WOORDENBOEK
VAN

TIER TALEN.

NIEUW

WOORDENBOEK
DER

NEDERDUITSCHE, FRANSCHE, HOOGDUITSCHE EN ENGELSCHE

TALE N.
TWEEDE UITGAVE.

VERMEERDERD EN VERBETERD
DOOR

N. S. CALISCH.
II.

TE 'S GRAVENHAGE. BIJ

K. FUHRI.
1855.

NOUVEAU

DICTIONNAIRE
FRANcAIS-HOLLANDAIS.

SECONDE EDITION,
REVUE ET AUGMENTEE

PAR

N. S. CALISCH.

LA HAYS,

K. FUHRI, LIBRAIRE f,DITEUR.
-

1855.

ABREVIATIONS. - VERKORTINGEN.

a.
adv.
c., conj.
comp.
f.
fig.
int.
irr.

adjectif.
adverbe.
conjonction.
comparatif.
feminin.
figurement.
interjection.
irregulier.
masculin.
pluriel.
neutre.

bijvoegelijk naamwoord.
bijwoord.
.
voegwoord.
vergelijkende trap.
vrouwelijk.
figuurlijk, overdragtelijk.
tusschenwerpsel.
onregelmatig.
mannelijk.
meervoudig.
onzijdig.

vm.

participe.
pluriel.
preposition.
pronom.
proverbe.
quelqu'un.
quelque chose.
regulier.
substantif.
superlatif.
feminin.
verbe auxiliaire.
verbe actif.
verbe impersonnel.
verbe neutre.
verbe reciproque.
verbe reflechi.
vieux mot.

deelwoord.
meervoudig.
voorzetsel.
voornaamwoord.
spreekwoord.
iemand.
iets.
regelmatig.
zelfstandig naamwoord.
overtreffende trap.
vrouwelijk.
hulpwerkwoord.
bedrijvend werkwoord.
onpersoonlijk werkwoord.
onzijdig werkwoord.
wederkeerig werkwoord.
terugvoerend werkwoord.
oud, verouderd woord.

von'.

voyez.

iie.

TR.

my.
R.

o. i
p., part.
plpr., prep.
pr., pron.
prov.
'Iq. c.
reg.
s.
sup., superl.
v.
vaux.
va.
vimp.
vn.
vr.
vref.

VERKLARING DER TEEKENS. - EXPLICATIONS DES SIGNES.

*_ vervangt de plaats van het woord waarmede het artikel begint.
*... vervangt de plaats van een gedeelte van
het eerste woord eens artikels.
— vervangt de plaats van het voorgaande
woord, in hetzelfde artikel begrepen.
vervangt de plaats van een gedeelte van
een voorgaand woord in hetzelfde artikel begrepen.

*_ remplace le mot qui commence Particle.
.*... remplace une partie du premier mot de
Particle.
— remplace le mot qui precede contenu dans
le meme article.
remplace une partie d'un mot qui precede .
contenu dans le meme article.

EXPLICATION DES CHIFFRES.

geographie.
1 aardrijkskunde.
apothecaire.
2 apotheker.
artillerie.
3 artillerie.
boulanger.
4 bakker.
banque.
5 bankwezen.
sculpture.
6 beeldhouwkunde.
mineur.
7 bergwerker.
ferblantier.
8 blikslager.
9 boekbinder.
imprimeur.
10 boekdrukker.
teneur de livres.
11 boekhouder.
broderie.
12 borduren.
architecture.
13 bouwkunst.
metaphysique.
14 bovennatuuurkunde.
brasserie.
15 brouwerij.
danse.
16 danskunst.
mineralogie.
17 delfstofkunde.
diamantaire.
18 diamantwerker.
poesie.
19 dichtkunst.
fabriques.
20 fabriekwezen.
finances.
21 financien.
medecine.
22 geneeskunde.
histoire.
23 geschiedkunde.
24 kerkelijkegeschiedenis. histoire de l'eglise.
histoire romaine.
25 romeinsche geschiedenis.
26 fransche geschiedenis. histoire de France.
27 grieksche geschiedenis. histoire grecque.
fouderie de canons.
28 geschutgieterij.
vitrier.
29 glazenmaker.
30 godenleer, fabelkunde. mythologie.
theologie.
31 godgeleerdheid.
orfevrerie.
32 goud- en zilversmid.
graveur.
33 graveur, plaatsuijder.
commerce.
34 handel.
gantier.
35 handschoenmaker.
chirurgie.
36 heelkunde.
Sainte Ecriture.
37 Heilige Schrift.
chapelier.
38 hoedenmaker.
marechal ferrant.
39 hoefsniid.
universit6.
40 hoogeschool.
horloger.
41 horologiemaker.
economic.
42 huishoudkunde.

VERKLARING DER CIJFERS.

fonderie.
43 ijzergieterij.
44 jagtwezen, jagtwoord. venerie.
joailler.
45 juwelier.
jeu de carte.
46 kaartspel.
style de palais.
47 kanselarij-stijl.
coiffeur.
48 kapper.
liturgie.
49 kerkdienst, kerkelijk.
tailleur.
50 kleermaker.
chaudronnier.
51 koperslager.
cuisine.
52 kookkunst.
53 kruid-of plantenkunde. botanique.
tonnelier.
54 kuiper.
economic mettle.
55 landhuishoudkunde.
systeme feudal.
56 leenstelsel.
didactique.
57 leerkunde.
58 leerlooijerij , lederbe- megisseric.
reiding.
dogmatique.
59 leerstellige.
fonderie de earae60 lettergieterij.
teres.
compositeur.
61 letterzetter.
plombier.
62 loodgieter.
vannier.
63 mandenmaker.
geometric.
64 meetkunst.
metallurgic.
65 metaalzuivering.
maconnerie.
66 metselaar.
mineur.
67 raijngraver.
68 militaire uitdrukking. expression militaire.
meunier.
69 molenaar.
monnayage.
70 muntwezen.
couturiere.
71 naaister.
histoire naturelle,
72 natuurlijke geschie-.
denis.
physique.
73 natuurkunde.
anatomic.
74 ontleedkunde.
guerre.
75 oorlog.
76 orgelspel.
77 oudheid.
papeterie.
78 papierbereiding.
79 pasteibakker.
pratique.
80 praktijk.
rbetorique
81 redekunst.
logique.
82 redeneerkunde.

EXPLICATION DES CHIFFRES.

droit; jurisprudence.
83 regten ; regtsgeleerdheld.
arithmetique.
84 rekenkunde.
chevalerie.
85 riddertijden.
manege.
86 rijschool.
carrossier,, charron.
87 rijtuigmaker.
architecture navale.
88 saheepsbouwkunst.
navigation.
89 scheepvaart.
chimie.
90 scheikunde.
escrime.
91 scherrq,kunst.
peinture.
92 schilderkunst.
cordonnier.
93 schoenmaker.
menuisier.
94 schrijnwerker.
serrurier.
95 slotenmaker.
jeu.
96 spel.
97 spottende uitdrukking. moquerie.
grammaire.
98 spraakkunst.
politique.
99 staatkunde.
algebre.
100 stelkunst.
astronomie.
101 sterrekunde.
raffinerie.
102 suikerraffinaderij.
dentiste.
103 tandmeester.
tapissier.
104 tapijtwerker.
dessin.
105 teekenkunst.
chronologie.
106 tijdrekenkunde.
charpentier.
107 timmerman.
scene, theatre.
108 tooneel.
musique.
109 toonkunst.
horticulture, jardi110 tuinkunst.
nage.
fauconnerie.
111 valkenjagt.
veterinaire.
112 veeartsenijkunde.
fortification.
113 vestingen ; vestingbouwkunde.
peche.
114 visscherij.
115 vleeschhouwer,, slager. boucher.
blason.
116 wapenkunde.
armurier.
117 wapensmid.
hydrotechnique.
118 waterbouwkiincle.
mecanique.
119 werktuigkun de.
tisserand.
1 20 wever.
1 2 1 wijsbegeerte.
philosophic.

mathematiques.
122 wiskunde.
sellier.
123 zadelmaker.
megissier.
124 zeembereider.
savonnier.
125 zeepzieder.
marine.
126 zeewezen , marine.
zoologie.
127 dierkunde.
saline.
128 zoutwerk.
chandelier.
129 kaarsenmaker.
130 pottenbakker.
potier.
jeu de quilles.
131 kegelspel.
132 gezigtkunde.
optique.
133 leidekker.
couvreur.
134 biljartspel.
billiard.
135 lakenscheerder.
tondeur de drap.
136 landbouw.
agriculture.
137 vergulder.
doreur.
138 vuurwerker.
pyrotechnique.
139 uurwerken.
horlogerie.
140 roomsch-katholijken.
catholiques-romains.
141 grieksche spraakkunst. grammaire grecque.
142 smidswerk.
forge.
143 glasblazer.
verrier.
144 wijngaardenier.
vigneron.
145 speldenmaker.
epinglier.
146 touwslager.
cordier.
147 scholen , schoolwezen.
ecoles , ecoliers.
148 vroedkunde.
obstetrique.
149 verwer.
teinturier.
150 kinderspel.
jeu d'enfant.
151 borduurwerk.
broderie.
152 schaakspel.
jeu d'echecs.
153 damspel.
jeu des dames.
154 zeilmakerij.
voilerie.
155 steenbakkerij.
briqueterie.
156 wagenmaker.
charron.
157 tinnegieter.
potier d'etain.
158 vrijmetselarij.
franc-maconnerie.
159 banketbakker.
confiseur.
160 sterrewigchelarij.
astrologie.
161 ge slachtkun de.
genealogic.
162 passementwerker.
passementier.
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A.
A, h. pr. aan, no, naar, te, ten, tot, in, met, bij, np, om,

onz te, van, telen, voor, jegens.
A, il a, hij heeft.
ABACO, ABAQUE, rn. (77) schenktafel, V.
ABAISSE, f. (79) bnderkorst, v. * -- MENT, m. zakking,
dating; verlaging, afneming van de hoogte; vermindering, v. verval, o. vernedering ; (100) herleiding, v.
ABAISSER, va. lager waken, lager plaatsen, doen dalen,
Wen zakken ; nederslaan. s'-, vrf. lager worden, zakken: zich vernederen, zich verlagen.
ABAISSEUR, M. (74) neertrekkende spier, v.
ABAIT, a). (114) cut; o.
A BAJOUE, f. (72) hangbek; wangzak, m.
* ...NBR, va.
ABALIENATION, f. (83) ve,vreemding, v.
(83) vervreemden.
BALOURDIR, va. suf maken, verstompen.
ABANI1ON, m. verlatenheid, verlating, v. afstand, m.;
ongedwongenheid, v.; vertrouwen, o. ; gelatene onderwerping, v. ; h 1'-, ter prooi, verlaten; zonder beheer.
"-NA, In. ongebondene, losbanclige, losbol, m. "—NgE, f.
ontuchtig vrowspersoon, O. *—NEMENT, m. verlating,
v. afstand, m.; ongebondenheid, .losbandigheid; (83)
overdragt, v. * —ER, va. verlaten, begeven, latest varen,
. verzaken, afstaan, overlaten ;• (126) ruimen.
opgeven...
s'-, vrOPIzich overgeven, overlaten.
A BANET, m. gordelband, M.
ABANNATION, f. eenjarige verbanning, v. * ... ARTICULATION, f. (36) voy. DIARTHROSB.
ABASOUBDIR, va. bedwelmen, geweldig doen ontstellen,

verstommen.
ABATAGE, ns. het houthakken ; kosten daarvan, m. mv.;

geslagt, o.
ABATAIGE, m. schouwing van een varken of het gortig is, v.
ABATANT, m. op- en neers'aand vensterluik, o ; neer-

slaande' tafet ; klep, v.
ABATARDIR, va. doen ontaarden, doen verbasteren. s'-,

vrf. ontaarden, verbasteren. * ...DLSSEMENT, us. ontaarding, verbastering, v. •
ABATER, f. (126) (rivalling, v.
ABATIS, tn. geveld hout; puin, o. ; afval (van gel ogelte),
m.; (44) spoor, O.
ABAT—JOUR ,
v, ester in een afdak enz., valLcht , O.
ABATTE3IENT , uU. uitgeputheicl van krachten;
loosheid , verslagenheid , v.

ABATTOIR , M. slagthuis , o.
ABATTRE , va. of-, nederslaan ; omverhalen , stoopen ,

kappen; neerschieten, doglen, slagten; rotten; ter nederslaan, fnuiken. s'-, vrf. neclerstorten; neerstrijken
(van vogelen)i bedaren (van den wiqd); bezwijkeo,
moedeloos worNen. nederlislagen; neerstagtig.
"...TURES, f. pl, spoor val een hert door struiken enz.
o.; afgemaaide takken enz., m. mv.; het afslaan der
eikels.
ABAT—VENT, m. buitenluik, windscherm, O.
ABAT—VOIX, ir,, hemel boven eenpredikstoel, tn. klankbord, O.
eener abdij toebehoorende.
ABBATIAL, a. eenen abt
ABBAYE , f. abdij, v.
ABBE, m. A BBESSE, f. abt, m. abdis, v.
XBCEDER, va. (36) zweren.
zweer, v. ettergezwel, O.
ABas,
ABDICATfON, f. vrijwillige afstand, m.; nederlfgging van
eene heerschappij of waardigheid, v. * ... QUER, Va. eene
heerschappij of lzooge waardighed vrijwillig afstaan,
- nederleggen; verstooten (een zocn). vn. afstand
.

m. onderbuik, m. * ... MIN AL, a. tot den onderM. pl. (72) visschen met
bulk behoorende.
onderbuiksvinnen, m. my.
ABECEDAIRE, In. et a. ABboek, o. ; naar het ABC, atphabetisch.
ABAB, f. (69) verlaat, O.
ABEILLE, f. honigbij, v. * -- REINE, * —MERE, bijen:imningin, v. *-- TERRESTRE, hommel, V.
ABEQITER, ABECQUER, ABECHER, va. jonge vogels voeren.
ABERRATION, f. (101 et fig.) afwijking, afdwaling, v.
ABEQUITER, vn. te paard wegvlugten.
ABETIR, va. dons maker.
ABHORRER, ‘a. verfoeljen,.een afgrijzen hebben voor...
ABIGEAT, ns. (83) veedieverij, v.
a (growl, poet, in. ; verderf, o. ; (129) smeer(116) hart (van een schild), o. * —R, va. et n.
bak,
bederz en, in het verderf storten, uerzinken, vergaan;
een afgrond werpen. S'-, vrf. zich in een afgrond
storten; zich verdiepcn.
AB -INTESTAT, adv. zonder testament, ab intestato.
ABJECT, a. laag, verachielijk, verworpen, vuig. * --ION,
f. uiterste verachtelijkheid, laagheid, vuigheid, v.
1
ABDOMEN ,

•

2
ABJURATION,

ABR.
f. afzwering, verzaking, v.

ACA.
va.

a/zweren, verzaken.
gpening der kinderen, v.
dery r,• neater, zesde naamval, m.
ABLE, m. ABLETTE, f. blei, v. witvisch, m.
ABLEGAT, M. onderstedehouder van denpaus, ablegaat, m.
ABLERET, M. "-TB, f. totebel, m. kruisnet, o.
ABLOC, ABLOT, M. (13) grondsteen, m.
ABLUANT, a. (22, w
erakend.
n
"...ER, va. oud schrift
weder ophalen.
.TI N, f. wassching der priesters in de
roamsche kerk, v.
ABNEGATION, f. torloochening, verzaking, v. ; - de soimente, zelfverloZchening, zelfopoffering, v.
ABOI, "-EMENT, m. geblaf. gebaf, gebas, o. "-s m.
(44) doodstriid van een gejuagd hert; - eens menschen,
m. ; worsteling tegen den deed, v.
A"BOLIR, va. to niet doen, afschaffen, opheffen. 8'
vrf.
afkomen, in onbruik raken, vernietigd worden.
"...LISBEMENT, M. ....LITION, f. tenietdoening, afschaffing ;
onthtffing, v. "...MINABLE, a. afschuwelijk, verfoetieli*.
-MENT, adv. afschuwelijk, op eene aischuweniks , wize.
"...MINATION, f. ye, foeOng; schanddaad, f. gruwel, m.
ABONDANCE, f. overvloed, 111. * ... DANT, a. "...DAMMENT,
adv. overvloediglfpc, niet schaarsch. *..DER,
vn. in overvlotd voorhanden
verkrigbaar
ruins
voo•zien zOn.
.
ABONNE, m. "-E,,i. ingeteekende, geabQnneerde, m. en v.
inteekenaar, m. -ster, v. t...24EMENT, m. beding van
levering, o ; inteekening, v. abonnement, o. "...NER, va.
znteekenen veer een ander. s'-, vrf. inteekenen. zich
abonneren. • ... NIR, va. et n. verbeteren, beter worden;
(130) winddi'oog doen worden. s'-, vrf. beter worden. .
ABOBD, m. ioegang ; aanvang, m.; landingsplaats; aanlanding, v. ; viiandeltike aanval, m.
If-, adv. aanvankenik, eerst. * - ABLE, a. toegankenik, genaakbaar.
"-AGE, M. (126) entering; overzeiling, v. *-ER, va. et
n. naderen, aansprekeh ; in onderzoek treden , aangrijpen ; (126 ► aan boord klampen, enteren, stooten; aunlanden; aankomen.
ABORIGENES. in. pl. eerste of oorspronkenike bewoners
van een land, m.
ABORNEMENT, m. grensstelling, afpalzng, v. "...NER, va.
afpalen, grenspalin stellen.
ABORTIF, a. ontijdig geboren, onvoldragen;
ABOUCHEMENT, nt. mondge ,prek, 0. "...CHER, va. met
elkunder in gesprek brengen.
s'-, vet. met elkander
over iets sp, eken of raadplegen ; zanienloopen.
ABOUGRI a. ondergebleven, niet wel voortgekomen.
ABOUQUER, va. (128) ;ileum zout op het nude storten.
ABOUT, ni. uittrst gedeelte van timmerhout;
(78) verlengstuk, o.; (83) grenzen, v. mv. "-ER, va. de einden
za' envoegen.
ABOUTIR a, vn. uitloopen ; grenzen ; strekken, dienen.
uitspru, ten, knoppen krijgen ; (36) etteren, opengaun.
"...TISSANTS, tn. pl. grenzen, zijden, v. mv. uiteznden,
o. mv. "...TISSEMENT, m. het doorbreken van een r,jp
gezzeel; aangezette lap, M.
AEOYER, an. btu ffen, baffen, bassen. ....BUR, m. bluffer,
schretuwer; lastige maner ; (108) oproeper tsan de rijtuigen, m.
ABRASION, f. (22) prikkeling, v.
ABREGE, in. et a. kotte inhoud, kort begrip, o.; verkort.
"...GER, va. verkorten.
ABREUVER, va. drenken, bevochtigen ; overladen (met
vent, tetelljkheden).
s'-, vrf. zich baden (in tranen).
"...VOIR, nz. wed, o.
ABLACTATION, f.
ABLATIF, m. (98)

ABBEVIATEUR, m. verkorter, m.
'...TION, f. verkorting, v.

"...TIP,

a. verkortend.

ABREYER, va. (126) in de lutote brengen.
ABRI,
beschutting, schuilplaats, v.
BRICOT, M. abrikoos, M. "-IER, m. abrikozenboom, M.
ARBITER. va . beschutten (voor reyen, wind).
ABRIVENT, w. wind , cheirm, o
ABROGATION,- f. ajschoffing, intrekking (eener wet), v.

"...GER, va. a 1st haffen, intrekken.
ABROHANI, m. (34) neteldoek, o.
ABROUTI, a. door het vee dfgevreten.
ABRUTIR, va. verdierlijken, den geest verstompen.
vrf. zich verdierlijken, stomp van geest worden. "...TISBEMENT, M. toestand van verdierltjking, m. stompheld
van geest en gevoel, v.
ABSCISSE, f. (1221 deel der as eener krikme lijn, o.
ABSCISSION, f. (36) a/snijding, v.
ABS CE, f. afwezigheid, ontstentenis; verstrooijing (van
gedichten), v.
"46
ABSENT, a. afwezig, verstrooid (van gedachten).
"-ER
(8'), vrf. zich verwijderen, vertrekken, onbetnerkt weggaan.
ABsRE, f. (13, voy. AFSIDE.
it
ABSINTHE, f. (53) alsem, m.
AESOLU, a. volstrekt, onbepaald, onafhankelijk, eigenmagtig, willekeurig. "-I&ENT, adv. volstrektelijk. * - TION,
f. vrijspraak, kwijtschelding, v.
"-TISME, m. stelsel
van volstrekt oppergezag, o. "-TOIRE, a. kwifischeldend.
ABSORBABLE, a. (90, intrekbaar. '...SORBANT, a. et m.
anzurgend ; inzuigend geneesmiddel, o. *...80EBli, a. in
gedachten verdiept. "...SORBER, va. inzuigen, tot zich
trekken. *...SORPTION, f. inzuiging, opslurping, v.
ABSOVDRE, va. ontslaan, vrOspreken, kwiitschelding van
zonden yeven. "...SOUTE, f. openbare en alyemeene kwiitschelding in de r. k. kerk,
ABSTkME, a. et an. matig, sober ; die zich van den worn
onthoudt.
ABSTENIR (s'), vrf zich onthouden. "...STENTION, f. erfweigering v. alstand van een legaat, m.
ABSTERGENT, a. wonden zuiveaend, ontbindend.
va. (wonden) zuiveren, onibinden. *...sir, a. zuivering
bevorderend.
1. zuivering van wonden, v.
ABSTINENCE, f. onthouding, V. "...NEXT, a. matig.
ABSTRACTIF, a. "...TIVEMENT, adv. algetrokken, in het
afgetrokktne, in abstract°. "...TION, f. algetrokken denkbeeld, o. ; afgetrokkenheid, v.
ABSTRAIRE,
va. denkbeeldig afzonderen, aftrekken.
"...STRAIT, a. a fgetrokken, diepzinnzg ; gedachten
verdiept. "...STRUS, a. moetiekik to verstaan, diepzinnig,
. duisler.
ABSURDE, a. * -MENT, adv. ongerfjmd,op eene ongerimde
wipe.
f. ongertimdheld, v.
ABU'S, in. misbruik, 6.; dwuling, feil, v. * ...ER, va. misbruiken ; misleiden. s'-, vrf. zich vergissen, zich bedriegen. • - EUR, m. misleider, topper, m. "-IF, a. * - IVEMENT, adv. verkeerd ; verkeerdenik, wederregtel(jk.
ABUTER, va. (131) werpen wie het eerst spelen zul.
ACABIT, m. (van vruchten
groenlen) aard, ru. eigenschap, v.
ACACIA, m. acacia (boom), m. "...CIE, M. (2) gomachtig
sup, o.
ACADEMICIEN, m. lid eener akademie, o.
f. akademie, maatschappii voor de wetenschappen enz. ; hoogeschool; rfj-, s, berm-, dansschool; openbare speelbank, v.
"...MIQUE, a. -MEET, adv. akademisch, tot eene akademie
behoorende. "...MISER, vn. naar een kunstmodel werken.
m, akadernist, leerling in eene rOschool enz. , at.

ACC.

.ACC.
m.

minnelijk vergelijk, o. minoelijke sehikking, v.
gerijf ljk braikbaar gemakkeljk ma;ten gewennen.
ken; irorde brevets; toeberet len; ark kken bijieggen,
AoAJOu, m. mahoniehout, O.
verelrenen; aanstaats; kappen; (92) toetakelen. s'-,
ACAMPTE, a. corps -, (132) donker ligchaam, o.
vrf. in het vrtendelijke sclik4en; zich schikken, zich
A CANTHACA, a. (53) distelvormig.
behelpen, voor lief nemen.
AC A NTHB, f. (53) beerenklaauw, M.
ACCOMPAGNATEXTE, in. * ...PAGNATRICE, f. cite de zangACARE. in. (72) Milt, V.
"...P Aste n met een speltu g begeleidttakkompagneerti
"-Tg V. k5fzucht, v.
AC A RIaTR . a. Icifziek,
GNEMENT, m. vergezelliog, begeleichng, v. ; (109) akACAT A L EPSIB, f. (22) hersenschudding ; (121) twijfelzucht,
va.
vergevll
n,
beg
.1
eiden
;
...P
AG
N
ER.
kompagnement,
o
.
,ke.
v. het .onb
don veggezellen
(109) akkompagneren. s'-, vrf.
"...BLSACC ABLA NT, a. zwaar, drukk.nd, verpletterend.
vrf.
ACCOMPLIR, va. vervullen, voltooijen, voltrekken
MENT. M. overt tding, v. ; stoat van verpleiter:ng, in ;
vervul I worden • ...Plass EMBNT, m. very. lling , nakozware dro , fhrid, neersl,gtigheid, v. * ...BLER, va. neerming, V011oOlpng, v.
drukken. overla len ; verpl. tten, verpletterea.
p'athodemd schaitje. o. schouw, v.
ACCON,
0.
slegje.
Acc tiatiz. v. '126)
ACCORD, M. verdrag, vergebjk, o. overeenstemmiog, v. ;
ACC A PA R EM EMT, tn. voorkoop, opkoop, m. "...PARER, va.
akkoord, 0. "-ABLE a. ove•een to breng n, vereetaig(levenvaiiddelen) opkoopen nit woekerzucht. "...PARBUR . ,
"-AIL LES, f. pl. verlotong, v. "-E,
Intar: toe to
ID. opkooper, in.
broidegom,
int. (126) haalt gajk! roeit gelijk!
ACC ASTILL AGE, M./ (126) veer- en achtrkasteel, o.
"-ER, V.i. tot overeenstemoting
braid,
v.
f.
AccsIDER, vs. toetreden. inwilligen (tot een rerdrag).
breogen; tosetaan, vergunn-n; toe:temmen; Mellen,
as. (74, drijispier,
Aocgaunsoft. a. be pordigend.
stemmen (spe Ituigen , . s'-. v f. wet orereenkommoverv. *...RAtioN, f. bespoediging, v. "...BEE, va. bespoeeenstemm. n. *-Eun, ru. klavier- ,spianostelleI, • temaier,
diq
m. *-(0). tn. italiaunsche bas, v. * -OIR, M. stet-,
ACCENT, m. sfemb raging ; uitspraale, v. kiemtoon,
stenthamertje,
6. sletrarork, v.
'clunk-, toonletken, o "-El, pl. gelts;den, klanken, o. nt.
i
va.
ACCORE, I)). (88) slut, schoor, m. '-, a, steil.
My. * -UATION , f. plaalsing d. r Ida kleek ,nen, v. ; het
n
leggen van den klanktoon (op...1. "-U ER, va. door Loon;
ACCORNE , a (116) met horens van eene andere kleur ;
teekenen aanduideo, den k anktoan leggen (op...).
(113) gehoornd
nt. ainnemer,
ACCEPTABLE. a. aannemelijk. *.
ACCORT. a. hap ch. "-ISE, f. hupschheid, v.
fn. 4 ...TATION, f. aanneming aceefltutie eens wisselACCOSTABLB, a. genaakbaar, niet slug. * ...TER, va.
briefs, v. * ...TER, va. aannemen (een wissel); genoeaanspreken ; op zijde gaan ltggen (van eefi schip).
gen nemen. ....TRUE, m. aannemer, acceptant van een
vrf. tot makker nemen.
wisselbriel , in. "...TILATION, f. (83) bewij, van betaling
ACCOTAR, m. (126) schand-, potdek, o. boetplank, v.
"...TION,
zoncler betaling. o. kwitanlie voor de lens, v.
f. (116) ziptukken, o. 01V. "...TER, va. van
sans - de
f. zin, m. betoekenis (van een woord), v. ;
S'-, vrf. le men tegen iets.
ter zjde ondeestutten.
personnes, zonder aanzi•n van p , rsoon.
* ...TOIR, us. schoor, stet, rn.; leaning v.
ACCES, m, toegang; aanval, m. ; vlaag, v.
AccoucHAE, f. kraamvrouw v. * ...CHEMENT, m. beval.
f. toeACCESSIBLE, a. toegankelijk, genaakbaar.
lino, verlossing (eener vrouw), v. "...CHER vn. in de
treding, komst (tot den troon) ; aanwinst, v.
kraam komen, verlossen. va. verlossen (eene
mindere prjs, m. accessit4.
ACC ESSIT, tn. tweede
vrouw). *.. CHEUR, m. vroedineester, m. "...CHEUSE, f.
ACCESSOIRE, in. het bijkomende, bijzaak, v. -, a.
. a vroedvrouw, v.
"-MENT, adv. bijkomende.
ACCOUDER (S'), vrf. met den elleboog leunen (op iets).
ACCIDENT, m. toeval, ongeval, o. "-g, a. vol oneffenhe"...DOIR,, as. armleuning, V.
den Ivan den grond). .-EL, a. "-ELLEMENT, adv. toeACCOUER, va. (44) het hert den nekslag geven.
vallig ; toevalligljk, bij toeval, toevalligerwijze.
ACCOUPLE, f (44) koppelriem, in. "-MENT, m. koppeling,
ACCIPER, va. nemen, kapen.
paring (der dieren), v. '...PLER, vs. koppelen; paren.
ACCISE, f. accijns, impo , t, m. oktrooi, O.
AmovRcin, va. verkorten, korten, korten maker. s'-,
ACCLAMATEUR, M. toejuicher, M. "...TION, f. toejuivrf. korter worden. ". .CISSEMENT, m. verkorting, f.
ching, bijvalsbetuiging, v.
ACCOURES, f. pl. (40 schuilhuelc, so.
A CCL AMPER, va. (•26) vastklampen.
ACCOURIR, vn. toeloopen, toesnellen, komen aanloopen.
ACCLIM ATER , va. aan de lachtstreek gewennen. s'-, vrf.
ACCOUTREMENT, in. opsrh , k, in. belagchelgke kleeding,
zich aan de luchtotreek gewennen.
v, * TREE, va. zonderling belagchelijk kleeden,
AccouccoNs,m. pl. (13) gelijkmakende stukken, n. my.
toetukelen.
AcooisEmBrit,,m. (22) stilling, v. het bedaren.
ACCOUTUMANCE, f. aanwensel, o. ; hebbelijkhezd, v.
ACCOINTANCE, f. gemeenzame verkeering, v.
"...TER,
* ...TOME, a. gewoon; a l'accoutumee, gewoon/ijk. "...TU(s'), vrf. iemands gezelschap zoeken, vertrouwelijk met
MEE, va. gewennen. s'-, vrf. zich gewennen, gewoon
iemand omgaan.
worden,
gewoon ',ken
A CCOLADE, f. ridderslag, m. ; omarming, omhelzing, v.;
ACCOUVER, vie. beginner to broefjen.
strik (bindteeken), m. " -LAGS, m. het binden der
ACCRAVANTER, Va. vOy. I(CRASER.
ranken van den wijn ok aan de staken. "...LER, va.
ACCREDITER, va. (iemand) van geloofsbrieven voorzien,
omhelzen; door een brndteeken zamenstellen; vereenikrediet verschaffen s'-, vrf. geloof -, ververtrouwen
gen; aanhechten.
trouwen
krediet verkrggen of zich verschaffen.
ACCOMMODABLE, a. vereirenbaar. * ...DAGB, m. toebereiA CCROC , m. scheur, v. winkelhaak, m.; onvoorziene verding, v. ; het kappen der haren. * ...DANT, a. inschikhindering, v.
kelijk. * ...DATION, f. vergelijk, o. schikking, v. "...DE,
A CCROCHE, f. beletsel, o.
a. toebe•eid ; opgeschikt ; gegoed, welgesteld. "...DEMENT,
AGN ANDER (Si ), yr?.

zich aan esloom en vadzig le-

ACH.

ADA.

va. aanhaken ; ophouden, op de Lange baan
schuiven. 8'- a qe., vrf. zich aan iets vasthoutrt ; aan
lets blike* haken.
ACCROCHIRISMS, in. ktop4rijd met de hand, m.
tvOs nrecen, op de mom
AcoRoLitit (FAIRS), vn. diNs
spelden.
ACCROMEMENT, m. toenersing, v. aanwas, aangrnei, m.
ACCROITRE, va. et n. vermeerleren, vergmoten, aangroeijen,taenent , n. s'-, vrf. aang • oeuen, toenemen.
vrf. op 'le hudten gaan zitten•
ACCROUPIR vn.
"...PISSEMENT, m. het zitten op de harken.
ACCRUE, I. tunclaanwas, m. ; aanvoegsel• (I een net), o.
ACCUEIL, ni. ontvayst, v. onthaal, O. * -LIR, va. animagen, onthalen
ACCUL, M. kleine inham, in. baai, engte zonder uitweg,
v. .-EMENT, HI. (126) schetpte van een schip of van
* -ER, va. in een hoek drren waar
een b cik tuk, v
men niet Nit kan. s'-, vrf. den rug gedrict hoaden..
ACCUMULATION. f. opeenhonping, opeenst. peli ► g, v.
vrf. zich
* ...LER. va. opeenhoop. n, °pee nsiapeten. s'-,
°phi open, grootekks m , erde' en .
"...SAACCUSABLE, a. te beschuldig•n, leschuldigbaar.
* ...SATRICE, f.
TEUR, M. beschuldiger, aunklager, m.
b, schuldisier, annkt,.agstee, v. * ...SATIF, M. (98iliider,
vierde naamval, m. * ...SATION, 1. beschuldiging, v.
f. b schuldigde, aangtklaagde, m. en v.
"...sA,
"...SER, va. beschuldigen, aanklagen. betigten ; aanges'-,
vrf. zijnen misslag bekennen, zich
yen; berigten.
beschuldigen.
ACAMi.ITES, na. pl. monniken die zich geruimen t;jd van
den slaap onthielden, m. my.
"-NEXT, m. verpachting, v.
ACENSE, Ethrfpacht, v.
*-R, va. in erfpacht geven.
A CE QUE, conj. zoo ale, wat, ten gevolge van.
ACERBE, a. scherp, wran/, bitter, bijtend, (oak fig.)
".. BITE, f. wrangheid, bitterheid, &he, pheid, v.
ACERAIN, a. xtaathoudend,- bevattende.*...RE, a. verstaald ;
va. verstalen. * ...REUX, a. (53)
scherp, bttend.
naaldvormig. '...RIDE, M. (36) pleister zonder was,
v. ....BURR, f. stukje staal um mede te verstalen, o.
....Tfi, a. zuurachtig. * ...TBUX, a. azOnachtig. * ...TITS,
M. (90) azinzuurzout, o. ".. TUM, M. (90) on/4 MSACSALANDE, a. welbeklant. * ...DER, va. klanten aanbrengen. 8'-, vrf. klanten aanwinnen.
ACIIARNEME3IT, tn. bloeddorstigheid ; verbittering, verwoedheid, v. * ...NER, va. in het harnus jagen, aanhitsen, verbitteren. s'-, vrf. met verwoedhezd aanvallen;
verbitterd warden ; zich met drift toeleggen op.
ACHAT, m. koop, aankoop, m.
ACHE, f. (53) eppe, f.
ACHEE, f. (114) pier, L peurworm, M.
ACHEMINEMENT, m. allengsche voortgang, m. - toenadering (tot iets wenschel)jks), v.
"-MINER, va. doen
vorderen, nader tot het doel brengen. a'-, vrf. zich op
weg begeven ; voortstappen.
ACHETER, va koopen, inkoopen.
m. kooper
m. * ..TEUSE, f. koopster, v.
ACHEVE, a. voltooid ; voortreffekk ; volslagen.
AcnEvEmENT, m. vottooijing, v.
ACHEVER, va. voleindigen, voltooijen, den doodsteek geven, afmaken; un fou acheve, een volslagen gek.
ACHILLE (TENDON D'), M. (74) glee voetpees , v.
v. (53) St. Jakobskruid, o.
f. pl.
(77) Achillesfeesten, o. my.
ACHOPPEMENT, M. pierre d'
steen des dartstoots,m.
ACHORES, M. pl. (22) dauwworm, m.

ACHOU, *-ROU, Mid34) blaauw campeehe-bout, O.
"—Dreg, f. zuurheid, v. * ...DULER,
ACIDE a. et m.
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ACOROCHER,

va. rinsch

zuurachtig maker.
rijnsch
; fig. zwaard, O.
het staalmaken. * ...RER, va. tot staal
maken.
f. staalfabriek, v. staaloven, m.
ACINESIE, f. (22) rust -, v. stilstand van den pols, m.
ACOLIN, m. waterkwakket, m. mexikaansch waterhoen,
O. * ...I.YTE. M. ondergeestelijke die den priester aan
het altaar helpt; handlanger, helper, m.
ACVQUINANT, a. verleidelijk. * ...NER, va. tot
tot tedigheid verleiden. s'-, vrf. zich aan luiheid
aan slechtheid gewennen.
ACOSMI. v. stordigheid (in kleeding) ; (22) bleekzucht, v.
ACOTTO R. in. (78 druiprooster,
ACOCSTIQUE, f. et a. getuidleer, v. ; tot het gehoor behonrende.
"...RIR, va. aanACQUEHEUR, m. kooper, verkr;jger, m.
winnen, verkrijgen. s'-, vrf. zich verschalfen; verkregen warden.
ACQUIESCEMENT, m. toestemming, berusting n lets), v.
"...CER a QC , vn. toestemmen, zich laten Trelgevallen,
in jets berusten.
AcQUIS, a. et in. verkregen ; verkregene begaafdheden, v. mv.
f. aankOop, m. aunwinst, v.; verkregen goed,
verkregen land, O.
ACQUIT, m. kwijting, kwitanlie, v. ; (134) eerste stoot,
- a caution, geleibriefje van een tolknnmies,
O. * -TE3IENT, as. betaking, voldoening ; vrijspraak, v.
"-TER, va. voilltoen, betalen; vrijspreken. S i -, vrf. betaten ; zich kwijten Ivan iets).
*...Tf,E,
ACRASIE, f. onmatigkeid in den en drinken, v.
f. (22) zwakte, magteloosheid, v.
'ACRE, a. wrang,
ACRE, f. morgen (landmaat), o.
scherp. "-TE, f. wrangheid, scherphei#, v.
ACRIMONIE, f. scherpte, bitterheid, v.
ACRISIE, f. afloop eener ziekte zonder krisis, m.
* ...CHORACROBATS, m. et f. koordedanser, m. -es, v.
DON, m. hangwrat, wen, v. "...COME, a. langharig.
* ...MION, m. het opperste des ruggegraats.
O.
ACROITICHE, m. naamgedicht, naamdicht, naamvers,
ACTS, m. daad, handeling, v. ; ambtelijk stuk ; geregtelijk
staatsschriften,
O. * -8, pl.
schrift ; (108) bedrijf,
besluiten, o. mv handetingen, v. mv.
ACTEUR, M. ACTRICE, f. tooneelspeler, m. -speelster, v.
AcTiv, a. "...VEMENT, adv. werkzaam, bedrijvig ; (98)
bedrijvend ; werkelijk.
ACTION, f. handeling, v. bedrijf, o. daad; werki*, v.;
gevecht; aandeel, o. (aktie); vervolging in regten, v.;
actions de graces, dankzeggingen, v. my. dankgebed, O.
"-NAIRE, m. houder vatkaktien, aandeelhouder, m.
*-NER, va. in regten lietrekken.
ACTIVER, va. doen werken, aan den gang brengen, meer
f. werkzaanallsid, vlugheid,
leven geven aan.
levendigheid ; werkelijke dienst, v.
ACTUEL, a. "-LEMENT, adv. werkelijk, dadelijk; tegenwoordig, thans.
ACUITE, f. (109) scherpheid van toon, v.; (22) korte
duur, m. lwogste ziektepunt, o.
ACUT, a. puntig, scherp. * -ANGLE, a. scherphoekig.
ACYTkRE, a. (22) begripverdoovitd.
ADAGE; m. spreuk, v.
ADAGIO, adv. et m. (109) langzaam ; adagio, o.
ADAMIQUE, f. et a. aanslibbing, v.; aanggslibd.
...MITES, M. pl. adantieten, naa4loopers, m. mv.
ADANB, tn. :stair, in.
ACIRR, m. staal
ACIERATION, f.

ADO.
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naves, v. * ...RATION, f. aanbidding, v. "-DER, va.
toepassing, v. *...TER, va. op elkander
aanbidden.
doen passen ; toepassen.
*
-NEC,
ADDS.
m. schuins aangelegd tuinbed, o.
ADDITION , f. toevoeging ; bijmeging ; optelling, v.
ADOSSER, va. rugsteunen, rug arm rug plaatsen.
a. "-NELLEMENT, adv. bijgevoegd, bij to voegen. * -NER,
ADOUCI, m. verzachting ; polijsting van metaal, - van
va. optellen (adderet4).
glas, v. ; fijne s , ijpsteen, m. '...CIR, va. verzachten,verADDUCTEUR, m naar binnen trekkende spier, v.
zoeten; bedaren, sullen, lenigen; sljpen. poljsten.
ADEMPTION, f. herroep'ng eener erfmaking, v.
s'-. vrf. zachter
bedaarder -, stiller warden. "...CISADANITE, f. klierontsteking. v. "...NOGRAPHE, m. Hierin.
"...NOTOMIE, v. klierontleding, v.
SAGE. in. re•zachting der kleuren. v. *...C,1SSANT,
beschriker, m.
"...NOIDE, a. kliervormig.
(22) verzachtend middel, o. "...CISSEMENT, in. verA DENT, m. keep. insfejding, v.
zachting, lenigtng, v.
ADEPTE, in. ingewtjde ; goudmaker, m.
ADOUE, a. gepaard (van vogels).
ADOUX. tn. pastel, 0.
AD k
. . QUAT.-a. ,'olkomen.
iragacanth-gom, v.
A DErrBg. a. (116) ter regterzijde * m. 116) regterstuk, 0.
ARAGANT,
o.; bedreADHERENCE_ f. aanhechting ; z ,erkleefdheid, v. "...RENT,
ADREsSE, f. op hrift, wires verzoekschri ft,
a. aaneengehecht ; aqnklerende. *-, m. aanhanger. in.
venheid, sl mheid. behend;gheid, handigheid. gaauwig"...BENTE f.. aanhangter,v ‘ * ...RER, vn. vast aungehecht
held, v. * ...`ER va. rigten; toesturen, zenden. s'-, vrf.
Rijn: aankleren.
f. toetreding, toestemming ;
zich (tot iemand) wenden.
aanklering,
ADROIT, a. '-EMENT, adv. behendig, handig, bedreven,
ADIANTE. m. (53) vroutvenhaar. o.
slim ; behendigijk.
ADIEU! int. vaarwel! sans -, tot strakjes ;
adieu va
ADuLATEUit, ni. loge vlejer. flikfloojer, m.; * ...LATIP,
126 Is den kluiver!
a. vle jou'. * . AT tOr 1. loge vle.jer j, kru;perij v. "...LAADIPEUX. a. (74) vet. * -POCIRE, f. vetachtige zelfstanTRICE. f. loge 'Heisler, v. "...LER, va. op eene loge
digheid. v.
wijze vleijen. kruipen.
ADITION. f. aanvaarding eener erfen's. v.
ADULTS m. et f. jongman, nI. jonge dochter, f. *-, a.
ADJACENT. a. aanliggend. aangrenzend.
volzvassen huwbaar.
va. vervalADJECTip, m. (98 bijrnegelijk aliaumwtord, o "...TION, f.
ADuLTLIATION. t. vervalsching, v.
bijvoeging, v. "...TivEMEN77 adv. als een bijroegel,jk
schen. "...TgRE, In. f. et a. echtbreuk. f. orerspel, u.;
naamwoord.
"...TERIN,
echtbreker, in.; echtbreehster, v.; echtbreukig
ADJOINDRE, va. toeroegen. "...JOINT, in. hulpgenoot (ada. oneeht, in overspel geteeld.
junkt). m. "...JONCTION, f toevoeging van hulpgenooten,
ADUSTE, a. (22) verbrand, ontstoken.
•v. *...JUDANT, in. huip, v. adjudant, in.
•
ADvENTIP, a. (83) toegekomen.
ADJUDICATAIRE, m. et f. kooper
rn. koopster, V. (bij
ADVERBS m. (98) bijwoord, o. "...DIAL, a. -EMENT, adv.
toewijzing). "...DICATION, f. toewijzing, v. '...GER, va.
bijtvoordelijk.
toewijzen. s'-. , vrf. zich toeeigenen. "...RATION, f. beADVERSAIRE, m. et f. tegenpartij, f. tegenstander, m.
zwering, v. "...RER, va. bezweren; ernstig bidden, ver"...SATIF, a. (98) tegenitelling aanduidende.
zoeken.
ADVERSE, a. tegen. * ...SITE,
tegenspoed, m. onspoed, m
ADMIITTRE, va. toelaten ; toestemmen, aannemen, erADYNAMIE, f. (22) kwijning, V. *...miQuE, a. fievre
kennen ; gedoogen.
rotkvorts, v.
ADMINICULE, tn. (83) hulpmiddel tot bewijs, O.
AERft, a. luchtig, lucht... "...RER, va. luchten. "...RIEN,a.
ADMINISTRATEUR, m. be tuurder, beheerder, bewindtot de lucht behoorende. lucht aanbrengende.
hebber, m. * ...TRICE, I bestuurster, v. "...TIVEMENT,
"...RIFORME. a. luchtvormig. "...RISER, va.k90) lucht fijn
adv. tot het bestuur behoorende, administratief.
* ...TImaken "...RIvORE, a. (53) zich met lucht voedende.
ON, f. bestuur, beheer, bewind, o. administratie, v.
AP,RODYNAMIQUE, f. luchtweegkunde, v. "...GRAPHIE, f.
ADmINISTRER, va. besturen, beheeren ; toedienen; (een
luchtbdetrijving, v. "...LOGIE, f. levy van de lucht, v.
stervende) bedienen; (getuigen) voorbrengen.
•
"...MAIIME, f. waarzeggerij door de luchtverschijnselen,
ADMIRALE,a. * -31ENT, adv. bewonderenswaardig, voortrefv. "...Mi■.:TRE, m. luchtmeter, m. * ...METRIE, f. lochtfeldk. * ...RATEUR, m. "...RATRICE, f. bewonderaar, m.
meetkunde, v.
* ...NAuTE,
nit.
luchtreiziger, m.
-ster, v. "...RATIP, a. point -, (98) verwonderingstee"...PROBE, a. luchtschuw. "...STAT, m. luchtbol, m.
ken, o. "...RATION, f. bewondering, v. "...BEL va. be-schip, o. *...STATIQUE, a. daartoe behoorende.
wonderen.
AFOBILITE, f. minzaamheid, vriendelijkheid, spraakADMISSIBILITE, f. aannemelijkheid, v. "...SIDLE, a. aanxFamheid, v. "...BLE, a. -MEET, adv. minzaam,vriendenetnelijk, geldig.
f. toelating, aanneming, v.
lijk, spraakzaam.
ADMONETER, va. geregtelijk vermanen.
AFFABULATION, f. zedeles eener fabel, v.
"...DITION, f.
vermaning, V.
AFFADIR, va. laf maken, doen walgeit. "...DISSEMENT,
ADOLESCENCE, T. jongelingschap, eerste jelbd, v. "...CENT,
m. walging, misselijkheid, v.
m. jongeling, aankomeling,m. -E, Laankomend meisje, o.
AFFAIBLIR, va. verzwakken. s'-, vrf. verzwakken, zwak
ADONIS, m. fig. een schoon jongeling. *-Bit (a'), vrf.
worden."*ISSEmENT,m.verzwakking,vermindering,v .
zich verwijfd opschikken.
AFFAIRE,
aak, v. ding, o. ; bezigheid, aangelegenADONNER, vn. (126) ruimen (van den wind). s'-, vrf.
heid, v. Oval, o. ; handel, tn.; liondels-, restszaak, v.
zich toeleggen, zich overgeven.
geding, o. ; twist, m. verschil ; twe.vecht,gevecht, o.; les
ADOPTABLE, a. aanneembaar. "...TER, va. aannemen (kt
affaires, de handel.
kind). "...TIP, a. tot kind aangenomen. * ...TION, f. aanAFFAIRE, a. overkropt met bezigheden, volhandig, druk.
neming (tot kind), v.
AFFNISSEMENT, m. znzakking ; verzwakking, v.
"...SER,
ADORABLE, a. aanbiddelijk, beminnelijkik"...EATEuR, m.
va. doen zakke*
vrf. zakken ; inzakken (van ou.aanbidder;minnaar, m. ...R.ATRICE,f. aanbidster; minderdom).
ADAPTATION, f.
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va. (441valken afriglen.
in. afrigter, m.
va. 426) neerla ►en, op lager wal voeren. s'-,
vrf. zich met een touw gluten.
AFFALE, int. (121 ► haul al! laat valleo
AFFALER, va. (126) afschaken schaken (geitouwen enz.).
8'-, Yd. (126) aa's lag ► r wal Laken.
AFFAME, a. - trtgehong ► rd ; begeeTig schraal.
va.
uithongeren. to mager maken.
AFFECTATION. f. getnaaktheid. v. *...Tg, a. gemaakt, gekunsteld, ingenomen; aungedaan, bezwaard. va.
haken, reikhalzen (naar). begeeren; zich een schijn gevan; met gemactlaheid voorbrengen; verpanden, tot zeker 4ebraik bestemmen: schadeljk werken; aandoet,
treffen. "...TM a. aundoenlijk.
f. toegenegenheid, beide ; (22) gevoel.gheid ; (641we
igenschap eener
kramme ljn, v. •...T1ONNg a. toegenegen. "...TIONNER,
va, genegen z;jn, liefhebhen. s'-, vr(. toegenegenheid
hebben; behart ► gen.- "...TuEUX. a. "...TUEUSENENT, adv.
harteljk. innemend; liefder,jk.
AFFERANT a. part -e. (83) toekomend deel,o. "...RIR, vn.
(83) toekomen, behooren aan.
AFFEBMER, va verpachten, pachten.
AFFERMIR, va. bevestigen, versterken. S'-, vrf. bevestigd
warden. " ..MISSEMENT, tn. bevestiging, versterking, v.
AFFERON, m. veterheslag, o. nestelsti ft, v.
AFFETE, a. gemaakt in manieren, gekunsleld.
f. gemaaktheid van manieren, v.
AFFICHB. f. aanplakbiljet, tooneelberigt, o. rolverdeeting.v
"...CHER, va. a,unplakken; ten loon stellen, uithangen.
s'-, vrf. zich in het openbaar voordoen; zich ten toon
stellen. aanplakker, m.
AFFIDE, a. et m.' vertrouwd; vertrouweling, m. "-E, f.
vertrouwde, v
AFFILER, va. scherpen, wetten, slijpen.
AFFILIATION, f. verbroedering, v
va. aannemen in een genootschap enz. zich vereenigen.
AFFINAt4E, nl. (65, zuivering, loutering, fijnmaking ; (135)
laatste schering, v. "...NER, va. (65) zuiveren, louteren;
(135) stijver -, gladder maken. s'-, vrf. fijn worden
(van metalen). "...NERIE, f. werkplaats om metalen enz.
to zuiveren suikerraffinaderij; draadtrekkerij, v. ; bos
ijzerdraad,
BUR, tn. metaalarbeider; draadtrekker ; suikerraffinadeur ; droogscheerder, m.
AFFINITE, f, zwagerschap, verwantschap, v.
AFFINOIR, m. vlashekel, m.• (65) werkhuis,
AFFIQUET, m. breihout, o. breischeede,
;
v. *--s, pl. kwikjes en strikjes, hoofdsiersels der juffers, o. my.
AFFIRMATIF, a. "...MATIvEmENT,adv. bevestigend. "-NATIVE, f. bevestigend gevoelen, o. "...NATION, f. bevestiging,
verzekering, v. "...MER, va. bevestigen,' verzekeren ; (83)
onder eede verklaren.
AFFLEURER va. (13) vangelijke hoogte maken ;(4)men-.
gen ; pile a -, pile affleurante, (78) stamper, m.
AFFLICTIF, a. straffelijk (aan den lUve). "...TION, f.
droefenis; wederwaardigheid, v.
AFFLIGEANT, a. bedroevend, grievend. "...GER, va. grieven, kwellen; teed doen. s'-, vrf. zich bedroeven.
AFFLUENCE, f. toevloed, m. "...ENT, a. in-,toevloeijend.
va. instroomen, toevloeijen.
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AFFOLER, va. gek maken; affole, verzot; aiguille affolee,
walende nciald,
AFFOUAGE, va. regt van sprokkelen, o.
AFFOUILLER, va. graven.
AFFORER, va. eene belasting opleggen (bijz. op wijtien).
AFFOURCHE, ANcRE D'-, L (124) vertuianker, a.
"...CHER, va. (116) vertuijen.
A PTA ITER.
AFFA1TER,

AGI.
vrijmaken, verlossen, ontheffen; !ranvrijmaking; frankering, v.
keren. "...CHISSEMENT,
AFFRES. f. pl . doodsangst, m.
AFFRETBM ENT, in. het huren van eon schip ter bon:tithing. a. bevrachting, v. "...TER, va. een schip huren,
bevrchten. bevrachter, reeder,
AFFRBUX, a. "...SEKENT, adv. verschrikkelijt, afgrijAFFRANOITIR, Va.

AZ I iR iit NDER, va. verlekkeren; aanlokken.
AFFRICHER, v. (136) braak laten. W-, vrf.
AFFRICHER, , a. aanlokken.

braak liggen.

AFFRITER, va. (52) eene braadpan bereiden.
AFFRONT,
boon, m beleediging. schande, f. *--g, a.
(116) met het aangezigt tegen elkander. "-ER, va. tarten, bruveren, tratseren: bedriegen. "-BRIB, I. schaamteloos bedrog, o. "-TEUR, m. * -ELISE, f. schaamtelooze
bedrieger, bedriegster, v.
ArFuBLExs)ir, tn. smakelooze kleedin,g, toetakeling, v.
"-BUM, va. toetakelen, smakeloos klelen. S -, vrt zich
toetakelen, inwikkelen. "...sIort, v. 022 het opgieten.
AFFhT,
affuit, v. rolpaard, o.; (441 schuilhoek uithock, m.; etre a 1 1-, op den loer staan. *. AGE, tn.
het stellen van het geschut; het slijpen van werktuigen
enz. : (78 raain, o. "-ER, va. een stuk geschut rigten;
gereedschap slijpen.
AFIN QUE AFIN DB, c. ten einde, opdat, om te.
A Furt (t TRE), vu. ( 14 vlot zijn.
AFOURAUEMENT, m. voedering, v. "...RAGER, va, de
beesten voeren.
AGAcANT, a. tergend, verbitterend.
AGACE, (AGASSE) f. ekster, v.
"-NEXT, m. eggigheid,
stompheid der tanden, v. * ..CER, va. de tanden eggig
-, stomp maken ; aanhalen ; boertend tergen. "...CERIES,
f. p1. vrouwelijke treekjes om iemand aan to halen, o.mv.
AGAILLARDIR (8'), vrl. vrolijker lustiger opgeruimder worden.
AGALACTIE, f. (22) gebrek aan zog, o.
AGAME, a. (53) geslachteloos.
AGAVES, f. pl. liefdemaal der eerste christenen, o.
AGARIC, m. (53) boomzwam, v.
AGATE, f. agaat, m.
AGATIS, m. (83) schade door het vee toegebragt, v.
AGE, m. ouderdom, leeftijd, m.; eeuw, v.
AGE, a. oud, bejaard.
AGENCE, f. agentschap, o. "-KENT, m. svhikking, inrigting, v. * ...CER, va. netjes schikken. S'-, vrf. zich
opschikken.
AGENDA, tn. zak
memorieboekje, o. agenda, in.
AGENESIE, f. (22) mannelijk onvermogen, o.
AGENOUILLER (s'), vrf. knielen, nederknielen. "...LOIR,
m. knielbakje, knielkussen, o.
AGENT, m. zaakwaarnemer, agent, m.; werkend vermogen, o. werkende oorzaak, f. werker, in.; - de change,
m.; - d'affaires,
- de banque, wisselmakelaar,
zaakw aarneler.
AGGLOMERATION, f. zamenvoeging, ophooping in klompjes, v. * ...MERER (s'), vrf. zich zamenvoegen, ophoopen
tot klompen.
AGGLUTINANT, a. (36) aan -, zamenlijmende. * ...TINER,
va. (36) aan-, zamenkleven.
-AOGRAvER, va. verzwaren.
AGIAU, tn. (137) werkbank, v.
AGILE, a. "-MENT, adv. vlug, met vlugheid. *...LITE, f.
vlugheid, v.
AGIO, m. opgeld, agio, o. winst, v. "-TAGB, m. woekerwinst op wissels of effekten, v. ; effektenhandel, wind-

AHU.
handel, M. "-TER, va. met wissels of efekten woekerhandel drijven, spelen. "-TEUR, m. woekeraar in den
"Ijssel- of effektenhandel, windhandelaar, speler. m.
ASS, va. handelen, werken, doen. vrf. betreffen.
AGISSANT. a. werkzaam, vlijtig ; werkende, handelende.
m.
AGITATEUR, m. woelifest, stokebrand, oproernzaker,
* ...TATION, f. woeli , beweging, opschudding; gemoedsbeweging, ontsteltenis, onrust, v. * ... TER, va. heel* en
war bewegen; verontrusten, in beweging brengeno
AGLUTION, f. onvermogen om te slikken, O.
AGNAT, M. zijdelingsgbe mede-afstammeling van vaderszijde, m. f. zijdelingsche verwantschap van vaderszijde, v.
AGNEAU, m. lam, o. ; de 1'-, lamsvleesch, O.
AGNELER, va. lammeren werpen.*...LET, m. lammetje, o.
f. lamswol, v.
AGNES, f. fig. Jong
onnoozel meisje, o.
AGNus, AGNUS DEI, M. het lam Gods; heiligenbeeldje, O.
AGON, M. (77) kampspel, o. kampplaatg, v.
AGONALES, f. pl. (77) Janusfeesten, o. my.
AGONIE, f. zieltoging, v. stervensuur, o. * ...NISANT, a.
zieltogend. * ... NISER,vn. zieltogende zijn, op sterven liggen.
AGRAFE, f. haak, m. (63) oor, o.; (13) kram, m.sieraad,
o. ; (53) vezel, m. * - R, va. aan-, toehaken.
AGRAIRE, a. tot• den akkerbouw behoorende; loi —, (25)
akkerwet, v.
AGR A ND IR, va. vergrooten. * ... DISSE3f ENT, m. vergrooting , v.
AGRAABLE, a. R •MENT, adv. aangenaam, welgevallig, behagelijk. * ... AGE, m. makelaarsloon, makelloon, O. "...ER,
va. et n. met welgevallen aannemen, voor aangenaum
houden; aangenaam zijn; optuigen (een schip). "...BUR,
m. (126) takelmeester, m. "...GAT, M. (57) verzatneling, v. * ... GATION, f. aanneming tot medelid ; vermeerdering, v. m. examinator; aspirant-hoogleeruar, tn. * ... GER, va. tot medelid aannemen. *.. MENT,
m. toestemming ; aangenaamheid, bevalligheid, v. ; vermaak, welgevallen, welbehagen, o.; agrements, sieraden,
o. mv. bevallige manieren, v. mv.; de dansen en de muziek in een tooneelstuk.
A.GRks, m. pl. (126) zeilen en want.AGRESSEUR, M. aanrander, aanvaller, m. *...sioN,f. aanrand*, v. ; aanval, m.
AGRESTE, a. land elijk,boersch, woest ; fig. onbeschaafd, row.
AGRICOLE, a. landbouw... ; toiden landbouw behoorende.
* ...CULTEUR, m. landbouwerNkkerman, m. "...CULTURE,
f. landbouw, akkerbouw, m.
AGRIFFER (a'), vrf. zich met de klaaitwen vasthouden.
AGRIONIES , f. pl. (77) Bucchusfeesten, o. my.
AGRIPPER, va. grijpen, wegstelen.
AGROGRAFHE, m. landbouwkundfg schrijver, m. "...L0GIB, f. veld-, akkerbeschrijving, v.
*...MANE, m. veldbewoner, m. "...NOME, m. akkerbouwkundige, m.
f. landbouwkunde, leer van den akkerbouw, v.
AGUERRIR, va. aan den krijg gewennen, krijgshaftig maken. s'-, vrf: een goed soldaat krijgshaftig worden.
AGUETS, M. pl. etre aux -, op den loer staan, beloeren, op den uitkijk staan, - liggen.
AGUI, m. (126) wipper, m.
Am,1 int. ha! 'itch! o!
AHAN, m zwaar werk, o. paging, v.
AHEURTE, a. eigenzinnig. stijfhoofdig. * ... TEMENT, M.
stiyhoofdigheilli, V. * ...TER (s'), vrf. met stiffhoofdigheid
willen doordrijven.
Awl int. ail ach! o wee!
ARTHUR, va. van zijn stuk afbrengen; beschaantd maken
(een kind).

AIN.
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AIDE, f. hulp, ondersteuning. v. bijstand, m. ; kkerk, v.
"-, m. hulp. hulpgenoot ; onderbeambte, m.; - d'artill rie, -canonnier.` -macan, -pilote, stukjonker ; Iconstabelsmaat; opperman; onderstuuro an, m. "...DER, va.
helpen, bijstaan. "...DES, f. pl. schattzngen belastin-

4 gen ep dranken enz., v. my.
grootmoeder, v.; aieuls,
MEIJI., in. -E, f. grootvader,
•
pl. grootouders ; Mew", voorouders. voorvaders.
AIGAIL, "—GUAM, m. (44) morgendauw, m. "...GAYER,
"...GUAYER, va. doen zwemmen; wasschen, spoelen.
AIGLE, m. adeluar, arend, m.; les aigles, de adelaar
(standaard). "...GLON, m. jonge adelaar, M.
AIGRE, a. zuur ; onaungenaam, scherp ; bits ; schilferend
(van metalen). *-,m.zuur, het zure. "-DOUX, a. zuurzoet,
rtnsch. "-FLN, M. looze schalk, m. "-LET, a. zuurachtig .
-MENT, adv. gevoelig,bits vinnig. "`-meduE,f. (53) leverkruid, o. *-xteinEon. (138) gestootene kolen, v. mv.
AIGRET, a. zuurachtig. "-TE, f. reigerbos, vederbos,
'...GRIR,
"...GREUR, f. zuurheid; bitsheid, v. wrok, m.
va. zuur maken; verbitteren, boos maken; broos maken (metalen). s'-, vrf. zuur worden; verbitterd toornig worden.
AIM', a. scherp, spits; doordringend, schel; accent-, (10
en 98) scherp klankteeken, toonteeken, O.
AIGUADE, f. (126) voorraad van water, in. ; waterplaats,
v. "...GUAM, va. landen; spoelen (waschgoed) ; door
het wed halen (paarden).
AIGUE-MARINE, f. groene agaatsteen, m.
AIGUILLE, f. lampetkan, v. *..ERRE, f. tampetkan vol, v.
AIGUILLADE, f. prikstok voor ossen, M.
AIGUILLE, f. naald, spits van een toren, f. ; evenaar
eener batons; (41) wijzer,
- aimantee, - a coudre,
- h emballer, - de tete, - a tricoter, magneetnaald ;
naai-, pak-, haar-, breinaald.
Am:1'10E, f. draad om in de naald te sicken, M. naald
en draad.
AIGUILLER, va. (36) de staar ligten.
AIGUILLETER, va. nestelen, toerijgen; (126) sjorrit binden. * ... LETTE, f. veter, m. rijgsnoer, o. nestel, m.
* ...LETTIER, in. toter-, nestelmaker, m. *...LIER,
m.
naaldenmaker ; naaldenkoker, m.
AIGUILLON, in. angel, prikstok; fig. spoorslag, prikkel,
m. *-BER, va. met den prikstok aandrijven ; aansporen, aanprikkelen.
,
AIGITISEMENT, tn. slijping, v. "...SER, va. slijpen, wetten,
aanzetten. "...SHUR, M. slijper, m.. *
AIL, M. ( AULX, pl.) knoflook, o. "-LADE, v. knoflooksaus, V.
AILE, f. vleugel, m. vlerk, wick, v. (ook fig.); ale (eng.
bier), o
AXLE, a. gevleugeld.
AILERETTE, f. (93) zoolbelegsel, O. * ...RON, m. breed
einde Can een vleugel, o. ; vin, f.
AILLER, m. kwartelnet. O.
AILLEURS, adv. elders ; d'-, voor het overige; voorts, ayerigens, wijders..
AIMABLE, a. beminnelijk, vriendelijk, lief.
AIMANT, a. vriendelijk ; menschlievend.
zeilsteen,
magneet, M. * - ER, va. met een zeilsteen bestrijken.
*-IN, a. magnetisch, men magneetkracht.
va. beminnen, liefhebben, minnen; gdarne hebben, gaarne eten, lusten; veel (van iets) houden.
AINE, f. lies, v.
AINE, a. et s. oudste; eerstgeboren ; de oudere of oudste
(loon, dochter). "...NESSE, f. eerstgeboorte, v.
Aness, adv. et c. zoo, dus, aldus ; derhalve. *-, QUE, c.
even als ; ainsi snit-ill An I het zij zoo 1
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AIR, m. lucht, f. togt ; wind, in.; uitertijk voorkomen, o.;
manier; gelijkenis, v. schijn, m. ; zangstuk, o. aria, v.
courant d'-, togt, m. •
AIRAIN; m. brons, metaal, o. ; d'-, van metaal. tnetalen.
AIRE, I. vlak, o. ; inhoud eener vlakte; dorschvloer,
nest van groote,roofvogels, o.; - de vent, k126) wind",
kompasstreek, v.
•
f. dorschvloer vol garven, m.
AIRELLE, f. mirtenbezie, v.
AIRER, vn. nestelen.
deksel van
AIs, m. plank, deel, v. ; - de carton, vel
bordpapier, O.
AISANCE, f. gemakkelijkheid ; welgesteldheid, v . ; les aisances, heimelijk gemak, sekreet, O.
verblijd, verheugd. "-, f. genoegen, o.;
AISB, a. bien
tevredenheid, v. ; gemak, o. gemakkelijkheid, v. ; it .4k-,
zonder moeite, gemakkelijk.
AISE, a. gemakkelij,i, los, ongedwongen; bemiddeld, gegoed. "-MENT, adb. gemakkelijk.
AisuLLE, f. beetwortel, m.
AISETTE, f. kuipersdisseltje, sponmes, O.
AISSELLE, f. oksel, m. "...LIER, m. (107) draagband, m.
AJoulud, m. gedaagde, m. "...NEMENT, m. dagvaarding, indaging; verdaging, v. "...NER, va. dagvaarden,
indagen ; uitstellen, verdagen.
AJourun, va. bijvoegen. * ...TEE. f. (64) verlengde lijn, v.
AJUSTAGE, m. afvijling van munten om er het juiste gewigt aan te geven, v. "...TEMENT, M. juiste plaatsing ;
vereflening ; kleeding, f. opschik, m. "—TEE , va. Oren
gelijk maken, met juistheid plaatsen ; opschikken,
versieren, netjes kleeden; bevredigen; mikken; (70)
wigtig maken. s'-, vrf. zich gereed maken; zich schikken, regelen ; zich opschikken. "...TETJR, m. (70) welter,
M. * ...TOIR, m. geldweegschaaltje, O.
ALABASTRITE, f. gipsalbast, o.
14.ALAIRE, a. (74) vleugelvormig.
, f. onvermogen te spreken, O.
AL
ALA,. IC, ra stook-, distzlleerketel, m. "...BIQUER (S'),
vrf. - l'esprit, la cervelle, zijn hoofd breken.
va. et n. *-1317IS•
ALAN, m. engelsche dog, nh.
SEMENT, tn. voy. LANGUIR, LANGUISSEMENT.
.ALARGUER, vn. s'-, vrf. (126) in zee steken, het

mime

ma? kiezen.
f. schrik; alarm,
a. verontrustend.
wapenkreet,
alarmes, onrust, vrees, v. "...MER, va.
bezorgd maken, verontrusMoen ontstellen ' bevreesd
ten'. s'-, vrf. zich bekommeren, zich ongerust maken.
"...MISTE, M. onruststoker, angstverspreider,
m.
ALBaTriE, m. albast, O.
A LBATROS, m: albatros, groote watervogel, m.
ALBERGE, f. soon van vroege perzik, v. *...BEsiE,f. (77)
groot schild, O.
ALBINOS, M. witte neger, tn.
ALBRENER, va. wilde eenden jagen.
ALLUM, rn. vriendenrol, v. album, m.
ALBUMINE, f. (90) eiwit, O. "...MINEUX, a. (90) eiwitachtig.
A LCALI, rn. (90) weedaschzout, loogzout, O. "-SATION, f.
het sunken van loogzout. "-SER, va. alkalizeren. *...LAN,
a. (90) loogzoutachtig.
ALCE, f. elanddier, O.
A LCHIMIE, f. kunst om goud to maken, goudmakerij, v.
* ...MISTE, m. goudmaker, rn.
ALCOHOL, M. (90) gelouterde wijngeest, M. * -03dTRE,
A LCOOLOMETRE, rn. wijngeestmeter, m.
A LCORAN,m. alkoran, koran, m. het wetboek van illahomed.
ALCOVE, f. afgezonderde plaats voor een ledzkant, alkove, v.
ALAMANT,

ALL.
m. ifsvogel, m. * -IBREI, a. jours

(126) stifle
dagen. m. mv.
ALEATOIRE, a. (83) wisselvallig, toevallig, onzeker. . 40
ALENR, f. els, v.
ALENIER, M. elzenmaker, m.
ALENTOUR, b L' -, adv. ronipm, in den orntrek ;
amstreken, omliggende
d'-, adv. omliggend. *-6, m.
atsen ; omgevingen, v. mv.
ALziern, a. et f. vlug, wakker, levendig ; onverwacht alarm, o. "-1 int. wakker I rep u 1
ALESER, va. (28) boren, uitrondetsi polijsten.
(28) geschutboor, v.
ALCTON,

ALEVIN, m. pootvisch, m. "-ER, va. jongen visch poten,
ALEXANDRIN, In. (19) alexandrijnsch vers, o. ; emplatre
-, (36) knoflookpleister, V.
ALEZAN, m. et a. vos ipaard), m.; rosachtig.
ALGANON,
galei-keten, v.
ALGARADE, F. prove beleediging, v. onbeschofte uitval, m.
ALOP,BRE, f. stelkunst, algebra, V. "...GEBRIQUE , a. delkunstig. "...GEBRISER, va: de stelkunst beoefenen, er veel
van spreken. "...GEBRISTE, M. stelkunstenaar, In.
ALGIEN, f. (22) smart, pijn, v.
ALGUE, f. zeegras, wier, O.
ALIBI, in. (83) afwezigheid van de plaats der tnisdaad,

v. "-FORAIN, m. ijdele uitvlugt, v.
slimme vos, m.; maitre -, grootspreker,
betweter, tn. "...DADE, f. (64) beweegbaar liniaal, o.
graadboog, m.

ALIBORON, 4111.

a. vervreemdbaar. *...NATION, f. vervreemding, v. ; - d'esprit, krankzinnigheid, verstandsverbdstering, v. waanzin, m. "...NER, va. vervreemden ; does

ALIENABLE,

vrf. zich afzonderen.

verliezen.

V.
tn. rigting ; afmeting ; rigtingslijn,
va. afmeten, riglen, afsteken ; op eene regte

ALIGNEMENT,

lijn plaatsen.
ALIMENT, rn.

voedsel, o. spijs, v. ; -s, pl. onderhoud, m.

bedeeling, alimentatie, v. "-AIRE, a. tot onderhoud dienende. "-ATION, f. bedeeling, v. * -BR, va. onderhouden,
bedeelen. "-EUX, a. voedend.
ALINEA, in. nieuwe regel, m.
ALIQUAN,TE, a. partie -, (122) getal dat in een grooter
niet opgaat, O. "...QUOTE, a. partie (122) getal dat in
een grooter juist begrepen is, o.
ALITE, a. bedlegerig. "...yErt (81, vrf. zich te bed leggen (uit hoofde van onghteldheid); bedlegerig worden.
ALIZARI, m. nzeekrapwortel, M.
ALIZE, f. (53) sperwerbezie, v.
ALIzgs, a. vents -, passautwinden, rn. mv.
ALIZIER, M. lotusboont,
ALKERMES, rn. alkernies, hartversterkend geneesmiddel, O.
ALLAITEMENT, m. het zogen. "...TER, va. zogen.
ALLANT, a. les -s et les venants, de gaanden en komenden.
ALLftHEMENT, rn. aanlokking, v. "...CHER, va. aanlokken.
ALLEE, f. gang, m. ; laan, dreef, v.• ; het 'gam.
ALLEGATION, f. aanvoering, aanhaling (gezegde), v.
* ...GE, f. (126) ligter, m.
"...GEANCE, f.
f. verligting, leniging, v. "...GER, va. verligten,
verzaajOen, tenigen. "...GIB, va. verduntlen, verkleinen.
ALLEGORIE, f. zinnebeeldige voordragt, verbloemde redo,
v. "...RIQUE, a. -MENT, adv. zinnebeeldig ; op eene
verbloemde, - zinnebeeldige wijze.
* ..RISER, va. verbloemd spreken uitleggen. * ...RISEUR, in. die in
alles eon verbloemden zin wil vinden. "...IIISTE, AIL
uillegger van zinnebeeldige beteehenissen, no. •
ALLEGRE, a. *-mENT, adv. vrolijk, Lustig.

AMB.

ALT.
ALLEGRESSE,
* ...GRETTO,

f. vrolijkheid, bldheid, blijdschap, v.
adv. (109) eenigzins vrolijk. * ...GRO, adv.

(109 vrolijk.
ALLEGUER, va. aanhalen; bijbrengen (eene spreuk enz.).•
ALLELUIA, rn. Halleluja, O.
.
ALLEMANDE, f. allemande (zekere dans), v.
ALLER, vn. gaan, zich begeven; reizen; - h pied, te voet

heengaan,
gaan ; - a clieval, te paard rijden; s'en
pis -, ten ergste gevertrekken, zich verwijderen; au
nonzen.
ALLEU (FRANC), m. goed vrij van lasten, vrij erfleen, O.
ALLIAGE, m. menging van metalen, v.
ALLIANCE, v. verbond, o. ; vereeniging ; echtvereeniging,
-E, f. bondgenoot; aanv. huwelijk, o.
verwant, m. en V. "...LIER, va. verbinden, vereenigen,
vermengen; het allooi germ. s'-, vrf. zich verbinden,
vermaagschappen.
ALLIER, m. wachtelnet, O.
ALLIGATOR, M. (72) kaainzan, M.
ALLINGUE, V. houlvlotpaal, m.
ALLIT E RATION, f. (19) letterspeling, 4.
ALLOBROGE, M. (oudt.) Allobroge, (thans) Savoijaard;
fig. lomperd, M.
ALLOCATION, f. (34) goedkeuring van een post op eene
rekening, v. * ...CUTION, f. aanspraak, toespraak, v.
f. onleenroeALLODIAL, a. (83) niet leenpl;gtig.
righeid, v.
o.
f. ?Trle*ga:1k, aanhangsel, aanzetsel,
ALLONGE,
"-MENT, f. verleiing, v. het aanzetten. * -R, va. verlengen, vergrooten, aanzetten, bijvoegen, uitstrekken;
voeren ; verslappen. s'-, vrf. zich verlengen, longer
grooter worden, zich uitzetten.
ALLOUER, va. goedkeuren, toestaan, laten golden.
ALLUCHON, m. told kam in een kamrad, m.
ALLUMER, va. aansteken, does ontbranden. EV-, vrf. vlam
vuur vatten, ontbranden. * ...METTE, f. zwavelstok,
a ...MEUR, m. lantaarn-, lampopsteker, m. * ...MIERE,
zwavelfabriek,
v. ; zwavelbakje, o.
f.
ArLURE. f. gang, stap, drat, m. ; houding, v. ; spoor van
het wild ; evenwigt van een schip, o. *...sioN, f. toespeling, zinspeling, v. * ...VIAL, a. aangespoeld.
f. aanspoeling, v. aangespoeld land, O.
ALMAGESTE, M. verzameling van sterrekundige waarnemingen, v.
m.
ALMANACH, m. tijdwijzer, almanak, kalender,
ALOES, m. (53) aloe; v.
ALOGNE, f. (126) baken, O.
ALOI, in. (70) gehalte, v. allooi, O.
ALONGE, f. voy. ,ALLONGE. *-s, f. pl. (126) oplangers,
m. Mv.
ALORS, adv. toen, toenmaals, destijds, dan.
ALOSE, f. elft, m.
ALOUETTE, f. leeuwerik, m.
ALOURDIR, va. log maken. s'-, vrf. log -, z‘vaar worden.
ALOUVI, a. uitgehongerd.
* ...ER, va. de
ALOYAGE m. menging der metalen, v.
gehalte geven (aan metalen).
ALOYAU, m. - de boeuf, runderharst, m.
ALPHABET, M. letterlij•t, v. alphabet, alfabet, O. a ...30-TIQUE, a.-MENT, adv. alfabetisch; naar alfabetische orde.
ALPHOS, ALPHUS, ALFOS, m. (22) bleekziekte; moedervlek, v.
ALPISTE, M. (53) kanariezaad, -voedsel, vogeltjeszaad, o.
ALTERABLE, a. voor verandering vatbaar, veranderbfk,
veranderbaar. * ...RANT, a. (22) dorstrerwekkend. "-RATIF, a. (22) verandering veroorzakend, bedervend.
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f. verandering ; vervalsching , gemoeds_
beweging , v.; dorst, m.; vermindering, v. bederf, o.; ont_
stellenis, v.
ALTERCATION, f. twist, m. kibbelarij, v.
ALTERS, a. bedorven, veranderd, vervalscht; ontsteld ;
dorstig. * ...RER, Ca. bederven, veranderen ; vervalschen,
verdraaijen; dorst verwekken. s'-, vrf. bederven.
ALTERNAT, M. afwisseling, V. afivisselingsregt, 0.
ALTERNATIF, a. * ...NATIVEMENT, adv. afwisselend; beartelings. * ...NATION, f. afwisseling, beurtivisselmg, v.
* ...NATIVE, f. beurtelingsche wisseling, tweeledige kenwreede onsekerheid. * ...NE, a. 61.)
ze, v. ; craelle
wisselencl (van hoeken). "...NER, va. ufwisselen.
ALTESSE, f. Hoogheid, Doorluchtigheid (Well, v.
1LTIER, a. a ...TIC.:REMENT, adv. hoognioe.lig; -lijk.
ALTIMgTRIE, f. (164) hoogtenzeting, v.
ALUDE, f. gekleurd sclzapenleer, O. * ...DEL, M. (90) suf. klei-, aluinuarde, v. *...mrblimeerpot, m.
NEUX. a. (90) aluinsardig. *...mINEusEs, f. pl. (139)
dekleijen, v. MV.
ALUN, M. aluin, M. *-ATION, f. het aluin maken. * -ER,
f. aluinVa. aluinen, in aluinwater doopen.
makerij, v.
A LVP.OLE, M. tatulkas ; holte van het oor, v.; honingcelletje, o. "...oat, a. celvormig.
AMA BILITE, f. beminnelijkheid, aanminnigheid, lieflaligheid, v.
AMADIS, m. sluitende kamizoolsmouw, v. "...DOTE, f. zomerpeer, v.
AMADOU, In. zwam, v. * -EMENT, m. gevlei, O. "-ER, va.
m. zwambereider,
vleijen, flikflooijen, fleemen.
m. * -ERIE, f. zwamfabriek, v.
AMAIGRI, a. vermagerd. * ...GRIR, va. et n. mager maken; mager worden, vermageren, afvallen. s'-, vrf. indroogen. * ...GRISSEMENT, m. vermagering, v.
AMALGAMATION, f. (90) vermenging van kwikzilver met
metaal, v. "...GAME, m. met kwikzilver vermened metaal, o. ; vermenging, v. "...GAMER, va. metaal met
kwik vermengen ; ineensmelten.
AMANDE, f. amandel, m. pit, kern, v. *...DE, tn. amandelmelk, v.
AMANDIER, M. amandelboom, m.
AMANT, M. * -E, f. minnaar, vrijer, m.; minnares, geliefde, v. *-s, pl. verliefden, gelieven.
AM ARANTHE, f. (53) duizendschoon, v.
AMARINER, va. (126) een genomen schip bemannen. s'-,
vrf. zich aan de zee -, zich aan de zeedienst gewennen.
AMARQUE, f. (126) boei, ton, v.
AMARRAGE, M. (126) vastsjorring, v. * ...RE, f. (126)
scheeps-kabeltouw, O. * ...RER, va. (126) vastsjorren.
a ...RES, f. pl. windboomen, m. mv.
ARAS, m. zamenhooping, v. a -SER, va. zamen-, ophoopen,
verzamelen. s'-, vrf. zich zamenhoopen. "-BETTE, (92)
tempermes, O.
AMATELOTER, va. (126) het scheepsvolk verdeelen twee
aan twee.
AMATEUR, M. et f. liefhebber, m.; liefhebster, v. * ...TRICE. f. liefhebster, v.
AMATINER, va. laten dekken (eene teef door een wolf).
AMATIR, va. mat maken (metalen).
AMAUROSE, f. zwarte staar, v.
AMAZONS. f. amazone, v. vrouwen-rijkleed,
O.
AMBASSADE, f. gezantschap, O. * ...DEUR, m. gezant,
afgezant, M. a ...DRICE, f. gemalin eons afgezants, v.
AMBB, m. ambe (twee tegelijk uitkomende nommers),
v. *-SAS, m. (96) dubbel aas, o.
2
* ...RATION,
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AMI.

AMBIANT, a. (73) omgevend, omringend.
AMBIDEXTRE, a. regtsch en linksch zijnde.
AMBIGU, a. "-MENT, adv. dubbelzinnig. *-,

m. maaltijd
die tegelijk warm en koud is, m.; mengelmoes, o.
f. dubbelzinnigheid, v.
AMBITIEUX, a. * ...TIEUSEMENT, adv. eerzuchtig. * ...TION, E
eerzucht, v. "...TIONNER, va. sterk begeeren, naar
roem naar eere haken.
AMBLE, M. (76) telgang, m. "-B, vn. den telgang gaan.
"-UR, m. onderstalmeester, m.
AMBON, m. galerij in eene kerk, v. zangkoor, O.
AMBOUTIR, va. uitkloppen (metalen).
AMBRE, m. amber, barnsteen, m. * -DRIB, m. ambergrijs,
O. * ...BRER, va. met amber berooken.
AMBROISIE. f. godenspijs, ambrosia; lekkere spijs, v.
AMBULANCE, f. veldhospitaal, O. * ...LANT, a. et m. zwer"...LAvend, reizend, trekkend ; rijdende komniies, m.
TOIRE, a. veranderlijk..
AME, f. z'el, v. geest, m. ; hart, geweten ; leven, o.;
hoofdeigenschap, v. binnenste deelen van een takkebos, o. my ; (109) ziel, v. stemhoutje; (93) tusschenzoollje, o. ; (281 learner, v.
Ami, a. lieve getrouwe. "-MORE% va. verbeteren. "-NAO.
GE, m. aanvoer. m. vervoer; voerloon,
* ...DE, f. boete,
AMENDABLE, a. beboethuar; verbeterbaai.
geldboete, v. ; faire amende honorable, om verschooning
vragen, zich onderwerpen, openlijk zijne dwaling erkennen. "...DEMENT, 111. verbetering, v. ; amendement
(op voorstellen). o. wijziging, v. "...DER, va. bekeuren ;
verbeteren ; mesten.
AMENER, va. aanvoeren, medebrengen; nader bij trekken, - halen ; de teilen -, de vlag strijken.
f. minzaamheid, liefelijkheid, v.
Amfaquispt, va. dunner maken, afschaven.
AMER, a. bitter; grievend. *-, m. het bittere; gal van
een dier, v.
AMP.R EMENT, adv. bitterlijk, met bitterheid, smartelijk.
AMgRICAIN, adj. vol a l'-e. diefstal d000r bedrog, m.
AMERS, AMETS, ffi. pl . (126) bakens, landkenningen,o. v. mv.
AMERTUME f. bitterheid ; • kwelling, droefenis, v. ; haat,
m. ; het bittere.
AMESUREMENT, M. oprneting ; schatting, V.
AM!THYSTE, f. ameth;st, m.
AMEUBLEMENT, m.stoffering,v.;huisraad, O. * ...BLIR, va.
"...BLISSEMENT,
tot roerend goed maken; omspilten.
in.
M. (83) ov,rgang van onroerend tot roerend goed,
mobilarisatie; (136) omspitting, v.
* ...TER,
AmEuTE3fENT, m. het koppelen der jagthonden.
va. jugthonden koppelen, - gewennen om te .jagen ; opruijen. s' - , vrf. oproerig vergwleren.
AMFIGOURI, M. voy. AMPHIGOURI.
AMI, m. vriend ; lie fhebber ; korrespondent, m. ; bekende,
a. toegenegen gunstig. "-ABLE,
in. "-E. f. vriendin, v.
a. -MENT. adv. minneljk, vriendschappeljk;
in der minne.
AMIANTE. m. vlassteen, amiant, m. ashes!. O.
AMICAL, a. * - EMENT adv. vriendschappelijk.
AMICT in. (140) het gewijde linnen der mispriesters.
AMIDON. In, droog stijfsel. stffselmeel.
O. " - NER, va.
" - NIER, m. stiffstijfsel maken, met stijfsel bestrjken.
selinuker,
Anion ARDER, * ...OTER, va. befkozen, vcrtroetelen.
AMINCIlt,a. thinner maken, verdunnen. "...CISSEMENT,
verdunning, afsthaving, v.
AMINEUR, m. beeedigd zoutmeter, M.
AMIRAL, M. vlootvoogd, opperbevelhebber ter zee, admi-

AMP.
raal, m.

f. admiraalschip, o. ; gemalin tens
admiraals, v. * ...RANTE, m. spaansche achniraal, m.
"...RAuTg, f. bestuur van het zeewezen, o. ; culmiraliteit; waardigheid van admzraal, v. culmiraalschap,
a.
'MUMBLE, a. verliesbaar.
.f. vriendschap, toegenegenheid ; zachthe,id eener
stof, v. *-s, pl. vriendschapsbetuigingen, gedienstigheden,
v. my. vriendschapsbewijzen, -blijken, o. my.
AMMODYTE, m. zandaal, m .
AMMON, M. come d'-, ammonshoorn, m. whelp, v.
AMMONIAC, sel
m. ammoniakzout, o. *-AL, a. ammoniakachtig.
AMMOROSITA, f. leepoogigheid, v.
AMMY, m. ethiophische kontijn, m.
AMNESIE, f. geheugenverlies, O.
AMNISTIE, f. algemeene vergiffenis, amnestie, v. "...TIER,
va. vergiffenis schenken, aninestie verleenen.
AMODIATEUR, m. pachter van een landgoed, m. * ...DIATION, f. paeht, huur, v. het verpachten. "...DIER, va.
(landerijen) pachten, verpachten.
AMOINDRIR, va. et n. verminderen. * ...DRISSEMENT, M.
vermitidering, v.
A MOMS DE, A MOINS QUE, c. ten
AMOISES, f. pl. (110) dwarssparren, v. my.
AMOITER, va. bevochtigen.
AMOLLIR, va. week -, zacht
smedig maken, verzachten : verwijfd maken. s'-, vrf. week worden. "...LISSEMENT, m. weekmaking, verzachting, v.'
AMONCELER, va. opeenstapelen, optItnhoopen. "...CELLEMany, m. ophooping, opstapeling, v.
vent
AMONT (D'), adv. opwaarts, stroom op; oostelijk ;
d'-, landwind, m. "-AL, a. oostelijk, oostwaarts.
AMORCE, f. aas, tokens ; lacuikruid, aanloksel, O. "...CER,
va. door lokaas tot zich brengen; kruid op de pan doen;
aanlokken.
AMORcCiIR, M.
trekboor, v.
AMORTIR, va. dempen, verzwakken, de kracht benemen,
vernietigen, glossen. *-, vn. (126) op het drooge zitten. s'-, vrf. van zijne kracht verliezen, verflaauwen.
"...TISSABLE, a. vernietigbaar, losbaar.
MENT, m. vernietiging, glossing, amortisatie; laatste
versiering aan een gebouw, v.; caisse d' - , amortisatiekas, v.
AMOUR, m. liefde, min; zucht, v.; minnegod, m.; amour
propre, eigenliefde, v. * - A CH ER (S'), vrf. zich met eene
.divaze liefde inlaten, zich verslingeren. *-ETTE, f.minnehandel, m. "-EUX, a. * -EUSEMENT, adv. verliefd,
op eene verliefde wijze. "-Eux, tn. verliefde, m.
AmoviEurri, f. afzetbaarheid.. herroepelijkheid, v.
"...vIELE, a. afzetbaar, herroepelijk.
AMI'hLI CE, f. gekleurde aarde. v.
AMPlIgMgRIN, a. (22) eendaagsch.
ANIPHIBIE, a. et ts. twee-, halfslachtig ; halfslachtig
te
water en te land levend dier,
o. "...BIOGRAPHE.
...GRAPHIE, f. beschr jv,•r
beschrgving der amphibien v. "...BOLE f. donkere steen.
"...EOLOGIE,
f. dubbelzinnige rede, dubhelzinnigheid. v.
"...BOLOG IQUE a. -MENT. adv. dubbelzinnig,
A MPHIGOIIIII, M. verwarde rede. v.
Amt.HICTYONS, in. pl. (27) amfiktionen, afgevaardigden
der groote steden, nI. nv.
AMPHISCIENS, M. pl. (1) bewoners van de verzengde
luchtstreek, in. my.
AMPHITgaTRE, m. balkon in den schouwburg tegen over
het tooneel, o ; ronde schouwburg, III. "...TRION, in. fig.
gastheer, m.

ANA.

ANG.

a. *—MENT, adv. ruim, wijd ; breedvoerig; breedvoeriglijk, rijkaijk. "...PLEUR, f. ruimte, wijdte, v.
"...ATION, f.
AMPLIATIP, a. uitbreidend, vermeerderend.
uitbreiding, v. toevoegsel, O. * ...BR, va. opschorten, nitstellen, meer vrijheul geven. * ...FICATBUR, In. die in
verhalen overdrijft. * ...FICATION, f. uitbreiding eener
rede, v. "...FIER, va. breedvoerig uitwerken,overdrijven.
AMPLISSIME, a. zeer ruim, zeer wijd ; zeer groot;
zeer voortrefelijk (Mel).
AMPLITUDE, t (101) afstand; (64) koorde ; (28) worps-,
schootsverheid. v.
a. (19) geAMPOULE, f. blaar, v. ; (26) fleschje, o.
zwollen, hoogdravend. * ...LETTE, f. (126) scheepszandlooper, m.
AMPUTATION, f. (36) afzetting, v. * ...TER, va. afzetten.
AMULBTTE, M. toovermiddel, amulet, O.
AMUNITIONNBR, va. voy. APPROVISIONNEB.
AMURES, f. p1. (126) halsgaten, o. mv. * ...RER, va. de
halzen toezetten.
AMUSANT, a. vermakelijk, onderhoudend. "...SEMENT, m.
vermaak, o. uitspanning, tijdkorting, aangename bezigheid,
v. * ...SER, va. ophouden, bezig houden; onderhouden,
vermaken; om den tuin leiden. S'-, vrf. zich tijdkorting
verschaffen,, zich vermaken; den tijd nutteloos dooro.
brengen. f. gering tijdverdrijr, speelgoed,
* ...SEUR, M. die een ander om den tuin leidt, - van
zijn werk afhoudt. * ...SOIRE, f. tijdkorting ; misleiding,
v. bedrog, o.
AMYGDALES, f. pl. keelklieren, mandelen, v. mv.
Art, m. jaar, o.
ANABAPTISME, m. leer der herdoopers, V. * ...BAPTISTE,
m. herdooper, m. "—BABB.% m. bedsprei, v.
m. kluizenaar, m. "...CHRONISME, ea. misslag in
de tijdrekening, m. * ...CLASTIQUE, In. et f. doorzigtkundige, m.; -kunde, v. * ...CREONTIQUB, a. anakreontisch. * ...CRISB, f. getuigenverhoor, O. * ...GOGIB, f. mystieke zielsverheffing, geestvervoering, v.
ANAGRAMMATISER, va. letterkeerdichten waken. "...GRAMMATISTE, m. maker van letterkeerdichten, M. * ...GRA31ME, f. letterkeerdicht, O.
A NALECTES, M. pl. uitgelezene stukken uit een of meer
schripers, o. mv. bloemlezing, v. *...Lkadu, m. afteekening van den loop der zon, v. * ...LEP FIQUE, a. versterkend. "...LOGIB, f. overeenkomstigheid, geldkvormigheicl,
v. "...LOGIQUE, a. -KENT, adv. yelijkvormig, overeenkomstig, overeenstemmend. "...Loatsalz, no. vergelijking
van overeenkomst, v.; besluit dier vergelijking,
O.
* ...LOGUE, a. overeenkomstsg. * ...LOSE, f. (.22) kwijning,
v. * ...LYSB, f. onlbinding; ontleding ; oplossing, v.
* ...LYSER, va. ontbinden; ontleden.
die
in het oplossen ervaren is.
"...LYTIQUE, a. -MENT,
adv. ontbindend, ontledend, oplossend.
ANAPHALANTIASIE, 1. (22) het uitvallen der wenkbraauwen.
ANAN AS, m. (53) ananas, v.
ANARCHIE, f. regeringluosheid, v. * ...CHIQUB, a. regeringloos. * ...CHISTE, m. bevorderaar van regeringloos.
held. in.
ANATIaMATISER, va. in den kerkban doen, vervloeken.
* ...THEM ATISME, M. banbliksem, banvloeic, M. * ...THEME, m. bunvloek. kerkban, m.
ANATOMIB, f. ontleding, ontleedkunde, v.; naauw onderzoek. o. * ...MIQUB, a. -KENT, adv. ontleedkundig ;
* ...MISER,
va. ontleden; naauwkeurig onderzoeken.
m. ontteedkundige, m.
ANAUDIB, f. gebrek aan stem, o.

f. dienstmeisje, a.; tat, v. *...CEPs,
a. (53) tweesnijdend.
ANCETRES, m. p1. voorouders, voorvaderen, voorzaten,
m. pl. het voorgeslacht.
ANCBTTBS, v. p1. (126) leuvers op de lijken der zeilen,
tn. pl.
Aivcau, f. (109) mondstuk, o. ; buis, slur, v.
ArtcHE, a. (116) gebogen, gekromd.
ANCHOIS, m. ansjovis, v.
ANCHUE, t*. (126) inslag, m.
ANCIEN, a. oud, van langen tijd ; gewezen, voormalig.
*-, m. oude; ouderling ; oud schrijver, un. "...NEMENT,
adv. oudtijds. *-NETE, 1. oudheid, v. ouderdom, ut.
ANCILES, m. pl. (25) gewijde schilden, o. mv.
ArtcomE, f. (53) akeleibloem, v.
m.; droit d'-, anANCRAGE, tn. ankerplaats, V. -grond,
kergeld, O.
ANCRE, f. anker, o.; ijzeren hack, tn.; anker (wijnmaat), o. * ...CRER, vn. ankeren, het anker werpen.
vrf. zich innestelen. * ...CRURE, f. kleine vouw,
plooi in Laken, v.
ANDAIN, M. (136) snede gras ; zwade, v.
ANDANTE, adv. et m. (109) matig, langzaam; andante,
v. * ...TINO, adv. et m. (109) matig doch met meer
beweginy ; andantino, v.
ANDOUILLE, f. metworst, v. ; - de tabu, rol tabak, karot, v. x ...DOUILLER, m. eerste tak aan de horens der
herten, m. * ...DOUILLETTE, f. worstje van kalfsvleesch, o.
ANDRIBS, f. p1. (77) openbure maaltijden, m. mv.
ANDRIVEAU, nn. (126) dun kabeltouw, o.
ANDROGYNE, M. tweeslachtig mensch, m.; tweeslachtige
bloem, v. * ...IDE, m. werktuigelijke pop, v. * ...LEPSIE, f.
(83) eisch tot herstel, m. "...3!6;DE, t. noordelijk sterrebeeld, O. * ...PHAGES, in. pl. menschenvleescheters, us. mv.
ARE, m. ezel; lig. domkop, domoor, tn.
ANEANTIR, va. vernietigen, to met doen. s'-, vrf. to niet
gaan; zich vernederen. k...Tissardara, m. vernietiginv
vernedering, verootmoediging, v.
ANECDOTE, f. merkwaardiye bijzonderheid, anekdote, v.
"...DO* ...DOTTER, m. verzamelaar van anekdoten, w.
TIQUB, a. tot anekdoten behoorende. g ...DOTOMANLE,
zucht
om
anekdoten
to
vertellen,
v.
f.
ANEE, f. ezelsdragt, v.
* .,.MEAltExtoGRAPHis,f. beschrijving van den wind, v.
TRE, tn. windmeter, M.
ANEMONE, L (53) klaproos, anemoon, v.
ANERIE, f. ezelachtigheid, v.; ezelsstreek, In.
ANESSE, f. ezelin, v.
ANET, tn. (53) dilly, v.
Aid VIQUE, a. (a) pijnstillend.
ANEVRIsME, tn. slagaderbreulc, v.
Al1FRACTUEUX, a. bogtig, lwbbelig. * ...TUOSITA, f. bogtigheid, v.
ANGE, in engel ; kettingkogel, m.; lit d'-, ledekant, o.;
aups, pl. schroot, o.
ANG1E0-GRAPHIE, f. (13 ) beschrijving van akkerbouw-gereedschuppen; (22) beschrijving der vaten, v.
f. (2'2) vatenontsteking, v. *„.LoGIE, f. leer der
aderen, v. * ...TEN IQUE, a. tievre
ontstekingskoorts,
v. "...TOMIE, f. (2 -2) ontleding der eaten, v.
ANGEL, m. engeldu,f, v.
*ANGLLI.QuE, a. engelachjig.
A NGELUs, tn. (140) kerkgebed, O.
ANGINE, f. (22) keelziekte, v.
ANGL AIS, m. de engelsche taal, v. *-E, f. engelsche clans,
*-ER, va. (86) kortstaarten, engliseren.
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ANT.

ANN.

m, hock, m. *...GLg, a. (116) gehoekt.
a. moeijelijk uit te doppen; hoekig.
ANGLICAN, a. anglikaansch.
eigenaardige
engelsche uitdrukking, v.
ANGLOMANIE, f. dwaze zucht voor al wat engelsch is, v.
* ...PHILE, m. vriend der Engelschen, m. "...nroBB, m.
h4ter der Engelschen, m.
ANGOISSE, f. angst, m. benaaawdheid, v.
ANGUICHURE, f. jagers-bandolier, jagtriem, M.
ANQUILLADE, f. zw*p van -, v. slag met een aalsvel,
m. * ... GUILLE, f. aal, paling, m. *...GUILLEES, f. pl.
* ...GrILLIERS, M. pl. (126) vullinggaten, zoggaten, o.
my. "...GUILLIERE,
palingvijver, m. aalkaar, v.
ANGULAIRE, a. hoekig. *...LEux, a. hoekig, veellwekig.
m. zwartgestreepte slang, v.
f. hoekigheid
(van een boom), v.
ANICROCHE, I. verhitdering, belemmering, v.
* ... DROSE,
1. (22) zweetvermindering, v.
ANIER, M. ezeldrijver, m. ANIERE, f. ezeldrijfster, v.
ANIL, m. indigoplant, v.
ANIMADVERSION, f. berisping, afkeuring, v. afkeer, m.
ANIMAL, in. dier, o. ; fig. lomperd, buffet, domkop, m.
*-, a. dierlzjk; zinnelijk. * - CULE, 111, dierije, o. "-If. dierlijkheid, v.
Salt, va.verdierlijken. "-ISMS, M.
ANIMATION, f. (22) bezieling (in de baarmoeder), v.
"...mg, a. bezield, vrolijk; levendig ; toorn,g, driftig.
* ...MER, va. bezielen; aanmoedigcn, aansporen; aanhitsen. s'-, vrf. levendig vrolijk driftig zo,,rden.
L verbitle* ...MISTS, m. materialist, m.
ring ; gramschap, v. haat, wrok,
ANIS, *M. (53) anijs, ur. *-ETTE, f. anijs (likeur) , m.
"-ER, va. net anijszaad bestrooijen, - toebereiden.
(25) ouderdomswet, v.
ANNAIRE, a. loi
ANKYROSE, f. (36) verstramming, verstijving in de geledingen, v.
ANNAL, a. ten jaar durende, ten jaar van kracht zijnde.
ANNALES, 1. pl. jaarboeken, o. my. *...LISTS, ill. schrijver van jaarboeken, w.
ANNATE, f. anneal, eenjarig inkomen (door den pans
van kerkelijke ambten geheven), 0.
ANNEAU, ni. ring, in.; haarkrul, v.
ANNEE, f. jaar, a. jaargang, ni.; jaarlijksche opbrengst,
V.; - bissextile, wchrikkeljaar,, o.
ANN ELER, va. in krullen leggen. * ... LET, nl. ringetje;
sehakeltje, a. * ...LURE, I. kralling der haarlukken, v.
ANN rs.:XE, f. aanhangsel, bijvuegsel, 0. ; hulpkerk, v.
k ...NEXION, f.
"-R, vs. aan--, bjvoegen, aanhechten.
bijl'oeging, verteniging, aanhechting, v.
ANNIHILATION, I. vernietiging, V. * ...HILER, va.
te niet doen.
AMNION, m. (83) andel van eon jaar, o.
ANNiVERSAIRE, tn. et a. verjaardag, gedenkdag, m.;
jaarbjksch.
A NNOMINATION, f. woordspeling op namen, v.
ANNONAIBE, lu. leveruar, leverancier, 111. *-, a. lui
(2:3) leveringswet, v.
ANNONCE, f. openlijke aankondiging, v.; huwelijksgeboden, o.
va. aankondigen, berigten, melden ; afkondigei.*.. CIATION, f. (140) Muria Boodschup.
ANNONE, 1. (25) voorraad nzondbehoeften 1'001' ($01 jaar,
prelet, de l' - , ho:, dopzigter der levensmiddelen,
AN.NOTATEUR, ill. aanteekezzaar, ul. * ...TATION, 1. aan-,
te.•ening, V. ; inventaris, in. * ...TER. va. aanteekeningen
maken, v.; inventaris malcen, inventariseren.
ANNUAIRE, nI. et a. jaarboeicje, o. almanak, m.; jaarlijksch.
ANGLE;

ANNuEL,

m. jaarlijksche zielmis; jaarlijksche whetting,
- opbrengst, v. *-, a. * - LEXENT, adv. jaarlijksch;
jaarlijks, elle jaar, elk jaar, telken jare.
jaarlijksche aflossing van een gedeelte der
ANNUITE,
hoofdsom bij den interest, annuneit, v.
ringvinger, m.
ANNULAIRE, a. ringvormig ; doigt
ANNULATION, f. vernietiging, afschaffing, opheffing, v.
* ...LER, va. te niet doen, afschalren.
les
ANOBLIR, va. adelen, tot den adelstand verheffen ;
anoblis, de (kortelings) geadelden. "...BLISSEMENT,
verheffing tot den adelstand, v.; lettres d'-, brieven van
adeldom, m. my.
ANODIN, a. (22) pijnstillend, verzachtend.
f. onregelmatigheid,
ANOMAL, a. onregelmatig.
* ... MIEN, a. wetteloos.
afwijking van den regel, v.
*...mogrARE, a. voy. DISSEMBLABLE.
ANON, m. ezelsveulen, a. "-NEMENT, tn. stottering, v.;
het werpen eener ezelin. * - NER, va. jonge ezels werpen ; stooten in het lezen, stotteren.
ANONYME, a. et m. naumloos, anoniem ; onbekende, ongenoemde, M.
ANORDIE, f. storm op zee (uit het noorden), m.
* ... DIR,
va. S'-, vrf. naar het noorden keeren. * ... MAL, a. voy.
ANOMAL.
ANSE, f. handvatsel, hengsel, oor, o. ; 4creek, V.
ANSgATIQUE, a. ville
hanzestad, v.
A NSERINE, f, (53)•ganzepoot, as. *-, a. tot de ganzen
behoorende, ,gaps... * ...NETTE, f. gansje, O.
.ANSETTE, f. hengseltje. oortje, o.
ANSPECT, in. (126) handspaak, v.
ANTAGONIE, f. strijdigheid, v.
* ...NISME, m. strijdige
werktng, v.; stelsel van legenkanting, o. * ...NISTE, tn.
tegenstonder, tegenstrever, m.
ANTALGIQUE, a. yjnstillend.
NTARCTIQUE, a. (1) tegen de zuidpool liggende.
ANTE, 1. (69) lasch, v. ; (92) penseelstokje, o. ; (13) voor-

- uitspringende hoekzuil, v.
voorafgaande; eerste lid eener
rode; vroeger voorbeeld, 0.
ANTECHRIST, in. (41) antechrist, m.
ANTgoiEris, in. pl. (1) legenwoners, m. sly.
Awri:DiLuvux. a. voor den zondvloed.
AN l'ENNE, f. (126) spriet, in. ra, v.
" - S, p1. voelhorentjes der insekten, o.
ANTg14,NULTI:.:ME, a. op twee na do laatste. * ...RIDES,
in. , pl. ( I ) schoorstakken, u. mv.
ANTE it I EUR, a.
* - EMEN r, adv. vroeger, voorgoande.
f. (83) vroeger bestaan, a.
ANTEsTATUBE, f. in haus! opgeworp!n verschansing, v.
A NT11,;;Ii E, t ,. (53) hAmknopje, zaadzaZje, a. * ...TIIESE,
f. (53) voile bloei, in.
ANTHOOR A PHI E, t'. bloemenspraak, v.
k ..LOGE, M.
grieksch kerkboek, 0. "...LOGI E,
bloemlezing van gediehten, v. * ...LOGUE, 111. vervaardiger van cone bloomlezing,
‘NTHRAX, m. pestbuil, v.
ANTHBOPOGH APHE. tn. menschbeschriker, m. "...POGRAPHIE, f. menschbeschrijving, v. "...PoLaTEE.
menschaanbidder, in. * ...I. OLITHE, 111. versteend men•chenoverblijfsel, 0. * ...1, 01.0GIE, t'. verhandeling over het men•
schelijk liychaam, v. "...POMORPH E, a. menschvormig.
* ...1, 0111 AGES, in. pl. meizschenelers, in. inv.
ANTI, prey. Comp. tegen, strijdig met, eerder, voor.
f. zijkanier, spreekkanzer, v.
* - CHR
f. alstand ran vruchtgebruik, in. * - CH P.TIEN, a. met
het christendom strijdig.
" - CHRISTIANISME, M. leer
ANTCWgDENT, a. et in.

APA.
*-CIPATION, f. het
atrijdig met het christendom, v.
* -CIDER,
vooruit-ontvangen; vervroeging ; inbreuk, v.
va. bij voorbaat nemen; voorkomen, voor dentijd doen;
inbreuk maken op. *-DATE. f. vervroegde day- sur,
teekening, v. * - DATER, va. in dagteekening vervroegen.
*-DOTE, m. tegengif, o.
ANTIENNE, f. (49) aanhei, voorzang, m.
o.
ANTIFEBRILE, a. et m. koortsverdrifrend; - middel,
* ...GORIUM, m. smeltglas in aardewerk, o. "...LAITEUX,
tegenstrijdigf.
"...LOGIE,
melk-,
zogverdrifrend.
a.
heid van twee stellingen, v.
ANTIMOINE, m. spiesglas, -glans, O. * ...MONIAL, a. van
spiesglas.
ANTIMONARCHIQUE, a. tegen den eenhoofdigen regeringsvorm. * ...NATIONAL, a. slrijdig met den landaard.
* ...NOMIE, f. tegenstrtjdigheid van twee wetten, v.
"...PAPE, m. oawettige pans, tegenpans, m. * ...PARALYTIQUE, a. et tn. verlamming genezend; middel tegen de verlumming, o. * ...FATHIE, f. natuurlijke afkeer, weerzin, tcgenzin. m. * ...pATHIQuE, a. van nature afkee•ig. * ...PESTILENTIEL, a. tegen de pest.
"...PHERNAUX (BIENS), Hi. pl. (83) aangebragte goede* ...PHERNES, Hi. pl. (83)
ren van den man„ o.
...PHOvoordeelen aan de vroutv toegekend, o.
NAIRE, "...PHONIER, m. koorboek, o. * ...PHRASE, f.
strijdige zin, rl,. - spreekwijze, v. ; ongemeend gezegde,
o. spotternij, v. * ...PODAL, a. (1) tegenvoetig. * ...PODES,
111. pl. (1) tegenvoeters, ne mv.
o.
(98) verkee•d gebruik van een naamval,
ANTIPTOSE.
ANTSQUAJLLES, f. pl. oude vodden, lorren, v. mv. rammelarij, v. * ...QUAIRE, tn. oudheidkenner, a. "...QUA
RIAT, u1. kennis der oudheid. oudheidkunde, v.
ANT1QuE, a.. t f. and, aloud, ouderwetsch, antiek; oudheid,
v. het antieke. *..Qtalg, I. oudheid, aloudheid; de
oudheid, v. ; oudgedenkstuk, o. antikiteit, v.
ANTISCIENS, tn. pl. (I) tegenschaduwigen, m. mv.
ANTISCORBUTIQUE. a. tegen de scheurbuik. %SOCIAL,
* ...SPASa. tegen de mautschappj, onmuutschappeljk.
o.
MODIQUE, a. et in. krampverdrkend ; - middel,
f. (8.) tegenstellgng, v. '...TRINITAIRES. m.
inv.
pl . bestrijders van de 'leer der drietenheid, in.
...TYPE, a. (31) tegenbeeld, o. ft ...VgROLIQUE, a. to
gen de kinderziekte.
ANTODONTALGIQUE. ui. tandmiddel, o.
A wrotT in. (126) schotboul, a.
ANTOISER, va. (56) melt op hoopen leggen.
hol, o. spetunk, v.
ANTRE.
AN FRUSTIONS, in. pl. (2.3) vrjwilligers; vassalen, m. my.
AN twr sit (s'), vet'. door den nucht arervallen warden.
ANUS In. (74) opening ran den aarsdarm, v. fundament, o.
I.. angst, a. benaauwdheid, v. * ...EUSEMENT,
adv. angstigl jk, in benuaawdheid.
AORISTE, in. (141) bepuald rerledene tijd, m.
AORTE, f. (71) groute slugader, v.
Ao Ir. in. Augustus, IR. Ooystmaand, v. *-43, a. gerijpt.
* -ERO.N, iu. mutt je.r, ni.
APAISER, va. bevredigen; doen bedaren, stillen. s' - , vrf.
bedaren, slit worden.
APANAGE, u,. lijftagt, m.; gerolg, o. aanhang, m. + - R,
va. vruchtgebricik toedeelen. * ...GISTE, nr. bezitter van
een ljftogt, ljftagtenuar,
APANTHROPIE, I. menschenschttwhe,id, v.
APART. adv. bjzonder, ter zjde.
APARTE, ru. helgeen een akteur ter zijde spreekt.
APATHIE, f. zielsgeroelloosheid, zielseerdooving, wezenloosheid, v. "...THIQUE, a. gevoelloos, ongevoelig.
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APgDEUTE, m. weetniet, m.
APERCEPTION, f. zelfbewustztjn, 0. * ... CEVABLE, a. bemerkbaar. * ... CEVOIR, va. bemerken, bespeuren, waar-

nemen; ontrlekken. s' - , vrf. bemerken, gewaur warden,
beginnen in to zien. m. vlugtig overzigt, o. schets,
raming, v.
ArgRITIF, a. (22) openend, afzettend, afdrifvend.
ApERTEMENT, adv. openlijk, opentlijk.
APgTAL, a. (53) bladerloos (van bloemen).
APETISSER, va. et n. kleiner maken, - warden.
A FEU FREs, adv. bijna, omtrent, to naasten hij.
APHASIE, f. sp•aakverlies, verlies van het spraakvermogen, o.
APHgLIE, m. (101) verste afstand eener planeet van
de zon, m.
APHRESE, f. (98) uitlating der eerste letter of lettergreep, v.
APHONIE, f. geluidverdooving, v.
zinrijke leerspreuk, v. stelregel,
APHORISUE,
APirrnR, APHTE, in. zwee•tje, putstje, builtje,
o.
API, m. po nnie d' - , fransche appet,
A PIC, adv. loodlijnig. regtstandi9.
API'rOYER, va. medeljden
deernis inboezemen. S' - ,
vrf. medelijden hebben, zich erbu•men.
APISTE, us. gailloochenuar, yodverzaker, in.
APLANER, (APLAIGNER), va. kaurden (taken). * ... NEUR,
%.GNEUR, in. kuarder, UI. * ... NIR, va. ellen geljk
maken; gemakkelijker maken; nit den weg ruimeit. s' - ,
vrf. gelijk woolen; gemakkelijker warden; uit den weg
geruimd warden. * ...NISSEMENT, In. gel(jkmaking, v.
va. plat maken, shan't, pletten. S' - , vrf. plat
warden. * ...TI‘SEMENT, in. platmaking, platwording, v.
* ...TISSEIJR, in. platter,
ai.. • ...TISSOIRES, f. pl. (142)
pletrollen, v. mv.
ApLES'rER. va. 126) de zeilen bijzetten. * ...TIE, f. onverzadeljkheid, v.
APLETs. a. pl . haringnetten, v. inv.
APLOMB, m. vastheid , zekerheid, v. ; d' - , loodregt.
APOCALYPSE, f. openbaring ; Openburing van Johannes ;
duisierheid (van stjt ► , v. "... LIPTIQUE, a. duister, ye..
he.mzinnig.
APOCOPE, f. (08) weglating der luatste letter of lettergreep, v. 1 ...CRYPH E, a. niet getuofivaarilig, verdacht,
onecht. * ...D1CTIQUE, a. overtuigend, ontegenzeggeljk.
E, in. ( 1.01 ► verste ufstand eener planeet ran de
u.
aarde. nit * ...GRAIHE, in.
a. verdedigend. verwerend. ... LOWE, f. verdediging martdeli lig of settri fteljk), v. * ...LOGIsTE, In. verontschuldiger,
verdediger, in.
APOLOGUE. rn. leerrijke-, zedelijke label, v.
APOLTBONI1t, Va. de sporen van yowls afkorten. * ...TRONNER, va. den moat benemen, luf ',taken.
F. het inhaleALONE , uI. p justillend middel,
den van de pjn. * ...PHANE, a. (17) duorschijnend ran
kern.
APOPHTHEGMS, Hr. merkwait•dig gezegde van een bero•mil man, u. ; kenspreuk v.
APOPHISS, I'. (74) itikuus, u. * ...PLECT1QUE, a. door eene
beroerte aungetast ; die genezende. t. beroerte, geraukt,e;(1, V.
APOSTASE, f. getuta•ljk geztvel,
O. * ...SIE, f. geloofsverzaLng, -afzwering, v. * ...BIER, vn. afrullig woolen
(van het geloaf).
A POSTA sr, in. a feallige (van het geloof), geloofsverzaker, m.
APOSrLNIE, u1. zweer, etterbuil, v. geztvel,
u.
A•OSTER, va. op den loer -, ter bespieding stet len, - plualsen.
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APOSTILLE,

APP.
f. naschri ft, o. kantteekening, v.

teekeningen maken.

APP.
"-B, va.

'

kant-

APOSTOLAT, m. apostelschap, o. * ...LIQUE, a.-MENT,adV.

apostolisch, puuselijk. "...LISER, va. prediken om to bekeeren, boelpredikatien houden.
APOSTROPHE, f. weglatingsteeken, o. ; toespraak, v. ; verwijt, o. *- R, va, eene rede tot iemand rigten ; hard aansproken.
APOTHgOSB, f. vergoding, v.
APOTHICAIBE, In. apotheker, M. *-RIE, f, apotheek; artsenijmengkunde, v.
AP6TRE, tn. apostel, m.
APozgmE, m. afkooksel van kruiden, O.
APPARAITRE, vn. verschijnen, voor den lag komen.
APPARAT, ar. toestel, m. staatsie, v. vertoon; woordenboek voor eerstbeginnenden, O. * ...RAUX, M. p1. geheele
tuigaadje van een schip, v.; agres et -, zeil en treil.
APPAREIL,

m. toerusting, toebereiding, v. gereedschap;
tn.
heelmeesters-verband, o.• steenhoogte, v. ; toestel,
staatsie, V. * -LAGE, M. 626) het onder zeilgaan. "-LER,
va. et n. paren, gelijk bij gelijk stellen; (126) onder
zeil gaan. S'-, vrf. zich paren. -LEUR, M. oppersteenhouwer ; zijdebereider, M. K-LEUSE, f. koppelaarster, v.
APPAREMMENT, adv. waarsckijnlijk, vermoedelijk. * ... RENCE, f. schijn, m. voorkomen, o. waarschijnbjkheid, v.
* ...RENT, a. sch4nbaar, zigtbaar, blijkbaar ; aanzienlijk.
* ...RENTS, a. verzwagerd, vermaagschapt.
* ... RENTER,

va. vermaagschappen, verzwageren.
APPARESSER, a, lui maken.
vrf. tat worden.
APPARIEMENT, m. paring, v. * ...RIER, va. paren, koppelen.. S'-, vrf. zich paren (van vogelsi.
APPARITEUR,
geregtsdienaar van oeestelijke hoven,
deurwaarder, bode ; pedal, m.
APPARITION, "...RUTION, f. verschijning, v. vizioen, o.
vn. faire
bewijzen, doen blijken; it appert,

(83) het blijkt.

APPA HONER, va. ijken.

* ...NEUR, M. Uker ; roeijer, M.
m. rij kamers, verdieping, v. ; vertrek, o.
kamer, v. ; cercle aan h t hof, o.
APPARTENANCE, f. toebehooren, o. "...TENANT, a. toebehoorend. "...TENIR, en. toebehooren, behooren ; toekomen,
passen, betamen, voegen.
APPAS, m. pl. bekoort ,jkheden, aanlokkelijkheden, v.
my.
APPaT, lll. lokaas ; aanloksel, O. "-ELER, "-ER, va. lokaas voorhouden ; met pap voeden.
APPAUVR1R, ‘a. verarmen. arm maken. S'-, vrf. verarAPPARTEMENT,

men, arch warden. * ...VRISSEMEN T. M. verarming, v.
APPEAU, m. vogelaars-lokfluitje, o. ; lokvogel, ni.
APPEL, m. oproeping, bijeenrueping, v.; beroep,
o.; vitda-

ging, v.; (83, appel, hooger beroep, u. "-ANT, m. lokvogel; (83) the in hooger beroep komt, appellant, m. "-ER,
Va. et a. noemen ; roepen, listen halen ; in hooger beroep iomen; niet tetreden zijn ; op-, afroepen, ran de
rol atle.zen; lokken. s'- , vet% zich noemen, genaarnd
zijn, heeten. * -L ATIF, a. (98) num
gemeen naantwoord, a. *- LATION, f. (83) hooger beroep, appel, a.
APPENDA NCB, I. (83) nieuw verkregen erfgoed, o.
aunhangsel, o. appendix, M. * ...DR E. va. ophangen (tot
aandenken).
afdak, a.; loots. v.
APPESAN'IsIR, va. zwaarder maken, verzwaren, zwaar
doen drukken, log -, loom maken. S'-, vrf zwaarder -,
log -, loom worden, drukken. "...TISSEMENT, M. logheld, loomheid, zwaarte, drukkinq. v.
APPET ENCE, f. sterke
natuartijke hegeerte, levendige
aandr;ft, v. sour, o. "—TER, va. uit eene nataurtijke

neiging stork begeeren. "...TIBLE, a. begeerlijk.

SANT, a. smakelijk, den eetlust opwekkende ; aanlokkelijk. * ...TIT, m. honger; lust, trek, m.: appetits, kleine

uijen, v. mv.;

fig. lusten, m. my. a. begeerend. * ... TITION, f. zielsbegeerte, v. zielsverlangen, o.
APPIECER, va. stukken inzetten, aunzetten.
APPIETRIR (S'), vrf. (34) verurmen, in waarde verrninderen.
APPILER, va. opstapelen; opdringen. S'-, vrf. opkrimpen.
APPLAUDIR, va. met handgeklup toejuichen ; goedkeuren.
* ...DISSEMENT, m. handgeklap, o. toejuiching, v. "-BIS,.
SEUR, m. toejuicher, m.
APPLICABLE, a. toepasselijk.

* ...CATION, f. aanhoudende
vlijt, toelegging ; toepassing, aanwending ; oplegging, v.
goad* ...QUE, f. (119) oplegsel, oplegstuk, o. ; or d'
va.aanvlies, o. *...QuA, a. naarstig, opletlend.
wenden, toepassen ; opleggen. s'- , vrf. zich toeleggen.

APPOINT, m. geringe geldspecie tot bijbetaling, v. paijement, o. * -AGE , M. (58) laatste bereiding, v. * -11.MENT, m. (47 en 83) beschikking, v. ; -s, p1. bezoldi-

ging, f. * -ER, va. bezoldigen.
APPONDURE, f. houtelot-paal, m.
APPORT, m. markt, v. marktplein,

o. ; toeloop der kooplieden, rn. ; (83) nederlegging, bezorging (ter griffie), v.

aangebragt huwelijksgoed (der vrouw), o. "-AGE,
m. draagloon, o. "-ER, va. brengen, bij-, nnede-, aanbrengen; aanbrengen, aandragen; bijbrengen, aanhalen;
veroorzaken.
APPOSER, va. opdrukken, opzetten, opleggen, aankleven,
bijvoegen.
f. opdrukking ; (98) vereeniging van
* -S, pl.

twee namen, v.
a. waardeerbaar, schatbaar. * ...CIATEUR,
"...CIATION, f. waardem. schatter, waardeerder, m.
ring, schatting, v. "...CIER, va. waarderen, schatten.
va.
duchten,
vreezen;
vatten, in hechtenis
* ...HENDER,
nemen. "...HENSION, 1. vrees, ongerustheid ; gevangenneming, v.; (81) opvatting, v. begrip, o.
APPRENDRE, va. leeren ; vernemen ; leeren (onderrigten);
berigten. "...TI, m. leerling, leerjongen, ui. * ...TIE, f.
leermeisje, o. "...TISSAGE, m. leertijd, m. ; het leeren;
APPRECIABLE,

begin der oefening, a.
"-s, pl. toestel, m. bereiding, v. bereidsel, o.;
peinture d'-, het schilderen op glas. "-E, f. voy. MOUILLETTE. * -4, a. cartes -es, valsche kaarten, v. my.
f. gevulde kardoes, v. "-EIt, va. bereiden, toebereiden.
s'-, vrf. zich gereed maken. * -EUR, m. bereider ; glasschilder, M.
APPRISE, V. bepalinpen (van staatswege) ()Parent het onderw ∎js, V. lily.; schatting, waardering, v.
A Pra IVO ISEMENT, m. lemming, v. "...SER, va. temmen, tam
-, mak maken. s' - , vet. tam worden ; gemeenzaam worden.
APPROBATEUR, tn. et a. goedkeurder, tn. • goedkeurend.
"...BATIF, a. goedkeurend. "...DATION, f. goedkeuring,
gunstige mooning, - getaigenis, v.
APPROCHANT, a. nabijkomend. *...CHE, f. nadering,aan-,
toenadering,v .; (10) wit. o. ; approcites, loopgraven v. my.
* ...CHER, va. et n. nader bij brengen; naderen, nader
komen, genuken; nabijkomen, gel;jken; (70) wigtig maken ; (6) biiiverken. s' - , vrf. naderen.
APPROFONDIR, vs. verdiepen, dieper maken; doorgronden. "...DISSEMENT, M. diepermaking ; uitdieping; doorgrowling, v.
APPROPRI ANCE, f 83 (in) bezitneming,v. "...PRIATION, f.
toeeigening, aanmatiging ; (81) verundering van beteekenis, v. "...PRIER, va van pas maken, in orde brengen. s'-,
zich toee:genen, zich aanmatigen.
APPROUVER, va. goedkeuren, billijken, genoegen nemen
(met, in).
APPRAT, ln.

AEC.

ARB.
APPROVISIONNEMENT, m. bezorging van voorraad, proviandering, v. * ...NER, va. van voorraad voorzien,
provianderen. "...NEUR m. voorrcuzdbezorger, m.
APPROXIMATIF, a. naastbijkomend. "...NATION, f. (122)
* ...MER, va. zeer nubij
nadering tot den wortel, v.

brengen, - komen.
m. steunsel, o. steun, stut, schoor, m. ; leuning ;
ondersteuning, bescherming, hulp; (86) drukking, v.
* -MAIN, m. schilderstnkje. o.
APFULSE, f. (101) nabijheid der maan bij eene ster, v.
APPUYER, va. ondersteunen, onderschragen; stutten,
schoren ; aanleunen, opleggen ; opdrukken ; otzdersteuvn.
nen, beschermen, begunstigen; (44) aanhitsen.
opleggen, opdrukken; volharden; zich beroepen. s'-, vrf.
steunen, leunen ; zich, gronden, zich verlaten.
APRE, a. * -MENT, adv. ruw, wrong ; scherp, bijtend;
slug ; ongebaand, hobbelig.
APRES. pr. et adv. na , daarna, achter, vervolgens, naderhand. "-QUE, * -QUOI, adv. nadat ; waarna, waarop.
APIt.S-DEMAIN, adv. "...DINER, * ...MIDI, m. overmorgen;
namiddag, na etenstijd ; namiddaq ; na twaalven.
APRETC f. ruwheid, wrangheid, scherpheid, v.
verste zonsafstand; polite -,
APSIDB, f. (101) grande
digtste zonsafstand,
APTE, a. geschikt, hekwaam ; in staat tot.
APTkRE, a. ongevleugeld.
APTITUDE, f. natuurlijke geschiktheid, vatbaarheid, v.
aanteg, m.
APUREMENT, m. verefening eener rekening, v.
* ...RER,
va. zuiveren (metalen) ; vereffenen (eene rekening).
APYRE, a. onhrandbaar. *-, f. porseleinaurde, v.
AQUARELLE, f. (92) gewasschen teekening, aquarelle,
teekening met waterverf, v. "...RIONS, m pl. (24) waterketters (sekte die bij het avondmaal geenwfjn dronk),
m. mv. "...TILE, a. in het water groeijende, - levende;
door het water gevoed. * ...TIQUE, a. moerassig ; in het
water levende, - .groeijende.
AQUEDUC, lkl. waterleidinq; (74) waterbui?, v.
AQUEUX, a. waterachtig, waterig.
AQUIFkRE, a. watervoerend.
arendsneus, m.
AQUILIN, a. krom, als een snavel; nez
AQUILON. m. noordewind, tn. "-AIRE, a. noordelijk.
AQUOSITE, f., het walerachtige.
ARABE, m. fig. ongevoelige woekeraar, m.
* ...BESQUES,
f. pl. (13) arahesken, v. mv. lofwerk,
o. * ...BISER, va.
* ...BISME, m. arahische
een arabischen worm geven.
spraakwending, v.
ARACHNO1DE, f. (74) hersenvlies, o. * ...NOIDITE, f.
ontsteking van het hersenvlies, v.
bouwland, o.
ARABLE. a. beploegbaar; tare
ABACK. m. arak. in.
ARAIGNiE, 1. spin, v. spinnekop, m.; (44) net, o.; toile
d'-, spinn , web ; spinrag. (i.
ARAMBER, va. ,126) aanklampen, enteren.
ARANIER. va . 120) op een raam spannen.
ARANPOLOGIE, f. spinnenbeschrijving. v.
ARANTELLES, f. pl. ■ 44. herfstdraden, .n. my.
ARAsEMENT, m. ‘66) gelijkmaking, v. *...sint, va.
(13)
waterpas maken.
ARATOIRE. a. tot den akkerbouw behoorende.
* ..,LEARBALEsTRILLE. f. (101) sterrehoogtemeter,
TS, f. hand-, voetboog. nt. * ...LETER, va. (13 met butken stutten. * ...LgTRtER, ni. boogschutter; handboogmaker, m. -s, pl. schoorhalken, ni. my.
ARBITRAGE, m. scheidsregterNke beslissing ; vergebjking
* ...TRAIRE, a.
der wisselkoersen, wisselberekening, v.
APPUI,
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-MENT, adv. willekeurig, -lijk. * ...TRAL, a. -EMENT,
* ...TRATEUR, m. scheidsregter,
adv. scheidsregterlijk.
libre
m. * ...TRE, m. scheidsregter, -man, m.
vrije

als scheidsman bewit, m. "...TRER, va. als regter
slissen; schatten.
va. planten; oprigten; fig. zich openlijk verklaren, partij kiezen.
ARBRE, m. boom, slam, m. ; stang ; draaispil, as, v.
* ...BRISSEAU, m. boompje, o. heester, m. "...nitOT, m.
struik met lijmstangen, m. * ...BUSTS, m. struik, m.
heestergewas, o.
ARC, m. boog, m. ; - de triomphe, zegeboog, m. eerepoort , v.
ARCADE, f. boogvormige opening, v. verwulfoel, o. ; boogs•
wijze overdekte wandelweg, m. * ...CANE, m. geheim ge* ...CANES, f. rood krijt, o.
neesnuddel. o.
* ...CASSE, f. (126) spiegel van een schip, m.
ARC-BOUTANT, m. (13) boogpilaar, m. ; (126) doove jut,
v.; fig. hoofd, o. steunpilaar, m. *-8, pl. (126) spieren, gijken, v. my. "...-BOUTER, va. (13) schragen,
stutten.
ARCEAU, m. kromte van een gewelf, v.; Vane boog, ra.
ARC-EN-CIEL, m. regenboog, m.
ARCHAL tPIL D'-), m. koperdraad, 0.
ARCHANGE,
aartsengel, m.
ARCHE, f. boog, m.; ark, v. ; - d'alliance, arke des
verbonds.
ARCHEE, f. (90) levensbeginsel, o.; boogdragt, v.
ARCHELET, m. dril, y.; boogje, o.
ARCHgOGRAPHE, tn. "...GRAPHIE, f. oudheidbeschrijver,
m. -beschrijving, v.
"...LOGIE, f. oudheidkunde, v.
*...LOGUS, m. oudheidkenner, m.
ARCHER, m. boogschutter ; geregtsdienaar,
m.
ARCHET, m strijkstok, boog, in.; kup, wip, V.
RCI&I'YPE, m. oorspronkelijk vormbeeld, o.
ARcHgvil,cHi, in. aartsbisdom ; aartsbisschoppelijk patois,
m. aartsbisschop, na.
o.
ARCHI-, pr. comp. aarts-. * -ATRE, tn. eerste geneesheer,
m. * -COEUR, m. fig. goed hart, o. goede sul, in. "-DIACONAT, m. aartsdiakenschap, o. * -DIACONi;, in. geestelijk regtsgebied eons aartsdiakens,
0. * -DLACRE, tn.
aartschaken, aartshertog, m. "-DUCHESSE,
f. aartshertogin, V. * -DUCHL nl. aartshertogdom, o.
* -EPISCOPAL, a. aartsbisschoppelijk. "-EPIsCOPAT, m.
aartsbisschoppelijke waardigheid. v.
* -HIERARQUE, m.
aartshierarch (de paus), m. *-GRRLIN, rn. dik touw, o.
* -MAGIE, f. goudmakerij, v. * -MANDRITE, in. kloostervoogd, m.
ARCHIPEL, in. eilandzee, v. archipel, m.
ARCHIPRESBYTERAL, a. aartspriesterlijk.
m.
aartspriester, in.
ARCHITECTE, m. bouwkundige, bouwmeester, m. "...TOAL, a. bouwkundig. buuwkunstig, architekNIQUE,
tonisch. "...TURE, f. bouwkunde, bouworde, v.
ARCHITRAVE, ni. (13) hoofdbalk, architraaf, m.
ARCHIVES, f. pl. oorkonden, v. inv. oude staatgschri pen,
archieven, o. mv. "...VISTE, in. bewaarder der ourkonden, archijwrius. m.
ARCHIVOLTS. f. (13) sieraad aan een gekroondm boog,
o. kronnbnog, rn.
ARCHONTE in. (27) archont, magistraatspersoon, tn.
ARCILLI;;RES, f. pi. (op kromhnut, 0.
ABcON, iu. zadelboog ; (38) wolbuog, in. ; perdre les -s, fig.
van zijn stick raken. * -NER, tu. (38) wolslaan.
ARCOT, ARCO, tn. koperschurm, 0.
ARCOUSSEL, m. (22) melkkoorts, V.
ARCTIER, m. schielboogmaker, in.
ARBORER,
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ART.

ARCTIQUB, a. noordelijk.
ARCTITUDE, f. (74) engte, v.
ARDELLB (EAU D'), f. nageldrank, M.
* ...DEMMENT, adv. gloeijend,
ARDENT, a.

brandend
heet ; vurig, blakend ; hevig, driftig, erig ; met vuur,
vuriglijk, met drift. *-, m. dwaallicht, o. "...DEUR, f.
brandende hitte, v. gloed, m. vuur, o.; drift, v. ijzer,
dvergloed, m.
ARDILLON, m. tong eener gesp; (10) punktuur, v.
ARMOISE, f. lei, v. *...sg., a. leikleurig. *...sIER2, f. leigroeve, v.
ARDU, a. steil, ontoegankelijk; zeer moeijelijk.
f. steille, moeijelijkheid, v.
ARE, 01. vierkunte roede, v.
*-GE, M. het meAREA, m. haarrerlies (door ziekte), o.
ten bij vierkante roeden.
ARgNAIRE, M. kampvechter, m. "...NATION, f. heel zandbad, o.
ARIsiNE, f. strijd-, worstelperk, 0.
ARgNER, vn. (13) inzakken.
ARP.OLE, f. roode kring (om de tepels, om de maan), m.;
, dorschvloertje, o.
ARiONIP,TRR, .m. vochtmeter, M. "...PAGE, M. (27) hoog
geregtshof to Athene, o. Areopagus, m. * ...PAGITE, m.
lid van den Areopagus, o.
AREA, vn. (1.26) driftig worrien, op het anker rijden.
f. molenrad-as, V.
ARitTE, f. vischgraat, v. ; rand. kant, m. *-s, pl. moppooten (der paarden),* m. mv. * ... TIER, rn. (13) 11Jekspar, v.
ARC:TOLOGIE, f. leer der (lewd, zedeleer, v.
ARGANEAU, M. (126) groote ankerring, m.
ARGENT, m. zilver; geld, o.; - blanc, - comptant, - mignon, - monnaye, zilver-, gereed gangbaar -, potgeld; gemunt zilver. *-g, a. verzilvcrd, zilverkleurig. * - ER, va. verzilveren. "-ERIE, f. zilver, zilverwerk, o. "-EUR, m. verzilveraar, m. *-1FERE, a. zil*-IN, a. zilverkleurig ; helderklinkend.
verhoudend.
* -INE, f. (53) zilverkruid, o. "-IIRE, f. verzilvering, v.
bladzilver, 0.
ARGILE, f. Teem, o. klei, potaarde, v. •...LEUX, a. Teem-,
kleiachlig.
ARGONAUTES, in. pl. (27)• argonaaten, rn. mv.
ARGOT, M. gaautudieventaal, v. koeterwaalsch, o. ;punt van
een dooden tak, v. * - ER, va. het eind van een dooden
tak a f.snijden. * -ISME, M. dievenwoord ; (97) klinStWOO rd, o.
ARGOUSIN, M. provoost op eene galei, M.
ARGUE. f. goud-, zilverdraadlrekkerij; trekbank, v.
* ...GUER, va. goad. zilver enz. tot draden trekken.
vn. beloogen, gerolgtrekkingen . maken.
ARGUMENT, M. betoogrede, v. bewijsgrond ; korte inhoud,
01. * -ANT, zn. twistredenaar, in. .-ATEUR, in. twistV.
zieke, tn. *- ATION. f. het redetwisten, twistrede,
* -ER, vn. betoogen. gerolgtrekkingen maken.
Artous. m. scherpziende waarnemer, tn.
ARGUTIE, r. spdsvintligheid, v. "...TIEUX. a. spitsvindig.
"-MITE. f. dorABIDE. a. dor. droog. onvruchtbaar. bar.
heid, onvruchtbai.rheid. v. "...DORE. f. (22) uittering,v.
aanhanger der leer ran Arius, in.
m. (101) ram (sterrebeeld), in.
A
ARIETTE. f. kort zangstukje. o.
A ItISTARQUE in. strenge buekbeoordeelaar, kunstregter, in.
ARISTOCRATE, nt. arislokraat, In. lid o aanhanger
eener adelrege,ing. tn. *...cnATIE, f. adelregering. regerinq der voornaamsten; aristokratie. v. * ...CRATIQLE,
a. -MEET, adv. aristokratisch; op eene aristokratische

ARR.
wijze. * -DiMOCRATIB, f. adel- en volksregering, gemengde regering van den adel en de burgers, v.
f. reARITHMP.TICIEN, m. rekenkundige,m. "
kenkunde, v. *...METIQUE, a. -MEET, adv. rekenkundig•;
m. rekenmachine, v.
-lijk.
ARLEQUIN, m. harlekijn, hansworst, m. * -ADB, f. hansworstenspel, ballet, o.
o.
ARMADILLE, f. eskadertje, fregat (bij de Spanjaarden),
o.
ARMATEUR, m. reeder, bevrachter, m.; kaperschip,
f. ijzerbeslag, ijzerwerk, o.
kaperkapitein, m.
-8, pl. wapensieraad, o.
ARME, f. geweer, wapen, o. ; (53) doornen (van planten),
m. my. ; - blanche, - a feu, blank - vuur-, schietgeweer ; armes, wupen (wapenschild), o.; wapens, o. my.
wapenrusting, v. ; slagtanden, klaauwen, m. mv.; salle
d'armes, schermschool, schermzaal, v.
ARMgE, f. leger, heer, o.; - navale, oorlogsvloot, v.
ARMELINE, f. hermelijn, (fijn bont ► , o.
ARMEMENT, m. krijgstoerusting ; ttlitpening ; bemanning van
een sclup, v. *...mER, va. teapenen, uitrusten; met ijzer
beslaun. S'-, vrf. zich wapenen; soldaten werven ; zich
voorzien.
ARMENTEUX, a. rijk aan vee, rijk aan kudden.
ARMET, M. stormhoed, M.
ARMIFkRE, a. wapendragend.
ARMINIEN, a. et m. arminiaansch; arminiaan, m.
ARMILLAIRE, a. sphere -, ineengezette cirkelglobe, v.
ARMILLES, f. p1. (12) klein lijstwerk rondom een pilaar, o.
ARMISTICE, M. wapenschorsing, V. -stilsland, M.
ARMOIRE, f. kas, least, v.
ARMOIRIES, f. pl. wapens, o. my wapenschild, wapenbord, o.
ARMOISE, f. (53) bijnet, o. m. armoz;jn, ongeglansd taf, taf van Florence, o.
ARMORIAL, M. wapenboek, o. "...RIER, va. wapens schilderen.
m. wapenkundige, M.
ARMURE, f. wapentuig, o. tvapenrusting, v. ; beslag, o.;
wupening (van den magneet), v. * ...RIBR, tn. geweermaker, wapensmid, zwaardveger,
AROMATES, m. pl. welriekende kruiden, o. my. "...TIQUE,
a. welriekend, geurig. * ...TIBER, va. welriekend
geurig maken.
ARONDE, f. zwaluw, v. ; queue d'-, (13) zwaluwstaart,
m. "-LAT, in. jonge zwaluw, v.
ARONISTE, M. pricster van het geslacht Arms, m.
ARPAILI.EUR, M. goudzoeker, m.
ARPC:GEMENT, in. (109) breking der foonen, v. "...GER,
vu. (109) arpeggioos maken, de toonen van een akkoord
breken.
ARDENT, m. morgen (lands), o. "-AGE, M. landmeting,
V. "-ER, va. landnzeten; met groote schreden slappen. * -EUR, m. land meter, M. * -EUSB, f. lunge raps, v.
ARQUg, a. boogvormig, krom, gebogen.
ARQUEBUSADE, f. snaphaanschot, schot met een vuurroer,
0. ; eau d'-, wondwater, 0.
f. handbus, v.
vuurroer; - a erne, dubbelhaak, m ; - a vent, windbag. v. ..BUSER. va. doodschieten. * ...BUSIER, M. busschieter; geweermaker,
ARQUER, vn. (13) zich kronzmen, boogswijze buigen.
* ..QUET. tn. (120) touwraum, o.
ARRACHEMENT, in. uilrukk ng, uittrekking, v.
* ...CHER,
va.
out-, weg-, of-, losrukken. * ...CHEUR, in. de dents, - de cot's, tandentrekker; eksteroogsnijder,
M. * ...CHEUSE. f. p/ukster, o. *...oms, in. het uittrekken van plum boomen.
ARRAISONNER, va. retle doen verstaan; (12G) praaijen.

▪▪
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ASP.

ARS.
ARRANGEMENT, m. schildcing, regeling, vereffening, v.
schikken, in orde hrengen;
vergelijk. O. * ...GER,

ARSENAL,

an. tuighuis, arsenal, o.

ARSENIC, m. arsenicum, rattekruid, rottekruid, O.
ARSIN, a. bois -s. in brand geraakte bosschen, O. my.
opruimen. 61-, vrf. zich schikken, inrigten; met elkanan.; (109) verARKS, m. brandige reuk van den todn,
der schikken. het eens worden.
hefting der stem, v.
Anil ENTEMENT, m verpachting, pack, V. "...TER, va.
les
-s
liberaux,
de
vrije
kunsten.
ART,
m.
kunst, v.;
eerpachten. pachten.
oploopen. * ...RAGES, In. ART ERR. f. pole-, slagader, V.
ARRillt AGEE. vn. rental to
ARTgRIEL, a. tot de slagaderen behoorende. "...RIOLE, f.
pl. achterstallige renten, v. mv. - huur, v.
kleine slagader, v. *.. RIOLOGIE. f. slagaderleer, v.
ARRESTATION. f. inhechtenisneming, v.
*...RuyroatzE, f. slagaderopening, V.
ARRkT, in. ballad; beslag, arrest; vonnis, o.; stilhouARTICHAUT, m. artisjok, v.; cul d'-, stoel eener artisding, v. stilstand. m.; gijzeling, gevangenis; ophouding,
jok, m.
v.; aux -s. in arrest. *--fi, tn. besluit, o. ; - de compte,
ARTICLE, m. gewricht, lid; beding, stuk, artikel, punt,
afrekening, v. * -ER, va. doen stilstaan, aanhouden ;
onderwerp, o.; afdeeling, v.; (98) lidwoord, o.
stuiten, weerhouden ; (eene rekening) sluiten ; in hechLAIRS, a. de gewrichten en leden betreffende.*...CU LAtenis -, in beslag nemen; bespreken, huren ; vaststellen,
.•
TION, f. gewrichtsverbinding ; duidelijke uitspraak;
bepalen; besluiten. s'-, vrf. stilstaan, zich ophouden
puntswijze voordragt, v. *...cumnt, va. duidelijk uitblijven staan ; ophouden. "-ISTE, m. verzamelaar van
spreken. s'-, vrf. door een gewricht vereenigd zijn; uitregterlijke gewijsden, na.
gesproken worden.
ARRHEM ENT, M. koop bij voorschot, in. * ... RH ER, va.
een godspenning geven. * ... RITES, pl. geld op hand, o.
ARTIFICE, m. kunst, bekwaamheid ; kunstgreep, list, listigheid , v. bedrog, o. ; feu d'- , vuurwerk, o. *...FICIEL, a.
godspenning, m.
-LEMENT, adv. kunstig; nagemaukt,kunstiglijk.
ARRIkRE, a. achter; en -, adv. achterwaarts, achteruit,
in. "...Ficiscx,
Clan, m. vuurwerker, vuurwerkmaker,
terug. *-, In. (126) achtersteven, m.
a. "...BEMENT, adv. listig, loos; arglistiglijk.
ARRIERA, a. achterstallig. "-, m, achterstallige schuld, f.
AR TULA, a. (126) met geschut voorzien. *...TILLERIE, f.
ARRIERE-BAN, m. algemeen opontbod van de edelen en
de leenhouders, o. ; landstorm, m.
* — BOUTIQUE, f.
artillerie, geschut, O. * ...TILLEUR, m. artillerist,
tnierest van interest,
achterwitzkel, m. * ... CHANGE,
kanonnier, M.
ARTIMON (MaT D'-), M. (126) bezaansmast, m.
m. * ...CORPS, m. achtergebouw, O. * ...COVE, f. achterARTISAN, an. handwerksman, ambachtsman, m.
plaats, v. * ... FAIX, m. nageboorte, v. "...FERNIER, m.
onderpachter, m. *...F111F, m. achterleen, u. *...GARDE,
ARTISON, M. houtworm, m. "-Nil, a. wormstekig (van
hout).
f. achterhoede, v. * ...00t1T, m. nasmaak, m. * ... MAIN,
m. averegtsche slag met de hand , m. achterdeel van
ARTISTE, In, tootteelkunstenaar, kunstenaar; kunstoefeWIQUIIMANT,
het paard, o "...xzvzu, m. *...NIECE, f. achtern.eef,
naar, m. * -MENT, adv., kunstiglijk.
adv. de kunst betreffende, artistiek, artistisch.
an.; achternicht, v. * ... PENSEE, f. heimelijke voorbehouding, v. "...P BTIT-FILS, M. *...PETIT-FILLE, f. achterARUSPICE, tn. wigchelaar, in.
kleinzoon, m.; -dochter, v. * ... POINT, m. stiksel, o. As, m. (46) aft: aas (gewigtje), O.
laatste gelid, o.
* ...RANG, in. (68)
ASAPHIE, f. heeschheid, v. * ...PHINS, an. pl. droomuitlegARRIiRER, va. uitstellen. Si-, vrf. achterlijk blijven.
gers, m. mv.
ARRItRE-SAISON, f. najaar, o. naherfst, herfst; ouderASEESTE, m. asbest, o. vlassteen, m.
dom, m.
ASCARIDES, tn. pl. aarswormen, m. mv.
ARRIMAGE, M. (126) stuwing, v. * ...MER, va. (de lading
ASCENDANCE, f. meerderheid, oi'ermagt, v.; (101) opgang ,m.
in een schp) stuwen. * ... MEUR, M. stuwer, m.
rtjzing , v. ; (122) vermeerderende progressie, v. * ...DANT, ■
m. rijzend punt ; gebiedend vermogen door houding of
ARRISER, va. (126) strijken, reven. *.. RISSER, va. (126)
vastzetten (het goed).
Loon, a. invloed, m. -S, pl. bloedvrienden in de opgaande
ARR WAG E, M. (126) aankomst (van goederen), v. aanvoer, m.
linie, m. mv. k ...DANT, a. opgaande. opstijgende. * ...SION,
"...viz, v. aankomst, v. ; (126) het afvallen. * ... VER, vn.
f. hemelvaart; opktimming, v. "...SIONNEL, a. (101) opaanlanden, aankomen; gebeuren, wedervaren, overkoklimmend.
a.
AscETB, m. zeer godvruchtig man, m.
men, plaats hebben; (126) voor den wind afhouden.
streng godvruchtig.
ARROGANCE, E trotschheid, verwaandheid, laatdunkendAsczuns, m. pl. (1) schaduwloozen, m. mv.
held, v. hoogmoed, tn. * ...GANT, a. "...GAMMENT, adv.
trotsch, hoogmoedig, hoovaardig; aanmatigend ; trotASCITE, f. waterzucht in den onderbuik, v.
"...MITE, a
schelijk. * ...GER (8'), vrf. zich aanmatigen, zich toewaterzuchtig.
ASCaPIADES, an. pl. afstammelingen van Eskulapius,
eigenen.
m. mv. * ...PIES, f. pl. Eskulapius-feesten, o. my.
ARROI, tn. an mettre en -, zich koets en petard aanASCOLIES, f. pl. (77) Bacchus feesten, o. my.
schaffen.
A SIATIQUE, a. fig. weelderig, verwijfd; prachtig ; wijdARRONDIR, va. ronden, rond maken,afronden; (126) een
loopig.
hock omzeilen. s'-, vrf. rond worden; zijne landerijen
ASILE, in. wijkplaats, toevlugt, v. toevlugtsoord, o.
beter vereenigen, rijker worden. * ...DISSEMENT, m. ronding , uitbreiding, v. ; arrondissement, a. landsverdeeASINAL, a. ezelachtig.
ezel, ezelin.
ling, v.
ASINE, a. bete
ARROSAGE, * ...SBMBNT, m. besproeijing, bevochtiging, beA SMODEE, m. Asmodeus, duivel, booze geest, m.
gieting, v. * ... SER, va. begieten, bevochtigen, besproeijen,
ASPECT, m. gezigt, voorkomen, o. ; aanblik, m. beschoubespoel,n. * ...SOIR, m. gieter, m.
wing, v.
ARRUMAGE, m. voy. ARRIMAGE.
ASPERGE, f. sperzie, asperzie, V. "...GER, va. besprengen,
ARC, m. pl. aderen (van een paard), v. m v.; leden (van
besprenkelen. *...oAs, m. wijkwast, m.
een
ASP1RIT8, f. fig. ruwheid, v.
o. mv.
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ASPERSION, f.

ASS.
besprenging me: w;jwater, v.

AST.
m.

wijkwast, M.
ASPHALTS, m. jodenlijm, v. asphalt, O. * ...TITB, a. le
lac -, de Doode zee.
ASPHODgLE, 1. (53) affodille, v.
ASPRIaIR, f. plotselingeberoovtng van alle levensteekenen;
*...xth, a. schijndood.
. stikking (door kolendamp), v.
"...XIQUE, a. verstikkend.
ASPIC, Ir.. adder (ook fig.) v.; (53) nardus, m.
ASPIRANT, m. die naar een ambt dingt, solliettant, m.
"...RATION, f. inademing,adenzhaling; zuiging eener pomp;
•

uitspraak met ademhating ; zielsverheffing ; (109)vertengde noot, v. "—RIM, va. inademen, ademhalen, lu.cht
scheppen ; de h uitspreken.
ASSABLER, va. zanden, bezanden. s'-, vrf. (126) in het
zand blijven zitten.
ASSAILLANT, m. aanvaller, bespringer, m.
*...Lut, va.
aanvallen, bespringen, overvatlen.
ASSAINER, va. gezond maken.
"...NISSEMENT, m.
gezondmaking, v.
ASSAISONNEMENT, m. kruiding, toebereiding, v. "...SONFER, va. kruiden, toebereiden (spijzen).
ASSASSIN, a. et m. moordend ; moordenaar, moorder,
sluipmoordenaar, m.; moesje (bij het voormalig toilet
der dames), O. "-ANT, a. vervelend, vermoeijend. *- AT,
va.
m. mooed, verraderlijke moord, -aanval, m.
verraderlijk ombrengen,- vermoorden ;
voorbedachtelijk
kwellen, mishandelen.
ASSALIR, va. zoutig maken.
ASSAUT, m. aanval, storm, m. bestorming, v.; schermstrijd, m. ; dringende aanhouding, v.
A SSEAII, M. (133) hamer, tn.
ASS1:EUR, ran, gaurder van hoofdgeld, O.
ASS•CHER, va. et n. opdroogen.
ASSP.CUTION, f. verkrijging van een geestelijk ambt, v.
ASSEMBLAGE, m. verzameling, vergadering, vereeniging,
zamenvoeging, v. "...BLEB, f. vergadering, v. ; gezelschap, 0.; loopplaats der soldaten, v. "...BLER, va. vergaderen ; zamenvoegen. Si-, vrf. zich verzamelen, zamenkomen. "...BLEUR, ni. (9) bladenschikker, M.
ASSENER, va. een slag met geweld toebrengen.
ASSENTIMENT, m. toestemming, V. "...Tia, va. toestent 7
men.
ASSEOIR, va. zetten, nederzetten, plaatsen; vestigen. s'-,
vrf. gaan zitten, zich nederzetten.
ASSERMENTER, va. beeedigen, den eed afnemen.
ASSERTION, I. voorstel, o.;,bevestiging, V.
ASSERVIR, va. onderwerpen, diensibaar maken, onder het
juk b•engen, bedwingen. S'-, vrf. zich onderwerpen.
"...VISSEMENT, M. onderwerping, to onderbrenging ;
dienstbaurheid, V.
ASSESSEUR, r11. bijzitter, assessor, m.
ASSETTE, f. voy. A SSEAU.
ASSES, adv. genoeg. tamelijk, vrij; - bien, vrij wee.
a. (AssIDCatENT, adv.) ijrerig, vlijtig, aanhoudend.
bestendige ijver, tn.
ASSILiEA NT, a. et us. belegerend ; belegeraar, M. "...GER,
vs. be/egercn; omringen; lastig vallen. *...GP.8, us. pl.
belegerdes, in. inv.
ASSI ENTE, "...TO, ut. con pagnie de 1'
kompagnie voor
ASSIDU,

(len sluvenhandel (in Spunje), v.
f. tufelbord, o.; gesteldheid, ligging ; schatling; luim, v. ; grond tot ve•gulden, in. ; legerplauts,
v.; (41) steunstok, us. "...TC:E, f. bordrol, O.
ASSIGNABLE, a. aanwijshaar. "...AT, in. vestiging eener
rente, v.; assignaat (voormalig fransch papieren geld),

ASSI ETTE,

o. * ...ATION, f. aanwijzing (assignatie); dagvaarding'

bestelling, v. "...BR, va. aanwijzen; dagvaarden.
ASSIMILATION, f. gelijkmaking, -wording, overeenbrenging, toepassing, v. *...LER, va. gelijk maken, ale gelijk voorstellen, overeenbrengen, toepassen. s'-, vrf, zich
gelijk stellen met ; zklasisrgelijken bij ; (73) zich vereenzelvigen met.
Asses, p. titre -, zitten.
ASSISE, f. laag steenen, v. *-8, pl. zitting van een krimineetteregtstsof,v.; sour d'assises, hof van assises, O.
V. "...TANT,
ASSISTANCE, f. bijstand, m. hulp ; bijzitting,
a. aanwijzende, helpende, bijwonende; les -s, de aanw ezenden, omstanders. "—TER, va. et n. bijstaan, helpen ;
tegenwoordig zijn, bijwonen.
o.
ASSOCIATION, E vereeniging, v. deelgenootschap,
m. deelgenoot, vennoot, kontvennootschap, v.
va. tot deelgenoot of vennoot
Pagnon, m.
'semen. s'-, vrf. een deelgenootschap aangclan ; veet met
iemand verkeeren.
ASSODE, in. (22) neersiagtigheid, v. "-, f. (22) aanhoudende koorts, v.
ASSOLEMENT, M. (436) akkerverdeeling, v. "...LER, va.
verdeelen (akkers).
ASSOMBRI, a. somber. * -R (s'), vrf. droefgeestig worden.
ASSOMMANT, a. lastig. "...MER, va. doodslaan; deerlij k
slaan. "...MOIR, m. VOSSent ,a/ ; stok met lood beslagen,
ASSOMPTION, f. Maria-Hemelvaart; tweeds stetting eener
sluitrede, v.
ASSONANCE, f. onvolkomene gelijkluidendheid van twee
woorden, v. * ...NANT, a. onregelmatig gelijkluidend,
klank-afwijkencl.
AssoaTr, a. (34) geassorteerd. "-MENT, m. sortering, v.
stet, o. ; voorraad, na. *-R, va. et n. schikken, sorteren ;
passen. * -SSANT, a. passend. * -SSOIRE, f. assortissementdoos, v.
ASSOTER, va. verzot maken.
s'-, vrf.
ASSOUPIR, va. slaperig maken ; smoren, stillen.
slaperig worden, insluimeren. * ...PISSANT, a. slaapverwekkend. "...PISSEMENT, m. slaperigheid, loomigheid ;
smoring, v. "...PLIR, va. gedwee maken.
ASSOURDIR, va. verdooven, doof maken. s'-, vrt. doof
worden.
Assouvia, va. verzad igen, voldoen, stillen. *... V I SS xMENT,
verzadiging, v. het stillen.
ASSUJETTIR, va. onderwerpen, to onder brengen.
s'-, vrf.
zich onderwerpen. * ...TISSEMENT, m. onderworpenheid ;
onderwerping, slavernij, v.
ASSUMER SUR SOI, va. op zich nemen,zichbelasten met ;
fig. zrch aunmatigen.
ASSURANCE, f. gewisheid, zekerheid, v.; waarbarg,
m.
vertrouwen, U. ; verzekering. assurantie, v.
* ...11g, a.
verzekerd, geassureerd ; vrijmoedig, vrijpostig.
MENT, adv. zeker, gewis, zekerlijk, voorzeker.
* ...RER,
va. verzekeren ; assureren ; vast doen stuan; zekerheid
►
geven; ( 2) fijner toctsen; (44) afrigten. S'-, vrf. zich
(ran iets) verzekeren. vertrouwen op. * ...R EUR, m. verzekerour, assu•adeur,
ASTISME. nt. lof onder den schijn van berisping, m.
teregtztjzing onder den ,hijn van lof, v.
ASTEL LE. ATTEL LE, f. (36) spalk. v.
AS'IsilIi0Mr::TR IL, in. sterrehoogtemeter, tn. *...nismE,
(101) sterrebeeld, u. "...RISQUE, m. (10) sterretje, U.
f. krachteloosheid, a.
ASPIC. 111. (93) St•ijkbeen. a. " - OT, m. vischaas,o." - OTER,
va. plagen met beuzelurijm.
ASTOUR, M. voy.

. ATT.

ATT.
ASTHMATIQtTE, a. (22) aamborstig. *...ME, m.

(22) kart-.

ademigheid, aamborstigheid, v.
ASTRAGALE, on. (13) hal frond tot sieraad aan een pilaar, 0 .
ASTRAL, a. de sterren betreffende.
ASTRB, m. gesternte; hemelligchaam, o. der, v.
ASTREINDRE, va. noodzaken, verpligten, dwingen.
ASTEICTION, f. zamentrekking , v "...INGENT, a. zamentrek-

kend ; stoppend.
graadboog, m. * — LaTRE, m. sterren-aanbidder, m. * ... LOGIE, f. sterrewigchelarij, V.
* ...LOGIQUE, a. astrologisch. "...LOGUE, m. sterrewigchelaar, sterrekijker, M. *...NOME, m. sterrekundige,
" ...NomiE,Esterrekunde, hemelloopkunde,v.
a. -MENT, adv. sterrekundig ; -lijk. "...STATIQUE, v.
leer van de beweging der sterren, v.
ASTUCE, f. arglistigheid, sluuheid, v. "...crEux,a.arglistig, slim. ...SESIENT, adv. arglistiglijk.
ASYMETRIB, f. (84) wortelloosheid, v.; (64) gebrek aan
onderlinge evenredigheid, o.
ATAL ENTER, va. aan den gang brengen.
ATEBRAS, m. (90) sublimeervat, O.
O.
ATECHNIE, f. gebrek aan kunst, kunst-onvermogen,
A T ECNIE, f. mannelijk onvermogen, O.
ATELIER, m. werkplaats (eons schilders enz.), v.
A TERMOIEM ENT, M. uitstel van betaling, O. * ...MOYER,
‘a. uitstellen, verlengen. s'-, vrf. eene schikLing maken.
ATHgE, m. et a. ongodist, godloochenaar, vrijgeest , atheist, rn.;
godverzakend. *...ism.B, m. godloochening, ongodisterij, v.
ATHANAE, f. athenaeum, o. school van wetenschappen, v.
ATHEROME, in. gezwel, o.
ATHLETE, In. worstelaar, kampvechter, athleet,m. * ...LETIQUE, a. et m. van eene reusachtige gestalte• en van een
sterk gespierd gestel, athletisch; worstelkunst, v.
A TINTER, va. opdirken, opsmukken.
ATL ANTE, in. (13) stukbeeld, O.
ATLAS, m. volledige ve•zameling van landkaarten, v. atlas, rn. ; (7k) halswervelbeen ; groat papier, atlas-papier, o. atlas, (zek. zijden stof).
ATMOSPHERE, f. dampkring, m. atmosfeer, v. * ... SPHE RIQUE, a. tot den dampkring behoorende, atmosferisch.
A TOLMIE, f, moedeloosheid, v.
ATOMS, m, zonnestofje, ondeeltje, O. * ...MISME, m. leer
der ondeeltjes, v.
ATOUR, m, named', hof-, eene-, staatsiedame, f. ; atours,
vrouwenopschik, on. * - NER, va. (eene vrouw) tooijen.
ATOUT, m. (46) troef v.
"...BILE, v.
ATRABILAIRE, a. zwartgallig, droefgeestig.
zwarte gal, v.
ATRE, m. haard, vuurhaard, m.
A TROCE, a. "-MENT, aay. gruwelijk, ijselijk, goddeloos.
f. gruwelijkheid, v. gruwel, M.
A TRONCH EM ENT, M. (56) stamregt, o.
A TROPHIE, f. (22) uittering, V.
ATTABLER (S I ), vrf. zich aan tafel zetten.
* ... CHE, f. band,
ATTACHA NT, a.• innemend, bekoorlijk.
riem, kei4ing, no. ; neiging, verkleefdheid, v.: alien d'-,
bandrekel, kettinghond, in. * ... CHEM ENT, M. gehechtheid, genegenheid ; aanhoudende oefening, v. "...clIER,
va. aanhangen ; aanhechten, vastmaken ; innemen, bekoren,
aantrekken. s'-, vrf. zich hechten, zich vast-, aanhrchten.
ATTALE, on. palmboom, tn.
A TTAQUABLE, a. aantastbaar. * ... QUANTS, M. pl. aanvallers,
m. o.v. ....QUE, f. aanval, ni, aanranding, v. *...QuER,
va. aantasten, aanvallen, aanranden. S i - a, vrf. (iemand) aantasten, beleedigen.
ATTARDER (s'), vrf. zich te lang ophouden, zich verlaten.
ASTROLABE, M. (122)
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ATTgDIER, va. vervelen.

va. bereiken, treffen, inhalen, reiken, geraken. "...TEINT, p. et a. geraakt, getroffen; beschuldigd ;
bereikt. * ...TEINTE, f. bereiking, v. bereik, o. stoat, tn.;
schot, o.; kwetsuur, v.; aanval, m.; vlaag, v.; de vives
atteintes, levendige aanvechtingen.
ATTELAGE, m. span, gespan, voorspan, O. "...LER, va.
aan-, voer-, inspannen.
ATTELLE, f. (36) spalk, v.
A TTELOIRB, v. disselbout, m. ronde wig, v.
ATTENANT, a. belendend.
ATTENDANT (EN), adv. intusschen, middelerwijl. "-, m.
les attendants, de waardgelders.
A TTENDRE, va. wa ,hten, verwachten, afwachten, verbeiden. s'-, vrf. verwachten, vermoeden, op iets rekenen.
ATTENDRIR, va. vermurwen, verzachten ; aandoen, tot medelijden bewegen. s'-, vrf. murw warden; aangedaan
bewogen warden. * ... DRISSANT, a. aandoenlijk, zielroerend. * ... DRISSEMENT, M. aandoening, V.
ATTENDU, pr. wegens, nit hoofde van; - que, aangezien, nculemaal, naardemaal,
ATTENTAT, m. booze aanslag, snoode toeleg, m. misdadige
onderneming, v. "-OIRE, a. aanrandend, inbreuk ma •
kend.
A TTENTE, f. verwachting, hoop, V.
ATTENTER a, vn. aanranden, inbreuk maken, eon boozen aanslag smeden.
ATTENTIF, a. * ...TIVEMENT, adv. oplettend, opmerkzaam, aandachtig. * ...TION, f. aandacht, oplettendheid,
beleefdheid, gedienstigheid, zorg, v.
ATTENUANT, * ...NUATIF, a. (22) verdunnend ; (83) verzachtend. * ...NUATION, f. verzwakking ; verzachting, verzakking,v. * ...NDER,v a. verzwakken,verzachten,verdunnen.
ATTEBR AGE, on. (126) landingsplaats, v.; het aandoen.
van land. * ...REB, va. nedervellen, op den grand werpen; te gronde rigten. "...RIR, vn. (126) landen, aanlanden. * ...RISSEMENT, m. aanslibbing, v. aangespoelde
grand, m.
ATTESTATION, f. getuigschrift, o.
va. getuigen,
tot getuige roepen.
ATTICISME, M. /ijne
kiesche wijze van zich nit to
drukken, v.
ATTIEDIR, va. laauw maken, verkoelen ; onverschillig
makers. s'-, vrf. laauw warden, verkoelen ; onverschillig warden. * ... DISSEM ENT, na. verkoeling, verflaauwing ; onverschilligheid, v.
A TTIFER (s'), vrf. zich opsmukken.
ATTIQUE, a. attisch. *-, m. hoogste verdieping, v.
ATTIRABLE, a. aantrekbaar, aantrekkelijk.
'...RAGE, M..
(32) raderen-gewigt, O. "...BAIL, m, toerusting, v. toebehooren, gereedschap, o. tros; nasleep, m.
"... RANT,
a. aanlokkend, aanhalig. * ...BER, va. aantrekken; aanlokken. s'-, vrf. zich op den hals halen ; verwerven
ATTISER, va. aan-, opstoken. * ...SEUR, at. opstoker,
* ...SONNOIR, in stookijzer, o.
A TTITRER, va. last ,even; begunstigen; omkoopen.
ATTITUDE, f. howling, v. stand, on.
A TTOMBISSEUR, m, valk die den reiger in de vlug
aanvalt, no.
ATTOUCH EMENT, m. aanraking, v gevoel, o.
ATTRACTIF, * ...TRICE, a. aantrekkend. *...TION, f. aantrekking, aantrekkingskracht, v.
A TTR AIRE, va. aanlokken. •
ATTR A IT, on. aanlokking, bekoring ; neiging, v.; trek, m.
les attraits, aanlokkelijkheden, bekoorlijkheden, v. inv.
schoonheid, v. het bekoorlijke.
A TTEINDRE,
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AUT.

AUG.

f. valstrik ; (126) keertakel, ophouder, in.
m. eerste tvijn, M. "...PER, va. vangen, grijpen, miters;
bereiken, raken, treffen; betrappen, verrassen ; bedriegen, verschalken, foppen ; regt vatten, uitdrukken. "—PETTB, f. grapje, treekje, 0. * ...POIRE, f. vat, valetrik, M.
ATTRATANT, a. aanlokkelijk, innemend, bekorend.
ATTREMPAGE, M. (143) het verwartnen van den oven.
a.
* ...FANC.% f. matiging (der hartstogten),v.
noch vet noch tnager (van vogels).
ArrRiEuER, va. toeschrijven, toekennen, toeeigenen. 8'-,
yd. zkh (oeeigenen, toeschrtfven, aanmatigen.
m. eigenachap, v. ; zinnebeeld, kenteeken ; (98). gezegde, o.
a. toekennend, toeschrdvend.
f. bevoegdheid, verkening, v. ,.• voorregt, o.
ATTRISTANT, a. bedroevend. "...TER, va. bedroeven.
Yd. zich bedroeven.
ATTRITION, 1. verbrijzeling des harten, zielsverzuchting,
wroeging, v. berouw, o.; wrijving, v.
ATTROUPEMENT, M. zamenscholing, v. "...PER, va, bijeen-, op de been brengen. s'-, vrt. zamenscholen.
Au, a. aan den, aan de, aan het; in den, in de, in het.
AUBADE, f. ochtendmuziek voor de deur, v.; scheklwoorden, 0. mv. mating, v.
AUBAINE, f. voordeel, o.; droit d'-, regt van den souverein
op de nalatenschap van vreemdelingen, 0.
AUBAN, m. droit d'-, (56) heerenregt (belasting op winkels enz.), o.
AUBE, f. dageraad, m. krieken van den dag ; koorhemd,
o. ; (126) eerste nachtwacht, v. ; (69) schepbord, o.
AUBEPINE, f. (53) witte hagedoorn, m.
A IIBERGIB, f. herberg, v. * ... GISTS, m. herbergier, waard ,m.
AUBERON, M. (95) kram van een hangslot, v.
AUBIER, m. witte hazelaar, m.• spint, spintig hout, o.
AUBIFOIN, m. (53) blaauwe korenbloem, v.
AUBIN, M. eiwit, o.; witte dna!, v.; (86) halve galop, m.
AUCUN, pry. (avec NE), Been, geene, niemand. "-, (sans
NB), een, iemand. *-8, pl. (sans NB), sommigen. "-EMENT, adv. (avec NE), geenszins.
AUDACE, f. stoutheid, stoutmoedigheid, koenheid, vermetelheid; lis dan een hoed, v.*...CIEUX, a. * ... CIEUSEMENT, adv. stout, koen, vertnetel, stoutmoedig, -lijk.
AU-DIKA, AU DELII, pr. et adv. aan deze-,aan gene zijde.
AU-DESSOUS, AU-DESSUS, pr. et adv. onder, beneden;
boven, boven op.
AU-DEVANT, adv. et pr. tegen, to gemoet.
AUDIENCE, f. gehoor, o. audientie; zitting (eener regtbank); vergadering, v. "...CIER, m. deurwaarder, geregtsbode, m.
M. *...TIE, a.
AUDITEUR, M. toehoorder; raad, bijzitter,
het gehoor betreffende. "...TION, f. (83) gehoor, verhoor,
0. * ...TOIRB, m. gehoorzaal, v. ; toehoorders, m. mv.
auditorium, o.
Avon, 1. trog, m. kribbe, v.; kalkbak, m. * ...GEE, f. kalkbak vol. *...GET, m. vogelzaadbakje; gootje in een korenmolen, o.
AUGMENT, m. vermeerdering, v. toevoegsel, o. * - ATEUR, m.
vermeerderaar, m.
* - ATIF, a. (89) vermeerderend,
versterkend. "-ATION, f. vermeerdering, vergrooting, v.
va. vermeerderen, verhoogen, vergrooten.
AUGURAL, a. voorspellend. "...RE, m. vogelwigchelaar, m.;
voorteeken, vooruitzigt, 0.
va. et n. voorzeggen,
voorspellen; voorzien.
AUGUST ALES, * ...TERNES, f. pl. * ...TINS, M. pl. feesten
ter eere van keizer Augustus, o. my. * ...T AUX, M. pl.
ambtenaren door keizer Augustus aangesteld, m. my.
AUGUSTE, a. groot, verheven, ontzagwekkend.
ATTRAPS,

f. Augustijner monnik, m. - non, v.
AUJOURD'HUI, adv. heden, van daag, than.
AULETE, M. (77) fluitspeler, M.
AULIQUE, f. (40) dolaoraal-thesis, v. *-, m. slang, v. *-,
a. conseiller-, h,fraad, m.
AUMAILLES, I. pl. hoornvee, 0.
AUMONE, f. aalmoes; geldboete ten voordeele der armen,
v. * ...NER, va. eene aalmoes of bode voor de armen
geven. * ...NERIB, f. aalmoezenierschap, o. * ..:NIER, m.
aalmoezenier, f. kerkzakje, o.
AUNAGE, in. ellemaat, meting met de el, v.
AUNAIE, f. elzen&osch, o.
va. met
AMIE, f. el, v. *-, in. els, elzenboom, m.
de el meten. '...N.Eun, m. gezworen meter, ellenijker, m.
AUPARAVANT, adv. eerst, vo,raf, te voren.
Au PIS ALLER, adv. ten ergste genomen.
AtrPREs, pr. et adv. bij, nabij.
AUREOLE, f. straknkrans, m. glorie, v.
oorAURICULAIRE, a. tot het oar behoorende; temoin
getuige, m.
AURATE, f. goudpeer, v.
AURICHALQUE, m. valsch goud,goudloovertje,o. "...FERE,
a. gouddragend, goudbevattend, goudhoudend. "...PIQUE,
a. vertu -, vermogen on; good te maken, o.
AURORE, f. dageraad, m. morgenrood, o.; - boreale,noorderlicht, o.
AUSPICE, in. vogelwigchelarij, v. a-s, pl. voorteekens, o.
mv. ; bescherming, v. ; toezigt, o.
Aussi, c. et adv. ook, insgelijks; nog, even zoo,zoodanig.
*-BIEN, c. even zoo wel. -Pzu, c. even zoo weinig,zoo
min als.
AUSSIERE, f. (126) boeglijn, paardelijn, v.
AussiToT, adv. *- QuE, C. aanstonds, terstond, dadelijk;
zoodra, zoo ; zoodra als.
AUSTER, f. warme zuidewind, m.
AUSTERE, a. * -MENT, adv. strong, gestreng ; gestrengelijk.
"...TERITE, f. onvriendelijkheid; strengheid, gestrengheid, v.
AUSTRAL, a. zuidelijk.
AUTAN, m. (19) zuidewind, M.
AUTANT, adv. even zoo veel, zoo veel, even zoo ; - que,
zoo veel -, zoo goed als, voor zoo verre, in zoo verre.
d'- mieux, des te liever, des te beter;
moins, des te.
minder; - plus, te sneer, des te sneer, zoo veel te meer;
d'- que, naardemaal, vermits, dewijl.
AUTARCIE, f. zelftevredenheid, zelfgenoegzaamheid ; soberheid, v.
AVTEL, in. altaar, outer, o.; fig. de godsdienst, v.; maitre-, hoog-altaar, groot-altaar.
AUTEUR, m. eerste oorzaak, v. schepper ; stichter, insteller, bewerker, bedrijver, dader, maker; uitvituler ;
schrijver, In.: schrijfster, v. auteur ; fig. zegsman, m.
AUTHENTICITE, f. echtheid, v. "...TIQUE, a. -MENT, adv.
echt, authentiek, geloofbaar. "...TIQUEB, f. van overspel
overtuigde vrouw, v. * ...TIQUER, va. wettigen, bekrachtigen; van overspel overtuigen.
AUTOEIOGRAPHIE, f. eigenhandzge levensbeschrijving, v.
"...CEFHALE, m. onafhankelijke bisschop, m. * ...CRATE,
m. * ...CRATRICE, f. zetfheerscher, m. -e8, V. "...CRATIB, f. zelfheersching, v.
AUTO-DA-FE, m. regtspleging en vonnis der inkwisitie,
verbranding der katers, v.
AUTOGRAPHE, a. et in. eigenhandig geschreven ; oorspronkelijk-, eigenhandig geschri ft, o.
AUTOMATE, m. zelfbewegend kunstwerk,
o.; fig. stijve
klaas, rn. * ...MATIQUE, a. -BUNT, adv. automatisch, als
AuouSTIN, m.

▪

AVA.
"...MATISMII. M. werktui-

•

een automaat, werktuigeldk.
gektke-, onwf llekeu ige dierlijke beweging ; kunst automaten te vervaardigen. v.
AUTOMNAL,a. aan den lerfst eigen, herfstachtig,herfst...
In. et f. herr , in. nujaur, o.
AtrroNomts. f. zelfregering, vrijheid -, v . refit naar eigene
wetlen bestuurd te worden, o.
AUTOPSIB, f. aanschouwing der Godheid; ontleedkundige
lijkschouwing, v.
AUTORISATION, f. magtiging, v. * ... RISER, va. magligen.
* ... RITE, f.
8' -, vrf. zich veroorloven; gezag verkrijgen.
gezag, o. ; les autorites, de regering, v. de aangestelde
maven, v. mv.
AuToun, pr. et adv. om, random. Sc., m. havik, m. *-8BBIB, f. kunst om havikken te leeren, v. *- BIER, m.
havikken-afrigter, m.
AUTRE. a. *-31ENT, adv. ander, anders, anderzins.
*-FOIS, adv. eertijds, voorheen, weleer, voor dezen.
*-PART, adv. elders ; d'-, aan den anderen kant;
voor het avenge.
AIITRUCHE, I. struisvogel, m.
AUTRUI, m. een ander, anderen ; de evennaaste, m.
AIIVENT, m. luifel, m.
Aux, (pour a Lim), art. pl. aan de, in, naar, op.
AuxgsB, f. (81) overdrijving, v. * ...ESIB, f. (22) toeneming, v.
AuxI, m. gesponnen wol, v.
AUXILIAIRE, a. tot hulp strekkende, hulp...
vrf. slap -, log -, loom -, vet warden.
AVACIIIR
AVAL, m. (34) borgteekening op een wisselbrief, v. *-, a.
stroom-afwaarts. *-A011, m. het stroom-af varen; het
nederlaten in een kelder. *-AISON, * -ASSR, f. startregen; bergstroom, m. *-ANOHII, * -ANGB, f. sneeuwval, m. *-ANT, a. stroom-af varend.
AvALiE, f. (20) BAn schoft werk, een mans werk, o.
AVALER, va. inslikken, inzwelgen ; verkroppen; kelderen,
nederlaten (in een kelder) ; afhouwen ; (34) waarborgen
(een wissel). *-, vn. stroom-af varen. 8'-, vrf. zakIcen,
in-, verzakken. * ... LBUR, M. *...LRUSR, f. vraat, slokop,
m. ; vreetster, v.
AVALIES, f. p1. awl van geslagte schapen, v. * ... LOIRR, f.
keelgat, o. vreetzak, m. en v. * :..LORD, f. sponsachtige
horen aan den hoef der paarden, m.
AVANcAGB, m. ruime standplaats (voor rijtuigen) ; nadering, v.
AVANCE, f. voorschot, handgeld, o. vooruitbetaling ; winst;
tegemoetkonung, v. ; uitstek, o. eerste schrede, v. ; d'-,
vooraf, vooruit, te voren. *-MENT, m. bevordering,
vordering, v. voortgang, m. *-R, va. bevorderen ; vooruitbetalen; vooruitbrengen; voortschuiven; voordragen.
vn. vorderen; naderen; voorwaarts goon; uitsteken,
vrf. vorderen ; naderen ; aan-,
aan-, toenemen.
toenemen ; zich met iets inlaten.
moedwillige hoon,
AVANIE, f. knevelarij, v.; openbare
m. *...No, m. sardijnnet, o.
AVANT, pr. voor, alvorens, vooruit. *-, m. (126) voorsteven, boeg, m. sneb, v.
AVANTAGB, m. voordeel, nut; voorregt, o. * ...GDR, va.
bevoordeekn, begunstigen. * ...GEUX, a. -AMBIENT, adv.
voordeelig, nuttig.
AVANT-BBC, m. (126) news; ijsbreker, m.• * ...BRAS, m.
voorarm, m. * ...CORPS, m. voorgebouw, o. voerpui, v.
L voorplein, o. * ...COURBUR, m. * ...COURRIk RE, f. (19) voorlooper, -bode, m.; voorloopster, v.
A...DERNI ER, m. VOCH. laailtle, M. *...FAIRS-DROIT, m.
interlocutoir vonnis, O. *...1,08a, M.
(83) VOOrloopig

AVI.
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buitenste gracht, v. * ... GARDB, f. (68) roorhosie, v.
▪
tu. vuorsmaak, ul. "—BIER, adv. eergisterets.
tu. tijd ever den opgang der son,
GI s, us. voorste gedeelte ran can huffs, o. * ... MAIN. u1.
de vlakke hand in het kaatsspel, v.• ; voorste gedeelle
eons puards, o. "...MIDI, to. voormiddag,m. m.
voormuar, -wal, ni.; (116) Maur en toren. * ... PART, m.
(83) vuoruitgi ft, v. "...PIED, kn. voorvoet, m. ; bonnieder, o. `...POSTB,
voorpost, m. '...PROPOS, m. voorberigt, o.
f. voorgrond van hat tooneel, m.
* ..TOIT, to. afdak, o. "...TRAIN, m. voor*tel van een
f. de
wagen, o.; (86) voorbeenen en Borst.
tweede dog te voren, twee dagen te voren.
adv.
AVARE, a. et m. gierig ; gierigaard, m. *-3IENT,
gieriglijk. "...RICH, f. gierigheid, v. * ...RICIBUX, a. vasthoudend, gierig, karig.
AVARIB, f. *-s, p1. (126) averij, haverij, zeeschade, v. ;
ankergeld, o.
a. beschadigd door haverij.
"...BIER (s') vrf. schade bekomen, bederven.
AVASTE, int. (12
6) stop!
A-VAU-L'BAU, adv. stroom-afwaarts.
AVEC, pr. met, mede, zamen, benevens, bij, van, in.
AVEINDRII, va. voor den dog halen.
AVELINB, f. hazelnoot, v.
m. (53) hazelaar,m.
AVBNAGE, m. havertienden, o. my.
AVENANT,
innemend, bevallig, geschikt; bekoorlijk.
AVENEBIENT, m. komst (van den Messias) ; troonsbeklimming, troonsbestijging, v.
AVENIR, m. dagstelling tot tegenbewijzen (in regten);
toekomst, v. ;
voortaan. *-, vimp. gebeuren.
AVANT, m. (140) tijd veer kersmis, advent, m.
AVENTURB, f. avontuur, voorval, Coeval, o. ; vrijerij , gewaagde onderneming, v. *...TORE, a. gevaarlijk, gewaagd.
va.
vrf. wagen. * ... TURRUX, a.
ondernemend, roekeloos. m. waaghals, gelukzoeker, zwerver, avanturier, landlooper, m.
* ... TUBIERS, f. landloopster, zwerfster, v.
AVENUE, f. toegang, m. loan (toegang), v.
AVERAGE, m. (34) gemiddeld jaar, o.
Avgusit, va. bewaarheden, sloven, bewijzen.
AVERNE, m. (19) onderwereld, hel, v.
AVERSE, f. start-, plas-, slagregen, m.
AVERSION, E afkeer, m. afgrijzen, o.
AVBRTIN, ni. dolheid, zwijmelziekte, v. ; (112) kolder,m.
*-BOY, a. zwijmelziek.
AVERTIR, va. verwittigen; berigt
kennis geven ; onderrigten; waarschuwen. * ... TISSEMENT, m. aankondiging, kennisgeving, v. berigt, o. waarschuwing, v.
AVBII, m. bekentenis, erkentenis ; goedkeuring, bewilliging, toestemming, v.
AvauGLE, a. et m. f. blind, verblind ; blinde, m. en v.;
1'-, in den blinde.
blindgeboren. *-MENT,
blindheid ; verblinding, v.
AVEUGLEBIBNT, adv. blindelings ; onvoorzigtiglijk.
AVEUGLBR, va. blindmaken, blindhokken ; blinden, verblinden. ''...GLETTB (a L'), adv. in den blinde, bij
den Last.
Avi, m. verwarming van een oven, v. *-CEPTOLOGIE,
f.
verhandeling over het vogelvangen, v.
AVIDR, a. *-31ENT, adv. gretig, begeerig, hebzuchtig ;
• gretiglijk. * ...DITE, f. gretigheid, begeerigheid. hebzucht, v.
AVILIR, va. verlagen. 8'-, vrf. zich verlagen ; verachtezeer goedhoop worden. *...LissEmENT, m. verlalijk
ging, onteenng, v.; stoat van laagheid, m.
AVIN 811,, va. met wijn toebereiden, - bevochtigen.
AVIRON, m. roeiriem, m. *-24.1111, vn. roeijen, wrikken.
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tn. vereenigingeplan (voor geloofebeligenissen), o.. "...BINZR, va. belenden.
AVORTEMENT, M. miswerping der dieren; tniskraam, v.

Avoignmfincr,

* -NBRIII, f. riemsnmakerij, V. -winkel, m.
M. rzemenmaker, -verkooper, m.
Avis, m. bersgt, o. ; raad, m. meening, denkwUze, v.
oordeel, gevoelen, advies ; inzien, o.
Avisfi, a. welberaden, bedacht, omzigtig. "...BEMENT, tn.
meening, gedachie, v. "...SER, vn. et a. bedacht zijn;
berigt raad geven; adviseren. van berigt dienen.
s'-, vrf. op een inval geraken, bedenken.
Avis°, m. (126) adviesjagt, O.
AVITAILLEMENT, (AVICTUAILLEMENT), m. proviandering, v. "...TAILLER, va. provianderen. "...TAILLEUR,
proviandmeeater, m.
AVIVER, va. glimmend maken, polijsten.
Avivss, f. pl. keeldroes (paardenziekte), m.
AVIVOIR, m. verguldmes, O.
AVOCASSER, vn. (97) voor advokaat spelen. *-1E, f. (97)
advokaatschap, O.
AVOCAT, m. regtsvoorspraak, pleitbezorger, advokaat,
f. fig. voorspraak, v.
verded;ger, m.
AVOINE, f. haver, v. *-8, pl. to veld staande haver.
"-RIB, f. haverveld, o.
AVO1R, va. et aux. hebben, bezitten, krijgen, verkrijgen ;
y avoir, zijn ; - chaud, - froid, - faim, - soif, warm -,
koud zijn; honger dorst hebben ; qu'avez-vous ? wat
deert u? wat scheelt u?
Avont, m. bezitting, have, v. ; credit (in het boekhouden),
DU VOIDS, M. engelsch gewigt, o.
o.

het ontddige barer (door eigene schuid). m.
ontijdig gehoren kind ; misgebootle, o.
Avoufi, m. pleitbezorger, prokureur, m.
AvouRR, va. bekennen, toestemmen, erkennen.

AVOYER, vn. (126) opzetten (van den wind). s'-, vrf. den
goeden weg inslaan, zich verbeteren.
AVEIL, m. April, m. Grasmaand, f. ; poisson d'-,poets

v. streek van den eersten April, m.

* - LBT, m. April-

koren, O.
AXE, f. as, spit, v. ; (53) steel, stengel, m.
AXILLAIRE, a. (74) tot de oksels behoorende.
AXIOME, m. grondregel, m. axioma, O.
AXIPETB, a. as-, middelpuntzoekend.
Axorroz, f. reuzet ; vet; glasschuim, O.
AZB, m. ezel, m.

topkring, azimuth, M. *-AL, a. de
topcirkels afbeeldende, - metende.
m. stikstof, stiklucht, v. "...TURE, f. stikstof-verbinding, v.
AzUR, m. azuur, lazuur; hemelblaauw, O. "—RA, a. hemelblaauw.
•
AZYME, a. ongezuurd. *-, m. pain -, ongezuurd
brood, o.
•

AZIMUT, m. (101)
AZOTE,

B.
BA ALITE, m. baaladienaar,
BABEL (TOUR DE), tu.

m.
fig. de toren van Babel, m.
groote verwarring, v. poolsche rijksdag, m.
PABEURRE, in. karnemelk, v.
m. schoothondje, teefje, O.
BABICHE, f.
m. gesnap, gebabbel, o. * -LACE, m. gebabbel, O.
"-LARD, a. et m. babbelachtig, praatziek ; snapper, bab* - LER, va.
belaar, m. *-E, f. praatster, snapster, v.
babbelen, enappen.
dieren
(als
koeden
enz.),v
.mv.
BABINE, * - 8, pl. lippen van
*- S, pl. kinderspeelgoed, o. beuzelingen, v. mv.
I3ABIOLE,
1311nonD, m. (126) bakboord, o. "-AIS, "-ES, m. bakboordswacht, v.
BABOUCHE, f. pantoffel, kamermuil, v.
BABoun (BAnou), m. baviaan, m. "-ER, vn. den hansworst spelen.
BAC, m. poet, veerpont; brouwkuip, v. ; (13)
IlAcALIAu, m. (soon van) stokvisch, m.

bekken, o.

BAcc ALAuRg AT, m. waardigheid van een baccalaureus,
v. eerste graad in eene fakulteit, M.
BACCHANALE, f. dolzinnige slemppartij, v.; bacchantendans, m. ; les -s, de Bacchusfeesten. "...LISER, vn.
zuipen, zwieren.
BACCHANTE, f. priesteres van Bacchus, v. ; ontuchtig
verwoed vrouwmensch, o.
RACELLE. * ...CELOTTE, "...CELOTE, f. jonge deem, v.
IIACHASSON, M. (78) waterbuk, m.
PACHAT, M. (78) goot, v.
1.1acHE, f. dekzeil, wagenkleed, o. * - R, va. met een zeil
dekken.
BACHEI.IER, m. baccalaureus (met den eersten' grand tot
het doctoraat); jonge vrijer, oh.
BACH1QUE, a. aan Bacchus gewijd. *-, f. klimop, eiloof, o.

BAcHoT, m. veerschuilje, pontje,

O. "-AGE,

m. het over-

m. veerman, m.
schikking der schepen in eene haven,
va. sluiten (met een boom
of ketting) ; une riviere Melee, eene bevrozene rivier;
c'est bAele, het is geklonken.
BACONNE, a. gerookt.
BACULE, f. (123) staartriem, m. "-R, va. met den rotting
smeren, rottingolie toedienen.
BADAUD, m. lanterfant, gaper, apekop, m. *-, a. dom,
bot, ezelachtig. "-AGE, m. lanterfanterij, zotternij,
domheid, V. "-ER, vn. lanterfanten, gapen. "-ERIE,
dom zot gedrag, O.
BADELAIRE, M. (116) kort zwaard, O.
BADIANE, f. steranijs,
BADIGEON, 'a. (13) mortel van steengruis, M. *-NER,
va. (13) met steengruis-mortel bestrijken.
BAD1N, a. kortswijlig, boertend, schertsend. "-, m. grappenmaker, m. *- AGE, m. scherts, boerterij, kortswijl, V.
"-ANT, M. bij-, hundpaard, O. "-E, f. rottingje, wandelstokje, o. -s, pl. kteine tang, v. * -ER, vn. kortswijlen, schertsen, boerten, stoeijen; wapperen.
BAFOUER, va. uitjouwen.
"-R, vn.
BAFRE, f. vreetpartij, gasterij; gulzigheid, v.
gulzig eten. * -UR, M. veelvraat,
BAGAGE, n1. reisgoed, o. pakkuadje, bagaadje, v.
BAGARRE, f. geraas, gerucht, getier (door gekijf), o.:
opvtopping (van rjtuigen), V.
BAGATELLE, f. kleiniglzeid, beuzeling, v.
int. kom,
kom ! gekheid!
BAGAUD. lll. oproerling, mailer, nl,
* -E, f. oproer, o.
muiterij, v.
varen; veergeld,

O. "-EUR,

B&CLAGE, M. (126)
v. ; havengeld, O.

BAGNE, UI.

bagno, o. kerker der galeislaven, m.
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BAGNOLBT, m. *-TB, f. soort van sluijer, m.
BAGUE, f. ring, m. ; bagues sauves, met pak en zak ;
heelshuids. "-NAUDE, f. schape-, linzeboon, V. "-NAUDER, vn. zich met beuzelingen vermaken. "-NAUDIBR,
m. linzeboom; beuzelaar, m.
BAGUER, va. rijgen; zijne bruid met ringen enz. beschenken.
BAGUETTE, f. stokje, teentje, o.; roede, v.; laadstok,
trommelstok, m. ; - divinatoire, wigchelroede ; passer
par les -s, door de spitsroeden loopen. "-R, va. uitkloppen met een stokje.
BAGUIER, m. ringdoosje, juweeldoosje, o.
BAH! int. ba wat I kom kcnnl
BAHirr, m. groote lederen reiskoffer, m. "-IER, ra. koffermaker, m.
BAI, a. rosbruin (van paarden): k -CRATAIN, a. kastanjebruin.
BALE, f. bes, bezie; baai, kleine golf ; fopperij, v.
BAIETTB, f. baai, v.
BAIGNER, va. et n. baden; spoeten, bevochtigen, bespoelen, te weeken leggen. SE -, vrf. zich Laden. "...BUR, m.
* ...FUSE, f. bader, baadster; badhouder, badhoudster, m.
v. * ...OIR, m. plaats om to baden, badkarter, badplaats, v. -E, f. badkuip, v.
BAIL, m. pacht-, huurkontrakt, o. -cedel; huur, v.
BAILLE, f. (126) balie, scheepstobbe, v.
BAiLLEMENT, m. geeuwing, gaping, v. het geeuwen, gapen. "...ER, vn. geeuwen, gapen; half openstaan.
BAILLER, va. overgeven, geven; - a ferule, in pacht
in huur geven.
BAILLET, a. vaal, witachtig (van paarden).
BAiLLEUR, m. geeuwert, geeuwer, gaper, m.
BAILLEUR, m. verpachter, verhuurder, m.
BAILLI, m. baljuw, schout, drost, m. , "-AGE, m. baljuwochap, o. drostez, v. * -VE, f. drostin, v.
BA1LLoN, m. mondprop, v. "-ITER, va. eerie prop of een
bal in den mond steken.
BAIN, m. bad, badhuis, o. ; badstoof, -kuip, v. *-s, pl.
warme baden (uit de natuur), o. mv.; badkamer, v.
BAIONNETTE, f. bajonet, v.
BAIQUES, f. pl. vlaamsche baaijen, o. mv.
"-s, pl. groetenis, v.
BAISEMAIN, m. handkus, az.
"...MENT, m. het kussen, voetkus (bij den paus), m.
m.
kus,
zoen,
groet,
m..*-,
va. kussen, zoenen.
BAISER,
"-SEIM, - M. * ...SEUSE, f. die gaarne kust. "...SOTTER,
va. dikwijls zoenen, - kussen.
BAISSE, f. dating, vermindering, v. ; het vallen van het
water, - der fondsen. va. et n. nederlaten ; lager maken, - plaatsen ; doen dalen, laten zakkeu ;
dalen, afiakken; lager worden, verminderen, vallen,
afnemen.
BAISSIER, m. spekulant op dating in de publieke fondsen, kontramineur, m.
BAISSILIE. f. moor van wtjn, v.
BAISURE, f. weeke zijde van het brood, v.
BAJOUE, f. kinnebak van een varken, m. ; hangwang, v.
BAL, m. bat, o. danspartij, v.
BALADIN, m. * -E, f. danser, -es ; hansworst, potsenmaker, -maakster, m. v. * ...DOIRE, a. art -, koordedanserskunst, v.
BALAFRE, f. houw
m. likteeken in het aangezigt, O.
"-R, va. in het aangezzgt houwen.
BALM, in. bezem; smart van een bond, m.
BALAIS, a. rubes
bleeke robijn, tu.
BALANCE, f. weegschaal (ook hemelteeken) ; balans, V.
evenwigt, O. "...CELLE, 1. roeiboeijer (te Napels), m.
* ... CEM3NT , m. slingering, v. het evenwigt houden.

va. et n. in evenwigt houden; waggelen, slina
hko em
geren, wippen ; wankelen, wei felon. Sm.E
melon;wagzv.
-verkooper, m. ; onrust, v. stinger (van eon uurwerk),
"...CINE,
m.; schaar own de weegschaal; muntschroef, v.
f. (126) toppenant, o. *...cOIRE, f. wipplank, v. schongel, m.
BALANDRE, f. bijlander (vaartuig), m.
BALANT, m. (116) loos van eon touw, v.
BALASSE, f. bed van haverkaf, O.
"...EUR,
BALAYER, va. vegen, uitvegen; weg-, uitdrijven.
M. "-BUSE, f. veger, m. veegster, v. * ...unitS, f. 'pl.
,
veegsel, o. drek, m. uitwerpsel, o.
n.
BALBUTIEMBNT, m. stameling, V. "...TIER, va. et
stamelen, stotteren.
BALCON, m. balkon, uitstek, o. ; (126) westergang, m.
BALDAQUIN, m. troonhetnel, m.
a.
BALEINE, f. walvisch, m.; balein, walvischbeen, o.
met baleinen bezet. "-BEAU, "...NON, m. jonge walm.
walvischvaarder
(schip
ter
walvisch, m. "...BIER,
vischvangst uitgerust) ; baleinverkooper, baleinmaker,
m.; baleinkist, v.
BALESTON, m. (126) spriet, m.
BALtVRE, f. onderlip, v.
BALINE, I paklinnen, O.
uitmoddering eener rivier, v.
BALISAGE, m. zuzvering
va.
"...SE, f. (126) baak, ton, boei, v. baken, 0.
(126) bakens zetten.
BALISTE, f. (77) stormtuig, O.
BALIVAGE, m. het merken der jonge boomen in een
bosch die staan blijven. * ...VBAU, m. jonge boom die
staan is gebleven, m. "...VERNER, vn. grappen maken.
O.
* ...VERNES, f. pl. beuielpraat, v. nietig tijdverdrijf,
BALLADE, f. ballade, v. lied, O.
BALLE, f. bat, kaatsbal, drukkersbal; kogel, m.; baal, v.
kaf, o.; - ramie, kettingkogel, m.
O.
BALLET, m, pantomimische tooneeldans, m. ballet,
* -TE, f. balletje, a.
BALLON, m. windbol, m.; - aerostatique, luchtbol, m.
"-BEMENT, m. buikzwelling, v. *- ,1,111R, va. doen opzwellen. "-BIER, m. windbolmaker, lachtbolmaker, m.
BALLOT, tn. baal, v. "-TADE, f. (76) luchtsprong, M.
"-TE, f.
"-TAGB, m. stemming met keurballetjes, v.
stemboon, v. keurballetje, O. "-TER, va. met keurballetjes stemmen, kiezen ; balslaan. * -TIN, m. jongen die
de keurballetjes krUgt, zu.; baalde, O. * -TINES, f. pl.
(52) karbonuden in papier, v. mv.
BALNICABLE. a. geschikt voor de baden. "...OGRAPHIE, f.
badbeschrdving, v. * ... OTECHNIE, f. kunst der badinrigtingen, v.
BALOCHER. vn. drentelen met een rijtuig.
BALOUR, BALOR. m. rooverspraauw, V.
BALOURD, tu. * •E, f. lomperd, m. onbeschofte, m. en v.
*- ISE, f. lompheid, v.
BALSAMINE. f. (53) balsemijn, v. "...DUQUE, a. balsemachtig. balsamiek, balsanzisch.
BALUSTRADE, f. sierlijk hek, o. sierlijke leaning, v.
a. van
hekscheede, v. pilaartje, O.
sierlijk hek- of traliewerk voorzien.
BALD AN, a. eheval -, bruin of zwart paard met witte
vlakken aan de pooten, a.
BAMBIN, m. klein kind. wicht, O.
f. kort
BAMBOCHADE, f. koddig schilderstuk, o.
en dzk pers ,,on, dreumis, zu. "-Coins, I pl. uitspatting,
V. "...CHEUR. f. zwierbol,
BAXBOU, in. bambaes, o.
* ...CER,
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BAN. m. omroeping, afkondiging, v.; ban, m. verbanning;

ballingschap, v. ; r;jksban, tu. ; oproeping (tot den krijg);
de oporoepen manst.hap, v.; les baus, de huwelijksgeboden, o. ► V.
BANAL, a. alledaagsch, afgezaagd. "-ITC f. (56) heeren'regt, molenregt, o.; alledaagsche uildrukking, - handeling, v.
BAN ARE, f. banaan, m. adasnsvijg, v. "...NIES, m. banaanboom, m.
BANC, tn. bank. zitbank, v.• (67) laag, V.
BAtCAL, BANCROCHB, a. krombeenig.
BANCELLE, f. lang smal bankje, O.
BANCHE, f. (126) effene zeebank ; (66) model-, normplank, v.
BANDAGE, m. zwachtel, in. verband, windsel, o. het verm. breukbandmaker, m.
binden ; breukband, tu.
BARDE, f. band ; zwachtel; hoop, m. bende, drift, kudde;
"...DEAU,
M. hoofddodc, m.
strouk, v. riem; rand, m.
hooftlsieraad, o. wrong, v.; band voor de oogen, m.;
O. "...DElijstwerk, o. m. soort van theeblad,
LETTE, f. bandje, O. "...DER, va. et n. toebinden, verbinden ; spannen, strak staan, gespannen zijn. SE vrf.
"...DE
zich aankanten, verzetten (tegen), zamenrotten.
REAU, m. trompetsnoer, O. "...DERET, m. bevelhebber
m.
wimpel,
"...DEROLE,
f.
der militie (te Bern), m.
vaantje, O.
BANDIERE, f. vaandel, o. vlag, banier, v.
BANDIT, m. roover, bandiet; landlooper, m.
f.
BANDOULIER, m. struikroover, strooper, m. "—LIEBE,
schouderriem, bandelier, m.
BANE, f. ligter, m.; draagmand, v.
BANLIEUR, f. regtsgebied eener stad, O.
BANNS, f. dekzeil, dekkleed, o.; zonnetent; kolenkar, v.
* -R, va. met een zeil .bedekken. * - RET, m. baanderheer, m. "-TON, m. vischIcaar; bakkersmand, v.
houten korf, m.; pak hoiden, O.
BARNETTE, f. teenen
BARRI, m. banneling, gebannene, m.
banier,
vlag,
v. vaandel, O.
BANNthtE, f.
BANNIR, va. bannen, verbannen. tin -, vrf. zich verwijderen. "...NISSEHENT, m. verbanning, uitbanning, uitzetting, v.
BARON, m. weideregt, O.
"-ROUTE, f. bankBANQUE, f. wissel-, speelbank, v.
break, v. bankeroet, O. * -ROUTIER, m. bunkbreukige,
bankeroetier, m.
BANQUET, m. groot gastmaal, feestmaal, banker, O. "-ER,
va. gastereren. "-TB, f. bankje, zeteltje zonder leaning ; voetpad, O.
bankier ; bankhouder ; banker (vaartuig), m.
BANQU I BR,
BAPTEHE, m. doop, m. *. .TISER, va. doopen. "...TISHAL,
a. tot den doop behoorende. "...TISTAIRE, a. registre
doopcedul, v. "...TISTE, M.
doopregister, o. ; extra ► t
Saint-Jean -, Johannes de dooper.
O. "-ER, va. uitBAQUET, na. tobbetje, kuipje, vlootje,
hoozen. * -URES, E pl. lekwijn, m.
BAR, BARD, nI. baar, barrie, V.
BAR AGOUIN, "-AGE, m. koeterwaalsch, o. brabbeltaal, v.
"-ER, vn. brabbeltaal spreken.
BARANDAGE m. verboden visscherij, v.
BARAQUE, f. barak, loots, v. "-R (SE), vrf. barakken betrekken, - bouwen.
BARAT, m. "-ERIE, f. ontrouw eens schippers, v.
BA BATTS, f. boterkarn, v. * -R, va. boter kurnen.
BARBACANZ, f. schietgat. o.
BARBARE, a. barbaarsch, onmenschelijk, wreed. "-, m.
et f. barbaar, onmensch, m. ; vreemdeling , m. en v. ; wreede

v.

*...RIB, f. barbaarschheid, v. * ... RISER, va.
tegen de taal zondigen. "...RISME, M. taalfoul, v.
BARDE. . f. &turd (van mensahen, dieren enz.) : ruige
rand, ► .; stralen (eener komeet,) m. mv.; uitslag (van
schimmel), m. *-, m. paurd nit Barbarije, o.
BARBS, a. (116) langharig.,
BARBBAU, M. barbeel. m.; blaauwe korenbloem, v.
BARBELL a. getand.
BA JIBES, f. pl. wulvischbaarden, m. mv.;vinnen (van plat-

wouw.

visch), v. mv.; knevels van eene kat, m. inv.; veren
aan de schachten der pennen, v. mv.
nonnenhalsBARok,
R
e ET,
m M. krulhond, poedel, M. "-TB,
doek,

m. waterhondje, O.
BARBIER, tn. barbier, baardscheerder, m.
BARBILLON, M. barbeeltje. o. ; (112) puist, V.
BARBON, BARBON, M. oude grijns, oude knorrepot, M.
BARBOTE, E puitaal, m. * -R, vn. in slijk of modeler
plassen. * ...TEUR, m. tamme eend, v. "...TRUSS, f.
straatslet, v. "...TINE, f. (53) wormkruid, O.
BARBOUILLAGE, m. kladschilderwerk. o.; kladderij, v.;
onzin, M. *...LBR, Va. kladden, kladschilderen. SE vrf.
zijn gezigt bekladden ; in zijne cede verwarren. " ...LzuR,
m. kludder, kladschilder, m.
BARBOUTE, f. lompensuiker, V.
BARBU, a. gebaard. "-E, f. heilbot, v.; (141) zetleling,
m. *-QuET, m. opgesprongen huid, spleet in de lip, v.
m. transport paarden, O.
BARCADB, f. troep
O.
BARCAROLLE, f. liedje der gondelroeijers La Venetie,
BARCE,, f. BARCEL, M. scheepskanon, o.
BARDANE, f. (53) klis, v.
BARDE, m. bard, dichter, zanger, m. "-, f. reepje spek;
soort man zadel, O. "...DER, va. bespekken. * ...DE AU, m.
dakbordje, .dakplankje, o. ; oude duig, v. "...DEUR, m.
berriedrager ; daglooner, m.
BARDIS, m. (126) zetgangen, m. mv.
_BARDIT, M. (77) zegezang, m. bardenlied; O.
BARDOT, m. kleine muitezel; last-, pakezel, m.; (10 en
11) defekt exemplaar, O.
BARET, mu. geschreeuw van den olifant, o. *-BR, vn.
schreeuwen (van olifanten).
BARGE. f. soort van snep, v.; hooirook, m.; houtmijt;
schuit, barge, v. "...GUETTE, f. pontje, veerschuitje, O.
BARGUIGNAGE, m. getalm. 0. besluiteloosheid, v.
va. et n. talmen, aarzelen, afknibbelen. "...GNEUR, m.
...SE, f. talmen, knibbelaar, m. -ster, v.
BARIL, m. vautje, tonnetje. 0. "-LADE, m. afsteking
aflapping van wijn, v. "-LET, m. vaatje, o.; (41) trammel ; (74) oortrommelholte, v.
BARIOLAGE, m. bonte mengeling van kleuren, v. "...LE,
a. kakelbont.
m. pl. westinBARIQUAUT, M. klein vat, o.
disch zeefdoek, O.
BARLONG, a. de eene zijde langer dan de andere.
ARN ABITE, m. barnabiter monnik, m.
BARN ACHE, f. zee-, rotgans, V.
BAROCHER, va. (92) onzuiver aanleggen.
BAROMETRE, m. weerglas, o.; barometer, luchtweger, m.
"...MATROGRAPHE, M. weerg lazenmaker, m. "...METROGRAPHIE, v. beschrijving van het weerglas, v.; waarnemingen met den barometer, v. mv.
BARON, m. vrijheer, baron, m. * -NAGS, M. baronschap,
O. "-NB, f. barones, v. "-NIB, f. baronij, vrijheerlijkheid, v.
BAROQUE, a. bespottelijk, wanstaltig, misselijk.
BAROSCOPE, 111. weerglas, o.

BAS.
BARQUE, I

schuit, Y. schuilje, o. *- -ROLLE, BARQUETTB,

f. schuitje, O.
BARRAGE, m. tolregt, straat-, brug-, hekkengeld, o.;

8110-, slagboom. in. ; kalkgroece, v.; gewerkt linnen, O.
BARRAS, m. rinsche hars, v.
BARRE. f. bout. boom. grendel, slagboom, m. baar ; lijn,
steep; zandhank; (126) boor, ondiepte, v. ; - de guuvernail. (120) helmstok,
BARRES, f. pl. gedeelte der kaak van een paard waarop
O.
het gebit ligt, o.; venstertral.en, v. mv.; diefjesspel,
BARREAU. in bout, booni, grendel, m. ; balie ; vierschaar,
in.
o. orde der adpokaten v. ; persboom.
v. ; ligchaam
BARRER. va. met een bout of boom sluiten; met de pen
doorhalen; (36) toeschroeyen.
BARRETTE. f. kardinaalskapje, O.
* -R, va.
BARRICADE f. versperring, verschansing, v.
versperren, verschansen, barrikuderen, burrikaden op•
werpen.
BARRI;ME, f. slagboom (ook fig.) ; voormuur,'m.; grensv.•sting, v.
BARRIQUE, f. okshoofd, o.
BARRI:n..(126) rib, v. *-A, a. (126) vol geladen.
m. (126) kleine rib, v.
BARS, S, f. pl. chinesche theedoozen. v. mv .
BARTAVELLE, f. groote mode patrijs, m.
BARYTON, m. soort van busvioul ; stem tusschen den
hoogen en lagen tenor. v.; bariton-zanger, m.
BAS. a. et adv. laag, niet hoog, onder, heneden ; nede' rig ; niet luid, zacht ; laag, onedel, steal; neder,
neer ; h -, en -, lh -, par -, naar beneden; beneden ;
daar, daar Binds; beneden, van onderen.
BAS. no. kous. v. ; het onderste, benedenste. *-, m. pl.
hand—en voetijzers, o. mv.; omslagpapier,
BASALTE. m. bazalt, o.
BASANE, f. bereid schupenleder, 0.
a. verbrand
verschroeid door de zon, tatzig; taankleuria.
RAS-BORD, m. schip van minderen rang, O.
BASCULE, f. wipplank, wip; molenvang, v.
BAS-DESSUS, in. (109) twe de diskant, m.
BASE, v. grondslag, in. basis, v. * -R, va. gronden,grondvesten. SE -, 'vrf. zich gronden op.
BAS-FOND, M. (126) ondiepte, v.
BASILAIRE, f. (74) hoofdader; os
wiggebeen, o.
m. basilicum (plant). v. ; basiliscus,
m.
basilicum, In. trekzalf, v. * ...L1QUE, f. hoofdkerk, v.
BAsiN, m. bombazjn. streepjesgoed, o,
BAS-MfiTIER, m. lintmakers tveefgetouw, knieraampje ,
O.
BASOCHE, f. (eertijds) geregtshof der parlementsklerken
to Parijs, o.
.BAS-PEUPLE, m. gepeupel, gemeene yolk, graauw, O.
BASQUE, f. pand van een role of een wambuis, O.
BAS-RELIEF, m. halfverheven beeldwerk, O.
BASSAT, m. leigraverskiel, v.
BASSE, f. bas; basstem, v.;baszanger,m.; (76) helling, v.
* -CONTINUE, f. generale bas, v. * - CONTRE, f. contra-bas,
v. *-COUR, f. plaats your pluimgedierte, vee enz., v.
"* -MER, f.
DE VIOLS, *- DE VIOLON, f. basviool, v.
laag water, O. "-FOSSE, f. diep gevangenhol, O. "-GUERRIERE, f. krijgsklaroen, v.
* - JUSTICE, f. reytbank
voor kleine zaken, v. * - LISSE, f. horizontaal geweven
tapijt, O. "-MARCHE, f. voetbankje, O.
BASSEMENT, dv. laag.
BASSES, f. pl. (126) ondiepten, v. mv.
BASSESSE, f. laagheid, v.
BASSES-VOILES, f. pl. schoverzeilen, o. Mt
BASSET, M. dasfrondje, 0.

BAT.
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basstem, v. baszanger, m. *...TERRR, f.
kust under den wind, v.
RASSETTE. f. (40 basset, beest, O.
BASSIN, m. bekken. o. schaal. kom, v. ; vijcer, m. ; dok,
O. * ...SINE, f. grout bekken. o. *...SINER, va. met eene
* ... SINET, m. klein harken;
bedpan women : betten.
blakertje, o.; pan van een geweer, v. * ... SINOIRE, f.
bedpan, v.
BASSON. M. fagot. v.; fagotblazer, m.
BASTAGE.
zadelbetasting, v.
BASTE! int. baste genoeg! *-, m. (46) klaveren aas, O.
vn. genoeo zjn.
BASTILLE f. blokhuis. o. bastille (voorm. staatsgevangenis
• le Parijs). v. "...T1LLg, a. (116) met torens, met omgekeerde kanteelen.
BASTINGUAGE in. (IN) verschansino met schanskleeden,
v. "...GUE. f. (126) schanskteed, -dek O.
BASTION, M. botwerk, bastion. o. *-NA
a. all een bol- •
week. * -NER. va. van boliverken.voorzien.
BASTONNADE, f. stokslagenstraf. V.
BASTRINnuB. f. boeren-danspartij, v.
BAS-VENTR E. m. onderhuik rn.
BAT, BAT. M. draag-, pakzadel, o. ; vischstaart. M.
ItATACLAN. m. tont le -, de gansche santekraam, de
heele hotel, de gansche rommel.
WATAG E. 0. belasting op de lastpaarden, v.
BATAILLE f. veldslag. In.
BATAILLON, ui. hataljon, O.
BATARD. a. et in. onecht : bastaard, M. *-EAU, M. steenen beer, dam, m.
boomkweekerij. enterij, v.
* --ISB. f. onechtheid, onechte geboorte, hastaurdij, v.
BATAYOLES, f. pl. (126) slanders, m. inv.
BATEAU M. schuit, hoot, f.; bak van eene koets, m.
BATELAGE, rn. schippersloon, o. vracht ; goochelarij, v.
f. lading van eene schuit, v.; hoop volk, m.
* ...LEUR, M. "...LEUSE, f. goochelaar, -ster, kunstenmaker, -maakster, m. v.
* ...LIER, rn.
f.
schipper, schuitenvoerder, m. ; schippersvrouw, schuitenvoerster, v.
BATELOEMENT, BATALEMENT, In. (133) laatste dub-.
be'e rij pannen ; dakgoot. v.
BITER. va. een lastdier zadelen. * ...TIER, m. pakzadelmaker, m.
KATIFOLER, vn. stoeijen,
BATIMENT, m. gebouw ; schip, O. "...TIR, va. bouwen (ook
fig.) * ...TISSE, f. houw, m. bouwwerk, o. bouwing, v.
"...TISSEUR, M. liefhebber van bouwen, M.
BATISTE, I batist, O.
BATON, m. stoic, staf, m. * -Ni14 D'EAU, f. pompsteek,
slagwater, tn. * -NER, va. met stokslagen tuchtigen;
doorhalen. * -NIER, m. strafdrager, m. *
BATTADE, f. vischnet, o.
BATTAGE, in. het dorschen; dorschloon, O.
BATTANT, tn. klepel eener klok, klopper ; vleugel eener
dubbele deur, m. ; (126) wimpel-, vlaglengte, v. *-, a.
slaande, kloppende ; tout battant neuf, splinternieuw.
BATTE. f. st .2mper, beaker, klopper, m.; karn, v. ; heiblok,
o.; houten sabel van Harlekijn, brits, v.
BASSO-TAILLE, f.

BATTELEMENT, in, voy. BATTELEMENT.
BATTEMENT, m. klopping, v. ; (hand) geklap, O.
BATTERAND, tn. steenhamer, M.
BATTERIE, f. vechtpartij ; batterij, f. ; trommelslag,
m.;
- de cuisine, keukengereedschap, O.
BATTEUR, m. vechtershaas, ru.; - de pave, - de soute, en grange, - d'estrade, tn. straatslijper ; stamper bij

de apothekers; dorscher ; kondschapper,
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spaansch riet, O.
BATTOIR, m. linnenklopper, m.; palet, v. raket,
o. * - B,
botervat, o. kernpols, m.
BATTOLOGIE, f. (98) noodelooze herhaling, v.
BATTORAE, f. kantoor
o. faklorij der Hanzesteden in
het buzlenland, v.
BATT E , va. et n. slaan, kloppen, stampen ; omroeren.
zich laten slaan; - des
SE -, vrf. vechten. SE FAIRS
wiles, klopwieken; - le beurre, boter karnen;
koren dorschen ; - is campagne, zwerven;-du bre,
raaskallen; - les cartes, de kaarten doorschieten ; l'estrade, op kondschap uitgaan ; - le fez', ijzer smeden;
- des mains, met de handen klappen, toejuichen;
monnaie, geld slaan, nzunten.
BATTU, II). blad-goud, o.: gouddraad, m. "-E, f. (44)
klopjagt (van wild), v. ; (86) hoefslag, m.; (114) schuilgat, o. "-RES, f. pl. (126) zandbank,v. steenrotsen, v. mv.
BAU, •M. (126) dwarsbalk, verdekbalk, In. * -BI, m. en' gelsche jagthond, m. * -DE, a. "-DEMENT, adv. vlug,
aardig. "-DET, m. (ook fig.),
ichraag, v.
5-DIR, va. (44) aanhitsen. "-DRIER, m, sabelriem,
degenriem, m. * -DRUCHE, f. goudvlies, o.
BAUD II, f. (66) zekere morsel, na.; fig. gemeene herberg,
v. ; nest der wilde zwijnen eekhorennest, o.
BAUME, M. balsem, m. "...MIER, m. balsemboom, m.
BAUQUIkRES, f. p1. (126) balkwegers, m. My.
BAVA RD, "-E, a. et in. f. praatziek; babbelaar, m. -ster,
v. "-AGE, in. gebabbel, o. "-ER, va. habbelen, kallen.
o.
f. praat-. babbelzucht, v.; ijdel geklap,
BAVAROISE, f. thee met stroop van capillaire. v.
BAVE, f. kwijl, zeerer, v. " R . vn. kwijlen, zeeveren.
"...VETTE, f. kwijldoek, m. stabbetje,
o. "...VETJX, a.
zeeverend, kwijlend ; chairs baveuses, vuil vleesch.
B AVOCH ER, va. onzuivere omtrekken maken, onzaiver
drukken. "...CHURE, f. (10 en 33). onzuiverheid, v.
BAYER, vn. met open mond slaan te kijken, gapen.
"...ETTE, f. soort van Hanel, o. "...EUR, in. gaper,
M. "...FUSE, f. gaapster, v.
BAZAR, M. openbare markt, v.. bazar, m.
BEAST, a. gapend; la bouche -e, met gapendes mull ;
met open mond.
rn. BEATE, v. vrome, fijne, m, en v. fijn zusje, o.
kwezel, v.
BEATIFICATION f. zaligspreking, v. * ...TIFIER, va. zalig
spreken. "...FIFIQUE, a. zaligmakend. " ...TILL ES, f. pl.
lekkernijtjes, o. mv. "...TITUDE, f. gelukzatigheid, zaligheid, v.
BEAU, a. schoon, voorlreffelijk, edel, groot, verheven ;
aanzienlijk; lofwaardig, zeer goed ; gelukkig. *-,
o. het
schoone. "-CH ASSEUR, M. jagthond, M.
BEAUCOUP,
reel zeer.
BEAU-FILE,
m.
stiefzoon;
schoonhroeder. zwager; stiefbroeder; schoon-,stiefvader, M.
BEAUPRE , rn. (126) boegspriet, M.
BEAU-SEMBLANT, M. veinzerij, list, huichelarij ; geveinsdheid, v. ; schijnschoon, o.
BE A UTP, , f. schoonheid ; schoone, v. schoon vrouw.spersoon,o.
BEC, M. bek, snavel , snuit, m.; punt, v.; - de corbin, heelmeesters tang, v. trekker, m.; - de lievre, hazelip,
v. ; - de plume, bek eener pen, m.
MCARRE, m. (109) B dour.
BECASSE, f. houtsnep, snip, v. * ...SEAU, m. jonge houtsnep,
V. "...SINE, f. poet-, watersnip, v.
BECCADE, f. het pikken (der vogels). "...CARD, m, kuitzalm ; kronzsnavel (vogel), m.
BEC-FIGUE, M. vijgeneter (vogel), m.
BATTIN, M.

BPS.
BECHARU, m. lepelaar (vogel), m.
BiCHE, f. spade, schop, v. 5 -R., va. spitten, omspitten.
*-T, kameel, o. dromedaris, m. "...cHiguB, a. (22) voor

de bores heilzizatn. m, borstmiddel, o.
BECQUEB, f. een bek vol, m.
vrf. trekkebekken.
BECQUETER, va. pikken. SE
BEDAINE, f. dikke built, m.
BEDEAU. m. pedel, bode, knecht, M. * ...DON, m. handirom,
v.; dikbuik,
BEE, a. a gueule -, a gueule beante, wijd open.
BEFFLER, 'va. spotten, beschimpen.
BEFFROI, m. wachttoren met eene klok,m.;poort-,alarm-

klok, belfort, v.
SEGA I EMENT, M. slottering, starveling, V. "...GAYER, vn.
et a. stotteren, stamelen, hakkelen.
BEGUE, a. et in. f. stameknd; stamelaar, hakkelaar,
m. -ster, v. * - TER, vn. blaten.
BEGUEULE, f. malloot, ingebeelde zottin ; preutsche, v.
BEGUIN, m, kindermutsje, o. "-AGE, m. begijnenklooster, begijnhof, o. * -E, f. begijn, kwezel, v.; fijn-,vroom
zusje, o.
Bartm, m, haagappel, m.
BEIGE, f. sergie. v.
ItEIGNOT,

m. pannekoek, m.

BLTAUNE, m. tionge vogel; uilskuiken, m.
BEL, BELLE,
voy. BEAU.
BgLANDRE, f. (126) bijlander; ziekenwagen, m.

BELE, m. dolkstok. m.
BELEMENT, na. geblaat der schapen, o. "...LER, vn.
BEL-ESPRIT, m. fraaije geest, nI. fraai vernuft, o.
BELETTE, f wezel, v. wezeltje, o.

m. ram (ook hemelteeken) ; (77) stormram, m .
* ...LIERE, f. ring van den klepel eener klok; ring eener
lamp, m. * ... LITRE, m. verachtelijk mensch, schooijer, tn.
BELFROI, m, voy. BEFFROI.
ELLADONE, f. (53) nachtsehaduw, v.
BELLhTRE, a. gekunsteld schoon, laf schoon.
BELLE, f. schoone, beminde, v. * -FILLE, "-MERE, *-SOEUR,
f. schoon-, stiefdochter ; schoon-, stiefmoeder ; schoon-,
stiefzuster. v. * - MENT, adv. zachtjes.
BELLIGi:RANT, a. vorlogvoerend. * ..QUEUX, a. krijgshaf-

tig, oorlogszuchtig.
BELLOT. a. aardig, lief (van kinderen).
BELOTT ER, n. schreeuwen (als de wezel).
BEL OUTIL. 5I. aanbeeldje, o.
BELVEDERE, M. plaats van welke men een schoon uitzigt

heeft, v.
13fatol., m.

(109) 11 mol, halvetoonsverlaging V. *-ISER,
in. (109) in den mol-coon stellen.

1311.N ARDE, f. slot dat awn beide zijden opengaat,
O.
BkNATE. f. zoutniand, V.
BgNI/DICITE, M. gebed v66r den maaltijd. O. * ...DICTE, M.
(22) zacht middel om of te gaan, o. "...DICTIN, M,
-E, f. Benediktijner monnik, in.-non, v. "...DICTION, f.

zegen,zegenzvensch, m.; zegening; inzegening, v . ...TICE. in.
weldaad, vrijheid, v. voorregt; voordeel, gewin,
o. boat ;
prehende, prove, v. ; - d'Age, ontslag uitvoogdij. o. wondigverklaring, V. "...FICIA IRE, a. beritier-, erfgenaam
met beneficie van inventaris. m. "... FICIAL, a. tot keykelijke beneficien betrekkelijk.
* ...FICIER, m die een
kerkebjk beneficie bezit. winst trekken, voordeelig verkoopen.
BENET, M. et Ns. onnoozele hals, uilskuiken , bloed, sul,
rn. ; dom, onnoozel.
BENEVOLE, a. #oedgunstig, genegen; goedwillig.
f. goedgunstigheid, welwillendheid, genegenheid, v.

BIF.

BET.
BENIGNEMENT,

adv. goedaardiglijk.

f. goedaar-

digheicl, v.
BENzN, a. goedaardig, liefderijk, gunstig, weldadig.
BENIN, va. zegenen; inzegenen, wijden, inwijden; (God)
loven, prijzen. *..NIT, a. gewijd ; eau -e, wijwater, o.
"...NITIER, m. wijwatervat, o.
BENJAMIN, m. fig. lieveling, m. troetelkind, jongste
zoontje, o.
BENJOIN, m. benzoen (soort van hare), v.
BEQUENAUDE, f. boon, m. beleediging, v. * ...QUET, m.
(93) neus, m.; (10) verlengstuk der pers, o.
TES, f. pl. trek-, nijptang, v. * ...QUILLARD, m. man op
*krukken. "-QUILLS, f. kruk, v. -8, pl. (126) stutten, m.
mv. "...QTJILLER, vn. et a. op krukken gaan ; ligt omspitten.
BERBERIS, m. (53) barbarisse, v.
BERCAIL, m. schaapskooi, v. ; - de l'eglise, fig. de school
der kerk, m. * ...CEAU, m. wieg; fig. bakermat, v.;
va. (een kind) wiegen, paaijen. SE -,
priecl, o.
vrf. zich (met ijdele hoop) vleijen, zichmisleiden. "...CRUSE,
f. *iegemeisje, o.
BERGAMOTE, f. bergamotpeer, v. -appel, m. ; bonbondoosje, o.
BERGE, f. steile oever, ni.; smalle sloop, v.
f. herderin, v. ; geBERGER, m. herder, in.
makkelijke leun;ngstoel, ui. "...GERETTE, f. herderinnetje, o. "...GERIE, f. schaapskooi, v. -8, f. pl. herdersdichten, o. mv. * ...GERON, m. linnen buis, o. "...GER° NETTE, f. kwikstaart (vogel), m.
BERIL, BERYL, m. berilsteen, m.
f. berline
BERLE, f. (53) waterpeterselie, v. "...LINE,
(soort van rijtuig), v. "...LINE, m. p1. (20) pakjes draden, o. mv. * ...LOQuE, f. (68) trommelslag (tot eten
f. schemering
of tot reiniging der kamers), m.
voor de oogen, v.
BERME, f. (113) naauwe bedekte weg aan de gracht, m.
BERNABLE, a. bespottelijk.
BERNARDIN, m. * -E, f. Bernardijner monnik, m. - non, v.
BERNER, va. in eene deken opwippen, sollen; betpotten,
voor het lapje houden, bij den neus hebben.
BERNICLES, f. pl. praatjes voor den vaak, o. mv.
m. bedelzak, -star, m.
BERTAUD, m. vesnedene, m.
BESACE, f. bedelzak, m. "...CIER, M. bedelaar, geus , m.
BESAIGRE, a. zuur wordende (van wijn). "...GUe, f. steekbijl, v. hellebaard, m.
BESET, m. (96) dubbel-aas, O.
BESICLES, f. pl. bril, m.
bealommeBESOGNZ, f. bezigheid, v. work, O.; omslag,

ring, v.

m. behoefte, benoodigdheid, noodwendigheid, v.;
gebrek, o.
"...AL, a.
BESTIAIRE, m. vechter tegen wilde dieren, m.
-EMENT, adv. beestachtig, -lijk. "...ALITE, f. beestachtigheid, v. *...A888, f. beest, redeloos dier, o.
.
m. vee, o. "..OLE, f. beestje; fig. dom kind, o.
.
BESTION, m. (126) punt van den steven, v.
BETA, m. aartsdonzkop, m.
BETAIL, m. vee, o. beeseen, o. mv.
13E1.8, f. beest, dier, o. ; dornkop, m.; (46) beest, o. "-, a.
*-MENT, adv. dont ; -s tie charge, lastbeesten ; -s
a come, hoornvee;
fauves, vale dieren, (als herten
enz.) ; -a noires, wilde zwijnen enz., ros wild ; -s de
mime, -s de trait, last-, trekbeesten.
BATILLE, f. soar! van onstitulisch neteldoek, O.
BETISE, f. domheid, zotheid ; lompheid, grofheid, v.
BESOIN,

BETOINE, f. (53)

betonie, v.
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BEToN, m. metselkalk, beton, m.
BETTERAVE, f. beetwortel, m. kroot, v.
vn. loeijen, bulken.
BEUGLEMENT, m. geloei, O.
BEURRE, m. boter, v.; - fondu, - noir, - fort,7 esmollen
boterpeer, v.
sterke boter.
bruine
"-RAE, f. boterham, v. * ...RER, va. boteren, met boter
besmeren, - aanmaken. "...BIER, m. "-RILLS, f. boter• boer, m. -vrouw, -boerin, v.
BEUVAILLER, "...VASSER, va. et n. zuipen. "...VRINE, f.
grof linnen, o.
BEVEAU, BEUVEAU, m. (1221 winkelhaak, m.
BEVUE, f. feil, v. domme streek, misslag, bok, m. abuis, o.
Bi%ZOARD, m. bezoar-steen, m. "-IQUE, a. remede -, (22)
hartsterkend middel, O.
BIAIS, m. schuinte, scheeiheid, dwarsheid; schuinsche linie; zijde van aanvalling, v. * -EMENT, m. afwijking
m.
van de regte linie, schuinte; draaijerij, v. omweg,
"-ER, vn. van de regte linie afwijken, schuin loopen,
scheef gaan; draaijen, niet opregt to werkgaan. * -EUR,
m. fig. draaijer,
BIASSE, f. ruwe levantsche zijde, v.
pijpkan, v.
BIBERON, m. drinkebroccr, m. ;
BIBI, m. vrouwenhoedje, 0.
m.
BIBLE, f. bijbel,
f. boeBIELIOGRAPHE, m. boekenkenner, m. %
E
kenkennis, v. "...MANE, m. boekengek, m.
overdrevene zucht naar boeken, v. * ...PHILE, in. boekenminnaar, m. "...THECAIRE, m. boekenbewaarder, opzigter eener boekerij, bibliothekaris, m. "...THEQUE, f.
boekerij, boekzaal, bibliotheek, boelcverzarneling , v.
BIBLIQUE, a. bijesch.
BIBUS, m. de -, nietsbeduidend, slecht.
BIOETNE, m. naam van een gevangenhuis to Parijs ; fig.
ongeluk, o.
Bicun, f. hinde, v. *...CHON, m. schoothondje, O.
BICOQUE, f. nest (nietig stadje, huisje enz.), o.
BICORNU, a. tweehoornig. "...DENTE, a. dubbeltandig.
BIDET, m. klepper, m. hitje, o. ; badkuip, v.
BIDON, m. (126) houton walerkan, v.
BIEN, m. het goede, welzijn ; vermogen, good, o. bezitting,
V. *-, adv. wel, veel, zeer, geh ,el. "-AIME, a. et tn.
welbemind ; lieveling ; zeer geliefde, m. * -RISE, a. wel
to moede, tevreden, vergenocgd, blijde. "-DIRE, m. welm. welzijn, o. "-FAISANCE,
bespraaktheid, v.
f. weldadigheid, v. *-FAISANT, a. weldadig. * -FAIT, m.
weldaad, v.; bien fait, a. welgemaakt. ":-FAITEUR,
weldoener, m. "-FAITRICE, f. weldoenster, v. "-HEIIREUX, a. zalig, welzalig, gelukzalig.
BIEN LOIN DE, "... QUE, prep. et c. integendeel, in plaats

van, verre van.
BIENNAL, a. twee jaren durende.
BIEN QUE, c. oischoon.'
BIENSEANCE, f. welvoegelijkbeid, v. ; par -,welstaanshalye. "...El:ANT, a. welvoegelijk, passend, behoorlijk.
BIENS-PONDS, m. p1. vaste onroerende goederen, o. mv.
BIEN-TENANT, m. grondhezitter, m.
BIENToT, adv. weldra, eerlang, welhaast.
BIENVEILLANCE, f. welwillendheid, gunst, genegenheid,
v. "...VEILLANT, a. welwillencl, genegen. "...VENU, a.
.welkom. "...VENUE, f. gelukkige aankomst, welkomst, v.
*...vouLu, a. bemind, geacht, wel gewild, gezien.
BIERE, E bier, o. ; doodkist, lijkbaar, v.; - rouge, bruin bier
131.EvRE, ru. hover, m.
BIEZ, m. god, v. ; kanaal van een molen, O.
BIFIDE, a. (53) gespteten.
BuLonz,

a. dubbelbloemig.
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BIFTER,• va. met de pen doorhalen.
BlF URQUE, a. tweetandig, vorkvormig.
BIGA/LLE, f. allerhande vliegen en muggen, v. mv.
BIG.421E, a. dubbel gehuwd.
f. 4ubbel huwelijk, O.
BIGARADE, f. groote zure oranje-appel,
BIGARRE, a. bunt, veelkleurig. "...REAIT, M. spaansche
kern, v. -TIER, tn. spaansche kersenboom, m. * —RER,
va. bespikkelen, kakelbont schakeren.
"...RUBE, f. bonte

schakering ; wonderljlee mengeling, v.
BIGEMINA,a. 53) dabbelbladig. "...GEMME, a. dubbelknoppig.
B1GLE, uI. engelsche hazewindhond, m.*-, a. scheel.

seheel zten.
BIGORNE, f. aunbeeld met twee punten,
O. * -R, va. op
den speerhaa..k rondslaan. "...NEAUX, m. pl. '(77) koloniale troepen.
BIGOT, a. schijnheilig fijn, vroom, dweepetui, bijgeloovig ;
- de racage. (126, rakslede, v. "-ERIE, f. dweepzieke
vroamheid, schijnheiligheid, bijgelooviyheicr,
Y. "-ISME,
m. dweeper,j, dweepzucht, v.
va.
,46)
ruilen.
BIGUER,
BIGUES, f. pl. (126: geinbalken, schalken, m. mv.
BIJOU, M. juweel, kleinood, O. "-TERIE, f. galanteriewaren, v. my. "-TIER, Iu. juwelier, m.
BILATERAL, a. (88) wederzijds verbindend. * -EMENT, adv.

wederzijds.
BIL AN, ill. (34) balans, v.
BILBOQUET, UI. (150) vangertje, grijpertje, wippertje, duikeluartje ; (10) smoutwerk, O.
* ...LIAIRE, a.
BILE, f. gal ; lig. grantschap, v. toorn, m.
tot de gal behoorende, gal.
* ...LIEUX, a. galachtig,
driftig, opuliegend.
BILL ARD, III. btljart, -spel, o. -tafel,
-stok, m. "-ER,
vn. in den stoat den bat tweemaal aanraken.
BILLE, I. biljartbal; knikker; pak-, rolstok,
blok, o.
.-BAUDE,
verwarring, wanorde, v. ; hekkevuur,
O.
BILLER, va. koppelen (jaagpaurden) ; rotten (het deeg);
rekken (httiden); toehulen (eene boat).
BILLET, in. briefje, biljet; kaarije, lootje, o.; de Banque, bankbtljet, o. •noot, v. ; - blanc, niet in de toteminnebriefje;
dour,
terij; noir, prijstot, o. ; - de
saute, gezondheidspas, IIi. "-ER, va. met briefjes merken,
nommeren. "-TB,
tolbord ; vautje (ale uithangbord),
o. ; (116) langwerpige rail, o.
BILLEVES ✓ ES, f. pl. ijdele
gekke praat, m.
BILLION, Ill. duizend millioen, balioen, o.
BILLux, au. koperen munt, v. ; slecht afgezet geld, o.; (36)
aanaarding ; (144) loot v.
BILLOS, tn. (77) wijnbelasting, v.
BILLOT, m. blok ; (126) sluttstuk,vullingstuk, o. sluiting,
v. ; (86) houten bit, O.
BIMBELOT, M. kinderpop, v. -speelgoed; lijvig boekdeel,
O. "-ERIE,
poppekramerij, v. * -IER, m, speelgoedmaker, -verkooper, 111.
BIN AGE, BINEMENT, nI. tweede omploeging, v.
BINAIRE, a. (84) tweetallig.
BINARD, in. blokwagen, rotwagen, overrijd-wagen, m.
WIN ER, va. andermaal omspitten.
BINET, M. profijtertje, O.
BINOCLE, In. verrekijker voor beide oogen, m.
BirromE, m. (200) tweevoudige grootheid, v.
BiNumE, a. tweemaal huwende.
13IOGRAPHE, IIi. levensbeschrijver, m.
f. levensbeschrijving, v. "...PEDAL, a. twee voeten long.
BIPALME, a. kubiek, van twee palm.
`...PARTI, a. midden
door ,gekloofd. "...PARTIBLE, a. dat barsten kan.
* ...PED
AL, a. tweevoetig.

BLA.
Bios,

f. geit. v. * ...QIIBT, m. Jong geitje ; goudschaallje,

* - TEE, vn. Pt a. jongen (van geiten) ; met het goadschaaltje -wegen.

O.

BIRB, f. soort ran vischfuik, v.
BIS, a. bruin (bijz. van brood). *-, adv.
nog eens.
BISAGE m. oververwing, v.
BISAIEUL, M. * -E, f. overgrootvader, m. -moeder v.
RISANNUEL, a. twee jaren durende.
BISBILLE, f. krakeel, gekibbel, O.
BIS-ELANC,

a. half wit (van brood).

BISCORNU, a. wanstallig, misvormdt
m. suikerkoekje, 0 . "...COTTER, va. zoenen, kassen, liefko-

zen, darlelen.
BISCUIT, m. suikergebak; beschuit, tweebak; onverglaasd
porselein, O.
BISE, f. noordewind, m.
BISE AU, m. schuin geslepen rand, in.; ruitje van een
diamant,o.; (10) spoon, v.; bies. sciteip (van een beitel), O.
BISEIGLE, m. schoenmakers likhout, O.
BISER, vn. et a. zwart warden (van granen) ; overvirwen.
BISET, m. houtduif, f. ; zwartachtiye keisteen, m.
"-TB, I.
gem. ens smalte kant, v. "-TIERS, f. maakster van smalle kant, v.
BISEUR, M. opverwer, m.
BISMUTH, m. soort van tin, O.
BISON, nl. wilde os in Amerika, bultos, m.
BISOUARD, In. marskramer,
BISQUAIN,
schupevel met de wol, O. * ...QUE,

f. krachtige soep, v. ; (96) vijflien vooruit.
knapzak, bedelzak, m.
Bissms, a. van twee gestuchten.
BISSEXTE, M. schrikkeldag, m.
a. an -, armee
bissextile, schrikkeljuar, O.
BISTOURI, M. (36) insnijmes, O. * ...TOURNER, va. een
paurd ruinen. "...TRE, 1. roctzwart one to teekenen, O.
BITORD, iii. (126) schiemansgaren, O.
BITTER, va. - to cable (126) het ankertouw om de betingen sluan. * ...TES, f. pl. (126) betingen, v. mv.
BITUME, in. jodenlijm, o. "...MINEUX, a. jodenlijmachtig.
BIVAO, en. voy. BIVOUAC.
BIVALVE, a. tweeschelptg, tweevliezig. * ...VIAIRE, a. waar
twee w egen zich scheiden.
f. wegscheiding, v.
BIVOUAC, ill. (68) bivak, station in de open lucht,
O.
"...AQUI?.R, vn. onder den blooten hemel stationneren
(bijzonder ties nachts).
BIZARRE, a. * -MENT, adv. vreemd, raar, zonderliny,
wonderlijk; grirlig, eigenzinnig ; buitensporig. "-RIR, f.
wonderlijkheid ; yrilligheid, eigenzinnigheid, v.
BLAFARD, a. doodwit, bleek.
BLAIREAU, m. das, m.
BLAMABLE, a. laakbaar, berispelijk.
"...ME, m. berisping,
v. blaam, nI. "...3IER, va. berispen, taken.
BLANC, a. wit, blank; helder, schoon; rein, onschuldig.
*-, m. het wit (doel); het wilts, witte kleur, v. blastketsel, o. *-EEC, II. melkmuil, fangs talkie, in. *- DE
PLOMB, n1. toodwit, O. *ongeteekend stuk,
- briefje, 0. "-SEING, m. volmagt, v.
BLANCHAILLE, f. allerhande kleine Witvisch, m. *...cHaBISSAC, m.

BLARNEC'HaE. , Wii. lac(tig0 .) halve noot, v. . * -MENT, adv. zindelijk, helder. * -R, in. louijer van gemeen leder, M.
* -RIE, I. bleek, bleekerij, v .
BLANCHET, in. wit baaijen hemdrok, m. ; (10) blanchet ;
doorz,ijglapje, O.
BLANCHEUR, f. witheid, helderheid, v.
BLANCHIMENT, M.

het bleeken; het . witkoken.

*...CHIR,

BON.

BOC.
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BODICE, f. (1431 werkbank, v.
grijs does wordea; wines, pletsterea; wasschen, bleeken wit -, grijs worden. * ...CHIS- .BoDINE, f. (126) kiel,
Bo DRUC 13, BA UDRUCHB, f. goudslagersvlies, o.
SAGE, tn. het wasschen, het bleeken; tvaschgeld, 0.

vs; et n. wit

f.
* ...CHISSEUR, m.

bleek, bleekerij, v.4 waschhuis,

bleeker, wasscher, m.

O.

*...causzuss,

f. bleekster, waschvrouw, v.
BLANC-MANGER, m. vla, vlade, v.
BLANDIR, va. liefkozen, vleijen. ". .DITEUR, m. verleider, m.
o.
BLANQUB, f. joker spel bij wijze van loterij,
BLANQUETTE, f. gemeene witte wijn, m. ; soort van peer;

(52) witte frikassee, v.
BLAQUE, I:LAGUE, f. tabakszak van eene blaas, m.
BLASER, va. bederven, verstompen (door drinken enz.).
BLASON. m. wapenschildkunde, v. ; wapenschild, 0. *-NER,

va. wapenschilden schilderen, - verklaren ; lasteren.
m.
* -NEUR, rlr. wapenschilder ; fig. bekladder, knoeijer,
BLASPHLMATEUR, nr. godslasteraar. rn.*...PHEMATOIRE, a.
in. godslastering, v.
godslasterlijk.
va. et n. God lasteren; godslastering bedrijven.
BLATIER, m. kleinhandeluar in granen, m. "...TIR, m.
fig. balker, snoeven.
BLATTE, f. mot, kalander, v.
BLA, ru. koren, graan, o. ; - metail, gemengd koren, half
tarwe en rogge; - noir, - sarrasin, boekweit, v.
BLICHE, a. blood, bloode, lafhartig, verwijfd. "-, m.lafo.4rd, blooduard,
BLirdn, a. bleek.
BLkSER, va. lispen. * ...SITg, f. lisping, v.
BLEssg, a. et ru. gekwetst ; yekwetste, m. * ...SER, va.
wonden, verwonden,4wetsen; zeer doen, knellen, drukken; beleedigen, krenken, kwetsen; schenden. SE vrf.
zich kwetsen; ontijdig bevallen. "...SURE, f. wonde,verwonding, kwetsuur, kwetsing, (ook fig.), v.
BLET, a. beursch, week, at to rijp.
BLEU, a. et m. blaauw ; blaauw, o. ; blaauwe kleur, v.
"-aTRE, a. blaauwachtig. * -E, f. blaauwziekte, v. * -IR,
va. et n. blaauw maken, - worden. "-IssoiR, m. blaauwijzer, O.
BLINDER, va. (75) blinderen, kogelvrij maken.
BLOC, tn. blok, o. ; klomp, in.; en -, bij den hoop, voetstoots.
BLOCAGE, In. * ...CAILLE, f.
stop,teenen, nr. my. steengruis, o. *.opus, m. berenning, insluiting, blokkade, v.
BLOND, a. blond. "-R, f. soort van zijden kant ; blonde, v.
m. et f. blond jongmun, m. - meisje, o.
* -ISSANT, a. gelend, rijpend.
BLOQUER, va. insluiten, berennen,blokkeren; met stopsteenen aanvullen.
BLOT, m. (126) loglijn, v. wegmeter, m. * -TER (SE), vrf.
zich ineenkrimpen, ineentrekken, hurkende zich verbergen.
BLOUSE, f. biljartzak,
boeren-, voermanskiel, v.
"...SER, va. (134) den bal•rnaken. SE
vrf. (134) zich
verloopen; zich vergissen, den bal misslaan.
BLOUSSE, f. kortharige wol, v.
BLUBT,m. blaauwe korenbloem, v. "-TB, f. vonkje, (ook fig.),o.
BLUTEAU, * ...TOIR, m. meelbuil, m. *...TER, va. builen.
* ...TERIE, f. builzolder, m.
BOA, m. reuzenslang, v.
BOBECHE, f. kandelaarspijp, v. -kapje, O.
BOBINB, f. garenklos, tn. * -R, va. op een klos wonden.
"...NETTB, L garenklosje, 0. * ...NEUSE, f. garenwindster, v.
BOBO, m. pijn (van kinderen), v.
BOCAGE, rn. boschje, boschaadje, O. *...GDR, a. (19) in
bosschen . wonende.
BocAL, m. bokaal, v.; mondstuk van eene frompet, o.

BOPSSER, va. met de krasborstel reinigen.
ossen-, rundvleesch, O.
BOEUF, m. os,
BOQUE, f. kastanjebolster, m. *-, m. ossenoog (een zeevisch), m.
BOHEME, in. et f. *...IdMIEN, M. -NE, f. heiden, heidin,
landlooper, -ster, waarzegger, -ster, in. v.
BOIER, BOYER, In. boeijer, (vaartuig), m.
B0IRE, va. et n. drinken, zuipen; inzuigen; eene belee-

diging ondergaan.
Boos, ru. hout ; bo.sch, woud, hout, o. ; horens van een
hert, enz. rn. niv.; 1cegel t in het spel), m.; - de charpente, - de construction, - de teinture, - taillis,
de fusil,
tioitner-, scheepstimmer-, verf-, hakhout ; - de lit, bedstede, v.
laadstok van het geweer,
ledekant, o.
BOISAGE, m. houtwerk (beschot), o. *...811, a. met but
beschoten. * ...SEMENT, o. jong hout, plansoen, o. * ...SER,
va. met hout beschieten. "...SERIE, f. houten beschot, O.
* ...SEUX, a. houtachtig.
BOIS GENTIL, rn. (53) peperboompje, O.
BOISILLIER, ru. (126) houthakker, m.
BOISSEAU, in. schepel; kussen om op to &omen, o.;
* ...SELLER,
sekreetbuis, v. f. schepelvol, u.
m. matenmaker (your drooge waren), m.
BOISSON, f. drank, in.
BOITE, f. de tijd wanneer jonge wijn drinkhaar is, in.
Bars, f. bus, doos, kas, v. koker, tn.; - a fusil, tondeldoes . - de tuontre, horologiekas.
Boras, f. vischaas, o.
kreupel gaan, hinken. * ...TEUX, a.
BOLTER, vn. mank
monk, kreupel. * ...TERIE, f. (86) kreupelheid, v.
BOITIER, in. (36) zalf- en instrumenidoos; (41) binnen-

kas, v.
BOITOUT, m. gins met gebroken voet, o.
BOL, BOLUS, at. (22) pil, v. ; bol (bowl) de punch, kom

punch, v.
BOMBANCE, f. gasterij, brasserij, slemperij, v.
BOMBARDS, f. donderhus, v. ; brommend orgelregister,
o. * ...DEMENT, tn. het beschieten met bommen, bongbirdement, o. * ...DER, va. met bommen bestoken, beschieten. "...DIER, m. bombardier, in.
BOMBASIN, m. bombazdn, O.
BOMBE, f. bom, v. * ...Bg, a. bol, boogswijze verhoogd.
* ...BEMENT, m. bolheid, v. "...BER, va. et n. bol maken, - zijn, - worden. * ...BERIB, f. bomgieterij, v.
* ...DIETS, rn. bomgieter, m.
BOMERIB, f. (126 en 34) bodemerij, v.
Box, a. good, goedaardig, goedertierend ; deugdzaam, geschikt ; eenvoudig. "--1 int. good ! wel! *-, rn. het
goede, beste ; goedkeuring, aanneming, v. bon, m.
BONACB, f. (126) windstilte; gerustheid, v. *.. NASSB, a.

sulachtig, at to good.
BONAPARTISME, rn. stelsel der aanhangers van Bonaparte, o. * ...TISTE, m. aanhanger van dat stelsel, rn.
BONBON, m. lekkers, suikergoed, o.
"`-rni.aus, f. bonbondoosje, pepermuntdoosje, o.
BOND, in. weerstuit, opsprong, sprong, m *-E, f. duiker
aan een vijver, m.; spongat, o. spon, v.
* -IR, vn.
opstuiten, opspringen, huppelen. "-ISSEMENT, m. het
huppelen, gehuppel, o. ; - de coeur, walging, v.
BONDON. ui. spon, v. spongat, o. * -NER, va. met eene
span toestoppen. * -NIERE, f. deuvik, sponboor, v.
BON FRALS, m. (126) bramzeilkoelte, v.

BOS.
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BOIT.

BON-HBWRI, M. dolle spinazie ; zekere peer, V.
BONHEUR, m. geluk, O. "...HOMIE, f. goedhartigheid

BOSSOL AN, M. pasaelijke deurwaarder, m.
Bossu, * -31 a. et in. f. gebogcheld; bult, gebogchelde,

; 4k
onzelhid,v.*fEmgoesukl,.

BONi,

Ill.

(if) said°, overschot, o. overschietende som,

boat, v.
BONIER, M. bonder, m.
BONIFICATION, f. verbetering;

vergoeding,

V. * ...PIER,

va. verbeteren; vergoeden.
BONJOUR, in. goeden dag, goeden morgen, m.
BON MOT, m. kwinkslag, ne; geestig
snedig gezegde, O.
BONNE, v. opvoedster (bonne, gouvernante) ; kindermeid, v.
BONNEAU, M. (126) ankerboei, v. boeireep, m.
BONNE-DAME, f. (53) melde, v. "...FORTUNE, f. onver-

wacht geluk, o. ; gunst der vrouren, v.
adv. eenvoudiglijk, to goeder trouw.
mute, kuif, leap; doctorskap, v. "-ER, va.
nederig den hoed afnemen, kruipend groeten. "-ERIE,
f. waren en handei der kousen- en mutsenwevers. * - EUR,
m. beleefde gaauwdief, m. * - IER, tn. mutsen-, kousenmaker, ,m. "-TES, I. pl. (126) lijzeilen, 0.. my.
BONNE-VOGLIE, m. vrijwillig
gehuurde galei-roeijer,
m. ; de -, uit vrijen wil.
Bon SENS, m. gezond verstand, O.
BONSOIR, rn. goeden avond, goeden nacht, m.
BONNE, f. goedheid, goedhartigheid, deugdzaamheid, v.
BONZE, in. chineesch priester, m.
BOQUETEAU, M. klein bosch, o.
BORBORISME, * ...RYGME. m. (22),gerommel der winden
in de ingewanden, O.
BORD, m. boord, m. rand, kant;_oever, zoom, m.kust,v.;
boordsel ; schip, boord, o. ; aan boord; bord-h-bord,
tot aan den rand toe vol. * - AGE, m. buitenhuid van
een schip, v. "-AYER, vn. (126) laveren.
BORDE, tu. boordsel, O. "-E, f. (126) laag ,v. ; laveergang, m.
BORDEL, m. bordeel, O. .-AGE, m. belasting op de bordeeten, v.; pachthoevenregt, O.
BORDER, va. boorden, zoomen, beleggen; (126) een schip
opboeijen; nevens een ander schip zeilen. "...DEREAU,
M. lijst, notitie, horderel, v.
"...DERIE, f. kleine landhoeve, v. * ... DIER, a. (126) met eene slagzijde.
BORDURE, f. boordsel, o. zoom, m. ; lijst, v. roam ; (126)
onderste gedeelte van een zeil, onderlijk, o.
BOR E, f. (90) zuurverbinding, v.
BOREAL, a. noordelijk, noord, noorder.
111. (22)
Boreas, noordewind, m.
BORGNE, a. et is. V. (BORGNESSE, f.) eenoogig ; eenoog, tn. env.
BORIGUE, f. vischweer, v.
BORINS, ta. pl. arheiders in steenkolenmijnen, m.
BORNAGE, iv. grensbepaling, v. "...NE, rn. grens-, landpaal, hoeksteen, -paal , tn. *...NA, a. bepaald, beperkt,
begrensd, bekrompen, middelmatig.
va. a fpalen,
bepalen, heperken, matigen. SE -, vrf. zich vergenoegen,
zich bepalen. "...NOYER, va. met een cog afmeten.
BOSPHORE, 1». zee/ngte, f. bosforus, ne
BOSQUET, nt. boschje, lustboschje, boschaadje,
O.
BOSSAGE, m. (13) uitstekend eind van een muur, O.
BOSSE, f. bull. bogchel ; knobbel, in. ; buil, v. ; uitwas ;
verheven beeldwerk, O. *-LAGS, M. gedreven zilverwerk,
o. "-LE, a. gedreven; vol builen en batten. k -LER, %a.
'gedreven werk maken. "-LITRE, f. bolheid van bladeren,
v. "-MAN, in. bootsman,
EOSSER, va. (126) stoppen, stoppen opzetten. *...SES, f. pl.
(126) vuurllesschen, stoppers, v. ne mv. "...SETTE, f.
(86) toornknopje ; oogleder (van een muilezel), o. "...SETIER, M. glasblazer ; werker in gedreven good, m.
BOSSOIR, M. (126) kraanbalk, m. kraan, v.
BONNEMENT,
BONNET, M.

m.

en v. "-ER, va. bulten in metalen werken slaan.
pied-bot, horrelvoet, m.
BOTANIQUE, f. et a. kruidkunde, v.; tot het plantenrijk
behoorende, botanisch, kruidkundig. * ... NISTE, M. kruidf. kruidkundig leerstelsel, o.
kundige, m.
planten-, kruidenleer, v. "...NOPHILE, M. liefhebber
der kruidkunde, rn.
BOTTE, f. bears, v. stevel; bos, bundel, hoop; optred aan
eene koets, tn.; soort van vat, o. ; (91) stoot,tn.*-LAGE,
m. opbossing, v. * -LBR, va. in bossen binden, opbossen.
"-LEUR, m. bossenbinder, tn.
BOTTER, va. laarzen maken ; - aantrekken;
botte, gelaarsd. SE
vrf. zijne laarzen aantrekken; slijk of
sneeuw aan de schoenen krijgen. "-IE, f. laarzenmakerij, 'v. "...TIER,
laarzenetaker, in. "...TINE, f.
halve laars, v. ; vrouwenlaarsje, O.
BOUARD, tn. (70) schroothamer, rn.
Boise, tn. bole ; wijnzak van bokkevel, m.
BOUCAN,
rookhut der wilden, v.; soort van ,rooster,
tn. ; bordeel, O. * -ER, va. et n. vleesch
huiden berooken ; buffets jagen. * -IER, nt. buffeljager ; boekanier, m.
BOUCASSIN, ill. grove voeringstof, v. "...CAUT, au. suikervat, o.
BOUCHE, f. mond, bek, muil; mond eener rivier,' m.;
opening, v. a. verstopt; dom. *...cHEE.f. mondvol, tt,. * ... CHER, va. stoppen, verstoppen, toestoppen, sluiten. "...CHER, m. vleeschhouwer, stager, slagter, m.
E, f. slagtersvrouw, v. "...CHERIE, f. slagthuis,
o. vleeschhal, v. "...CHETURE, f. heining, v. hek, O.
BOUCH0111, m. ovendeur, v.
BOUCHON, m. slop, kurk, prop ; stroowisch, v. ; krans voor
eene herberg, m. va. een paard met een stroowisch wrijven; - tekoop bieden (met een stroowisch
aan den staart); liefkozen (een kind). *-NIER, m. kurkenmaker, in.
BOUCLE, f. gesp, m.; haarkrul, v.; ring, m.; de porte,
klopper aan de deur, m. ; -s d'oreille, oorringen, m.mv.
*-I , va. toegespen; krullen; sluiten (eene tnerrie).
vn. krullen; (66) krimpen.
BOUCLIER, tn. schild, o. beukelaar, m. ; likee de -s, algemeene wapening, v.
BOUDER, vn. pruilen. "...DERIE, f. pruning, stuurschheid,
V. * ...DE17R, M. "...DEUSE, f. pruiler, pruilster, grammer ; gromster, m. v. -, a. pruilend.
BOUDIN, to. bloedbeuling, In. bloedworst, v. ; veer, v.
valieoje, O. "...DINE, f. knopje in het midden eener ronde glusschijf, o. ossengal, v. "...DINIER, io. worstmaker, tn. "...DINIERE, f. worsthorentje, -trechtertje, O.
BOUDOIR, no. vertrekje (bijz. voor dames) om alleen to
zijn, o. ; pruilhoek, tn.
BOUE, f. slijk, o. modder, drek; etter, m.
BOUEE, f. (126) boei, drijfton, T.
BOUER, va. (70) plat slaan, rekbaar -,smeedbaarmaken.
modder-, vuzlnisman, m. "...EUX, a. modBOUEUR,
derig, sltjkerig.
BOUFFANT, a. poffend, gepoft. "-E, f. wollen das, v.*...FE,
tn. kluchtspeler, 01. "...FEE, f. rukwind ; walm, rn.;
rookvlaag ; Haag, v. aanval, ne; oprisping, v. ...PER,
va. et n. opblazen; toornig worden. * ...FETTE, f. kwast,
strik, in. "...FIR, va. et n. opblazen, opzwellen. "...FISSURE, f. opgeblazettheid, gezwollenheid, v.
BOUFFON, nt. potsenmaker, tn. *-, a. kluchtig.
"-ER, vn.
potsen
grappen maken. "...NERIE, f. snakerij, v.
BOUFFRON, ua. inktvisch, m.
Boy, m. boot, sloep, v. *--, a.

BOU.
morsige kamer, v.;
o.; vuile
buik van een vat, m. *...ozorn., m. nachtblaker, m.

BOUGE,.

f. zijkamertje,

"...GER, vn. van zijne plants gaan. * ...GETTE, f. lederen reiszakje. o.
BOUGIE, f. waskaars, v. wasticht, wasstokje, o. ; (36) Icatheter van was, in. * -R, va. de snede van eene stof
met was bestrijken.
BOUGON, nn. haring zonder staart en kop; fig. grompot,
knorrepot, m. "-NER, vn. preutelen.
BOUGRAN, m. stiff linnen, o.
BOUILLANT, a. kokend, ziedend; hevig. *-, tn. wittedruif,
v.; bouillants. pasteitjes van gevogelte, o. mv.
BILLAT (126) ill. regen-, stormwolk, v.
BOUILLE, f. (114) pots kloot,
BOUILLI, m het gekookte; gekookt ossenvleesch, O. "-E,
f. brij, m. pap, v. "-R, vn. koken, zieden (ask fig.).
BOUILLOIRE, f. waterhetel, m.
BOUILLON, m. bobbel, borrel, m. ; vleeschnat, o. ; dof (op
kleederen), onstuimigheid, drift, v. g -NEMENT, tli.
opborrel;ng, koking, v. "-NER, vn. koken, opborrelen.
BOUILLOTS. ra. pl . bijenkorven, m. mV. "...OTTE, f. gevaarlijk kaa#tspel. o.
Boum, n,. pakje z jde in strengen, o. * •..ISSE, f. (93)
klophout, o.
BOULAIE. f. berkenhosch, o.
BOULA NGER, va. deeg kneden en brood bakken.*-, m. '...GERE, f. bakker, tn. bakkerin, v. "-In, f. bakkerij, v.
130uLDunE. f. sloot under een watermolen, v.
BOULE; f. kogel, kloot, hal, in.
BOULEAU, ni. berAenboom, m.
BOULER, vn. een krop opzetten (van duiven) ; zwellen,
uitwassen. * ...LER, a, kanonskogel, m.; (H2) gewricht,
o. "...LnTTE, f. balletje (van vleesch enz.), o. ".. LEUX,
karr paard, 0. ; fig. werkezel, zwoeger, a,.
BOULEVARD, m. bolwerk, o. wal,
*..VERSEMENT ,
m. omkeering, v. "...VERSER, va. ten onderste boven
keeren, ennverre werpen, ornkeeren.
BOULEVUE (h), adv. onoplettend, overijlend.
BOULIMIE, f. geetewhonger, m.
BOULIN, m. duivennest ; steigergat, a. -paal, m. "...LINE,
f. (126) boelijn, v. zijtouw, zijzeil, o. -R, va. bij den
wind zeilen. "...LINEUR, m. legerdief, rn. "...LINGRIN,
m. grasperkje, 0. "...LINGUE, f. (123) brain-, topzeil,
o. "...LINIER, M. (125) schip dot gned bij den wind zeilt, o.
BOULON, m. ijzeren bout, klinknagel, M. "-MIR, va. met
een klinknagel bevestigen.
POULUE, a. boatel le -, ledige flesch, v.
BOUQUET, rn bloemruiker; bundel, boo : gear, boeket (van
wijn), m.; verjaargeschenk, -dicht, o. "-ER, m. bloempot, in. * -IRE, 1. bloemenmeisje, o. -verkoopster, v.
"-IN, m. steenbok, m. gems, v.
BOrQuirr, m. oude bok, eater; mannetjeshaas, m.; oud gering bode, 0. * -ER, va. oude boeken koopen of lezen ;
bespringen (van hazen en konijnen).
m. verzameling -, v. handel (van oude boeken), m.
m. liefhebber van oude boeken, m. * - ISTE, m. verlcooper van oude boeken, m.
BOURACAN, m. barkan, grof kamelot, o.
BOURBE, f. modder, m. slijk, o. "...BEUX, a. modderig.
"...BIER, m. modderkuil, -poel, m. ; netelige zaak,
v.
BOURCER, va. (126) opgeijen. "...CET, M. (126) fokkemast, rn. -zed, o. * ... CETTE, f. veldsalade, v.
BOURDALOUR, m. galon om een hoed, o.
BOURDE, f. leugen, v. knapuil, m.; (126) bijzeil,
o.
"...DER, vn. liegen.
f. /ettgenaar, m. "...D1117SE,

f. leugenaarster, v:.
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BOURDILLON, M. eiken duigen, v. my.
BOURDON, M. hommel, hommelbj, v. ;

pelgrimsstaf, m.;
(76) baspijp, v. bastoon, m. ; (10) uitlating, v. * - NANT,
a. gonzend, brommend. * - NEMENT, M. gebrom, gesuis;
gemampel, o. * - 1 BR, vn. brommen, gonzen, suizen.
"-NET, m. (36) wiek, v. * - NEUR, m. vliegenvogel; (10)
onoplettende zetter, m.
BOURG, m. grout cibrp, vlek,
o. ' -ADE, f. dorp, kle:n
vlek, o.
BOURGEOIS, m. burger; baas, klant, m. * -E, f. burgeres, v. R,EMENT, adv. burgerlijk, eenvoudiglijk. * -In, f.
burgerzj, v. burgerschap, v. en o.
O.
BOURGEON, m. bot, v. knopje, uitsprteitsel; puistje,
m.
"-NER, vn. uitbotten ; puisten krijgen. *-rtiER,
bloedvink, m.
BOURGOGNE, in. Bourgondie-wijn, in.; spurrie, v.
BOURGUEMESTR 5, BOURGMESTRE, m. burgemeester. M.
BOURRADE, f. kleine - beetvan een hond; afoot, slag, in.;
(44) ligte aanraking, v. "...RASQUE, f. hevige windvlaag ;
vermaning, vlaag, v.
BOURRE, f. scheerwol, v. ; vulsel van stoelen zittingen, o.
prop, v. ; fig. °nil', t geschri ft, gekrabbel ; (53) eerste dons, o.
BOIIRREAU, m. heal. scherpregter, M.
I;OURRiE. f. takkebosje, a.; zekere dans, m.; jagt met
het patrzjzennet, o.
BOURRELER, va. pijegen, ktvellen. "...LET, m. Karen
kussen, o. ; valhoed,
(126) wrong oats een mast, v.
leguaan. m.
m. gareeltuigmaker, rn.
BOURRER, va. instooten ; laden ; vullen ; smadelijk behandelen.
vn. (86) onverhoeds voortrennen.
BOURRET, rn. muskadeldruif, v. "-TE, f. vlokzijde, v.
BOURRICHE, f. vogelkorf, m.
BOURRIERS, in. pl. kaf, a.
BOURRIQUR, f. ezel'n, v.; slecht paard, o.; fig. domoor;
(66 en 13'1) bak, in.
BOURRIQUET, m. ezeltje. windus, o.
OURRU, a. knorrig, korzelig, geineljk, eigenzinnig ;
onk'aar (van wjn). *-, m. knorpot, 111.
BOURSE, f. beurs (in alle beteekenissen) ; galblaas, v.;
haarzak, M. "...SETTE, f. beargje. (76) leder van eene
windlude, o. *...SIER, m. student die uit eene beurs
"...sr gRE. f. beurzenstudeert ; betaalmeester, m.
m. v.
maker, -moakster, -verkooper, -verkoopster,
* ...BILLER, vn. geld bijeenleggen, een polje malcen.
m. horologiem. schraider, m.
m. gezutollenheid van stijl, v. "...TILEuitzetting, v. * ...FLER, va. opbluzen,
doen zwellen.
BOUSARD, M. herteninest, m.
BOUSCULER, va. in de war gooijen.
hmisE, f. koemest, m.
BOUSILLAGE. m. metseling met teem, v.; leemkalk, m.;
knoei-, kladwerk, o. * ... BILLER, va. met leem metselen ;
kladden, knoeijen. "...SULFUR, m. die met klei enz.
metselt : knoejer, broddelaar, m.
BousING0T, m. matrozenhoed ; zekere republiekein, m.
BOUSSARD, m. kuitharing, m.
BOu8SOLE, f. konipas, o. -naald, v.; gids, leidsman, m.;
(110) wind-, zuidzijcle, v.
BOUT, m. uiterst einde, uiterste, eindje; stuk, beslag,
o.;
- d'aile, boutje, o. ; - de mamelle, tepel, m. ; - d'oreille. oorlel, v. oarlapje, o.; - de vergue, (126)
nok van de ra, v.; h bout, tot stand, klaar ; tot het
uiterste; an bout. op het einde, bij slot; no verloop;

BOURSOUFLAGE,

MENT, M. (90)

bouts-rimes, eindrijmen, o. ray.
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BOUTADE, f. gril, nuk,

BRA.
v. inval, M. * ...TADEUX,8.

grail, met nukken.

BOUTE, f. (126) walerlegger, m. ; - en train, m. mees,
v. ; fig. vrolijke kwant, aanspoorder tot vertnaak, tn.;
burs,
- feu lontstok ; brandstichter ; stokebrand, tn.; m. (126) gijk; speek, speak, v.
bOUTEILLAGE nl. heerenregt op den wijn, O. * ...TEILLB,
L Ilesch; Pesch v.; Walerbogbel. M. -8, pl. (126)
galerij, v. * ...TEILLER, tn. Wiener. tn.
BOUTER. va. et n. zetten, rasthechten; (144) opjagen,
drabbig warden (ran w jn).
BOUTEROLLE, f. ourband aan de scheede van een degen,
juweliers stempelijzer, 0.; (95) kloof, v.; boogje, O.
BOUT!: - SELL% M. (68) het steken der trompet one op
te zitten.
BounQuE, no. winkel, in. kraam, v. * ...QUIER, M. kratner. winkelier, no.
Dorris, m. feger run een wild zw'jn, o.
BouToin, tn. snuit van een wild zwijn, v.; veeg-,
schrapmes, O.
BOUTON, in. knoop ran een kleed knop, in.; knopje (van blotmen, enz.); puistje, o.; borstlepel, m. *-14, a. toegeknoopt ; uitgebot ; fig. achterhuudenel. * -ER, va. et n.
knoopen. toeknoopen; knoppen, u'tbotten.
"-NERIE, f.
knoopenfabriek, v. -handel, m. * -NIER, in. knoopmaker,
f. knoopsgat. o.
BOUTURE, f. (110) afzetael, o.; (58) rezelig deel, o.
BOuvARD. m. munthamer..m. * ...VEAU, no. jonge Os, M.
"...VEMENT, tn. schauf; gleuf, v.; lijstwerk, o. * ..V ERIE, f. ossenstal op eene veemarkt, in.
*...vET, tu.
ploegschaar, v. "...VIER, m. ussendr;frer, ossenhoeder,
ossenhoedster,
koeijenmeid,
v.
m. f.
* ...VIER,
In. (101) beerenhoeder, M. '...VILLON, m. jonge os,
"...VREUIL, m. bloedvink, m.
BOVINE, a. race -, het rundergeslacht.
BOXER, vn. boksen. * ...EUR. M. bokser, vuistvechter, M.
BOY AU. m. dorm, on.; lange enge plants, v. "-DIER, M.
darmsnaarmaker, m.
BRABANcONNE, f. belgisch volkslied in 1830, O. "...BANTB, I. vlaamsch linnen, o.
BRACELET, m. armband, armring, m. armsieraad,
O.
"...CHER, va. hard schreeuwen. * ...CHET, m. brak, m.
*...ConAL, a. (74) tot den arm behoorende."`...cxyGRAPR.E. in. snelschrijver bij verkorting, m.
BRACMANE, In. bramin, M.
BR ACONNAGE, m. wilddieverij, v. "...CONNER, vn. jagen
op verboden grond, stroopen. "...CONNIER, m. wildstrooper, wilddief, M.
BRAGUE, (126) broeking, f.; - de gouvernail, borgstrop van
het roer, m. '-s, pl. losbandigheden, v. my.; (77) wijde
hoozen, v. my.
BRAI, m. scheepsteer, pek, harpuis, o.; vogelstrik, m.*-E,
v. (126) pekkleed om den mast, o.
FRAILLARD, Y -E, BRAILLEUR, * ...8E, a. et m. f. schreeuwends ; schreeuwer, no. schreeuwster, v. * ... ER, va. luidruthtig spreken. schreeuwen. gillen.
BRAIMENT, m. gebalk van een ezel, o. * ...RE, vn. balken
(van een ezel).
BRAISE, f. glued, m.; gloeijende houtskolen, houtskolen,
f. groot
v. my. * ...SIER, m. (4) koolbak nt.
komfoor, o. vuurkelel, m.
BRAMER, va. (44) schreeuwen (van herten).
BRAN, m. drek, menschenirek, on.; grove zemelen, v. My.
f. ; boomen
BRANCARD, m. rosbaar, draagbaar, berrie,
van een rijtuig, m. mv. "-IER, no. dra7er, no.
BRANCHAGE, M. at de takken van een boom, no. nov.

BRE.
BRANCHR, f. tak, nn, rank, v. *-13, pl. hoornen van
een pert, no. mv.• stangen van een gebit. v.- "—clam,
f. pl. vischkieuwen, v.
no. jonge roofvogel. m.

• "...mu, a. met vele takkep, getakt.
BRAND. m. (77) slagzwaard, O.
BRANDE, E hegewas, O.
BR ANDEBOURG, no. knooprs, v.
Lit ANDEVIN, m, brandelvjn, tn. * -IER. M. *-/Altig,

f.

brandew jnstoker, -verkooper, -verkoopster (in een leger), tn. v.
BRANDILLEMENT,- m.. Stinger*, V. "...DILLER, va.
f. schommecw.
schommelen. slingeren.
slingerkoord, v. "...DIR. va. zwaaijen: (410) vastsl(M.
BRANDON, tn. brandeode stroowisch, v.- gloeijend stuk
bout, u. "-NER, va. met 'en stroowisch de
' bezitneming
aanduiden, - te koop zetten.
BRANLANT, a. slingerend. bewegend waggelend. "...LE. m.
slingering, beweging, v.; zekere dans. tn.; hang -mut kooi,
v. * ...LEMENT, M. schudding, bewegin - , slingeren(;,
waggelillg, v. * ... LER, • va. et n. schudden, slingeren,
wankelen. wippen. "...LEUR, on. slingeraar,m. *...LOIRE,
f. w'pplank; .vogelvlugl, v.
BRAQUE no. brak (jagthond), m. *-8, f. pl. kreeftscharen, v.
Mv. "-MART, in. hertsvanger, m. * -MENT. tn. het rigten (pointeren), o. ; wending (van een rijtuig).
BR AQUER, va. een kanon enz. rigten (pointeren).
BRAS, mftarm, m.; handrat
o. ; fig. magt, v. vermogen,
o. '-, pl. ranken tvalvischrinnen v. mv.; (126) brassen, m. mv. ; le bras sectilier, 'de wereldlijke magt.
BRASER. va. ijzer aan elkander smeden. solderer. "...BIER,
m. kolengloed ; vuurpot m. * ,..BILLER, va. et n. op kolen braden; roosten, flikkeren.
BRASSADE, f. groot vischnet, O. * ...SAGE, M. muntloon;
het brouwen. o. * ...SARD M. armwapen, -leder, o.
BRASSB, f. radon, m. *...sf:E, f. de armen vol. * ...SER. va.
brouwen: omroeren; fig. smeden. brouwen; (126) brassen, aanbrassen. '...SERIF, 1, brouwerij, v. * ...SEUR,
m. brouwer, m.
BR ASSIAGE, in. (126) vademing; diepte van het water, v.
BRASSIERES, f. pl. borstrokje, o.
O.
KRASSIN, m. brouwkuip, v. -ketel, m.; broutvsel,
BRASSURE, f. lasch, v.
BRAVACHE, m. snoever, opsnijder, M. *-RIE, f. snoeverij,
v. * ...VADE, f. grootspreitk; uittarting, v.
BRAVE, a. et no. dapper, kloekmoedig ; braaf; een dapon. "-MEWL`, adv. dapper moedig man; voorvechler,
per, met moed ; zeer wel, best. * -R, va, tarten, braveren, trotseren.
"-s, f.
BRAVOURE, f. dapperheid, kloekmoedigheid, v.
pl. heldendaden, v. my.
BRAYER, Si. breukband ; vaandeldragersriem ; klepel* ...YETTE, f.
riem, m. *-, va. (126) harpuizen, teren.
gulpje in de voorbroek, o. broeksleuf, V.
BRP.ANT, m. vlasvink, tn.
$REBIAGE, in. schapenbelasting, v.
BREBIS, f. schaap. o.; repas de -, muizenmaaltijd (maaltijd zonder drinken),' tn.
BRECHE, f. bres, v. * -DENT, a. tanden missende.
•,
BRECHET, m. (74) borstbeen, o.
BREDOUILLE, f. (triktrakspel) dubbele partij, v.
BREDOUILLEM1,NT, m. stottering, stamering, v. * ...LER,
va. et n. stotteren. * ...LEUR, m. * ...LEUSE, f. stamelaar, -ster, hakkelaar, - ster, m. v.
BREF, a. et adv. kort ; in ten woord, in het kort. *-,
m. herderlijke brief van den paus,
on. breve, V.;
kerkelijke almanak; pas, zeebrief”

BRO.

BRI.
BRiHAIGNE, a. onvruchtbaar (van dieren).
BRBLAN, tn. speelhuis; zeker kaartspel, O. *-DER, vn.
gestridig spelen. *-DIBR, m. aartsspeler, m. "-DINIER,
m. die met eene kraam op etraat slant; fig. temer, m.
BRELIC-BRELOQUE, adv. in het wild, onbesuisd.
BRELLE, f. klein houtvlot, o.
O.
BRELOQUE, f. sieraad aan een horologieketting,
"...LUCHB, f. soort van droget, o.
BRAmB, f. brasem, m.
BRENEUX, a. bevuild.
BREKL, m. Braziliehout, o. * -LER, va. verbrokkelen;
met Braziliehout verwen. *-LET, m. gemeen Braziliebout, o.
BRESSII, f. vlak land, o.
BRESSIN, m. (126) hijschtouw, o. takel, m.
BRETAILLER, vn. dikwijls en gaarne vechten.*...LBuR,
m. liefhebber van den degen, voorvechter, twistzoeker, m.
BRETAUDER, va. de ooren enz. korten (aan een paard).
BRETBLLE, f. draagband, m. * -S, pl. broekgalg (bretel), v.
BRETT& f. rapier, o. "-LER, va. met een getand werktuig bearbeiden. * ... TER, va. twist zoeken. "...TEUR, m.
voorvechter, twistzoeker, m.
* ... TURB, f. tunden aan
werktuigen, m. mv.
BREUIL, ni. doornbosch omringd van hagen, schaarboschje,
o.; (126) slaglijn, v. *- LER, va. (126) geijen.
BREUVAGE, m. drank ; geneesdrank voor vee, m.
BREvE, f. korte lettergreep; korte noot, v.
BREVET, m. vergunningsakte, v. patent, brevet, ()lanai, o.;
vrachibrief, rn. kontrakt, o. "-AIRE, m. geoktrooijeerde,
* -ER, va. met een brevet begunstigen, oktrooijeren.
BREVIAIRB, m. getijboek, brevier, o.
BREVIPDES, "...FE.NNES, * ...ROSTRES, m. pl. kortpootikortsnavelige vogels, m. mv.
. ge
kortwiekige
BREVIT, f. kortheid (van klanken), v.
BRIBE, f. brok brood, o. *-s, pl. overgeschoten brokken,
o. my. *--R, va. et n. gulzig eten. *- RESSE, f. bedelaarster, v.
BRICOLB, f. bora-, draagriem, m.; (134) terugstuiting,
v. * - R, vn. (134) tegen den band spelen. va. te
heete spijs kaauwen; bezigen, gebruiken.
BRIDE, f. toom, teugel, breidel, m.; trens van een knoopsgat, v. * -R, va. optoomen, binden, knellen ; breidelen.
* ... DOLES, f. pl.
* ...DOIR, m. keelband, kindoek, m.
(126) knijpers, m. my. * ...DON, m. ligt hoofdstel, o.;
trens, v. kindoek, m.
BRIE, f. (4) braak, v. *-R, va. broken, kloppen (het
deeg).
BRIEF, a. BRIEVEMENT, adv. kort, kortelijk, in het kort.
BRIEvETi, f. kortheid, beknoptheid, v.
BRIFAUD, m. jagthond, m. * ... FER, va. gulzig den, in...SE, L vreetzak, m. v.
thicken, opproppen. *... FEUR,
BRIGADE, f. (68) brigade, v. * ...DIER, m. brigadier, m.
BRIGAND, m. roover, struikroover, knevelaar, m. * - AGE,
*- EAU, m. oneerlijk
m. struikrooverij ; knevelarij, v.
praktizijn, m. "-ER, va. struikrooverij bedrjven.
BRIGANTIN, m. brigantijn, m. *-E, f. (126) brikzeil, o.;
brigantine (vaartuig), v.
BRIGNOLE, E pruim van Brignole, v. *... 0T, m. versch
brandhout, o.
"-R, va. beBRIGUE, f. bekuiping, kuiperij ; kabaal, v.
kuipen ; met zjver naar iets staan.
BRILLANT, a. (BRILLAMMENT, adv.) schitterend, glinsterend ; luisterojk, heerlijk, uitmuntend ; levendig,
helder; op eene roemrijke wijze. *-, m. luister, glans ;
* - ER, va. een
vierkant geslepen diamant, briljant, m.
diamant slijpen ; glans geven. * ... LER, va. blinken,
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glinsteren, • schitteren, priiken; uitblinkensi k * ...LOTER,
vrf. zich een weinig aanvn. bescheiden blinken.
zien geven.
BRIMBALE, f. pompzwengel, m.

*-E, va. eene kick ongere-

geld luiden.
BRIMBORIONS, m. p1. beuzelingen, snuisterijen, v.

my.
m. spiertje, spruitje, scheutje; steeltje; draadje,
scam, m. ; brin a brin,
vezeltje ; splintertje, o. ; regte
stukswijze, een voor een.
BRINDE, f. gezondheidsdronk, m.
dunne twijg, v. ; vruchtdragende
BRINDILLE, f. korte
tak, m.
BRIOCHE, f. tulband (gebalt), m.
BRION, m. boommos, o.
BRIQUAILLONS, m, p1. pain van tigchelsteenen, O.
o.
BRIQUE, f. baksteen, klinker, m. ; stick zeep ; blok tin,
"-T, m. vuurstaal, o. -slag, m. *- TAGE, m. hoop gebakken steenen, m. ; bepleistering, v. ; metselwerk van
baksteenen, 0. *-TER, va. ale baksteenen bestrijken.
a. (92) steenrood. *- TERIE, f. steenbakkerij, v.
"-TIER, m. steenbakker, m.
o.
BRIS, m. braak, uitbreking ; schennis, v. ; wrakken,
mv.; (116) hengelband, tn. ; droit de -, strandregt, o.
BRISANT, m. (126) •brandittg, V.
BRISK, f. (126) op gezette tijden waaijende koelte, v.
"--cou, m. halsbrckende trap, xn.
TbusEits, f. pl. (44) geplaatste takken om het spoor weder
te vinden, m. mv.
BRISK-GLACE, m. ijsbreker, m.
BRISEMENT, m. het klotsen en breken der golven.
SE -,
BRISER, va. et n. breken, verbreken, verbrijzelen.
vrf. breken, verbrijzelen; gebroken worden.
zege.1BRISK-RAISON, m. babbelaar, m.
schender, m. * ...-TOUT, in. breelial, vernieler, m.
BRISEUR D'IMAGES, m. beeldstormer, m.
BRISK -VENT, In. !wining, schutting, v.
*...sou, m, voy.
BRISOIR, tn. vlas-, hennepbraak, v.
GRisou. "...SURE, f. (116) balk, m. keep, breuk, v.
BRIZOMANCIE, f. droomuitlegkunde, waarzeggenj uit
droomen, v.
BROC, In. imjnkruik, v.
BROCANTAGE, m. kandel in allerhande kunstwerken,
beelden enz., - in antikiteiten, m. * ... TER, va. in rariteiten, schilderijen enz. handelen. * ...TEUR, in. kunstkooper, m.
o. * -- ER, va.
BROCARD, m. bijtende scherts, v.; reebokje,
door bittere scherts beleedigen. *- EUR, m. * -RUSE, f.
spotter, m. spotster, v.
BROCART, rn. met zijde, goud of saver geborduurde stof,y.
BROCATELLE, f. brokatel, O.
BROCHE, f. spit, braadspit, o.; breinaald, v.; zwikje in
een vat ; stokje (der kaarsenmakers), o. ; spit, stilt, v.;
slagtand (van bet zwijn), m. "-8, f. pl. slagtatuien van
f. een braadspit vol.
een wild zwijn, m. my.
"...CHER, va. ?net goud of zilver doorwerken; innaaijen; hoefnagels inslaan; breijen; de sporen geven; fig.
met orerijling aanvangen. * ... CHET, rn. mock, nr.
* ...CHETON, tn. snoekje, o. * ... CHETER, va. speten; (126)
sloeren. * ... CHETTE, f. speetje, o. "...CHEUR, tn. ...SE, f.
treijer, breister; innaaijer, innaaister, m. v. *...CHOIR,
m. klinkhamer, m. * ...CHURE, f. vlugschrift, o.
BRIN,

BROCOLI, m. spruitkool, V.
BRODEQUIN,

m. vrouwenlaarsje, o. broos, v. ; scheen-

ijzer, o.
BRODER, va. borduren; (een verhaal) opsmukken.

* ...DEo.

RIB, f. borduurwerk, borduurssl; verdicht bijvoegsel,
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BRIT.

BUQ•

borduurder, M. * ...DELTSB, f. borduurster,
v. "...DOIR, M. (38) klos, M.
BROIE, f. braak, v. "-NEWT, m. wrijving*(van werven), v.
BROMATOLOGIE, f. verhandeling over de spijzen, v.
BROME. M. (96) zeker zwavelzuur, bromium, o.
BRONCHEMENT, M. struikeling, V. "...CHER, vn. struikelen. "...CHIAL, ". -..CHIQUE, a. tot de takken der
luehtp4p behoorende. "...CHIE, "—CHB, f. tak van de
luchtp jp, rn.
BRONTgE, f. BRONTON, m. donderketel, m.
BRONZE, in. brons, tnetaal, o, klokspljs, v. * -R, va.
bronskleurig schilderen, bronzen.
BROQUART, m. (44) eenjariehert, O. "...QUETTE, f. spijkertje, O.
BROSSE, f. borstel, v. schuijer: schilder-, verfkwast, m.
penseel, O. "...SER, va. borstelen, schwjeren. "...SERIE,
m. borstelf. borstelmakerij, V. -handel, M.
maker; borstelverkooper, tn.
BROU . tn. bolster van gr ene noten, m. "-AILLES, f. pl.
ingewand (van vogels en visschen), O. * 4E, f. stofregen ; nevel, mist, tn.
BROUET. M. kandeel, v. * -TE, f. kruiwagen, no.; handwagentje, 0. "-TER, va. kruijen. "-TIER, no. kruijer, In.
BROUHAHA, M. geschreeuw, misbaar,- a.
BnorILL A miNI, m. wanorde, verwarring, v.
BROUILLARD, in. novel, mist, m. "...LER, va. omroeren,
vermengen; verwarren, in de war brengen, oneenig doen
worden; oeufs brouilles, geroerde eijeren. SE -, vrf in
de war geraken; oneenig worden. "...LERIE, f. oneenigheid, v. "...Lis, m. verwarring, v. "...LON, M. eerste
opstel; klad, kladboek, o.; wargeest, twiststoker, m.
-, a. warziek.
BROUIR, va. verzengen, verflensen. "...ISSURE, f. verflen
sing, v.
BROUSSAILLES, f. pl. struiken, m. mv. kreupelbosch, o.
BROUT, m. voorjaarsspruiljes van boomen, o. nov. "-ER,
va. et n. grazen, afweiden, afknabbelen. "-ILLES, f. pl.
dunne takken roar takkebossen. no. mv. vodderijen, v. mV.
BROYEMENT, tn. fijnstumping, wrijving van kleuren, v.
"...ER, va. tot. stof malen, wrijven; fijn stampen, braken. s. ...EUR, m, wrijver van kleuren, no. "...0N, m.
wrijfsteen, m.
BRIJ, f. schoondochter, behuwddochter, v.
BRUANT, BRg ANT, M. vlasvink, M. *-IN, on. weduwaal, no.
BRUIME, f. (114) boventouw, o.
BRUINE, f. motregen, m, " -R, ViMp. motregenen.
BRUIR, va. eene stof bewasemen.
BRUIRE, vn. suizen, geruisch maken.
BRUISIN ER, Va. (69) grof malen.
BRUISSEMERT, no. het bruisen der golven ; het suizen der
ooren.
BRUIT, no. geluid, geraas, getier ; gerucht; rumoer, o.;
opschudding, v.; oploop, twist, m.
BRULANT, a. brandend ; brandend heet ;
zuinigje
(van eene kaars), profijtertje, o. "...LE, rn. brandige reuk,
m. "...LEMENT, no. verbranding, v. "...LER , va. et n.
branden, verbranden, afbrunden, in brand steken ; heet
maken ; blaken. SE -, vrf. zich branden. "...LEUR, rn.
brandstichter, m. "...LOT, M. (126) brander, m.
RE, f. verbranding; brandwonde, f. brandlikteeken,
o. ; brandschade, v.
BRUMAL, a. wintersch.
, a. (26)
BRumAIRE, m. (26) Nevelmaand, v.
uitge,loten ton gevolge van den 18 Brumaire.
BRUME, f. zware mist op zee, in. "...MEUX, a. mistig.

BRUN, a. bruin. *-gtTEE, a. bruinachtig.
BRUNET, m, bruin, m, bruintje, O. A -7B, f. brunet, v.
BRUNIR, va. et n. bruin, maken, verwen, wrOven ; bruineren; polijsten ; bruin worden. "...NISSAGE, m. bruineer-
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werk, o. ; brumering, v. "...NISSEUR, m, bruineerder,
m. "...NISSOIR In. bruineersteen, tn. -staal, 0.
SURE, f. bruineersel, o.; glanzing, v.
BRUSQUE, a. * -MENT, adv. opvliegend, onbescheiden,
barsch, brusk, onverhoedsch ; onverhoeds. * -R, va. met
barschheid bejegenen, schamper afzetten. *-RIE, f.
barschheid, onheuschheid, v.
BRUTE, a. ruw, onbeschaafd.
BRUTAL, a. * -EMENT, adv. beestachtig, onbeschoft, brutaal ; onbeschoftelijk. "-ISER, va. onbeschoft bejegenen.
f. onbeschoftheid, beestachtige drift, v.
BRUTE, f. redeloos dier, o.
BRUYANT, a. BRUYAMMENT, adv. luidruchtig, luid,
ruischend. woelig.
BRUYkRE, f. heide, v.; heidegewas, o. '...inzux, a. heideachtig, vol heide.
BUANDERIE, f. waschhuis, O. "...DIER, M. bleeker, M.
f. bleekster; waschvrouw, v.
BUBE, f. puistje. o. "...BON, m. gezwel aan de lies, klapoor, O. "...BONOCkLE, m. liesbreuk, v. "...BONOREXIE,
f. darmbreuk, v.
BUCAIL, in. boekweit, v.
BUCCAL, a. nerf
mondzenuw, v.
BUCCINE, f. trompet, v. *-R, va. op de trompet blazen;
fig. bazuinen.
•
BucE, f. vaatje, o.
BUCELLATION, f.• (36) het stelpen van bloed door pluksel.
BuBUCENTAURE. M. staatsschip van Venetie, 0. ; (30)
centaurus, tn.
13ficHE. f. blok brandhout, o. ; haringbuis, v. ; fig. stijve
klaas , no. ; (145) werkbank, v. '...cHER:m.houtschuur;
houtmijt, v. brandstapel, no. -, va. hout hakken. "...CHBRON, tn. houthukker, M. "...CHETTE, f. spaander, rn.
BUCHILLES, m. pl. metaalvijlsel, o.; boorspaan, v.
BucomQuE, a. herderlijk. "-s, f. pl. herderszangen; m.
mv.; vodderijen, v. MV.
BUDGET, m. (staals) begrooting, v. budget, O.
BUER, va. wasschen. "-IE, f. voy. BUANDERIE.
BUFFET, no. schenktafel, -leas ; zilverkas, v. ; - d'orgues,
xn. orgelkas, v. * --ER, va. in een wijnvat borer. * -IER,
411. tafelschuimer, schuimlooper, tn.
BUFFLE, in. buftel, buffelos, in. -leder, o.; fig. but/el,
m. "-TERIE, f. (68) ledergoed, o. * -TIN, M. buffelkalf;
-leder, o.
BUGALET, m. ligter (vaartuig),m. "...OLE, f. (53) beerenoor,
wonderkruid, o. ; zware trompet , v . "...GLOSE, f. (53)
ossentong, v.
Buis, v. palmboom, m. *-, m. "-SE, f. (93) likhout, O.
"-SE, f. (50) persplank, v. "-SERIE, f. (54) vathout, o.
BUISSON M. kreupelhoul, doom-, braambosch, o. "-NET,
rn. klein doornbosch, o. *-NEUX, a. met kreupelhout bewassen. *-111ER, a. spijbelend; faire l'ecole buissonniere,
m. opziener van de vaart, no.
fig. stukjes draaijen.
BULBE, f. (53) bol, (74) knobbel, rn. "...BEUX, a. bolwortelig. "...BIFERE, a. (53) boldragend. "...BIFORME, a.
(53) bolvormig.
BULLAIRE, M. verzameling van pauselijke bullen, v.
BULLE, f. bul van den paus, v. ; water-, luchtblaasje, o.
"-TIN, tn. stembriefje, briefje; berigt, legerberigt, O.
BURETTE, f. tuinsluipertje, meesje, o.
BUQUETTE, f. (126) stoklijn, v.

CAC.

CAB.
BURALISTE, M. kassier op een kantoor ; (108) buralist,
kastelein, M.
BURAT, m. *-INS, f. grove Mai, plilakea, O.
BURR, f. duffel, baai, o.; mijnput, m.
BUREAU, m. schrijfvertrek, o. ; kanseksrij ; schrijftafel,

v. ; lessenaar, m. ; toonbank ; pij, v. ; bureau (in alle beteekenissen) ; bureau (voorzitter en sekretaris eener
maatschappij enz.), o. *-CRATIE, f. invloed der bedienden van een bestuur, kanselarijgeest, m.
BURET, m. putpervisch, m. "-TB, f. oliekannetje,-fleschje, o.
BuRGRAVE, m. burggraaf, m. * ... VIAT, m. burggraafschap, O.
BURIAU, BURIOT, m. eend, v.
M.
BURIN, m. etsnaald, graveerstift, v. ; tandenstoker,
*-ER, va. etsen, graveren.
BURLESQUE, a. et m. koddig ; het koddige. *-MENT, adv.
kluchtiglijk.
m. hutbewoBURON, m. herdershut, kaashut, v.
ner, m.
BURRS, f. mijnput, m.
BURSAL, a. geld en belastingen betreffende.
BUSARD, m. watervalk, m.
Busc, m. planchet, o.
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BUSE, f. soon van roofvogel; domoor, m.
BUSQUER, va. het planchet aandoen ; - fortune, zijn ge-

luk zoeken.
BUSTS, m. borstbeeld, O. *...TUAIRE, m. (77) kampvech-

ter bij de lijkplegtigheden, m.
BUT, m. doelwit, doel, ooginerk, o.; but h but, gelijk op.;
„ de but en blanc, zonder reden of aanleiding, zonder
overleg, onverhoeds.
BATE, f. (39) steek-, voegijzer, snijmes, o. *...TE, a. bepaald vast. *...TEE, f. hoeksteen aan een bruggenhoofd,
m. "...TER (SE), vrf. zich bepalen bij ; tegen elkander zijn.
BUTIN, m. butt, m. * - ER, va. buit maken.
BUTIREUX, a. boterachtig.
BUTOR, m. roerdomp (vogel) ; fig. lompe vlegel, m. *- DE,
f. fig. malloot, v.
BUTTE, f. heuveltje, o. aardhoop, m. ; etre en -, ten doel
staan, blootgesteld zijn. * - R, va. aanaarden, aanhoogen.
BUVABLE, a. drinkbaar. "...VANDE, f. zekere slechte wijrz,
m. "...VEE, f. (soort van) gerstewater, o. * ...vETTE, f.
kransje, o. kleine gasterij ; drinkkamer, v. "...vEuR,
m. drinker, m. * ...VEUSE, f. drinkster, v. "...VOTER,
vn. leppen, slorpen.

C.
(IA, adv. hier, herwaarts. *-, int. toe,wakker, lustig ! "-,
pron. voy. CELA. ca et la, hier en daar.
omgewaaid hout, o.
CAA.Ba, a. bois
CABALE, 1. zamenspanning, kuiperij, kabaal; de Kabbala,
zamenspannen,
kuipen."...LBuR, m. lea"...LER,
vn.
v.
baalmaker, m. * ...LISTS, m. kabbalist, m. * ...LISTIQUE, a. kabbalistisch.
CAB AN, m. (126) schanslooper, m.
CABANE, f. hut, stulp; broeikooi; (126) kajuit, v. *...NON,
m. hok, hutje, o. "...NER, va. kenteren (een schip).
- vn. hutten opslaan; (1M) stranden, omslaan. SE -,
vrf. in hutten legeren.
CABARET, m. wijnhuis, bierhuis, o. herberg, tapperij,
f. tapper,
kroeg, v.; schenkbord, o. "-IER, m.
tapster, wadrd, waardin, kroeghouder, kroeghoudster,
kastelein, -es, m. v. *...RETIQuz, a. kroegachtig.
CABAS, m. kabas ; vijgemand,v.; afgedragen vrouwenhoed,
m.; fig. fopperij, v.
CABESTAN, m. (126) gangspil, V. ; kaapstander, m.
tABILLAUD, m. kabeljaauw, m.
CABILLOTS, m. pl. (1261 rondhouten, 0. mv.
CAEINE, f. kajuit, roef, v. "...NET, m. slit vertrek, o.;
studeerkamer ; kunstkamer, v. ; kabinet, o. ; homme de
- staatsman.
CABLE, m. (126) kabeltouw, o. kabel, m. * ... BLEAU, m.
(126) reep, tros, m. "...BLEB, va. kabels maken.
* ... CHEUR, "...CHARD,
CABOCHE, v. dikkop (spijker), m.
a. koppig, halsstarrig, stijfhoofdig. * ... CHON, m. geslepen edele steen ; schoenspijker, m.
CABOTAGE, m. (126) kustvaart, v. * ... TER, vn. langs de
kust varen. * ... TEUR, m. kustvaarder (schipper), m.
"...TIER, m. kustvaarder (schip). m. "...TIN, in. -E, f.
"...TINAGE, m.
reizende tooneelspeler, in. -speelster, v.
het reizen van een tooneelgezelschap; fig. slecht tooneelstuk, o. prul, m.
vrf. steigeren (van
CABRER, va. toornig maken. SE
paarden).

CABR/, m. jonge geit, v. *-0LE, f. luchtsprong, bokkesprong, m. * - OLER, vn. luchtige sprongen doen,

* - OLET, m. ligt chaisje, o.
luchtsprongen maken.
*-OLEUR, m. luchlspringer, m. *-0N8, m. p1. (126)
stuitklampen achter de atruiten, m.
CABRON, m. kabretleder, O.
sluit-, kapperkool, v.
CABUS, m. thou
CACADE, f. stoelgang, afgang, m.; fig. mislukte onderneming, v.
.,,
m. cacaoboon, v. CAO," -PET, m. dondersteen, M. * -YER,
"-TIER, m. cacaoboom, m. •
CACARDER, vn. schrceuwen, gaggelen (van ganzen).
CACHALOT, m. potvisch, m.
CACHE, f. schuilhoek, m.; cache-nez, winterkraag, m.
winterdas, v. ; cache-peigne, (48) kamvlecht, v.
CACHEMIRB, m. kachemieren omslagdoek, m.
CACHER, va. verbergen, verschuilen; verhelen, verzwijgen.
SE -, vrf. zich verbergen, zich verschuilen, zich schuil
houden; zijn voornemen geheim houden.
CACHERON, m dik bindtouw ; zeilmakersgaren, o.
CACHET, in. zegel, signet, cachet, o. ; lettre de -, (26) geheim bevel, o. ".-ER, va. zegelen, verzegelen, toelakken.
"-TE, f. schuilhoekje, o. ; en -, heimelijk, ter sluik.
CACHEXIE, f. (22) bederf der vochten, o.
o. *-TERIE, f.
CACHOT, m. gevangenkot, gat, kerkerhol,
geheitnzinnnigheid in beuzelingen, v.
CACIS, m. soort van zwarte aalbes, v.
CACOCHymE, a. (22) kwcuulsappig ; grillig. * ... CHYMIE,
f. kwaadsappigheid, v. "...GRAPHIE, f. gebrekkig opstel,
o.
o. gebrekkige schrijfwijze, v.; opstellen met fouten,
mv. * ..LOGIE, f. spreekwijze tegen de taalregelen, v.
f.
be"...PRAGIE,
f. wanluidendheid, v.
derf der ingewanden, o. * ... STOME, f. kwalijke uit•
spraak, v. •...TECHNIE, "...TECNIE, f. onbehendige list,
v. "...TROPHIE, f. bedorven voeding, v. *...zELE, m.
valsche verkeerde ijver, M.
CACTUS, in. (53) cactus, ni.

CAI.
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CAL.

CADASTRE, M. landmeters-register, Waster, O. * - /t, va.
het kohier opmaken. * ... STRAL, a. tot het kadaster be-

hoorende.
CADAVRB, m, lijk, o.
a.
CADBAU, M. geschenk, o. ; sierlijke
CADENAS, m. hangalot; tafelbestek,

lijkachtig,
trek met de pen, m.
O. *-SER, va, met

seen hangslot sluiten.
klankmaat, eindiging ; (76) gelijkmatige beweging, v. k -R, va. at n. den maat- of toonval
wel afpassen.

CADENCE, f. (109)

CADENETTE, f. Lange kaardeCht, V.
CADET, M. (68) kadet, m. "-TB, a. et m. f. de
*-TE, f. plaveisteen, m. "-TER, va. plaveijen.

jongste. ,

CADgNE, f. galei-, slavenketen ; roeibank, v. ; oostersch

tapijt ; (2061 puttingijzer, puttingwerk,
o.

CADMIB, f. (90) iinkoxyde,

, metaal,

O.

m. smeedbaar

CAILLOU, m. keisteen, M. *-TAGE, m. hoop keisteenen,
m. keiwerk, O. *-TIS, tn. grindweg, m.
CAIMAN, m. kaaiman (lcrokodil), tu. *-za, vn. schooljen.
CAIRB, m. kokoswerk, o. kokosnootvezels, v. my.
CAINE, f. kist; kas, geldkas; trommel, v. ; - optique,
kijkkast, v. * -TIN, m. kistje, O.
CANKER, m. kassier, m
CAISSON, m. legerwagen, m., kistje onder den bok eener
koets, O.
CAJOLBR, va. streelen, vleijen, flikflooijen; (126) opwerken. * ... LERIE, f. fliklkoijerij, pluimstrijkerij, v.
* ...LEUR, m. vaijer, flikflooijer, pluzmstrijker, m
* ...LBUSE, f. vleister, flikflooister, pluimstrijkster, v.
CAJOT, m. perskuip (voor traun), v.

CAJUTE; f, kajuit, kooi (op schepen), v.

O.

CADOLB, f. deurklink, v.
CADRAN, M. wijzerplaat, v.*; - solaire, zonnewijzer, m.
* -URE, f. boomkanker, m.
* -R, Va. pasCADRE, M. bestek, o. ; Nat ; ntonsterrol, v.

sen, voegen ; in eene lijst zetten.
CADUC. a. zwak afgeleefd; bouwvallig.
CADUCgATE17R, M. (25) vredeheraut, m.
CADUCEE, f. merkuriusstaf, m. *...cirtaz,

'

CAILLOT, m. stuk geronnen bloed, O. *-4108.4T, M. rozepeer, v. * - IS, m. harde Iveedasch, v.

m. stafdra-

ger, m.
CADUCITA, f. afgeleefdheid; bouwvalligheid, v.
CAFARD, a. et in. schijnheilig ; schijnheilige, m. * -AGE,
f. schijnheiligheid, v. * -ISE, f. schijnheilige
M.
daad, v. * -ER, vn. den schijnheilige speten.
CAFE, m. koff j, v.; koffijhuis, 0. * -IER, M. *-/Euz, f.

CAL, m. eelt, o, vereelting,
CALADE, f. (86) belling, v.

v.

CAL AISON, f. scheepsdiepgang, m.

f. katamUnsteen, m.
f. zellsteen,m.
kompas, o. f. algemeene openbare ramp,
ellende, v. nood, m. * ...MITEUX, a. rampspoedig, ellendig.
CALANDRE, f. kleermangel; korenworm, tn. * ...DRER, va.
glanzen, mangelen. * ... DREUR, m. glanzer, In.

CALAMINE,

CALANGER,

va. beboeten; aanklagen.

CALBAS, 1111. (126) meertouw, o.
CALCAIRE, a. kalkachtig. "-, m. kalkgrond, m.
CALCEDOINE, f. kalcedoniesteen, tn. "...DONIEUX, a. ge-

vlekt ; melkwit.

eitenaar -,eigenares eener koffijplantaadje, m. v. *-IERE,
"-IBM f. koffijplantaadje, v.
CAFETIER, m. * ... TIERE, f. keffijhuishouder,-houdster,
v. ; koffijkan, v.
CAFRE, m. gier, m.

CALCINATION, f. verkalking, v.

CAFIER, M. kOffijbOOM, M.
•
CAGE, f. kooi, kas; kevie; gevangenis, f. ; hok, o. ; (13)
126)
schilderhuisje,
o.
de vier muren, geraamte ; (
* ... GIER,

CALE, f. (126) onderste van een schip, het ruim ; kielhalen
(scheepsstraf), •o ; belling ; houlen wig, v. * - BAS. in.
(126) neerhalet, tn. "-BASSE, f. kalebas, kalbas ;
drinkschaal, v. * - BASSIER, m, kalebasboom, tn.

m, vogelkooper. m.
a. et m. lui; lui mensch, luiaard, m. *-isB,
f luiheid, traagheid, v.
CAGNEux, a. et m. krombeenig (binnenwaarts) ; krom.
CAGNARD,

been, m.
CAGOT, a. et m. schijnheilig ; schijnheilige, m.
f. schijnheiligheid, schijnheilige handelwijze, v. * -ISMS,

m. karakter eens schijnheiligen, o.
in. algezonderde. rn.
CAGUE, m. hollandsche kaag. v.
CAH1ER. nr. schrift*, teekenboek. o. ; katern, v.
CAH1N-CAHA, adv. zoo zoo; niet guarne, niet te best.
CAHOT, tn. schok, afoot van een rijtuig. m. ; botsing, v.
* -AGE. M. het hossebossen. '-ER, vn. hossebossen.
CAHUTE, f. hut, stulp. v.
CAiEU, tn. kluauwtje van bloembollen, o.; de bloern, v.
CAILLE, f. kwartel, wachtel, m. "--LAIT, M. (53) walstroo. o.
CAILLE, m. geronnen melk, v. stremsel, o.
CAILLEBOTTE, f. gestrentde melk, v. klonter, m. * ... BOTTA. a. gestremd, geronnen. geklonterd. "...BOTTIS, m.
(126) rooster op het verdek, tn.
CAILLER, va. sz
vrf. doen stremmen; stremmen,
runnen.
CAILLETAGE. M. zot geklap, o. beuzelpraat, v. * ... TEAU,
m. jonge kwartel, m.
CAGOU.

CAILLETTE, f lebzakje, o. kalfentaag; babbelaarster, v.

* ... NER, va. verkalken.
m. rekening, berekening, v. ; (36) graveel, O.
"-ABLE, a. berekenbaar. * - ATEUR, M. rekenaar, M.
* -ER, va. rekenen, berekenen, uitrekenen. "-Eux, a.

CALCUL,

(22)

graveelachlig.

CALECHE,

f. kales (rijtuig), v.

CALEcON, m. onderbroek, v.

* -:TIER, M. onderbroekma-

leer, in.
CALgFACTEUR, M. stook-, verwarm,ingstoestel,

ON, f. verwarming, v.
CAL EMBOURG, nI. woordenspel,

m. *...TI-

o. woordspeling, V.
CALENDES, f, pl. eerste dag van elke maand (bij de
Romeinen), tn. " . DRIER, m. tijdwijzer, almanak, M.
CALENTURE, f. heete koorts (eigen aan zeelieden), v. •
CALEPIN, ui. aanteekenboekje, 0.
CALER, va. et n. vast zetten schragen; (126) strijken,
(10. luije werkneerlaten; zinken. "...LEUR, m.
man, in.
CALFAT, tu. werk (om te kalefateren), o. ; kalefaathamer ; kalefaterer, breeuwer,
m. "-AGE. m. het ingestopte werk. '-.ER, va. kalefateren, breeuwen. '-EUR,
m. kalefaterer, breeuwer, m. *-IN, m, kalefaterersjongen, to
CALFEUTRAGE, rn. stopping (van reten), V. * ...TRER,
va. (releta) stoppen.
CALIBRE, m. kaliber o. ; kogelwijdte van een stuk geschut; hoedanigheid ; (13) gro iotte; wijdte, v. omvang,
m. * -R, va. het kaliber meten.
CALICE, tn. kelk, beker; bloemkelk, m.
CALICOT, in. soort van katoenen stof, v.
CALIDUC, m. (00) warmte-buis, v. warmte-geleider, m.

CAM.
CALIPAT, M. kalifaat, o. waardigheid van een kalif, v.
* ...PB, in. kalif. 42.

CAN.
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CAMOMILLR, f. (53) kamille, v.
CAMOUFLET, m. rook aan iemand in den news gebla-

zen ; hoon, m.; beschimping, v.
CALIPOUICHON (it), adv. schrijdelings.
CAMP, tn. legerplaats, v. kamp ; leger, O.
volslagen duisternis, v. * ...1/1117X,
CALIGMU, f. diepe
CAMPAGNARD, * -B, a. et m. f. landelijk, boersch ; landa. duister.
?flan, boer, m. boerin, v. * ...PAGNB, f. veld, land, o. ;
OLIN, a. et m. tat; lui mensch, M.
vlakte ; builenplaats, v. ; veldtogt ; togt ter zee, m.; les
CALIORNE, f. t126) gijntouw, O.
campagnes, de landelijke stand. * ...PAGNOL, tn. kleine
CALLEUX, a. eeltig, vereelt.
veldmuis, v.
CALLIGRAPHE, m. schoon-, kunatschrilver, m. * ...GRACAMPANB, f. kwast,
versiersel (als franje), o. ; (125)
"...PEDIE, f. kunst
PHIE, V. schoonschrijfkunst, v.
ketel, m. * ...NETTS, f. narcisbloem, v. "...NIENS, tn.
schoone kinderen to telen, v.
pl. (77) beschilderde vazen, v. my. * ...NILLE, f. klokCALLOSITIt, f. vereeltheid, eeltachtigheid, v.
f. klokbloem, v.
ketorentje, 0. "...NULE,
CALLOT, m. schaliesteen, m.
CAMPiCHE, boic de -, M. campeche-hout, o.
CALMANDE, f. kalamink, v.
CAMPEMENT, m. veldkger, kampement, o. legerplaats, v.
CALMANT, a. et m. pijnstillend; pijnstillend middel,
O.
".. PER, va. et n. legeren, gelegerd zijn.
CALMB, a. et m. bedaard, stil, kalm; windstilte ; beCAMPHRE, m. kamfer, v. * ...PURE, a. gekamferd.
daardheid, stilte, kalmte, v. *,-x, va. stillen, doen be* ...PHRBR, va. kamferen. * ...PRORATE, tn. kamfervn. (126) slit worden. SE -, vrf. bedaren,
daren.
zout, 0. '...PHORIQUB, a. kamferachtig, * ...PHRIER, m.
stil widen.
kamferboom; drinkebroer, m.
CALOMNIATEUR, m.
f. lasteraar, ster, m. v.
CAMPIRR, va. laten weiden.
* ...NIB, f. lastering, v. taster, m. * ...NIER, va. lasteren.
CAMPINE, f. fijn hoentje, O.
* ...NIEUX, a. "—MEUSE/LENT, adv. la,sterlijk.
CALoniciTA, f. vermogen der levenswarmte, o. * ...FERB,
CAMPOS, M. schoolverlof, o. speeldag, -tijd, rn. vakantie, v.
CAMUS, a. et m. platneuzig ; stampneus,
M. "-ON, in.
m. verwarmingstoestel, m. "...PIQUE, a. warmtevoortdotje, liedje, O.
brengend. ....METRE, m. warmtemeter, m. * ...METRIB,
f. warmtemeting, v. * ...QUE, m. warintestor v.
CAN, in. slop, o. ; (107) smalle kart, tn. * ...ABIL, m. geneeskrachtige aarde, v.
CALOTIN, m. dwaze aanhanger van het wereldlijke priesCANAILLE, f. gemeen yolk, graauw, janhagel, vee, o..
terlijk gezag, m.
CANAL, in. kanaca, o. ; gracht, vaart ; buis, pijp, waterCALOTTE, f. kalot, v. kapje, o. ; trekpleister, v. ;
la -,
(97) de geestelijkheid. * ...TIER, m. kalottenmaker, m.
leidzng ; holligheid ; zeeengte, straat, v. nauuw, o.;
weg, tu.; middel, O.
CALQU ER, va. eene teekening doortrekken, nateekenen ;
CANAPE, m. kanapee, o. sofa, v. ruststoel, M.
fig. slaafsch navolgen.
CANAPSA, tn, knapzak, m.
CALUMET, m. vrede-pijp der amerikaansche wilden, v.
* -BR,
CANARD, m. eend, v. eendvogel; waterhond, m.
CALUS, tu. eeltachtige verharding der huid, v.
va. van achter eene beschutting nederschieten.
CALVAIRB, tn. schedelplaats, v. heuveltje waarop een kruis
f. eendekooi, v. ; schietgat, o.
geplant is, o. * ...RIBNNB, f. (zekere) non, v.
CANARI, m. kanarievogel, m.
CALVANIBR, m. taslegger, schovenvlijer, m.
CANASSB, CANASTER, M. kanastertabak; tabakskorf,
CALVILLB, m. roode guldeling, kalvijn, m.
m.; theekistje, O.
CALviNismE. to. leer van Kalvinus, v. * ... NI8TB, m. aanhanger van Kalvinus, kalvinist, m.
CANCAN, tn. veel Leven om niet. *-8, pl. praatjes, o.
CALVITIR, f. kaalheid van het hoofd, v.
"-ER, vn. kwaken als eene eend ; fig. praatjes maken,
kwaad spreken. `-IER, m. `-lEBB, f. praatjesmaker,
CALYBITE, m. hutbewoner, kluizenaar, heremiet, m.
-maakster, aanbrenger, aanbrengster, m. v.
CAMAIEU. m. edelgesteente met twee kleuren, 0.; teekeCANCEL M. binnenkoor eener kerk, o. ; zegelkamer, f.
ning van etsne kleur, v.
*-LATIort, f. 83) tenietcloening, doorhaling van een
CAMAIL, m. bisschopsmanteltje, O.
geschreven stuk, v. *- LE, f. ankertje, o. ; klein. zeeCAMARADE, to. et t. medgezet, makker, maat, kameraacl
krab. v. "-LER, va. een geschreven, stuk doorhalen,
spitsbroeder, m.; deelgenoot, in. en v. gezellin, v.
to niet doen.
CAMARD, a. et m. stompneuzig; stompneus, m.
,CANCER, tn. kanker ; kreeft (hemelteeken), m.
CAMBAGB, m. bieraccijns, tn.; bierbrouwerij, v.
* -LIN, m.
t116) bladerkroon, v.
CAMBISTB, m. wisselaar; wisselhandelaar, m.
CANCER, m. krab, v. zeekreeft; fig. vrek, m.
CAMBOUIS, tn. verloopen wagensmeer, O.
CANDAULE, m. broodsoep, v. broodkandeel, O.
CAMBIUM, va. boogvormig bewerken. SE-, vrf. krom trekken
CANDELABRB, m. kroonkandelaar, m.
Ivan bout). * ...BRURE f boogvormige kromte, kromming, v.
CANDELETTB, f. (126) boegtouw, o.
CAMBUSE, f. (126) kombuis, bottelarij, v.
CANDRUR, E openhartigheid, opregtheid, zuiverheid van
CAltAB, f. kamee (gesneden edelgesteente), v.
ziel, v.
CAMaLA!RBS, m. pl. kanzeeloppassers, in. my.
CAMIlLiON, m. kameleon (ook fig. ► , o.
CANDI sucre
kandij-, kristalsulker, v.
CAMELOT. tn. kamelot marskramertje, O.
CAN DIDAT, m. kandidaat,
m. * - URB, f. kandidaatCAMLUER, m. pauselijke kameraar, - kamerling,
schap.
o.
m.
f. hofjulrer, v.
CANDIDE a. * -MENT, adv. opregt; opregtelijk.
CAMBRLINGAT, tn. waardigheid van kardinaal-kamerCANDIR (sB), vrf. stollen, hard worden (van suiker).
linq, v. "...LINGUE, m. kardinaal-kamerling, m.
"...DISATION, f. Wiling, V. het stollen.
CAMION, m. kapspeldje; kaardebolletje ; handwagentje,
CANE, f. eend (wijfjes eendvogel), v. "-PAS, in. zeildoek,
O.
CAMISADB, f. overval bij nacht, nachtelijke overval, tn.
O.
m. fijn schapenkder, o. *-sou, *-Bou, m.
* ...SARD, m. (26) schimpnaam der hervornuten,
spencer, (zeker vrouwenkked), m.
* - TBR, vn. waggelen
m.
f. hemdrok, borstrok, m.
als eene eend. * -TON, tn. jonge eend, . v. pijl, piel, m.
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CANETTE , f. kieken eener eend, o.; weversspoel, v.; bier-

kannetje, o.
m. kanefas; ontwerp, o. schets, v. ; (109) zangtekst (zonder zin), M. "...VETTE, f. kelder-, flesschenkist, v.
CANI, a. (126) wormstekig (van bout).
CANICHE, a. chien -, water-, krulhond, M. *...CULAIRE,
f. hondstar,
a. jours -s, hondsdagen, m. mv.
v. ; hondsdagen, m. my.
CANIE, f. brandnetel, m.
CANIP, m. pennemes, O.
hondshonger, geeuwhonger, M.
CANINE, a. faim
CANISTRE, m. biezenmand, v.
CANITIE, f. het grijze der haren.
CANIVEAU, M. rij groote steenen in het midden eener straat,v.
CANNAIE, f. rietveld, o.- •
CANOE; f. riet, o. ; rotting, m. ; zekere ellemaat, v. * - LAS,
m. oversuikerd kaneel, O. *-LER, va. uitholen, uitgroeven; kaneelkleurig verwen, eene kaneelkleur geven aan;
un cannele, (116)
cannele, gegroefd; kaneelkleurig;
gekarteld balkje, O.
m. kaneelCANNELLE, f. kaneel, o.• kraan, v.
boom, m. * ... LINE, f. kaneelsuiker, v.
CANNELURE, f. (13) uitholing, groef, v.
CANNER, va. met den maatstaf meten.
CANNETILLE, f. snoertje van gedraaid goud- of zilverdraad, O.
CANNIBALE, m. kannibaal, menscheneter, m. * ... LISME,
m. het menscheneten ; fig. woestheid, barbaarschheid, v.
CANON, m.‘ kanon, geschut, stuk zwaar geschut, o.; loop
van een schietgeweer, m.; pijp, v. ; (109) kanon, m.
fuge, v.; kanon kkerleregel), m. * - IAL, a. kanoniek. *-1CAT, m. domheerschap, o. *-1Quz, a. -MENT. adv.
volgens de kerkregelen. "-ISATION, f. heiligverklaring,
v. "-HIER, va. heilig verklaren. * - ISTE, M. kerkelijke
regtsgeleerde, in. * - NADE, f. kanonvuur, o. beschieting
met grof geschut, v. "-NAGE, m. konstabelskunst, v.
* - NE*-NER, va. met grof geschut bestoken, beschieten.
RIB, f. geschutgieterij, v. * - NIER, in. kanounier, Iconkonstabelstent,
v.
;
schietgat,
o.;
stabel, M. *-NIERB, f.
klapbus, v. ; verlaat (eener sluis), o. ; chaloupe -, kanonneerboot, v. "-NISTE, M. geschutgieter, tn.
CANOT, M. kaan, sloep, v. * - IER, m. stoeproeijer, M.
CANQUETER, va. kwaken; schreeuwen (als de eenden).
CANTABILE, a. zangerig, to zingen.
CANTAL, no. kaas van Auvergne, v.
CANTALABRE, M. (13) lijstwerk, o. * ... LOUP, M. kantaloep, soort van meloen, v. "...NBTTES, f. pl. (126) lichtpoortjes, o.
CANTATE,
zangstuk, o. cantate, v. * ... TILLE, f. kleine
cantate, v. '...TRICB, f. beroemde zangeres, v.
CANTHARIDE, f spaansche vlieg, v.
CANTILENE, f. zangstukje, O.
CANTINE, f. keldertje (kzstje met flesschen enz.),
a ; soldatenkroeg, v. * ... NIER, M. * ...NIERE, f. zoethandelaar,
-stet, m. v.
CANTIQUE, no. lofzang ter eere van God, m.; Is Cantique
des Cantiques, het Hooglied van Salomo.
CANTOMANIE, f. longziekte, longzucht, V.
CANTON, M. gewest, kanton, o. ; (116) ruit, v. * - NAL, a.
tot een kanton behoorende. * - ADE, 111. (108) achter de
CANEVAS,

schermen. .-NEMENT, M. kantonnement, 0.
va.
et n. in kantonnementen -, in dorpen leggen of liggen.
SE -, vrf. zich inlegeren, - verschansen. "-NIERE, f.
rabat, behangsel aan ledikantsgordij,,en, o.; (126) schenkel; (10) band van den korrigeersteen, m.

CANITLB, f. pijpje, buisje,

O. *...LETTE, f. zware pagaai

(riem), v.
CANUS, CANUT, M. ijsvogel, m.
411.
CAOUTCHOUC, m. elastische gom, v.
CAP, m. kaap, v. ; voorgebergte, o. ; (126) boeg, neus, m. ;

de pied en -, van top tot teen.
CAPABLE, a. *- MENT, adv. vatbaar, bekwaam.

*...cITA,
f. vatbaarheid, bekwaamheid, v. bekwaamheden, kun-

digheden, v. me.; inwendige ruimte, v. inhoud, m. tonnemaat ; (83) bevoegdheid, v.

CAPADE, f. Vigonia-wol, o. ; (38) viltstuk, O.
CAPARAcON, m. dek-, pronkkleed (voor paarden),

schabrak, o. "-NEB, va. met een schabrak bekleeden.
CAPE, f. kap, kaper, v.; mantel met eene leap, m.; (126)
schooverzeil, d.
CAPgER, vn. (126) .bijliggen.
CAPELER, va. (126) het want om den mast leggen."...LET,
m. (112) gal ; (53) kaneel-nagelbloem, v. *...LINE, f.
zonnehoed ; vederbos; ijzeren helm, m.
* ... LUCRE, f.
kap, v.
CAPENDU, M. aagtappel, M.
CAPILAIRE, M. (53) vrouwenhaar, o. "-,a. harig, zoo dun
als een Naar, haarfijn.
CAPILOTADE, f. opgestoofd vleesch (hachd), o. ; beschim-ping, v.
CAPITAINB, m. hoofdman, hopman, kapitein, veldheer, M.
* -RIB, f. ambt van een slotvoogd, O.
CAPITAL, a. * - EMENT, adv. voornaamste, gewigtigste ;
hoofd...: hoofdzakelijk, voornamelijk. "-, m. hoofdsom,
v. kapitaal; fonds, o. *-E, f. hoofdstad; kapitale letter, v. * - ISER, va. tot eene hoofdsom brengen,kapitaliseren. m, geldbezitter, kapitalist, m. "-ITC f.

het hoofdzakelijke.
snoeshaan, pochhans,

CAPITAN, M.

M. *-B,

f. (126) hoofd-

galei, v.
CAPITATION, f. hoofdgeld, O. * ...TEUX, a. koppig (van dranken). * ... TOLE, M. (25) Kapitool, Kapitolium, O. * ...TON,

no. vlokzijde, v. ; tonnetje van een zijworm, O.
a. * - MENT, adv. tot een stift of domkapittel behoorende, in -, bij -, door de vergadering van
een domkapittel; les capitulaires, (26) de kapitularien,
wetsverordeningen, wettelijke voorschriften. * ... LANT, M.
lid van een domkapittel, o. -, a. (49) stemhebbend; (75)
kapitulerend, bij overgave. * ... LATION, f. kapitulatie, v.
verdrag van overgave, o. ; (23) kiesverdrag der duitsche
keurvorsten, O. '...LER, va. kapituleren, handelen over
de overgave ; bij verdrag overgeven.
CAPON, M. listzge speler, m.; (126) kat, v. * - NER, va.
et a. listig spelen; (126) een anker katten. "-NIERE, f.
(68) bedekte gang, M.

CAPITULAIRE,

CAPORAL, M. kOipOraa/, M.
CAPOT, M. mantel nzet eene kap, schanslooper, m. kapot,
v. ; *-, a. (96) kapot. * - AGE, M. (126) kennis van de
vaart, v. * - E, f. kapot, v. vrouwenmantel, M.
CAPRE, f. kapper (vrucht), v.
CAPRE, no. kaper, m. kaperschip, O.
CAPRICE, f. eigenzinnigheid, gril, licim, v. ; inval, M.
* ...CIEUX, a. * ...CIEUSENIENT, adv. eigenzinnig, -lijk,
grillig, grilziek. * ... CORNS, in. (1 en 110) steenbok, M.
CAPRIER, M. kaperboom,
CAPRIFIGUIER, m. wilde vijgenboom, m.
*...PEDB, a.
met geitepooten. * ... SANT, a. pouts ongeregelde pols, M.
CAPSULAIRE, a. vliesachtig. *...SULE, f. klok-, zaadhuisje, vlies, slaghoedje (van een geweer), O.
CAPTATION, f. listige verkrijging eener erfenis, v. * ... TA-

TOIRE,

a. door list verkregen. "...TER, va. trachten

CAR.

CAR.
* ...TIEUX , a.
door list te verkrijgen, - te winner.
"...TIEUSBMENT, adv. misleidend, verstrikkend (door
drogredenen).
* ... TIVER, va.
CAPTIF, a. et m. gevangen; gevangene, m.
boeijen, innemen; onderwerpen. "...TIVERIE. f. negergevangenis, v. "...TIVITE, f. gevangenschap, slavernij,
v. ; dwang, m. * ... TURF, f. gevangenneming, inbeslagneming. prijsmaking, vangst, v.
CAPUCB, CAPUCHON m. monnacskap, v.
CAPUCIN, m. kapucijner monnik, in. "-E, f. kapucijner
non, v. "-ADE, f. smakelooze predikdtie, - redevoering,
v. "-IblE, f. kapucijner klooster, -huffs, o.
CAQUAGE, m. het haringkaken ; het kruidtonnen.
va. haring
CAQUE, f. harington ; kruidton, v. *-R,
"-ROLE,
f. smoorpan. v.
kaken, kruid tonnen.
"...QUEUR, M. haringkaker, m. "...QUEUX, m. kaakmesje, o.
CAQUET, In. gebabbel, geklap gesnap, o.; les -s, het kwaadER, vs. babspreken. g -AGE, m. gebabbel, gesnap, o.
belen, klappen, snappen ; kakelen Ivan eene hen). "-ERIE,
'-EUSE, f
f. gebabbel, geklap, gesnap, o.
babbelaar, -ster, snapper, snapster, m v. "-OIRE, f. soort
van leuningstoel, m.
CAR, conj. want.
CARABi, m. gele amber, m.
CARABAS, m boerenwagen, M.
CARABIN. m. karahinier; heelmeesters-leerling ; student
in de medicijnen ; fig. iemand die iets bijtends zegt
en zich dadelijk verwijdert ; angstige speler,
M. "-ADE,
f. karab4nschot, o. ; zet, m.; iets dat vlugtig en achteloos is gedaan. "-E, f. karabijn, v. "-IER, m. karabinier, m.
* ... COLS,
CARACOL, m. escalier en -, wenteltrap, m.
f. omwending, zwenking, v. -R, vs. te paard wendinkorren.
koeren
(van
duffers).
vn.
gen maken. "...COULER,
CARACTLRE, m. hoedanigheid, bevoegdheid, v.; aard, in.
inborst, f. ; karakter ; teeken, merk- en kenteeken ; let-.
terteeken, o.; hand in het schrijven; schrift*, drukletter, v. "...TRISER, va. kenmerken, kenteekenen, schetsen. "...rIthi,ISTIQUE, a. kenmerkend, eigenaardig, karakteristiek
CARAFE, f. wine flesch, karaf, v. * ...FON, in. kleine karat, v.; koelvat, O.
CARAMBOLE, f. (134) kleine bal, M. *-R, va. dubbel
raak stooten.
CARAMEL, m. bruin kandijsuiker; ulevellettje, karmel,
o.
CARANGuER, vn. ijverig werken, wakker arbeideri ;
(126)
laveren zonder te vorderen. "...GUEUR, m. ijverig weekman, m.
CARAQUE, f. kraak (vaartuig), v.
CARAT, m. karaat (gewigt), v.
CARATE, m. kamfer,v. *-, f. huidziekte, v.
CAEAvArtE, f. karavaan, V. "...VANIER, M. kameeldrijver bij eene kuravaan, m. "...VANSERAIL, "...VANSERAI, us. herberg voor de karavanen, v.
CARAVELLE, f. karveel (klein portugeesch schip), v.
CARBATINE, f. versch a fgetrokken beestenhuid, v.
CARBONARISME, rn. stelsel der vrijheidsgezinden in Italie; o.
CARBONCLE, m. vurige bloedbuil, pestbuil, v.; karbonkel
(robijn), m.
CARBONE, M. (90) koolstof, V. * ...NNUE," a. (90) acide
koolstofzuur, koolzuur, o. f. verkoling, v.
*.. NISER, va. verkolen.
CARBONNADE, f. op den rooster gebradensnedevleesch, v.
CARCAN, M. halsijzer (straf), o.; halsketen (sieraad), v.
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geraamte, rif, o. romp, m. ; tnutsenkarkas;
groote vischben, v. *...cAssikEE, f. kanonneerboot, v.
CARCINOME, m. kanker, m.
CARDAMOME. m. paradijskoren, 0. kardamom, V.
CARDS, f. steel van de artisjok, in. ; kaarde, wolkaarde,
v. "...DER, va. kaarden.
m. kaardcr, M.
"...DEUS& f. kaardster, v.
CARDIALGIE, f. hartepijn, v. "...ALOGIE, f. (74) leer van
het hart, v. "...AQUE, a. 'et m. hartversterkend; hartverste, king, v. ; (53) hartkruid, o.
CARDIER, M. kaardemaker,
CARDINAL, a. hoofclzakelijke, voornaamste, hoofd, het
kardinale (punt). *-, m. kardinaal, m. *-AT, m. kardinaalschap, o. waardigheid van kardinaal, v. "-ISER,
va. rood verwen. "-IsTE. a. kardinaals.... m. (26)
kardinaalsgezinde, aanhanger van Mazarin (sok van
Richelieu), m.
CARDON, as. soort van artisjok, v.
CAREME, M. vastentijd, m. waste ; predikiftg in de waste
v. ; - prenant. de drie slempdagen ; vastenavond ; vastenavondsgek, us.
CARINAGE. m. .126) kielplaats ; kieling, v.
CARENCE, f. (83) geniis, o.
CAlti;NB, f. 126) kiel, scheepskiel, v. "...RP.NER, va. (126)
kielen.
CARESSANT. a. liefkozend. "...SE, f. liefkozing, v. "...SER,
(6 en 92) uitvoerig bewerken.
va. liefkozen, streelen.
CARET, fil de -, m. (126) schiemansgaren, o.
CARGAISON, f. lading van een schip, scheepslading, v.
CARGUE,5. (026) geitouw, o.; -boulines, -fonds, demp-, buikgordingen. v. MV. "...GUER, va. (126) opgeijen. *...GUETTB, f. (126) bras, uithaulder, m. "...GUEUR, ru. (126)
geijer, m. bramzeilsvalblok, o.
CARIATIDE, f. (13, schoor-, steunbeeld, o. kariatiede, v.
CARICATURE, f. spotprent, karikatuur, v.
CARIE, f. invreting van een been. v. wormsteek, m.; beder f, o. "-R, va. invreten ; bederven. SE -, vrf. invreten, rot worden. vermolmen; wormstekig worden.
CARILLON, M. klokkespel, o. beijering, v. ; geraas, O.
"-NER, va. beijeren. *-zrzun, m. klokkespeler, klokkenist. m.
CARIQUES, f. pl. gedroogde vijgen, v. my.
.LINGUE, f. (126) tegenkiel, v.
CARLINE, f. everwortel,m.
CARLISME, m. stelsel der Carlisten, 0. "...LISTE, M. (23)
Carlist, aanhanger van don Carlos (ook van Karel X), m.
CARMAGNOLE, f. dans tijdens de fransche revolutie, m.
CARME, M. "-LITE, V. karmelieter-monnik, m. -non, v.
CARMES, m. pl. (96) worp van twee vieren,
CARMIN, m. karmijn, O.
CARMINATIF, a. (22) windenbrekend.
CARNAGE, In. bloedbad, o.-slagting, v.
CARNASSIER, a. vleeschvretend, zich van raauw vleesch
voedend. f. (44) weitasch, v.
"...NATION, f. (92) afbeelding van het naakte ; vleeschkleur, v.
CARNAVAL, m. vleesch-, slemptijd, m.; vastenavondsvermakeldkhedenf v. mv.
CARNE, f. hoek, M.
CARNE, a. vleeschkleurig.
CARNELE, f. (70) gekerfde rand, m.
CARNELE, a. (116) gerand, gekarteld.
CARNET, m. aanteeken-, zakboekje, o. "...NIER, M. (t4)
weitasch, v.
CARNIFICATION,• f. (22) vleeschwording, V. * ... FIER (SE),
vrf. tot vleesch worden. * ...VORE, a. vleeschetend.
CARNOSITA, f. (36) wild vleesch, 0.
CARCASSE, f.
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CAROGNE, f. vuile prij; V.

CAROLER, m. zich vrol(jk waken, springen, dansen.
m.
CARONADB, f. soort van kort.geichut, O.
CARONCULE, f. klier, v.sponsa4htig vleeschdeel, o.
CAROTTE, f. peen, f. gele world, m. ; kaart Acbak, v.
*-n, vn benaauwd spelen.
CARPE, f. karper (visch),
*-, m. ('14) voorhand, v.;
gewricht van de hand, O. * ...PEAU, an. jonge kleine
karper, m. *... PETTR, f. gwf gestreept pakdoek, o.
"...PILLON, m. zeer kleine kOp'ier, 111.
CARPOLOGIE, f. verhandeling over de vruchten; leer der
vruchten, v. *...LOGLSTE, m. vruchtenbeoefenaar, tn.
CARON, m. reep spek zonder mager,

* ...PHAGE, a. vruchten etende.
CARQUOIS, m. pijlkolcer, m.
CARRARE, M. karrarisch mariner, O.
CARRE, f. (38) het plane van den bol,

o. ; (50) val om
den hale en de schouders; (93) stompe news, m.
m. vierkant, o.
vierhoek, m.; kwadraat vierkant bloembed; vlak
veld van een dam- of schaakbord, o.; muntstempel, m.;
(1 15) voorstuk ; - de mouton, stick van het voorste
vierendeel van een schaap, o.
CARREAU. m. vloersteen ; steenen vloer, grond, m.; ruit,
glas-, vensterruit ; (46) ruiten, v. ; vierkant bloembed ;
vierkant kussen; (50) persijzer, o. ; (126) buitenbeplanking, v. ,ganger, m. my.
CARREFOUR, m. kruisweg,
-straat, v.; viersprong,
m. * ... LAGE, m. bevloering met vierkante steenen, v.;
het lappen van oude schoenen. * ... LER, va. bevloeren
met vierkante steenen ; schoenen lappen,verzolen. *...LET,
in. pkevisch, tn.; schoenmakers nuald. v. * ... LETTE, f.
zoetvijl. v. *...Litua, tn. vloerlegger, plaveijer,111.
f. verzoling van schoenen, v.
CARREMENT, adv. vierkantswijze.
•
CAREER, va. vierkant maken. an
vrf. eene trotsche
houding aannemen.
CARRIER, tn. steengraver ; eigenaar eener steengroeve, m.
CARRIERE, f. steengroeve, renbaan; fig. loopbaan, f.; levensloop, m.
CARRIC, CARRIQUE, M. Boort van winter
M.
CARRIOLE, f. soort van ligte reiskar, f.
CARROSSE, m. koets, v.; (146) draaihout, o. ; (126) kapiteinshut, v.; (114) perk, o.; - de louage, hmurkoets, v.;
route carrossable, koetsweg. "...SIER, m. rijtuigmaker,
m. ; koetspaard, 0.
CARROUSEL, m. steekspel, ringsteken, O.; plaats voor dit
spel, v.
CARRURE. f. breedte van schouders, o.
CARTABLE, m. (147) boekenransel, in. -tasch, v.
CARRE, a. vierkant, vierhoekig, breed.

CARTAHU, m. (126) hijsch(ouw, o.
CARTAux, tn. pl. zeekaarten, v. mv.
CARTAYER, va. half spoor ripen.
CARTE, f. kaart ; speelkaart, v. kaartenblad; spel kaur-

ten, o.; rekening van vertering ; spijslijst, v.; bordpapieren deksel, o. ; tuinplant, v.; (50) persijzer, o. *-s,
pl. kaa , tengeld. -spel. o.
CARTEL,
. uitdaging tot een tweegevecht, f. ; verdrag
tot uitwisseling van krijgsgevangenen, 0. * ...TELADE,
f landmetersmaat, v. "...TBLLE, f. dikke
plank, v. ; muziek-perkament, o.
CARTER°, m. b, ieventaschje, o.
CARTESIEN, m. aanhanger der leer van Descartes, m.
CARTHAME, M. wilde sairraan, m.
CARTIER, m. kaartenmaker, tn.
CARTILAGE, in. kraakbeen, o. * ..• GINRUX, a. kraakbeenig.

o. ; bordpapieren dons, v. - otn•
slag, o ; proefteekening op stiff papier, v. ; (10) verbeterblaacije, o. * - VER, va. met verbeterblaadjes voorzien;
in bordpapieren omslag innaajjen. *-nsua, tn. * -NEU-•
v.
RR, f. maker-, maakstervan bordpapieren doozen, m.
m. bordpapiermaker, m. *-rtitazs, f. pl. (zekere) wespen, v. mv.
CARTOUCHE, f. kardoes, patroon, V. ; verlofbriefje, o. *-,
m. loofwerk (bUkomend sieraad), o. m. patroontasch, v.
CARTULAIRB, M. verzameling van handvesten, v, ; charterboek, o.
CARUS, m. slaapziekte, v.
CARVE, 1. sleepnet, o. * ... VELLB, f. larvielnagel, m.
CARVI, In. (53) k,arwei, v. Icarweizaad, o.
CAS, m. geval, toeval, o. omstandigheid ; daad, zaak, v.;
naamval, m. geval, o. ; faire
achten.
CASAN, M. huis, o. woning, V. *-nut, a. et m. afgezonderd, vadzig; die altdd le hula zit.
"...QUIN, m. kort
CASAQUR, f. wijde reisjas, -rok, m.
huisgewaad, buisje, jakje, o.
CASCADE, f. waterval, m. g ...CANES, f. pl. soort van kazemat, v.
CASE, f. band van het triktrakbord, m ; ruit op een damof schaakbord, v. vale, o. ; negerhut, v.
CASAEUX, a. kaasachtig. * ... INB, f. kaasbeginsel, o.
CASEMATE, f. (68) kazemat, v. * -R, va. met kazematten
voorzien.
CASER, va. (triktrakspel) een band maken; bewaren,
plaatsen (in eene least).
CASERETTB, 1. kaasvorm, m.
CASERNE, f. barak, kazerne, v. * - R, va. etn. kazerneren,
in kazernen leggen, -liggen. * - MENT, in. kazernering, v.
*-T, m. (126) zakregister, logboek,. o.
CASIER, M. loketkcistje, o.; maker van parmezaansche
kaas, M.
CASILLEUX, a. broos.
CASIMIR, m. dun gekeperd Laken, kazimier, o.
CASOAR, m. kasuaris, in.
CASQUE, M. helm, stormhoed, m. * ... QUETTE, f. pet, M.
CASSADE, f. noodleugen, v.; (96) hooger bod, o.
CASSA,ILLB, f. 1136) eerste ploeging, v.
CASSANT, a. broos.
CASSATION, f. (83) kassatie, vernietiging van een vonnis, v.
CASSAVE, f. meel -, brood van den maniokwortel, o.
CASSE, f. cassia. v. ; pennenbakje ,
afzetting ; (61)
letterkas, v.
CASSE, a. gebroken; oud, zwak.
CAISSEAU, m. (61) halve letterkas, V.
CASSE COU, m. gevuarlijke plaats, v. - weg, m. * ...- NOIBETTE, f. "...-rtmx, tn. hazelnotenkraker (vogel); notenkraker, m. *.. NOLLE, f. galnoot, v.
CASSER, va. breken, verbreken; knakken; afdunken, afzetten; vernietigen.
CASSEROLLE, f. kastrol, keukenpan, v.
CASSE-TETE, M. hoofbrekende arheid ; koppige wijn,
m.
CASSETTE, f. kistje, o.; bijzondere schat, in. geldkistje, o.
CASSEUR, M. - de raquettes, sterke kerel; snoever, m.
CASSIE, f. cassia, f. -R, in. cassiaboom, m.
CASSOLETTE, I. reuk-, wierookvat, o.
CASSON, tn. lompensuiker, v. * - ADE, f. grove poedersuiker, o.
CASSURE. f. breuk, v.
CASTAGNETTES, f. pl. klaphoutjes, duimkleppertjes, o. mv.
CASTE, f. indiaansche bijzondere stam, m. kaste; yolksklasse, v.
CARTON, m. bordpapier,

CAU.
CASTEL, M. kasteel, slot, O.
CASTELANE. f. pruitn, v.
CASTI:LOGNE. f. fijne wollen deken, V.
krakeel, gekibbel, o. *...Lis, f. onkruid, O.
‘ CASTILLE, f.
CATTOR, M. bever, m. ; kastoor, o. ; kastoren hoed, m.
*-frum, nz. benergeil, o.
CASTRAMETATION, v. (77) het afsteken van eene Leger-

pis.

CASTRAT, m. kastraat, (gesneden zanger), m. "-ION, f.
lubbing, ontmanning, v. *-pRE, f. reiniging van het
koren. o.
(25) legerkroon, v.
CASTREUSE, a. couronne
CASUALITE, f. toevalligheid. v "...EL. a. -LEMENT, adv. toe. vallig,-lijk. "...EL, nz. bijvalletje, buitenkansje, winstje, 0.
CASUISTS, m. godgeleerde .die gewetenszwarigheden oplost, m.
CATABAPTISTES, M. pl. bestrijders van den doop, m.

mv. *...CRESS, f. (81) verkeerd gebruik van een woord,
O. oneigenlijke wending, v. "...CLYSME, m. zware overstrootning, v. "...COMERS, f. pl. onderuardsche begraaf..FALQUE, m. prachtige stellaadje
plaatsen, v. mv.
voor de lijkkist van een vorst, katafalk, V. "...LEPSIE,
f. (soort van) beroerte, v. "...LEPTIQUE, a. beroerd, geraakt. "...LOGUE, m. /48t, v. catalogus, M. "...PLASMB, m. (22) pappleister, v. * ..RACTE, f. (22) verdikt
oogvlies, o. staar, v. ; waterval, m.
CATARRHE, m. zinking, zware verkoudheid, v. "...RHEUX,
'...RHAL, a. aun zinkingen onderworpen, unkingachtig.
CATASTROPHE, f. droevige ontknooping laatste en voornaamste gebeurtenis (van een tooneelstuk); noodlottige
uitkom8t, V.
CATARTISME, M. (36) beenzetting, V.
CATASCOPE, M. ligt vaartuig, o.
CATASTASB, f. oogsteking, v. ; (108) bedrijf dat den knoop
bevat, o.
va.
CATEcHEsE, f. mottdeling onderwijs, O.
in de christelijke geloofsleer onderwijzen, katechiseren.
* ...CHISMB , m. katechtsmus, m. "...CRUMB, m. katechiseerder, katechiseermeester, m. "...catimENE, m. dte in het
christelijk geloof onderwezen wordt.
CATEGORIB, f. klasse, rij, f. ; rang ; aard, m. soort, natuur, v. * ...RIQUE, a. -KENT, adv. volgens orde, duidelijk, stellig,
CATHARTIQUZ, a. (22) zuiverend, afleidend.
domkerk, v. * ...DRANT,m. voorCATHEDRALS, f.
zitter bij de verdediging van theses, m. *...RETIQUB, a.
‘ijtend.
CATHETE, f. loodldn, v.
CATHETER, M. (36) blaaspeiler, katheter, m.
CATHOLICISM% m. algemeen geloof ; roomsch-katholtjk
f. geloofsleer der r.- katholijken; de
geloof, o.
belijders dier leer ; de r.-katholijke landen. *...CON, vn.
algemeen geneesmiddel ; algemeen woordenboek, o." ...QuE,
a. algemeen, atom verspreid ; katholdk, roomsch, roomschgezind ; roomsch-katholijk; roomschgezinde, m. "...QUEl&ENT, adv. volgens de leer der r. k. kerk.
CATi, m. glanzing (van taken), v.
CATIMINI (EN), adv. ter sluip, heimelijk.
CATIN, f. ontuchtig vrouwmensch, o. *-, m. smelters gietbale, m.
CATIR, va. glanzen , person. * ...TI8SEUR, m. glanzer, m.
CATOPTRIQUE, f. leer der terugkaatsing,v."-, a. "-]TENT;
adv. terugstralend ; -kaatsend, weerspiegelend.
CAUCHBMAR, m. nachtmerrie, v.
CAUDATAIRE, nI. sleepdrager van een kardinaal, DI.
CRUDE, a. (116) gestaart.
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CAUDELETTE, "...DRETTE, f. (1141 ophaalnet, O.
CAUDINES , a. 1g:ouches -, (25) kaudijnache vorken; v.
rnv. juk. O.
CAUSAGE, m. gebabbel, gepraat, gesnap, gekout.o. * ...8AL,
* ...SATIP, a. (981 redegevend. * ...8ALITE, f. wijs van
"...SANT, a. •
werken eener oorzaak, oorzakelijkhetd, v.

gaarne pratende, praatzuchtig.

CAUSE, f. oorzaak, reden, beweegreden, aanleiding ; zaak ;
regtszaak, v. geding, O. va. et a. vercorzaken, to
weeg brengen; praten, kuitten. "...SERIE, f. kout, m.
gepraat, O. ....NIUE, a. praatziek. * ...SEUR, tn. prater, m.

f. praatster, v.

CAUSTICITE, f. inbijtendeiracht; spitsvindige bedilzucht,

v. "...iQuE, a. bijtend, invietend ; bitter hekelend.
CAuTELEUX, a. * ...LEu8RM:67T, adv. arglistig, listig, -lijk.
CAUTERE, tn. (36) fontanel, fistel, f. ; bijt-, brandmiddel,
o. "...TERISATION, f. inbranding, V. "...TERISER, va.
inbranden; eene fistel zetten.
CAUTION, f. borg, borgtogt, m.borgstelling,v. "-NEMIINT,
m. borgtogt, m. borgstelling, v. * -NER, va. borg blijvon, voor iemand instaan.
CAVALAGE, m. het puren der schildpadden.
CAVALCADE, f. prachtige optogt to paard, m.
m. hofstalmeester,
CAVALE, f. merrie, v.
CAVALERIE, f. ruiterd, v. paardenvolk, o.
CAVALIER, m. ruiter, kavalier, edelman, m. *-, a.
"...LIEREMENT, adv. ongedwongen ; los ; ruw, stout,
f. vrouw to paard, v. "...LINE, f.
vrdpostig.
grondstuk eener galei, o.
CAVATINE, f. kort zangstukje, O.
CAVE, f. kelder, m.; flesschenkeldertje; speelgoed, o. "-,
a. hol. * ...VEAU, m. kleine kelder ; grafkelder, m.
f.
"...vncoN, m. neusband, neuspranger,
holle weg, m. * ...VER, va. uitholen; geld tot spelen voor
zich leggen.
CAVERNS, f. hol, o. spelonk, v. "...NEUX, a. vol
f. holvol holligheden en .gaatjes.
ligheid, v.
.
CAVET, m. (13) hol Snijwerk, o.
CAVIAR, tn. gezouten knit van steur, kaviaar, v.
CAVILLATION, f. haarkloverij, V.
CAVIN, m. (68) holle weg, m.
CAVISTE, m. keldertneester, -knecht, m.
CAVITE, f. holligheid, holte, v.
CE, CET, WITTE, pr. doze, die, dit, dat; ce cite, hetwelk,
hetgene, dat; c'est pourquoi, daarom, derhalve; ce neat
pas que, niet dal ; c'est-a-dire, namelijk, dat wil zeggen, dat is, to weten.
CEANS, adv. bier in basis.
CECI, pr. dit.
CEcrrE, f. blindheid, v.
CEDANT, m. die zdn regt afstaat. * ...DER, va. et n. afstaan, overlaten, toegeven; zwichten,onderdoen. "...DIL"...DRAT, in.
LE, f. haakje onder de letter c, (als
welriekencle citroen, M. "...DRATIER, M. citroenboom,m.
CEDRBLEB, f. cederolie, v. "—maim f. cederbezie, v.
"..DRITE, f. cederwijn, m.
CADRE, m. ceder, cederboom, m.
CEDULE, f. ceel, cedel,.cedul, v.; handschrift, briefje, O.
CEINDRE, va. om-, aangorden; omgeven; opzetten, verf.
sieren. "...TRAGE, M. (126) touwwerk, o.
gordel, Hem; band, in. *...TuRum, m. gordelmaker,m.
* ...TURON, m. gordel, degenriem, M.
CELA, pr. dat.
CfiLADox, in. het zeegroen; fig. teeder minnaar, m.

6
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CELEBRANT, M. dienstdoende priester,

M. "...BRATION,

f. viering, plegtige bediening, v.
CfiLEBRB, a. beroemd, vermaard, uitatekend, uitmuntend.
*...LEBRER, va. roemen, iprijzen, met lof vertnelden;
vieren, plegtig bedienen. "...LEBRITE, f. beroemdheid, v.
CELBR, va. verhelen, verbergen.
OILER% a. vlug, snel, behendig.
MARI, m. selderij, V.
CELERITE, f. snelheid, gezwindheid, vlugheid, v. speed, tn.
CELESTE, a. lzetnelsch.
m. celestijner monnik, M.
CELIBAT, in-ongehuwde stoat, M. * - AIRS, In. die ongehuwd bltjft, ongehuwde,
oude vrijer.
vieux
CRLLBRIBR, M. * ...RIERB, Iiikeldermeester -, M. keldermeesteres in een gestiche v.
CRLLIER, m. spijskelder, in.
•
CELLITB, m. cellebroeder; ziekenoppasser, In.
CELLULAIRE, a. celachtig. * ...LB, f. cel, kamertje; vakje,
bijencelktje, O.
CBLUI, CBLLE, pr. degene, hetgene, die, hij, zij; celui-ci,
celle-ci, deze;
celle-ik, gene, die.
CEMENT, M. (90) cementpoeder, o. * -ATION, f. metaalzuirring, v. *-ER, va. metalen zuiveren, cementeren.
CEMETERIAL, a. kerkhof...
CENDAL, m. *-33,
vlaggedoek, o.
•
CENDRE, f. asch, v. * ...DRE, a. aschkleurig. * ...DREB, f.
loodschuim, o. ; hagel om te schieten, m. * ...DRER, va.
met asch bedekken; asch strooijen; aschkleurig schilderen. * ...DREUX, a. met asch bedekt, bestoven. * ...DRIER,
m. aschkolk, v. * ...DRILLON, f. asschepoester, v.
CENB, f. nacht-, avondmaal, o.
CgivELLE, f. huletbezie, v.
CENOBITE, zn. kloosterlingT monnik, In.
* ...TAPHE, M.
ledig praalgraf, O.
CENS, m. cijns, m. schatting ; (25) volkstelling , v. ; census, m. opbrengst (in belasting), v.
CENSAL, m. makelaar (in de Levant), m.
CENSE, f. pachthoeve, v.
CEIrsi, a. geschat, geacht, gehouden, beschouwd.
CENSERIE, f. makelaarsloon, O.
CENSEUR, in. kunst-, boekbeoordeelaar; (25) censor, zederegter, zedemeester, m.
CENSIER, m. grondheer, pachter, m.
f. pachtster, v. *...stm, a. tot het grondregt behoorende; leenpligtig, cijnsbaar.
CENSURABLE, a. berispelijk, laakbaar. "...RE, f. waardigheid van censor ; ambtelijke .beoordeeling van boeken, censuur ; kerkelijke bestraffing, v. * ...RER, va. berispen,
; taken.
CENT, a. et in. honderd ; cent, v. (11100 van een gulden).
*-AINE, f. honderdtal, honderd, O.
CENTAURE, in. (30) paardmensch, o. * ...REE, f. (53)
sentorie, v.
CENTENA1RE, a. et m. honderdjarig ; honderdjarige, m.
* ...TENIER, * ...TURION, m. hoofdman over 100 krijgslieden, m. * ...TESIMAL, a. honderddeelig, -tallig. * ...TIAIRE, m. vierkante nederlandsche el, v.
CEFTIEME, a. honderdste.
CENTIGRADE, a. honderdgradig.
"...LITRE, M. nederlandsche vingerhoed, m.
CENTIME, m. honderdste van een franc, O.
CENTIMTRB, m. nederlandsche duim, m.
m.
nederlandsche kubiek duim, m.
CENTINODE, f. (53) varkensgras, knoopgras, o.
CRNTON, m. zamengeflanst dichtstuk, o. ; (77) veelkleurige
stof; bedelaarsdeken, v. * -AIRS, m. zamenflanser, rn.
"-ISBR, va. zamenflansen.

ar- 18ATION, f. gera. middelpuntig;
eeniging, zamentrekking, v.
(75)
toiddelpunt,
o.
;
middelhoede,
v. ; - de
CENTER, in.
gravite, zwaartepunt, O.
CENTRIFUGE, a. middelpuntvliedend. * ...PETS, a. middelpuntzoekend.
CENT-SUISSE.% M. pl. (26) zwitsersche lijfwacht, v.
CENTUPLE, a. honderdvoudig. * ...RIB, f. honderdtal, O.
CEP, m. wijnstok. m. *-8, pl. boeijen, kluisters, v. mv.
CEPBAU, m. muntblok, o.
CEPENDANT, adv. et c. ondertusschen, inmiddels, middelerwijl; intusechen, nogtans, echter, evehwel.
CEPHALIQUB, a. tot het hoofd behoorende. *-, M. middel
tegen de hoofdpijn, o.
CERAT, M. waszalf, V.
CERBgRE, m. (30) helhond ; fig. borscht portier, m.;
(90) salpeter, 0.
CBRCEAU, M. hoep, hoepel, ra.
CERCELLE, f. taling, v.
CERCLAGR, m. het kuipen; hoepelhout, O.
CERCLB, m. cirkel, kring, ring ; hoepel ; kreits; kring, m.
gezelschap, O. *...CLER, va. met hoepele beleggen, kuipen. * ...CLIER, M. hoepelmaker, M.
CERCURIL, m. dood-, lijkkist, v.
CAREALES, f. pl. graangewassen, granen, o. mv.
CARELEON, m. was en olie (heelmiddel).
CEREBRAL, a. (74) tot de hersens behoorende.
CEREMONIAL, a. tot de plegtigheden behoorende, ceremonieel. *-, in. het ceremonieel ; kerkelijk ceremonieboek,
* ...MQo.
f. plegtigheid ; pligtpleging, v.
NIBUX, a. met veel pligtplegingen, al te hoffelijk.
CERF, M. hert, o. *- VOLANT, M. schalebijter; vlieger, m.
CERFEUIL, m. kervel, v.
CERISAIB, f. kersenboomgaard, m.
CERISE, f. kers, v. * ...SIER, m. kersenbootn, M.
* ...NEATT, m.
CERN% m. rand ; kring, tooverkring, in.
pit -, kern van de walnoot, v. * ...NER, va. een kring
vrf. kringen
maken, omringen ; rondsnijden. SE
krUgen; yeux cernes, met blaauwe kringen ono de
oogen. "...NEUR, m. pezworen landmeter, m.
CEROFLE, in. (53) wilde kervel, v.
CEROMBL, m. zalf van olie en was, v.
CERTAIN, a. * -EMENT, adv. zeker, gewis, vast ; zekerlijk. * -ER, va. bevestigen. "-ETE, f. zekerheid, v.
CERTES, adv. zeker, gewis, in waarheid.
CERTIFICAT, m. getuigschrift, o. ; verklaring, v. * ...PIER,
' va. getuigen, bevestigen, verzekeren, verklaren. * ...TUDB, f. zekerheid, gewisheid, bestendigheid, v.
CERUMEN, m. oorsnzeer, O. * ...MIN.BUX, a. wasachtig ;
oorsmeer vormende.
CERUSE, f. BLANC DE -, M. loodwit, o.
CERVAISON, m. hertentijd, m.
CERVEAU, m. hersens, v. pl.; hersengestel, brein (ook fig.);
bovendeel eener klok, o.
CERVELAS, m. kleine vleeschworst, v. * ...VELET, m. achterbrein, O.
CENTRAL,

CERVELLE, V. voy. CERVEAU.
CERVICAL, a. van den hals, nek.
CERVIER, m. loup-, losch, m.
CERVOISE, f. kruidenbier, o.
CES, pr. p1. doze.
CESAR, rn. keizer ; fig. dapper man, m.

* -E, m. kind dat
door middel van de keizersnede is geboren, o.*-Emvs,
pl. (25) spelen ter eere van Augustus, o. my. -,*-Iarrs, m.
p1. (25) kampvechters ; officieren der keizerlijke lijfwacht,
m. my. * -IENNE, a. operation -, (148) keizersnede, v.

CHA.

CHA.

CESSATION, f. ophouding, v. stilstand, m.
CM% f. sans -, zonder ophouden, onophoudelijk.
*..BIBLE, a. afCESSER, va. et u. staken, ophouden.
staanbaar.
f. afstand, m. -NAIRE,' m. et f. die

m. kanteel, o. &owl, m.; kemelshaar ; (tN)
kameel, o. "...DEEMER, m, kameeldrijver, m.
CHAMILLARDB, f. 'vernolging der protestanten, v.
o. "-Bun,
CHAMOIS, tu. wilde geit, gems, v. ; zeemledr,
m. zeemledrbereider, tn. "-ERIE, f. zeemleer-looijerij,v.
CHAMP, m, veld, land, o. ; akker, m. ; uitgestrektheid,
vlakte, v.; grond, m.; gelegenheid, v. '-E, pl. velden,
weilanden, o. mv. landerijen, v. mv.; sur le -, op staande
voet ; - elos, besloten tournooiveld ; - de bataille,
slagveld, o.
CHAMPAGNE, in. champagne-wijn, m.; (108) knecht, m.
(149) kuipnet, o.
CHAMPART, m. korentiende, v. "-EL, a. tiendpligtig.
"-ESSE, f. tienden"-ER, va. korentienden heffen.
schuur, v. "-BUR, m. tiendheffer, tiendgaarder, m.
CHAMPAY, M. (56) weideregt, o.
CHAMPS, a. - de gueule, (116) in rood veld.
CHAMPEAUX, m. pl. weiden, v. mv.
CHAMPETRE, a. landelijk ; boersch.
CHAMPIGNON, m. kampernoelje, v.; paddestoel, m. duivelsbrood; rood puntje aan de pit eener brandende
lamp; zeker gezwel, o. "-NIEBE, 1. mestbed om paddestoelen to kweeken, o.
CHAMPION, m. kampvechter, kampioen, m.
CHANCE, f. kans, v. "-LANT, a. waggelend, wankelend ;
wankelbaar. "-LER, vn. waggelen, wankelen (ook fig.).
LITHE, f. kanseliersvrouw,
"-LIER, m. kanselier, us.
v.; voetkorfje, 0. "...CELLEMENT, ni. waggeliag. wankanselarij, v. k...cupx, a.
keling, v. "...CELLBRIE,
onzeker. van het toeval of hangende.
CHANCIR, va. SE -, wt. beschimmelen. * ...CISSURE, f.
schimmel, v.
CHANCRE. M. kanker, ns. "...CREUX, a. kankerachtig.
CHANDELEUR, nt. Vrouwendag, m. Maria-Lichtmis. V.
CHANDELIER. m. kandelaar; kaarsenmaker ; (126) stet,
in. *...DELLS, t, kaars, V.
CHANFREIN, m. voorhoofd van een paard,
o.; vederbos,
M. "-Dies, va. een spits toeloopend gat met eene zinkboor maken "-ER, va. afschaven, afotooten.
CHANGE, in. wisseling, railing, v.; wisselhandel, -koers,
tu. -bank, -winst, v. "...GEANT, - a. veranderlijk, met
weerschjn (van kleuren). "...GEMENT, ns. verandering,
V. "...GER, va wisselen, ruilen, verwisselen. verruilen,
veranderen.
m. wisselaar, geldwisselaar, m.
o.
CHAigLATTE, f. dakspar, v.; waterbord, dekstuk,
CHALICE, f. kaamsel (op wijni, o.
CHANOINE, m. domheer, kanunnik, m. * ...NESSE, f. dom-

afstaat; degene aan wien afgestaan wordt, regtverkrijger, m. regtverkrijgster, vCESTE, ns. gordel van Venus ; strijdhandsch,oen, m.
CASURE, f. (19)

rust in de versmaat, v.

CETAct, a. van het geslacht der walvisschen;

les cetaces,

de zee-zoogdieren.
CRUX, CELLBS, pr. die, degenen.
"-IMAGE,
CHABIN, m. geit Van een bok en schaap, v.
m. kaaimeestersambt, o. "...BLEAU, m. hijschtouw, o.
"-BLEB, va. aan een hijschtouw vastmaken.
m. afgewaaid hout, 0. "...BRAQUE, f. schabrak, v,
CHACAL, M. jakhals, m.
1. et chacun dans sa - se
CHACUN, pr. elk, ieder.
retina, en ieder ging near zijn eigen huis.
CHAFOUIN, a. merger, tenger, schraal, klein.
o. ; droefheid, v. spijt,
CHAGRIN, m. verdriet, hartzeer,
kommer ; loom, segrijn, o. *-, a. verdrietig, bedroefd. gemelijk, lusteloos. "-ANT, a. verdrietig, lastig ;
kwellend. "-ER, va. verdrietig maken, bedroeven,grievrf. verdriet hebben ; gemelijk -,verDen, ergeren. SE
drietig warden, zich bedroeven. "-IER, m. segrijnmaker, ns.
(1'20) schering ; fig.
keten,
v.
ketting,
CHAiNE, f.
slavernij, V. "-TIER, m. keten-, ketting-, haken- en
oogenmaker, m. a. (53) ketenvormig. * ...NETTS,
f. kettingje, ketentje, o.; (86) kinketting, m. k...NoN,
schalm, m. schakel, v.
gezond vleesch.
CHAIR, v. vleesch, o.: - vive, levend
CHAIRE, f. leerstoel, kansel,predikstoel,m.; hoogleeraarsambt, o.
CHAISE, f. steel, zetel; draagstoel, m.; chats, sjees, v.;
- percee, stilletje, o. nachtstoel, m.
o. "-ISE.
CHALAND, m. kalant, klant, m.; transportschip,
f. nering, kalandizie, v.
CHaLE. f. groote vrouwen-omslagdoek, shawl, m.
CHaLET, m. zwitsersche kaashut, v.
CHALEUR, f. hate, warmte, v. ; speeltijd der dieren;
iker. in. drift. v. *-EUX, a. van een heeten card.
CHiLIT, m. bedstede, v.
CHALMER, m, naar een fluitje dansen.
canonniere. kaCHALOUPE,
sleep, barkers, boot, v. - ;
nonneerboot, v.
CHALUMEAU, m. schalmei, v. ; stroo-, rietpijpje, herdersfluttje ; soldeerpijpje. o. "...HER, va, door eenpijpje
drinker. *...MET, i n. endje pijp, o.
CHAMADE, f. (75) teeken tot overgave door trommeklag, o.
CHAMAILLER, vn. SE
vrf. handgemeen zijn.
LIS, M. gevecht, o. schermutseling, v.
CHAMAS, M. (56) regt van houtvelling, o.
CHAMARRER, va. versieren, beleggen. "...BURR, f. versiering, belegging, v. belegsel, o.
CHAMBELLAN, M. kamerheer, m.
CHAMBRANLE, M. lijstwerk aan deuren enz., o.
CHAMBRE, f.
lamer; (126) kajuit, v.; - a coacher,
slaapkamer ; - garnie, gestoffeerde lamer ; chambre

basse (des Communes), chambre haute (des Pairs),
f. Lagerhuis, Hoogerhuis (van het engelsche parlement), o. "...BEER, f. (68) bed- en dischgenootschap
der soldaten, v. ; aantal toeschouwers, 0.; (108) antvangst, v. "...BRER, vn. te zamen Uwe lamer bewonen.
"...BRETTE, f. lcamertje, 0. "...BRIER, ns. kloosterverzorger, m. * ...BRIERE, f. kamermaagd; karwats, v.
* ...BR1LLON, m. kindermeisje, o.
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CHAMEAU,

juffer, V.
CHANSON,
*-11 RR,

f. lied, liedje, o. *-8, pl. fig. praatjes, o. my.
f. liedje,
va. spotliedjes maken. *-NETTE,
deuntje, o. in. liedjesdichter, m.
CHANT, M. zang, m.; gezang„o.; zangwijs, v. ; - de la
du
cigale, gepiep van een sprinkhaan of krekel ; coq, gekraai van den haan. * - ANT, a. zingende; tot

den zang geschikt.
CHANTBAU, m. broodkorstje, 0.; afgesneden lap, M.
CHANTELAGE, M. wijnbelasting, v.
CHANTEPLEURE, f. wijntrechter; gieter, waterloop, m.
CHANTER, va. zingen, bezingen ; kraaijen ; piepen, tjilpen, zingen, Awelen (van vogels). SE -, vrf. gezongen
rd R
C HANTER ELLE, f. kwintsnaar eener viool, v. ; lokvogel,m.
CHANTEUR, m, zinger, m. * ...TEUSE, f. zangster, zan-

genes, v.
houttuin, m. ; werf, timmerwerf ; stel; belling, v.

CHANTIER, m.
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CHANTONNt,

CHA.

CHA.

•

a. staid, bedorven (van

papier). * ... ISER,

vn. neurien.
CHANTouRzsg, m. aieraad aan het hoofd van een ledekant, O. * ...NRR, va. uitholen, uitsnijden.
CHANTRE, m. zanger, voorzanger, m. * -BIE, f. voorzangerschap, O.
CHANVRE, m. hennep, hennip, kennep, m. *... VBIRR, m.
hennephekelaar, m.
CHAOS, m. bajert, mengelklomp warklomp (ook fig.), m.
*...OTIQUB, a. verward, dooreen.
CHAPS, f. geestelijke tabbaard, m. koorkleed, o.; skip
van een disteleerketel, v. ; deksel, o. ; gietkalk, m.;
buskruidvat, O.
CHAPEAU, m. hoed ; manspersoon, m. ; kap, v. ; deksel,
o. ; waardigheid eens kardinaals, v.; (126) kaplaken,
o.; (19) stoplap, M.
CHAPELAIN, M. kapelaan, M.
•
CHAPELER, va. (het brood) afraspen.
CHAPELERIE, f. hoedenmakert I, v.; hoedhandel, m.
CHAPELET,• M. rozenkrans, paternoster; stijgriem, m.;
scheprad, o.
CHAPELIER, M. * ...LIhRE, f. hoedenntaker, -maakster,
-verkooper, -verkoopster, m. v.
kastje eener
CHA.PELLE, f. kapel, v. bedehuis ; huisje
f.
f. kapelaanschap, o.
tier enz., o.
hoedenmaker, v. ; hoedenmakersgild, O.
CHAPELURB, f. afschraapsel van brood, O.
CHAPERON, M. oud hoofddeksel, o. kaproen; monniks-,
dokterskap; kap van een muur, - van een pistoolholster, v. *-NER, va. een roofvogel kappen ; een muur
met eene kap dekken.
CHAPTER, m. priester die een koorkleed aan heeft, m.
CRAPITEAu, m. (13) kapiteel, o.
CHAPITRE, M. , kapittel, hoofdstuk ; domkapittel; onderwerp, O. * -R, vs. (iemand) doorhalen, kapittelen.
CHAPON, m. kapoen, kapuin, m.; geweekt brood,
O.
* -NEAU, m. jonge kapoen, m. * -NEE, va. een haan kapoenen, - snijden. *-NIERE, f. kapuinenpan, v.
CHAPOTER, va. hameren, haken; bijschaven (bout).
CHAQUE, pr. elk, ieder.
CHAR, m. wagen; zegewagen (prachtig voertuig der ouden) ; char-a-banes, bankwagen, m.
CHARADE, f. lettergreep-, woordenraadsel,
O.
CHARANcON, M. korenworm, M.
CHARBON, M. kool (als houtskool enz,) ; pestbuil, v. ;
brand in het koren, m. *-NEB, f. geroosterde ossenrib,
v. "-NER, va. met eene kool zwart maken, - teekenen;
ble charbonne, koren waar de brand in is. * -NETTE, f.
kolengruis, o. ; stukjes houtskool, o. my. * -NEUX, a.
pestbuilachtig. * -NIER, m. kolenverkooper, -brander,
-drager, m.; kolenmijn,v.; kolenschip ; koolhaalder,m.;
kolenhok, O. *-NIERE, f. kolenverkoopster ; kolenbranderij ; koolmees (vogel), v. ; (126) groot stagzeil, O.
CHARBOUILLER, vs. door honigdauw bederven.
* ...BUCLE, f. honigdauw, brand in het koren, m.
CHARCUTER, va. onhandig voor-, doorsnijden. * ...TERIE,
f. spekslagerij, v. ; handel in spek en worst, m. * ...TIER,
M.
f. spekslager, , -verkooper, -verkoopster, m v.
CHARDON, m. distel, m.; ijzeren punt op een muur, v.
* -NER, va. opkaarden, noppen. "-NERET, m. distelvink, putter, m. * -NET, m. zware sluissteen, m . *-NETTS, f. wilde artisjok, v. *-NIERE, f. akker
m.
veld vol distels, O.
CHARGE, f. last, m.; vracht ; dragt, lading ; belasting,
v.; bevel, o. ; last , m. zorg, v.; ambt, o. bediening,
waardigheid, v. ; aanval, m. ; (108 en 92) overdrUving , v.

CRARGi D'AFFAIRR13, M. zaakgelastigde, M.
CHARGRANT, m. *- R, f. oplader, m. opksadster, V.
CHARGEMENT, M. scheepslading, lading, Y.'
CHARGEOIR, m. (3) laadlepel, M.
CHARGER, va. laden, beladen, overladen; bevrachten;

belasten, gelasten ; bezwaren ; aanvallen ; overdrijven.
8R
vrf. zieh imet iets) belasten. * ...GLEUR, tn. die
laadt of oplaadt; reeder; beerachter; stapelmeester;
houlkeurder ; geschutstamper, m.
CHARIOT, m. wagen, as. kar, v. ; (101) groote en kleine
beer, m.
CHARITABLE, a. *-HEFT, adv. liefdadig, weldadig, liefderijk, verdraagzaam.
f. christelijke liefde, liefdadigheid; liefdegave, aalmoes, v.; zieken-, gasthuis, o.
CHARIVARI, M. verward geraas, rumoer, o. ; ketelmu.
ziek, v. ; avond voor de bruiloft, m. ; getter, gekijf, o.
(46) vier dames.
CHARLATAN, m. kwakzalver, m.
*-ER, va. bepraten.
*-ERIB, f. kwakzalverij (beroep) ; snoeverij, v. -litmE,
m. kwakzalverij, v. kwakzakers trekker, m. my.
CHARMANT, a. bekoorlijk, verrukkeltik, bevallig, fraai.
m. betoovering, bekoring, bekoorlijkheid, aanlokkelijkheid, v. ; hagebeuk, jokboom, m. * ...MER, va.
betooveren ; bekoren, innemen. * ...MEUR, m. toovenaar, m.
"...MEUSE, f. innemende
bekoorlijke vrouw.
RE, f. plantsoen van jokboomen, O.
AIGRE,
CHARNAGE, m. vleeschtijd (der r. k.), m.
m. bastaard-, loophond, brak, m. *...NEL, a. -LEMENT,
adv. vleeschelijk. * ...NEUX, a. vleeschachtig, vleezig.
* ...NIBR, m. beender-, knekelhuis, o. ; vleeschkuip, -ton,
v. ; (126) scheepswatervat, o. *...NIERE, f. scharnier, o. ;
steekbeitel, m. a. vlee'zig. *...EvRE, f. vieeschdeelen (des ligchaams), o.
CHAROGNE, f. etas, kreng, o.
CHARONITE, M. vrijgemaakte deaf, M.
CHARPENTE, f. timmerwerk, o. * - R, va. timmeren ; onhandig snijden. * -RIE, f.. timmeraadje,v.; timmermans
ambacht, o. * ... TIER, m. timmerman, M.
CHARPIE, f. pluksel, o. wiek, V.
CHARRAR, f. loogasch, V.
CHARRETEE, f. karrevraeht, eene kar vol, V. *...RETIER,
m. karrevoerder, m. *-, a. voie charretiere, rijpad, o.
karreweg, m. * ...RETTE, f. kar, v. * ...RIAGE, m. vervoer met karren, o. ; karrevracht, v. "...RIER, va. et n.
met eene kar of een wagen vervoeren ; (van het ijs)
kruijen. m. loogdoek, m. "...ROI, m. vervoer met
karren, o. ; karrevracht, v. ; artillerietrein, m.
* ...EON,
m. wagenmaker, m. -NAGE, m. wag enmakersambacht,
o. -werk, o. ; bois de -, wagenschot, O.
CHARROYEUR, m. vrachtvoerman, m.
CIIARRUE, f. ploeg, m. ; stuk ploegland, O.
CHARTE, CHARTER, f. handoest, staatsregeling, gPondwet, staatsw et, v. charter, o. * -PARTIE, f. (126) vrachtbrief, m. certe-partij, v.
CHARTIL, M. wagenschuur, v. ; bale van eene kar, m.
CHARTREUSE, f. karthuizerklooster, o. -non, v. * ...TREUX,
m. karthuizermonnik, M.
CHARTOGRAPHIE, f. verlindeling over de handvesten;
kunst van kaarten to vervaardigen, v.
CHARTRIER, m. charterkamer, v. -bewaarder, m. * ...TULAIRE, m. verzameling van oorkonden env., v. archief, O.
CHAS, m. oog van eene naald ; paslood, o.
CHASSE, f. relikiekas, v. ; hecht ; bestag ; invatsel, o.
CHASSE, f. jagt, v. ; geschoten wild, o. ; - aux oiseaux,
vogeljagt; - avant, onderbaas; -chien,portier ; - coquin,
dievenleider, , m.; - cousin, slechte wijn, m.; floret dat niet

CHA.
buigt; stijf papier,o.; -mar& ventjager, m. -mouche. viiegenklap,m.;-morte, mislukte zaak, v. ; -mulet, molenaarsknecht die de ezels drijft, m.
CHASST1, in. (16) zekere pas, v.
CHASSELAS, M. soon van witte druif, V.
CRASSER, va. et n. jagen, verjagen, wegjagen; verdrijven,
op de vlugt drijven ; afdanken, wegzenden ; najagen ;
(40) uitloopen. "...BERME, f. jaagster ; jagtgodin, v.
m. jager, liefhebber van de jagt, m.
.
CHASSIE, f. dragt der oogen, v. *...siEux, a. (van de
oogen) dragtig, leepoogig.
CHASSIS, m. ream, o. /ijst, v. invatsel, o. ; voet (eener ta- fel enz.), m.; papieren venster, O.
CRASSOIR, M. (54) drijfhout, O.
CHASTE, a. * - MENT, adv. kuisch, eerbaar, rein. *-Tfi, f.
kuischheid, eerbaarheid, reinheid, v.
CHASUBLE, f. kasuifel, v. "...BLIER, m. kastafelmakey, m.
huant, kat-,
CHAT, m. kat, poes, v. ; baler, m.; nachtuil, v. ; chats, pl. wade bloesem , m.
CHATAIGNE, f. kastanje, v. "-RATE, f. kastanjeboombosch,
O. "...TAIGNIER, m. kastanjeboom, m. *...TAIN, a. kastanjebruin.
CHATEAU, m. kasteel, slot, o. burg, m. ; - de poupe, (126)
achterkasteel; - de proue (d'avant), voorkasteel, o.;
châteaux eu Espagne, fig. kasteelen in de lucht, hersenschimmen. * ... TELAIN, m. burg-, slotvoogd, kastelein,
m. "...TELE, a. (116) met kasteelen bezel. "...TELET,
m. klein kasteel, O. "...TELLENIE, f. burg-, slotvoogdij, v.; regtsgebied eener heerlijkheid, O.
CHATS-PELEUSE, f. korenworm, m.
CHATIABLE, a. strafbaar. "...TIER, va. kastijden, tuchtigen, straffen; (den stijl) kuischen, beschaven.
CHATIERE, f. kattegat, o. ; (118) duiker, m.
CHATIMENT, m. kastijdinq, straf, v.
CHATOIEMENT, m. weerschijn, m. glinstering, v.
CH ATOM, m. jong katje, o. ; kas van een ring, v. ; groene
dop van noten enz.; wilds bloesem, m.
0. "...LER,
CHATOUILLEMBNT, M. kitteling, v. gekittel,
va. kittelen. "-Jana, a. kittelachtig, kittelig, netelig,
korzelig, kitteloorig.
CHATOYER, va. atralen, glinsteren.
CHATRA, m. gesnedene, m. "—TILER, va. lubben, snijden ; snoeijen. "...TREUR, m. lubber, ontmanner, m.
CHATTE, f. kat, v.; katschip, a.; dreg, V. "-KENT, adv.
katachtig ; fig. valsch. "-MITTE, f. schijnheilige, m.
v.' fijnbaard, m.
CHATTER, CHATONNER, vn. jonge katten werpen.
CRAUD, a. warm, heel; loopsch, ridsig. "-, m. warmte,
hitte, f.
CHAUDE, f. ovengloed, m. "-CHASTE, f. vervolging van
een ontvlugten gevangene, v. *.-MENT, adv. warm,
warmpjes, vuriglijk. * -PISSE, f. (22) druiper, m.
CHAUDEAU, M. kandeel, V.
CHAUDIERE, f. brouwketel, M.
f. een betel '
CHAUDRON, m. ketel, kookketel, m.
vol, m, "-HERM f. kopers/agerswerk, v. "-NUM; M.
koperslager, ketellapper, m.
CHAUPPAGE, M. brand (voorraad van bout), m.
CHAUFFE, f. stookgat o. stooktijd, m.; -chemise, vuurmand, v. ; -lit, bedpan, v. ; -pied, stoof, v.
CHAUFFER, va. at n. was-men, verwarmen, keel maken,
vrf. zich warmen; - des
stokets; warm worden. SE
bordages, (126) planken sloven; - un vaisseau, een
schip van onderen branden. "...FERETTE, f. stool, v.
* ...EERIE, f. smidse, v. "..FEUR, m. blaasbalgtrekker,
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stoker, M. *...POIR, M. gemeene zaal ter verwarming,
v. ; warmdoek dock, m.
CHAUFOUR, m. kalkoven, tn. "-NUR. m. kalkbrander,m
CHAULER LB ELL, va. zaaikoren kalken.
O. *-R, va. de
CHAUME, M. st ,ppel, m. ; riet, dekstroo.
stoppels afsnijden. "...MIER, m. hoop stoppels ; stoppelf. stroohut, boerenstulp, v. "...MImaaijer, in.
NE, f. hutje, stulpje, O.'
CHAUSSAGE, m. schoeisel, onderhoud van het schoeisel, O.
CHAUSSANT, a. (van kousen) gemakkelijk awn to trekker.
CHAUSSE, f. ftltreerzak, m.
CHAUSSAAGE, m. tolgeld, weggeld, o.
CHAussAB, f. dijk, hooge weg, steenweg, m. ; rez de -,gelijk met de straat.
CHAUSSB-PIED, w. schoenhoretitje, o. schoeijer ; fig. uitweg, m. ; middel om tot lets to geraken, v.
CHAUSSER, va. et n. schoeijen; schoenen -, kousen clantrekken, schoenen maken ; wet passen. SE -, vrf. zijne
schoenen en kousen aantrekken; - le eothurne, fig. dramatisch schrijver worden.
CHAUSSES, f. pl. broek, onderbroek, v.
CHAUSSETIER, m. kousenmaker, -kramer ; mutsenmaleer, -verkooper, m.
CHAUSSE-TRAPS, f. voetangel, m. ; (53) sterredistel, v.;
vosseval, m.
CHAUSSETTE, f. onderkous, V.
CHAUSSON, m. sok, v. ; dansschoen, m. ; appeltaartje, O.
CHAUSSURE, f. schoeisel, O.
CHAUVE, a. kaal. "—SOURIS, f. vledertnuis, v. *-TE, f.
kaalheid, v. "-slit, va. de ooren opsteken.
CHAUX, f. kalk, m. ; -eteinte, geleschte-, gebluschte kalk;
- vive, ongebluschte kalk.
CHAVIRER, vn. (126) omslaan, kantelen.
CHEF, m. hoofd; opper-, legerhoofd, o. aanvoerder, opperste, m.; monstereind, o. ; du - de, onder beschuldiging van, ter sake van. * -- LIEU, m. hoofdplaats, v.
DE PARTI,
*- D'OEUVRE, M. meester-, proefstuk, o.
m. belhamel, m. * -SEIGNEUR, m. opperleenheer, m.
CHEGROS, m. pikdraad, m.
CHELIDOINE, f. (53) schelkruid, o. stinkende gouwe, v.
m. westewind, m.
CHEMIN, M. weg, m. pad, o.; weg (middel),m.;- convert,
bedekte weg ; - de fer, ijzeren spoorweg, m. ijzerbaan, v.
CHEMINEE, f. schoorsteen, m.
CHEMINER, va. den weg afleggen, inslaan; gaan ; wandelen.
*...zutux, a. wel ter been, goed kunnende loopen.
CHEMISE, f. hemd, o.; - de maille, malzenkolder, m.
* ...SETTE, f. halfhemd, o. ; hemdrok, m.
Cafimosis, f. ontsteking van het wit der oogen, v.
ClitNALB, f. eikenbosch, O.
CHENAL, M. (126) kil, v. vaarwater, kanaal. O.
CHENAPAN, M. roover, gaauwdief, m.
CHINE, m. eikenboem, eik, m. "...NEAT', M. jonge eik, M.
CHgNEATJ, M. dakgoot, V.
CHENET, m. haardijzer, o.
m. hennepzaad, O.
CHENEviERE, f. hennepakker, m.*
* ...VOTTE, f. hennepstok, m. --B.,vn.zwakke loten schieten.
CHENIL, m. hotulenkot (ook fig.), v. *-LB, f. rups, v.;
smal belegsel, O.
CHENU, a. grijs van ouderdom; met sneeuw bedekt,
sneeuwwit.
CHEPTRL, * ...TEIL, M. (83) veepacht, v. ; verpacht vee, O.
CHER, a. lief, waard, dierbaar ; duur.
CHERCHER, va. zoeken, opzoeken, opsporen, navorschen;
trachten, pogen, beproeven. m, zoeker, m.
"...CREWE, f. zoekster, v.
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onthaal, o.
CHAUBBEENT, adv. teedertijk; seer duur:,
Cainut, va. teederlijk herniation. * ...BISSABLE, a. beminnenswaard, -ig.
CHERsoNksz, E schiereitand, O.
CHERTA, f. duurle, v. ;• la - y est, fig. er wordt can gevochten.
CHERUBIN, m. cherub, cherubijn, m.
CHERVIS, m. suikerwortel, in.
CHgTIF, a. CHiTIVEMBNT,. adv. -artnzalig, verachteli k;
geritag, stecht; ziek, zwak.
CHEVAL, m. paard, ros, o.; -entier, hengst ; - bistourne,
klophengst; - hongre, ruin, m. ; - de bat, pakpaard;
fondu, (150) bole eta vast.
- de course, renpaard
"-BM ENT, M. (13) schoorbalk, m. "-ER, va. (13) ona. ridderlijk.
"-BRESQUE,
derstutten, onderschragen.
"-ERIE, f. ridderschap, ridderlijke waardigheid, v.
CHEVALET, m. soldatenezel; kam eener viool; ezel,
aap (bij schilders), m.
- d'industrie, gelukzoeker,
CHEVALIER, M. ridder,
opligter, M.
f. paard, merriepaard , O.
CHEVALINB, a. bete
CHEVANCE, f. have en goed.
CHEVAUCHABLE, a. berijdbaar Ivan dieren). * ... CHER,
vn. te paard rijden; kruiswijze op
elkander liggen.
"...CHEUR, M. railer, tn. *...cifoxs (h), adv. schrijdelingo.
CHEVAUX DE FRISE, M. pl. (68) vriesche of spaansche
7 ruiters. m.. my. "...-LAGERS, m. pl. ligte kavalerie, v.
CHEVELU, a. harig, langharig ; vezelachtig.
* - RE, f.

CHkaB, f. gasterfj, goede
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m. kassia-loortel , m.

Ciocoir, m. eccmgche lattsw. v.
Cateents, f. andijvie; chikorei, v.
CHICOT, tn. ironic, tn.` stomp, v. *-mt, vn. over beuzelingen kibbelen mompelen. *,IN, m. kolokwintsap, O.
CHIEN, m. bond, reu ; haan van een schietgeweer,

kuipers hoeptang, v.• - d'arret, - bardet, - basset,
jagt-, poedel-, dashond;
'
- couchant, patrdshond;
brak; -marin,zeehonci,*-DENT, in. (53) kweek--courant,
gras, o. u - NB, tee f, v. *-NElt, vn. jongen werpen
(van honden).
* ...BUR,
CHIBA, vn. zijn gevoeg doen, kakken, schijten.
In. ka.kker, schijter, M. "-BUSS, f. schijtster, V.
CHIFFB, f dunne deckle stof, v.
CHIFFON, M. vodde, temp, v. "-NER, va, kreuken, frommelen. ,*-ruzu, -NzEnn, .f. voddenraper, m.
-raapster, v. *-zatna, f. lappenkast ; hooge ladetafel, v.
CHIFFRB, m. oilier, getalmerk, a. ; cijferletter, v. ; verborgen schrift; na/am.cijfer,o.; trek van naamlettees,m.
"-AMER, va. et n. met nommers teekenen ; in cijferschrift schrijven ; rekenen, cijferen. * ...FREUR, m. rekenaa. , cijferaar, M.
CHIGNON, m. nek, in.; opgebonden haar, o.
CiimoN, m. lippengezwel, o. ; diklip, in. *-g, a. diklippig.
CHIMERS, f. hersenschtm, v. "...1dERIQUE, a. -11.Bwr,adv.
hersenschimmig.

hoofdhaar, o. ; vezels aan wortelen, v. mv.; stralen,

CHIME, f. scheikunde,v. ....DUQUE, a. scheikundig. "...MISTS, tn. scheikundige, chemist, m.
C HzIiNF
snede, striem in het aangegt,RENE
v. A U, M. veeg,

tn. lily.; loaf, O.
DUVET, tn. hoofdpeluw, v. -kussen; hoofdeneincl, o.
"-EAU, tn. (69) kamrad.
CHBViI`RB, tn. halster ; steekbalk, In.
CHEVEU, M. "-x, pl. hoofdhaar (van een mensch), hair, O.
CHEVILLB, f. pin; schroef, v. wervel, In. ;• (19) stop-

CHINQUER, va. drinken, zuipen.
CHIOURME, f. de boeven, de roeijers eener galei, m. mv.
CHIPER, va. leder opmaken; fig. stelen.
CHIPOTER, va. talmen, sukkelen. '...TIER, In. *...TIERS,

woord, o. ; (126) bout. tn.; - du pied, enkel, m.
a. (116) getakt; gepind.
va. vaststeken met pinnen, bouten enz. "...LETTE. f. (9) pin, v. "...LOLL in.
(1201,farenstok, m. -LON, ut. gedraaid stokje, o. "...LURES, .141. hertshorentukjes. o. mv .
CHEVIR, vn. met iemand klaar
te regt komen. SB
den kost verdienen (met...).
CligVRE, f. geit ; kruan, v.; bok, m. "-REUILLE, m.
kamperfoelie, v. "-PIED, a. bokvoetig.
CHEVREAU, M. jonge geit, v. geitje, O. "...VRETTE, f.
reegeit, v. ; (2) straoppot, on. ; b,andrjzertje, o. ; garnaal, v. * ... VREUIL, tn. reebok, no. "...VRIER, m. geitenhoeder, m. "...VRILLARD, no. reekalf, o. *...vnorr,
rn. dakspar, v. "...VROTER, vn. gedjes werpen ; huppelen; bevende kadenceren.
"...VROTIN, m. geiten-,
bokkenleder, O. * ...VROTINE, f. hagel om reebokken te
schieten, tn.
CHEZ, prep. bij ; chez lui, bij zich te huis, te zijnen
huize, te zijnent; chez moi, te mijnent ; chez nous, ten
wizen huize; in ons land, hier to lande.
CHIASSE, f. metaalschuim ; vuil der insekten, O.
CHICANE, f. regtsverdraaijing ; haarkloverij, v.: looze
sleeken, m. mv.
va. et n. het regt verdraaijen,
chikaneren, op valsehe gronden in regten betrekken ;
le vent, (126) knijpen. "...NBRIE, f. regtsverdraaijing,
v. * ... NEUR, in. regtsverdraaijer, haarklover, m. "...NEUSE, f haarkloofster, v. "...NIER, m. twistzoeker, vitter,
m.
f. twistzoekster, vitster, v.
CHICHE, a. *-31.nryr, adv. karig, gietig, vrekkig ; karig-

lijk, gieriglijk.

CHINois, m. *-n, f. sukade, v.

f. sukkeluar, tn. sukkelaa•ster, v.
f. knikker, on. ; pruim tabak, v. "-NAUDE, f.
knip voor den neus, m. "...QuER, va. tabak kaauwen,
praimen. "...QUET, no. beetje, O.
CHIRAGRE, f. (22) h.andjicht, v.
CHIROGRAPHAIRE, a. creancier
schuldeisciter uit
kracht van een onderhandsch briefje, m. "...GRAPHIE,
f. kunst figuren op de hand te maken, v. "...14ANCIEN,
-NB, f. handwaa ► zegger, handk.ijker, -kijkster, no. v.
f. gebarenkanst, v.
CHIRURGICAL, a. heelkundig. "...GIB, f. heelkunde, v.
"...GIEN, on. heelm ester, wondheeler, chirurgijn, m.
CHIL1RE, f. vliegendrek, on.
CHLORE, M. zoutzuur, chloor, o. "...RATIQUE, a. aan de
bleekzucht lijdende. *...REux, a. chloorachtig.
ROMIiTRE, m. chloometer, m. "...ROSE, f. bleekzucht, v.
schok,
stoat;
CHOC, tn.
aanva/, tn. ontmoeling, v.
CHOCAILLON, f. zecipster, v.
CHOCARD, tn. zwarte raaf der Alpen, v.
CHOCOLAT, M. chokolade, v. * -IER, M. "-ARE, f. chokolademaker, m. -maakster, v. "-IERE, f. Ghokoladekan, v.
CHOEUR, M. koor, o. rei, V.
CHOIR, vn. vallen.
CHOISIR, va. kiezen, verkiezen ; uitlezen, uitkippen.
CHoix, rn. keuze, verkiezing, keur, v.
CffoLAGooNE, a. et m. (22) galafdrijvend; -middel, o.
CHOLERA-MORBUS, CHOLERA, M. (aziatische) braakcH/0603p1 A,
Bin
L.E, a. ale feestdag te vieren. * ...MADE, m. de

CHU.

CTN.
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tijd der tiering, m. rust, v. *....wsz, va. et n. vieren;
CHI:MESTER, VII. tjilpen (als de mu:schen).
ledig loopen, rusten ; braak liggen.
CHI7CHOTRMENT, M. fluistering, V. * ...TER, va. et n.
CHOPINE, f. halfpintje, o. * ...NRR, vn. zuipen.
fluisteren, fezikken. -IB, f. fluistering, v. * ... TEUR, M.
TB, f. (126) pompanntertje, O.
fluisteraar, M. "...TEUSE, f. fiuisteraarster, V.
CHOQUANT, a. aanstootelijk, beleedigend. "...QUER, va.
CHUT I int. still stil door! sus!
schokken, stooten ; mishandelen, beleedigen, kwetsen;
CHUTE, f. val, m. neerstorting, v. ; onheil, o. ; slot van
met de glazer klinken. vn. BE vrf. elkander stooeen versje, o.- (126) lengte van het zeil, V.
ten ; - aanvallen; zich stooten, zich ergeren. * ...QUEUR, CHYLE, m. (74) chijl, v. maagsap, o.
a. chijlm ; (126) overzeiler, m.
(SE), vrf. tot chijl warden.
voerend, chijl...
CHORAL, M. koraalgezang, O. *...RAUX, M. pl. koorkincontre,
hiertegen
;
hierna
;
CI, adv. hier ; - aprbs,
deren, o. My.
- dessous, hieronder; - dessus, hierboven ; - joint,
CHOREGRAPHLE, f. dansteekening, v.
hiernevens ; ci-gtt, hier rust.
CHORIBTE, m. koorzanger, korist, m.
CIBAUDIgIE, f. (114) groot net, O.
CHOROGRAPHIE, f. landbeschrijving ; grondmeting, v.
CIBOIRE, m. hostiekastje, o.
CHOROIDE, f. (74) oogvlies, O.
CIBOULE, f. bieslook, o. *-TTE, f. fijn uitje, O.
to zamen zingen; fig. eene lijn
CHORUS, M. faire
CICATRICB, f. likteeken, o.; schandvlek, v. "...CULE, f.
trekken, eenstemmig handelen.
klein likteeken, O. * ...BATION, f. toegroezjing, heeling
CHM, f. zaak, v. ding, o. * ...SER, va. et n. stoeijen.
(eener wond), v. "—ERR, va. wonden heelen; likteekens
"—BETTE, f. zaakje, ding van weinig belong ; praatje, O.
waken. SE -, vrf. genezen, toegroeijen.
CHOU, M. *-X apt. keel; soort van pastei, v.; -cabus,
CICERO, M. (10) mediaan (letter), o.
savoje-, bloemkool ;
- crepu, -fleur, kappertjes-,
CICERONE, m. 9e:eider, gids, wegwijzer, m.
- navet, -rave, knot-, radijskool; - sales, -verts, zuurCICEROLE, f sister (kleine erwt), m.
kool ; gram-, krulkool, spruitjes.
CID, m. aanvoerder, m.
cHOU CHOU-La ! CHou-PILLS1 int. (44) sa ! sa I
CIDER, m. appeldrank, cider, m.
CHOUAN, m. (26) vendeesche opstandeling, m. * ...CAS, m.
hemelstreek, v.; dampCIEL, in. (p1. cnrux), hemel,
kauw, kerkkraai, v. * ...ETTE, f. nacht-, steen-, kerkuil,
kring, in. lucht, v.; (pl. CIELS) hemel van een ledev. * ...QUET, m. (126) ezelshoofd, O.
kant, troop-, draaghemel, m.; (92) lucht, v.
CHOYER, 7a. wet bewaren, bezorgen ; koesteren, troetelen;
CIBRGE, m. waikaars, v. "...GIER, m. waskaarsenmaker,
ontzien, teer behandelen, voorzigtig omgaan (met...).
-verkooper,
CHREMATOLOGIE, f. verhandeling over de -, leer der
CIGALE, f. krekel, m.
rijkdommen, v.
CIGARE, m. sigaar, v. "...BETTE, f. sigaartje, o. (krulCHREME, m. ( i n heilige olio, V. vormsel, o.
tabak in papier gerold).
CHREMEAU, m. ( 40) vormselmutsje, O.
CICOGNE, f. ooijevaar, m. *--Au, m. jonge oozjevaar m.
CHRESTOMATHIE, f. leerboek, o. verzameling van uitgef. scheerling, o. dolle kervel, v. ; sap van de dolle
lezene stukken, v.
kervel, o. ; fig. gifbeker, m.
CEEET1RN, *-NE, a. et m. f. christelijk; christen, m.
CID, m. (ciu, p1.) haar der oogleden, v. "-ZAIRE, a. tot
f. chrischristin, v. *-NEMENT, adv. christelijk.
het hoar der oogleden behoorende.
tenheid, v. christendom, o.
Ciucn, m. haren kleed, boetkleed, o.
a. harig,
CHRIST, m. Christus, m. Christusbeeld, o. ; Christus aan
vezelachtig.
het kruis, m. *-IARIBER, va. tot christen maken. * -IA- CILLEMENT, m. het blikken met de oogen.
vn.
NLSME, m. christelijke leer, - godsdienst, v. ; christenblikken met de oogen.
dom, o. *-icoLE, m. Christus-aanbidder, m. "-ODIN,
CIME, f. top, 1:11. kruin, spits, V.
m. kalvinist; arm christen, m. * PAQUE, m. tegenCIMENT, m. tras, cement, o. "-ER, va. met tras -, met
stander van Christus ; ketter, m.
'cement metselen; bevpstigen. m. tras-, cementCHROMATE, m. (90) chromaat, o.
#
maker, in.
CHROME, M. (90) chromium, O. *... MURGIB, f. kleurenCIMETERRE, in. turksche *abet, v.
leer, v.
CIMETIkR11, in. kerkhof, o..
CHRONIQUE, f. kronijk, v. jaarboek, o.; - se,andaleuse,
CIMETTB, v. uitspruitsel van een koolstronk, O.
stadspraatje, o. *-, a. (22) skpend, chronisch. "...QUEUR, CIMICAIRE, f. (53) weegluizenkruid, O.
m. kronijkschrijver, m. va. lcronijken-, jaarCIMIER, in. bilstuk van een oft; (116) helmsieraad,
O.
boekenschrijver.
CHIMOLIB, CHIMOLITE, f. volaarde, v.
CHRONOGRAMME, m. jaaPschrift, tijdvers, o.
...LOGIE,
CINABRE, M. vermiljoen, bergrood, o.
tijdrekening, tijdrekenkunde, v. "...LOGIQUE, a. tijdreCINCINALE, f. (53) varenkruid, O.
m. tijdrekenkundige,m."
kenkundig.
CINEFACTION, f. aschmaking, V.
va. tot asch
TEE, m. tijdmeter, m, * ...SCOPE, M. - solaire, zonnenwaken. "...RAIRE, a. urne
lijkbus, V.
standsmeter, M. *...STICHE, m. jaarvers, o.
CINETHMIQUB, f. leer der beweging, v.
CHRYSALIDE, f. popje van eene nips, o.
(SE), vrf.
CINGLAGE, m. (126) koers van een etmaal, weg van een
tot een popje worden. "...LITHE, f. ammonshoorn, m.
schip in 24 uren,
huur der zeelieden, v. zweepslag,
CHRYSAN'rIN, m. vlokzijde, v.
m. goudwesp, v.
M. "...GLER, vn. et a. (126) met voile zeilen varen;
m. toetssteen, m.
met eene zweep -, met een teentje skein; snijden (van
CHRYSOCOLLB, f. berggroen ; goudlijm, o. *...GON, m.
den wind enz.).
vrek, m. "...LOGUE, a. welbespraakt.
f. goudCINNAMOME, m. kaneel, o.
steen, m. * ...][ANTE, f. gouddorst, m. zucht naar
CINQ, a. et M. vijf (ook vijfde). *-UANTAINE, f. vijftiggoud, v.
tat, o. *-13ANTE, a. vij ftig. *-ITANTENIER, M. die over
CHRYSITLER, f. (90) koningswater, O.
50 man het bevel voert, m. *-11ANTIhIdE, a. et s. vijfCHU, p. gevallen.
agate. *-uiiriE, a. et m. f. vijfde; scholier der

48

CLA.

CIT.*

vijfde klasse, m.: vijfde klasse; V.
vijfde.

CINTRAG B. m (126) touwwerk. O.
CINTRB, az. (13) hoog, to ; gewelf, o.

-

11221T,

adv. ten

* -a. VR. overwelven. tan een booq voorzien.
CioN, m. huigoWstelong. v.
CIPOLIN, M. wit marmer. O.
CIPPE. m. halve zuil (cert.) pijnbank, v.
O.
CIRAGE, tn. bestrzjking met was, v. `schoensmeer,
CIRCATEUR, M. kloosteropziener, M.
m.
besnedene,
m.
CIRCONCIRE, va. besnijden.
f. besnijding,
m. besnijder, m.
f.
besnjdenis, v. 4`..routn.B,. va. ronden.
omtrek. omvang, m.
Ciitcormaxs. a. accent -, gebogen tom-, klankteeken, O.
CIRCONJACENT, a. omgevende. "...LOCUTION, f. omsehrzjving met woorden, v. woordenomhaal, m. *...scatirrrON, f. omschrijving, omgrenzing, v.; omtrek, m.*...13CRIBB, va. omschrijven; omgrenzen, omtrekken. ".. SPECT,
a. omzigtig. -ION, f. omzigtigheid, v. *...SPECTISSIMB,
"...STANCE, f. omstandigheid,
a. uiterst behoedzaam.
bijzonderheid, v. * ... STANCIEL, a. omstandiglijk. "—STAN"...VALCIER, va. omstatuliglijk verhalen,-beschripen.
LATION, f. omschansing, omwalling, v. *...v mint, va.
listiglijk bedriegen, om den tuin Leiden. "...VENTION,
f. bedrog, o. misleiding, v. "—voltam, a. omliggend,
naburig. "...VOLUTION, f. schroefvormige omwenteling,
v. omloop, m.
CIRCUIRE, va. em (iets heen) draaijen. "...CUIT, M. omtrek, omvang ; Lange omweg (van woorden), m.
CIRCULAIRB, a. et m. kritzgvormig, cirkelrorul ; rondgaande
brief. m. "-MENT, adv. in het rond, rondloopend.
"...LATION, f. omloop, doorgang, m. ; (90) herhaalde
disteoverhalzng, v. "...LATOIRE, a. (90) vaisseau
leerketel, m. "...LER, vn. otn-, rondloopen, in omloop
zijn. va. bij &whaling disteleren.
CIRCUMNAVIGATION, f. omzeiling, V.
CIRE, f. was ; waslicht ; kanselarijzegel; oor-, schoensmeer, o. ; - d'Espagne, zegellak, o. "...RER, va. met
was bestrijken, wassen; (laarzen) smeren. * ...RIBR, m.
waslichtmaker, -verkooper, m.
CIROGRAPHB, m. turksche pas (schrift of gedrukt papier
in tweeen gesneden), m.
O.
CIRON, in. ziertje, o. mijt, v. ; blaartje,
CIRQUE, m. renperk, o. renbaan, v. paardenspel, O.
CIRRHEUX, a. (53) met ranken.
CIRSE, m. distel, m.
CIRURE, f. wassmeersel, O.
CISAILLER, va. snijden, knippen. "...SAILLES, f. pl. (van
munten) knipset, o. ; groote metaalschaar, v.
CISALPIN, a. aan deze zijde der Alpen, cisalpijnsch.
CISEAU, m. beitel, m. ; graveerijzer, o. "-x, pl. schaar, v.
CISELER, va. versierselen beitelen, snijden, drijven.
o. * ... LEUR,
"...LET, m. metaalbeitel, m. drijfijzertje,
"...LURE, f. gem. uitsnijder, drijver, graveerder, m.
uitgesnedcn werk, o. ; het drijven, uitsnijden.
dreven
CISMONTAIN, a. aan deze zijde van den berg.
C1SOIR, m. metaalschaar, v. * -13, f. (70) graveerijzertje, O.
CITA DELLE, f. kasteel dat eene stall bestrijkt, o. citadel, v.
CITADIN, m. stedeling, burger, m. * -E, f. burgeres, v.
"...TION, f.
CITATEUR, m. aanhaler (van schrijvers), m.
aanhaling van een tekst ; dagvaarding, v. "...TOIRE, a.
(83) betrekkelijk tot het dagvaarden.
CITE, f. stad, v. ; oudste gedeelte van sommige steden, O.
CITER, va. (een schrijver of tekst) aanhalen; dagvaarden.

Cifintitnt, a. to; deze zijde liggende.
CITERICE, f. regenbak,• M. * - AU, M. kleine regenbak naast

dei grooten. m.

CITOYBN, M. staatsburger; burger,

111. "-NB, f.

Merge-

res, v.
CITRACION; M. (53) citroenkruiti, o.
CITR IN, a. citroenkleurig.
CITRON, m. citroen, m. *-NAT, m. (nippers, m. MV.
"-MILLE, f. citroen"-NC a. naar citroen smakende.
kruid ; -water (likeur), o. "-NIBS, M. citroenboom, M.
CITROUILLE, f. pompoen. kattwoerde, V.
CIVADB. f. (soon vato ltrabbe, v.
CIVADIg RE, f. (126) blind, boegsprietzeil, o.
CIVE, CIVETTE. f. bieslook, O.
f. klein bieslook, o.; civetCIVET, m. hasepeper, f.

kat, v. ; muskus, m.
CivigRE, f. draaghaar, berrie, burrie, v.
CIVIL, a. "-EXERT, adv. burgerliik ; beleefd, be-

-ISABLE, a. voor
schaafd ; burgerlijk, beleefdelijk.
beschaving . vatbaar. * -ISATION, f.reschaving, V.
va. beschaven. f. kefdheid, wellevenheid, v. -8, pl. groetenis, gebiedenie, v. kompliment, O.
m• burgertroutb,-deugd,
CIVIQUB, a. burgerlijk.
v. hurgerzin, m.
CLAB AUD, m. blaffende brak ; domme babbelaar,m. "-AGE,
m• geblaf van jagthonden, O. "-BR, vn. blaffen; schreeztwen, razen. "-ERIE, f. ijdel geschreeuw, razen zonder
reden, O. "-BUR, m. schreeuwer,m. f. schreeuwster, v.
CLAIB, f. teenen horde, - slede, v.
CLAIR, a. klaar, zuiver, helder ; licht, doorschijnend,helderklinkend ; blinkend, blank, duidelijk, verstaanbaar,
openbaar ; klaar, duidelijk. m. schijn, m.- schijnsel,
Licht, o. ; - de lune, maneschijn, m. "-EXERT, ado.
klaarlijk, op eene klare duidelijke wijze.
CLAIRCB, CLAIREB, f. afgeklaarde saucer, v.; (128) vergatirbak, m.
CLAIRE, f. gestooten been tot smeltkroezen, o. ; - soudure,
soldeertin, o. ; - vole, opening in een muur ; ruimte
tusschen boomen, v.
m.;
CLAIRBT, M. nettnaas, v. ; bleekkleurige fijne steen,
bleekr000ijn, bleekert, m. "-TB, f.wittedruif;
vin
non, v.
•
CLAIRARB, f. 41pene plaats in een bosch ; dunneplaats,v.
CLAIR-OBSCUR, m. (92) licht en schaduw.
CLAIRON, m. klaroen, v. "-ADE, f. (108) treffend tooneel, O.
CLAIRURES, f. pl. dunne plaatsen in taken, v. my.
CLAIRVOYANCE, f. doorzigt, verstand, o. het helderziende.
* ...VOYANT, a. verstandig ; doordringend van oordeel
en begrip; doorzigtig ; helderziende.
CLAMA BLB, a. (56) beroepbaar. * ...MANT, m. eischer, M.
CLAMEUR, f. groot geschreeuw, algemeen geklaag, O.
CLAMP, m. (126) klamp, v.
CLAMPONIBR, m. hooggepoot paard, O.
CLAN, M. yolks-, familiestam in Schotland, m.
CLANDESTIN, a. "-EXERT, adv. heimelijk, ter Oita, ongeoorloofd ; op eene ongeoorloofde azijze. * ...TINE, f.
(53) schubwortel, m. "...TINITE, f. het verborgene en
ongeoorloofde eener daad.
CLAPET, m. klepje eener pomp, v.
CLAPIBR, m. konijnenhol, -hok ; tam konijn, O. "...PIR,
vn. (van konijnen) piepen. SE -, vrf. zich verbergen,
wegduiken.
CLAPOTAGE, m. golfgeklots, O. * ...TBUX, a. mer clapoteuse, onstuimige zee, v. * ...TIS, m. kabbeling der zee, v.

CLI.
CLAPPER, vn. aanslaan met de tong ; schreeuwen
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(van

roofvogels).
CLAQUE, f. klap met de platte hand, m.; (408) gehuurde
toejuichers, m. mv.
-s, pl. overschoenen, m. mv.
m. veklriet, o. ruischpijp, v. "-DENT, M. bedelaar, schooijer ; babbelaar, rammelaar, m. "-MENT,
m. tan.dengeklapper; geklap met de handen,
o. "-MURER, va. opsluiten (in eene gevangenis), achter de &alien zetten. "-OREILLE, m. neerhangende hoed ; die
zulk een hoed draagt, m.
CLAQUER, vn. et a. klappen, kletsen. "...QUEURS, M. pl.
(108) voy. CLAQUE. "...QUET, m. onrust }fit den molen, m.
CLARENCIEUX, in. tweede wapenheraut (in Engeland), m.
CLARETTE, f. voy. CLAIRETTE.
CLARIkRE, f. (126) ruimte tusschen de ijsschotsen, v.
CLARIGATION, f. (25) eisch tot schadeloosstelling enz., m.
CLARIFICATION, f. klaring van vochten, v. * ... FIER, va.
(vochten) klaren, louteren. sE
vrf. klaar worden.
CLARINE, f. halsbelletje voor het vee, o.
CLARINETTE, f. et rn. klarinet, v.; klarinetspeler, m.
CLAR1SSIME, a. doorluchtigste (titel).
CLARTE, f. klaarheid, helderheid, v. ; schijn, m.; licht,o.;

duidelijkheid, v.
CLASSE, f. klasse, v. rang, m. deel, o. "-mENT, m. rangschikking, verdeeling, v.
CLASSER, va. rangschikken, afdeelen, regelen.
cLAssiA um, in. pl. (77) zeesoldaten, m. mv.
CLASSIFICATION, f. afdeeling in klassen, klassifikatie, v.

va afdeelen -, rangschikken in klassen, klassen
maken.
CLASSIQUE, a. klassisch, klassiek, gezaghebbend.
CLAUDE, a. zot, dwaas.
CLAUDICATION, f. kinking, v.

CLAUSE, f. bijzondere bepaling, - voorwaarde, v.
CLAusoiR, m. 03) sluitsteen van een muzzy, m.
CLAUSTRAL, a. kloosterlijk.
CLAVEAU, m. CLAVELEE, f. schur ft der schapen, o.;
schaapspokken, v. my. ; bindsteen, m.
CLAVECIN, m. klavecimbel, klavier, o. "-ISTE, m. klavierspe'er, m.
CLAVEL. m. gemeene weedasch, v.
CLAVELE, a. schurftig (van schapen). "...LISER, va. (112)
de pokken inenten.
CLAVERIB, f. zwarte druif, v.
CLAVET, m. (126) breetcwijzer, o. "-TB, f. spie in een bout, v.
CLAVICULAIRE, a. (74) tot het sleutelbeen behoorende.
"...CULE, f. (74) sleutelbeen, o.
CLAVIER, m. sleutelring (van een orgel), m.; klavier, 0.
CLAVIFORME, a. (53) knodsvormig.
CLAYER, m. groote horde, v.
CLAYON, m. gevlochten korfje; kaaskorfje,
o. "-NAGE,
m. gevlochten rijswerk, teenwerk, o.
CLEF, f. sleutel; (13) sluitsteen, m.
CLEMENCE, f. goedertierenheid, lanktnoedigheid, v. "...MENT,
a. goedertieren, lankmoedig.
CLEPSYDRE,
water-uurglas, o.
CLERC, m. geestelijke; klerk, m. ; pas de -, misslag, bok, m.
CLERGE, m. geestelijkheid. v.
CLERICAL, a. "-EMEICT, adv. klerikaal, geestelijk, priesterlijk. "...CATURE, f. geestelijke stand, m.
CLICHER, va. een afdruksel maken zonder vorm. "...CHE,
m. afdruksel, afgietsel, o.
CLIENT, M. "-E, 1. beschermeling, klient, :n. en v. *-ELE,
f. bescherming, v. ; de klienten, tn. my.
CLIGNE-MUSETTE, f. (150) schuilhoekje, o.
CLIGN ER, va. - les yeux, blikken, knipoogen, pinkoogen.

* ...EMENT, m. het knipoogen ; blikking met de oogen, V.
"...OTEMENT, M. het gestadig pinkoogen. * ...OTER, vn.

gestadig pinkoogen.
CLIMAT, m. luchtstreek, v.; klimaat, gewest, land,
o.
"-ERIQUE, a. an -, ieder zevende jaar, bijzonder het

63e van des menschen leven. invloed tier
luchtstreek, m.
CLIMAX, M. (81) geregelde op- of al7climming, v.
CLIN D'OEIL, m. oogwenk, m.
CLINCHE, CLENCHE, f. drukker aan de klink eener
deur, m.
CLINIQUE, a. (22) bedlegerig; aan het ziekbed.
CLINQUANT, m. klatergoud, -zilver (ook fig.), o.
CLIQUART, M. (66) vulsteen, stopsteen, m.
CLIQUE, f. rot, o, bende, v. "-TER, vn. kleppen; kletteren. "-TIS, m. gekletter, gerammel, o.
CLIQUETTE, f. *-s, pl. klapbeentjes, o. mv.; (lazarus)
klap, m.
CLISSE, f. teenen mandje (voor kaas), o. ; (36) spalk, v.
"-R, va. spalken ; met teen-, met rijswerk ontvlechten.
CLITORIS, m. (74) kittelaar, m.
CLIVER. va. (18) kloven.
CLOAQUE, m. vuilnisput, poet; vuil mensch, m.
CLOCHE, f. klok, glazen klok, stolp; blaar, v.; bloemkelkje, o. ; a - pied, op een been hinkende. "-MENT, m.
kinking, v. het hinken.
CLOCH ER, m. klokketoren, m.; kerspel, o. "-, vn. et a.
hinken, mank kreupel gaan ; onder glazen klokken
zetten; oni'olmaakt zijn. "...CHETTE, f. klokje, schelletje, o. ; gele klokbloem, v.
CLoisow, 1. scheidsmuur, tn.; schutting, v. beschot, afschuteel, o. twining, v. '- NAGE, m. schot-, beschotwerk, o.
"-NER, va. afschutten, beschieten.
CLOITR E, m. klooster, o. ; kruisgang, m. * -R, va. in een
klooster opsluiten, kloosteren. "...TRIER, ra. kloosterling,
monnik, m.
CLOPIN CLOPANT, adv. hinkende.
CLOPINER, vn. met moeite gaan, een weinig hinken.
CLOPORTE, m. pissebed, v. duizendbeen (insekt), m.
CLOQUC a. (110 ∎ krimpende (van blad).
CLORE, CLORRE, va. et n. sluiten, in-, toesluiten, omringen; afdoen.
CLOS, m. omheind stuk land, o. omheinde akker, m. *-,
a. et p. gesloten, bemuurd, omheind; verborgen; pAques
closes. betoken Paschen, Quasimodo.
CLOSEAU, m. "...SERIE, f. boerenhofje, o. ; stulp, v.
CLOSEMENT, m. geklok, het klokken eener hen,
o.
"...SETTS, f. kabinetje, afgezonderd kamertje, o. "...sER,
vn. klokken van eene hen.
CLOTURE, f. ringmuur, m. heining ; sluiting eener rekefling enz., v. 1c-B, va. (83) eene rekening sluiten, afsluiten.
CLOU, m. spijker, nagel, m.; knopje (tot sieraad),
o;
bloedvin, v.; - a cheval, hoefnagel, m. ; - d'encens,
reukballetje, o. ; - de girdle, kruidnagel, m. "-ER,
va. spijkeren, vastnagelen. *-ERE, f. spijkeraanbeeld, o.
"-TER, va. met knopnageltjes bezetten, met nagels beslaan. * -TERIE, f. spijkermakerij, v. -handel, m.
"-TIER, M. spijker-, nagelsmid, m. "-TItRE,
f. mal, vorm tot het maken der spijkerkoppen, m.
CLOYERE, 1. oesterkorf, m.
CLUB, m. gesloten gezelschap, o. klub, v. * - ISTE, m.
klubist, m. lid eener klub, 0.
CLUDIFORMB, a. spijkervormig ; (67) ijzer bevattende.
CLUSER, va. (44) de honden op den patrtjs jagen.
CLuTE, f. siechte steenkool, v.
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CLYSTERB, m. epuitartsenij, klisteer, v.
CoAccuefi, m. -B, f. medebeschukligde, m. en v.
COACTIF,
dwingend. * ... TION, f. dwang, M.
COADJUTEUR, m. medehelper ; opvolger van een gees-

telijke, m.
eene abdis, v.
coadjutor, v.

f. medehelpster; opvolgster van
f. waardigheid van een

"...JUTORERIE,

COAGULATION, f. (90) *tolling, stremming, V. * ...LBIL,
vrf. stollen, stremmen.
- va. doen stremmen, runnen. SB
COME, CORE, m. ontzwavelde steenkool, v.
COALISER (SB), vrf. zich verbinden.
f. verbond,

o.; vereeniging, v.
COASSEMENT, m. gekwaat der kikvorschen,

O. * ...SBR,

vn. (van kikvorschen) kwaken.
COBALT, m. kobalt (halfmetaal), O.
COCAGNE, f. pastelkoekje, o. ; Nit de -, kokanjemast, m. ;
pays de -, luilekkerland, o. 4,
COBBS, f. pl. (426) leavers op de lijken, m. mv.
COBOURGBOIS, COMBOURGEOIS, M. tneclereeder, m.
COCARDE, f. lintstrik aan den hoed, m. kokarde, v.
COCASSB, a. snaaksch, grappig.
COCHE, m. postkoets (diligence), v. ; - d'eau, volk-,pak-,
marletschttik-v. *-, f. keep, kerf; zeug,
v.; fig. dik
vrouwmensch, o.
CocHENILLB, f. kenzenilje, v. *-B, va. scharlaken verwen.
COCHER, m. koetsier, voornzan, m. *-, va. treden, dekken (van hanen).
ComihRE, a. porte-, f. koetspoort, oprijpoort, staldeur, v.
COCHET, m. haantje, O.
COCHEVIS, m. kuif-leeuwerik, m.
COCHLAAIRE, a. * ... IFORME, a. (74) slakvormig. * ... AR, m.
(25) zekere vochtmaat, v. * ... ARIA, M. (53) lepelblad, O.
COCHOIR, m. (54) diesel, m. bijltje, o.
CocnoN, m. varken, zwijn, o. ; - d'engrais, mestvarken;
- de lait, speenvarken. *-NEE, f. worp biggen, m.
*-NER, vn. biggen werpen, biggen. va. broddelen,
knoeijen, slecht werk maken. * - NERIE, f. vuiligheid,
zwijnerij, v. "-NET, m. tolletje, balletje, o.
Coco, m. kokosnoot, v.
CocoN, m. tonnetje popje van een zijworm,
O.
COCOTIER, M. kokosboom, m.
COCTION, f. leaking; spijsvertering ; vorming, v.
hoorndrager, m. "-AGE, m. het hoorndragen.
CQCU,
va. tot hoorndrager maken.
COCYTB, m. pijn onder de huid ; fig. hel, v. * ...TIDE, a.
a. helsch, duivelsch.
CODE, m. wetboek, O.
CODEATB, m. houtbeginsel, O.
COMBITEUR, M. medeschuldenaar,m. * ... DEPUTE, M. medeafgevaardigde, m. * ... DgTENTEUR, m. medebezitter, m.
COEFFICIENT, M. (100) coefficient, medevermeerderaar, m.
CODICILLAIRE, a. in een kodicil vervat. m.
aanhangsel van een testament, kodicil, O.
CODIFIER, va. tot een wetboek zamenbrengen.
CODONATAIRB, m. et f. medebegiftigde, m. en v.
COEOAL, a. in alles gelijk. * -ITE, f. gelijkheid in alles, v.
COEMPTION, f. (73) wederzijdsche medekoop, m.
COERCER, va. dwingen. * ...CIBLE, a. (73) dwingbaar.
* ...CITION, f. dwingende magt, V.
COETAT, m. medestaat, m. verdeeld gebied,
O.
COETERNEL, a. mede-eeuwig.
COEUR, m. hart, o. ; maag, v. ; moed, m. ; grootmoecligheid ;

liefde, genegenheid ; kern, v. midden,

o. ; (46) harten.

CavtQun, m. medebisschop, m.
COEXISTENCE, f. medeaanwezigheid, medebestaanbaarheid,
V. "...TER,

vn. mede aanwevig zijn, mede bestaan.

hatulkorfje, o. *-zil, (sz), vrf. zich bsommen,
krom trekken, krom worden; omkrullen (van bloemen.)
COFFER, M. koffer, m. Mitt; least eener koets; kas, v.;
buik van eene viool, - van een klavecitnbel, m. ; (140)
altaartafel; heupholte, v.; (143) blokhuis, o. *-FORT,
m. geldkist, v. "-R, va. gevangen -, in de kart zetten.
* -T, m. lcoffertje, kistje, O. *-TIER, m. kisten-, /coffermaker, M.
COFIDfiJIISSEUR, M. tnedeborg ; medeverbondene voor eene
schuld, M.
COGITATION, f. overpeinzing, overdenking, V.
COGNAC, m. klinjak, likeur-brandewijn, m.
COGNASSB, f. wilde kwee, v. *..SUM, M. wilde kweeboom, m.
COGNAT, tn. bloedverwant, bijz. van de vrouwelijke zijde,
f. bloedverwantschap, maagschap, v.
m.
CoGNiz, f. bijl, akse, v.
COGNE-FI1TU, M. die met veel °meta° nets uitvoert ;
ijdele druktemaker, m.
*...ont, m.
COGNER, va. inkloppen, indrijven, kloppen.
O.
(IO) klopper, m. drijfhout
COHABITATION, f. (83) zamenleving (van echtgenooten),
bijwoning, v. * ...TER, vn. (83) ale echtgenooten to zamen leven, bijwonen.
COHERENCE, f. zamenhang, M. *...11fiRENT, a. zamenhangend. * ...HiRITIER, M. * ...HARITIkRE, f. medeerfgenaam, m. en v. *...nisioN, f. (73) zatnenhouding,
zamenklevende kracht, v.
COHOBER, va. , (90) weder overhalen.
COHORTS, f. (25) kohorte, kgerbende, v.
C0HUB, f. woelige hoop, m.
zich leuk houden.
Cox, a. stil ; se tenir
COIFFE, f. vrouwenmuts, v.; haarnet, o.; helm, m.; net
(van eene paruik), o. ; leap (van eene hoed), v. ; (53)
zaadvlies, O. *...FER, va. et n. het haar opmaken, kappen ; het hoofd hullen, bedekken, versieren; eene flesch
over de stop digt toemaken; horens opzetten ; dronken
maken ; wel Wean (van paruiken enz.) ; tegenleggen
(van zeilen). SE -, vrf. het hoofdhulsel opzetten; se * ...FEUR,
de, ingenomen zijn met; dronken worden.
m. kapper, m. * ...FEUSE, f. mutsenmaalester, v. * ...FURE, f. kapsel, hulsel, hoofdtooisel, O.
COILLB, f. gezeefde snuff f, v.
COIN, m. hoek, m.; klink (eener kous); wig, kloofwig,
v.; stempel, tnuntstempel, m.; hoekkast, v.
COINCIDENCE, f. (122) valling op hetzelfde punt; overeenkomst, zamentreffing, v.
...CIDENT, a. op hetzelfde punt vallende. "...CIDER, vn. op hetzelfde punt
vallen; fig. tegelijk gebeuren, - invallen.
COING, m. kwee, v. kweeappel, m. kweepeer, v.
COINT, a. lief. "-ISER (SE), vrf. zich opschikken.
CO-INTERESSi, m. et a. medebelanghebbende, deelhebber,
m.; deelhebbende.
COION, m. lafaard, bloodaard, m. * -NER, va. verachtelijk
behandelen ; voor den gek houden. "-NERIE, f. bloodhartigheid; laaghartigheid ; poets, laffe pret, v.
ColT, m. paring, v. * -ION, f. vereeniging, v.
COJOUISSANCB, f. (83) medegenot, o.
CoL, m. kraag ; strop, m. stropje, o. ; engte tusschen bergen, v. bergpas, m.
COFFIN, M.

COL, m. voy. COU.
COLAFLSBR, va. klappen

geven.
doorzijging, f. het geklensde.

"...TURE,

COLCOTAR, m. (90) ijzerverzuursel, O.
COLfiCATAIRE, m. medegelegateerde, m.

COLgOrTiRB, m. tor, v.

f. klenzing,

COL.
coLERB, f. toorn, m. gratnschap, oploopendheid, v.

COM.
a.

en -, toornig, vergramd, gramatorig, oploopend.

COLBERT, M. (114) sleepnet, o.
COLARIQUB, a. geneigd tot toorn; van een toornigen
(lard; cholerisch. * ... RITE, m. proefwater (voor goudl, o.

CoLgTzs, f. pl. zeker hollandech en osnabrugsch linnen, O.
COLIBRI, M. kolibri (amerik. vogeltje); fig. klein kinderachtig niensch, m.
COLIFICHET, M. beuzeling, prul, v. wisjewasje, o.
COLIN-MAILLARD, to. (150) blindemannetje, O.
COLIQUB, f. kolijk, buikpijn, darmpijn, v.
Cous, tn. baal, kist, v.
CoLids, m. Coliseum (amphitheater te Rome), O.
COLLABBSCSNOB, f. verzwakking. v.
COLLABORATEUR, m. medewerker, m. * ...LATERAL, a.
zijdelingsch (van bloedverwanten). '...LATEUR, tn. be-.
gever van een geestelijk ambt, m. '...LATIF, a. hegeefbaar (van een geestelijk ambt). * ...LATION, f. begeving
van een geestelijk ambt, kollatie; naziening, vergelij-NBR,
king, v.; tusschenmaal, o.; koude maaltijd, m.
va. et n. vergelijken, nazien, kollationeren; een kouden
maaltijd houden. * ...LAUDBR, va. prijzen, verheerlijken.
COLLE, lijm; fig. loopje, verzinsel, u. ; - d'amidon,
stijfsel, v.; - de farine, pap, v. meellijm; - de Poisson,
vischlijm, v. en O.
COLLECTS, f. inzameling (van aalmoezen), kollekte, v.
* ...TBUR, m. inzamelaar van penningen, gaarder, m.
*...TIF, a. * ...TIVEHBNT, adv. verzamelend ; gezamenlijk; nom collectir, (98) verzamelingawoord, O. * ...TION,
f. verzameling, v.
COLLEGE, m. genootschap, o. ; bijeenkomat ; leerschool, v.
CoLLEauz, m. ambtgenoot, kollega, ambtsbroeder, m.
COLLBR, va. et n. lijmen, plakken; - du vin, wijn bevrf. zich regt tereiden met mschlijna of eiwit. ss
gen een muter houden ; vast kleven.
COLLERBT, tn. (114) kleine zegen, v. * -TB, f. hatskraag ; boerinnen kroplap, m.
COLLET, In. kraag, halsboord, m.; bef, v. ; opslag van
eene mouw ; kolder, wambuis ; halsstuk, o. ; (44)
aerie M. *-, a. - monte, met opstaanden kraag ; fig. onderwetsch. * -BR, va. et n. bij den kraag vatten ; strik vrf. elkander bij den kraaq vatten,
ken spanner. SB
te zamen worstelets. *-BUR, tn. strikkenspanner, in.
* -IBR, M. koldermaker, m. *-uf, m. kolder, m.; lederen wambuis. o. ; pelgrimsmantel, m.
COLLBUR, M. 'Unger, plakker, m.
COLLIER, tn. halsanoer, -sieraad, o. -band, m.
COLLIGENCB, f. vereeniging, v. * ...MATION, f. gezigtslijn, miklijn, v. *...LIERE8, f. p1. balken onder een
hoUtvlot, tn. mv.
COLLINS, f. heuvel, M.
COLLISION, f. basing, v. schok, M.
rangregeling van
COLLOCATION, f. (83) rangichikking
schuldeischers, v.
va. schuldCOLLOQUE, m. redewisseling, v. gesprek,
eischers rangschikken, de rangregeling maken in eene
failliete masa.
COLLUDER, vn. (83) elkander heitnelijk verstaan. * . .szow,
f. heimelijke zamenspanning, - verstandhouding, v.
*...soiss, a. -MBNT, adv. door heimelijke verstandhouding; op eene bedriegelijke wijze.
COLLYRB, m. uitwendig oogmiddel, O.
COLOMBAGE, m. (13) rij van regtopstaande balken, v.
*...BASSE, f. lijster, v.
COLOMBR, f. duif, v.; regtopstaande pawl, m, * -AU, M.
duifje, o. * ...BIBR, M. duiventoren, M. -slag, o. * ...BIN,
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a. loud-, duifkleurig. * ...BANE, f. duivendrek, In. * ...BINS,
m. p1. duiven, v. my.
CoLommERE, a. zuildragend.
COLON, ra. kronkeldarm, m.
COLON, m. landbouwer ; bewoner eener volkplanting,

planter, kolonist, m.

COLONEL, m. oversee, kolonel, m. *-LB, f. lijfkompagnie,
COLONIAL, a. van -, uit eene kolonie, koloniaal.

v.

f. volkplanting, kolonie, nederzetting, v. ; gezin der ho-

vorming eener
nigbijen, O. * ...NISATION, f. oprigting
volkplanting, kolonisatie, v. * ...NISER, va. eene yolkplanting oprigten.
zui/enrij, V.
Commis, f. pilaar, M. zuil, kolom, v.; -s d'un lit, bedstijlen, m.

COLONNADE, f.

gezuiverde hare, V. * ...QUINTS, f. kolokwinlappel, m.
COLORANT, a. kleurgevend. * ...RBR, va. kleuren, verwen ;
bewimpelen. 813
vrf. kleur krijgen. * ...BIER, i a. (92)
het behoorlijk koloriet geven. 1 ...RIFIQUB, a. kleurende.
"...RIS, tn. (92) koloriet, o.; frissche kleur, v. * ...RI* ...RISSATION, f. kleurverandering (der ligchamen), v.
m.
TB, m. schilder die het koloriet wel verstaat,
*
...LOSa.
reusachtig,
onmatig
groot,
kolossaal.
COLOSSAL,
SB, m. reuzenbeeld, o. kolossus, m. "...MOSTRE, m. eersee zog (eener kraanivrouw), hiest, v.
COLPORTAGE, tn. het venten lungs de huizen, het roodbrengen. * ...PORTER, va. omdragen, venten (lungs
de huizen), te koop aanbieden. * ...PORTBUR, m. orndrager, venter, marskramer, m.
COLTI, COLTIC. M. (126) oorspant, V.
COLURE, m. (101) kruiskring, in.
COLZAT, COLZA, as. raap-, koolzaad, O.
COMA, m. (22) diepe slaap, m. * -TBUX, a. slaapzuchtig.
COMASTB, m. (77) voorstander der geheiligdemaaltijden, m.
COMBAT, in. gevecht, o. strijd; kamp, slag, tn.; - singulier, gevecht van man tegen man ; - de taureaux,
stierengevecht. * -TABLE, a. to bestrijden. * -TANT,
tn. strijder, krijger, m. * -TRE, vn. et a. vechten, strijden, kam ► en ; bestrijden.
Comm f. grot ; vallei, v.
ComBIEN, adv. hoeveel, hoezeer. hoe; le -, de prijs.
COMBINAISON, f. zamenstelling, -voeging, menging ; verbinding, berekening, kombinatie, v. ':...NATOIRB, f. -, a.
*...NBR, va.
procede -, kunst van zamenvoegen, v.
zamenstellen, -voegen, mengen; verbinden, berekenen.
COMBLB, a. overvol. *-, m. overmaat, v. ; top van een
gebouw ; nok van het dale ; hoogste graced ; top, m. loppunt, o. * ...BLBA17, tn. kanonreep, m. *...BLEMENT, In.
aanvulling, v. * ...BLBR, va. zoo vol ale mogelijk maken,
vol meten, ophoopen, overladen. * ...BLETB, f. kloof in
den voet van een hert, v.
COMBRIhRE, f. tonijnnet, o.
COMBUGER, va. (vaatwerk) in water te weeken zetten.
ComBusTIBILITA, f. brandbaarheid, V. * ...TIBLB, a. et in.
brandbaar; brandstof, v. * ...TION, f. verbranding, v.;
oproer, O.
COMgDIE, f. bl;j-, tooneel-. schouwspel, o." komedie, v.;
schouwburg, tn.; geveinsdheid, v. ; grappen, v. my.
* ...DIEN, M. * ...DIENNB, f. tooneel-, schouw spe kr , -speelster ; tooneelist ; veinzer, veinster, m. v.
COMBSSATION, f. zwelgerij, brasserij, slemperij, v.
COHBSTBUR, M. (83) boedelbewaarder, m.
COMBSTIBLB, a. eetbaar. "-s, in. p1. tnondbehoeften, levensmiddelen, v. o. mv.
COMETE, f. staartster, komeet, v. ; soort van kaartspel, o.
COLOPHANB, f.
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COMETOGRAPHIE, L komeetbeschrijving, v.
COMICES, m. pl. (25) volksverzamelingen, v.
COMIQUE, a.
-NEWT, adv. tot het blijspel,

COM.
ow.

behoorende ;
koppig, kluchtig ; op eene aardige
kluchtige wijze.
COmiTE, mi, bevelvoerend officier eener galei, m.
Comrri, m. vergadering
kommissie tot onderzoek, v.
COMMA, m. '(98) twee punten.
COMMANDANT, m. bevelhebber, overste, kommandant,
m.
"-E, f. kommandantsvrouw, v.,
COMMANDS, f. ouvrage de -, aanbesteding, bestelling, v.
besteld werk, o. -KENT, m. bevel, gebod, gebied, o.
"...DER, va. et n. bevelen, gebieden, het bevel voeren,
gelasten, bestellen ; bestrijken (van eene hoogte).
f. kommancleurschap, o. "...DEUR, m. kommandeur, m.
"...DITAIRE, m. deelgenoot van eene Icompagnieschap
als geldschieter, kommanditaire deelgenoot, m. "...DITE,
Societe en -, vennootschap waarin de eene het geld
schiet en de andere zaakwaarnemer is, v.
COMMB, adv. gelijk, ale, hoe, even als, zoo als. *-, c.
dan, dewijl, omdat.
COMMgMORAISON, "—Ramat', f. gedachtenisviering, gedachtenis, herinnering, v. ; (HO) herinnerings-,gedachtenisfeest, o. "...RATIF, a. herinnerend.
COMMENcANT, m. beginner, leerling ; eerstbeginnende, m.
"...CEMENT, m. begin, beginsel, o. aanvang, m. "...OER,
va. et n. beginnen, aanvangen, een begin maken. "...DATAIRE, m. die de inkomsten van een geestelijk goed
geniet. "...DE, f. geestelijk goed door een wereldlijken geestelijke genoten, o.; (114) end lijn, o.
COMMENSAL, m. tafelgezel, dischgenoot ; inwoner, kommensaal; beambte van het koninklijk huis, m.
COMMENSURABILITE, f. (122) gelijkmatigheid, evenredigheid, v. "...RABLB, a. evenredig, gelijkmatig.
COMMENT, adv. hoe ? op welke wijze ? waarom?
COMMENTAIRE, m. uitlegging, verklaring, opheldering, v.
"...TATEUR, m. verklaarder, uitlegger, uitbreider (van
een boek enz.), m. * ... TER, va. et n. uitleggen, verklaren, ophelderen; kwalijk uitleggen.
COMMERAGE, m. oude wijvenpraat, v.
COMMERc ABLE, a. gemakkelijk te verkoopen, verkoopbaar.
* ...CANT, a. et m. handeldrijvend; handelaar, m. -B,
f. handelaarster, v. "...CE, m. handel, koophandel;
handelstand, m. het ligchaam der handelaren ; bedrUf,
o. ; omgang, m. verkeering, v. "...CER, vn. handel
drijven, handelen. * ... CIAL, a. tot den koophandel behoorende, handels...
f. doophefster, peet, petemoei, meter,v.;praatzuchtig tvijf, o. babbelaarster, v.
COMMETTANT, m. lastgever, M. * ...METTRE, va. begaan,
doen, bedrijven, opdragen, toevertrouwen, gelasten ; aanstellen. SE -, vrf. zich blootstellen. "...METTEUR, M.
(126)• draaijer, touwslager, m.
COMMINUTION, f. (83) dreiging, v. * ... TOIRE, a. dreigend.
COMMINUTION, f. beenvergruizing, v.
Commis, m. zaakwaarnemer ; klerk, kantoorbediende;
kommies, poortwachter, M.
COMMISERATION, f. mededoogen, o. deernis, v.
COMMI , SAIRE, m. kommissaris, aangestelde, gelastigde, m.
Comm.issioN, f. last, m. order, boodschap, magt, volmagt,
kommissie; (34) provisie, v. "-NAIRE, m. zaakbezorger, kommissionair ; boodschaplooper, kruijer, M.
COMMISSURE, f. (74) vereenigingspunt, o.; (13) voeg, v.
COMSIODAT, M. geleend goed zonder interest, bruikleen, o.
" AIRE, m. bruikleener, m
COMMODE, a. gemakkelijk, rekkelijk ; geschikt ; inschikkelijk. "-, f. ladetafel, v. k ...D6IENT, adv. gemakkeCOMMERE,

lijk.
f. gemak, gerijf, gerief, O.; getnakkelijkf. p1. heimelijk gemak, O.
heid; gelegenheid, v.
COMMOTION, f. ontroering, v. schok (des tigchaams), m.;
geweldige beweging, v.
COMMUABLE, a. veranderlijk. *...ER, va. - la pain, de
straf veranderen, verzachten.
COMMUN, a. gemeen, algemeen; gemeenschappelijk ; gewoon ; laag, gemeen ; beiderlei. *-, m. gemeenschap, v.;
het gemeen, gemeene yolk, o. ; de dienatboden.
COMMUNAL, a. eene gemeente aangaande,, tot eene gemeente behoorende. "...NAUTA , f. gemeente, v. ; gild, o.
"...NAUX, m. p1. gemeente-weilanden, O. MV. * ...NE, f.
gemeente, v.-8, p1. gemeente-goederen, o. mv.; chambre des
Communes, het Lagerhuis in Engeland. *„.xtritarrr, adv.
doorgaans, gewoonlijk, gemeenlijk. *...EzAET, m. die
ten avondmaal gnat, ledemaat, kommuniant, m.
f. mededeelbaarheid, v. * ... NICABLE, a. mededeelbaar. "...NICATIF, a. mededeelzaant; overervend.
* ...NICATION, f. mededeeling, kennisgeving ; gemeenschap, v. ; omgang ; zamenhang, m.
va. et n.
het H. Avondmaal uitdeelen, - ontvangen. * ...NION, f.
vereeniging in het geloof, v. ; H. avondmaal, nachtmaal, o. ...NIQUER, va. et n. mededeelen, kennis geven ; omgaan, verkeeren ; zamen-, ineenloopen. SE -,
vrf. zich mededeelen ; overslaan, overerven ; zamen-,
ineenloopen. "...NISME, m. leer van het algemeene bezit, v. "...NISTE, m. voorstander van het algemeen
bezit, kommunist; gemeenschappelijke vruchtgebruiker,
- bezitter, m. "...TATIP, a. veranderlijk, verwisselend.
* ...TATION, f. verandering ; verzachting (van straf), v.
COMPACITE, f. digtheid, vastkeid, v.
COMPACT, m. verdrag, k,ompakt, o. overeenkomst, v. *-E,

a. digt, vast, ineengedrongen.
f. gezellin, gade, v. "...PAGNIE, f. gezelschap,
genootschap, o. ; maatschappij ; beside, kompagnie, v.

COMPAGNE,

"...PAGNON, m. makker, medgezel, medegenoot; knecht,
werkgast, maat, kameraad, m.

COMPARABILITfi, f. vergelijkbaarheid, v.
"...R ABLE, a.
- h, vergelijkelijk, te vergelijken.
"...RAISON, f. vergelijking, gelijkenis, v. "...RAITRE, vn. voor den regter verschijnen. "...RANT, a. et m. (83) verschijnende; die
voor den regter verschijnt. "...RATIF, m. (98) vergelijkende trap, m. "...RATIF, a. "...RATIVEMENT, adv.
vergelijkend ; vergelijkenderwijs.
* ... RER, va. vergelijken. * ... ROIR, vn. (83) verschijnen voor het geregt.
COMPARTIMENT, m. sierlijke indeeling, - afdeeling, v.
"...TIR, va. in vakjes verdeelen.
"...TITEUR, as. regter
wiens gevoelen tegen den rapporteur is en daardoor de
stemmen verdeelt, in.
COMPARUIT, m. getuigschrift van verschijning, o.
TION, f. verschijning voor het geregt, v.
COMPAS, M. passer, m. ; kompas, o.; winkelhaak,m. zwei,
v. ; - de cordonnier, schoenmakers maat, v. ; - de mer,
zeekompas, o. "-SAGE, m. afdeeling met den passer, v.
"-0, a. afgepast, afgemeten; gemaakt, overdreven,
naauwkeurig. * - SER, va. alpassen, met den passer afmeten; rijpelijk ov,rwegen, schikken.
"-SEUR, m. afpasser, afmeter, m.
COMPASSION, f. medelijden, mededoogen, o. deernii,v."-NER
(SE), vrf. medelijden deernis hebben, bewogen zijn (met).
COMPASSURE, f. erf van een huis, o.
COMPATERNITE, f. gevaderschap, O.
COMPATIBILITE, f. overeenstemming, f. * ...TIBLE, a. overeen te brengen, overeenigbaar, overeenstemmend. "...TIR
a, vn. medelijden deernis hebben. "...TISSANT, a. medelijdend, gevoelig. "...TISSANCE, f. medegevoel, o.
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f. landgenoot, iq. en v.
COMPATRIOTS, M.
COMPENDIUM, m. kort begrip, uittreksel, o.
COMPENSATION, f. vergoeding, schadeloosstelling ; gelijkstelling, v. * ... SER, va. vergoeden, doen opwegen; gelijk

*...sout, m. (SO)
setting; kompositie; kapitulatie, v.
zetplank, v.
COMPOST, m. (136) mestvermenging, v.
COMPOSTEUR, m. (10) zethaak, m.
COMPOTATEUR, m. mededrinker, m.
COMPOTE, f. met suiker ingelegde vruchten, v. mv. kompot, v.
m. kompotglas, O. -kom, v.
"...SION,
COMPREHENSIBLE, a. begrijpelijk, bevattelijk.
f. bevatting, v. begrip, o.
f. bevaltingsvermogen, o. "...sip, a. begrijpelijk, bevattelijk.
COMPRENDRE, va. inhouden, bevatten, behelzen ; begrijpen,
verstaan, vatten.
COMPRESSE, f. (36) kompres, o.
COMPRESSIBILITA, f. zamendrukbaarheid, v. "...KELE, a.
zamendrukbaar, persbaar. zamendrukking,
zamenpersing, v.
COMPRIMABLB, a. zamendrukbaar ; bedwingbaar, te beteugelen. *...MBR, va. zamenpersen, zamendrukken ; beteugelen, bedwingen.
COMPROMETTRB, vn. et a. ter beslissing van scheidslieden stellen ; aan onaangenaamheden blootstellen, in
opspraak -, in verdenking brengen ; kompromitteren.
zijne eer blootstellen.
vrf. zijnen goeden nuam
SE
* ...MIS, En. onderwerping aan de uitspraak van scheidslieden, v.; kompromis, o. * .-..MISSAIRE, m. scheidsman, m.
COMFROvINCIAL, a. uit dezelfde provincie.
COAIPTABILITA, 1. orde der rekeningen ; rekenpligtigheid,
verantwoordelijkheid, v.
"...BLS, a. verantwoordelijk,
rekenpligtig, rekenschap verschuldigd.
COMPTANT, a. klinkende specie, v. gereed geld, o. kontante penningen, m. my.
COMPTE, m. rekening, berekening ; optelling, v. ; getal,
o. ; worp (in het tellen), m. ; voordeel, o.; r rond, elfene
ronde som, v. ; a -, in mindering, op rekening ; rendre -, rekenschap geven. "...TER, va. et n. tellen, rekenen, berekenen ; betalen ; achten, beschouwen ; afrekenen (met iemand) ; stoat maken.
m. rekenaar ; (41) sluitklink, v. * ...TOIR, m. kantoor, o. ; loonbank, v. "...TORISTE, m. kantoorbediende, -schrijver,
boekhouder, m.
COMPULSKR, va. noodzaken eon geschrift geregtelijk na
to zien. geregtelijk bevel em stukken to
laten nazien, o.
COMPUT, m. tijdrekening voor den kerkelijken almanak,
m. *-ISTE, w. kerkelijke tijdrekenkunde, m.
COMTAL, a. grafelijk. * ...TAT, ni. graafschap, o.
graaf, m. * ...TERSE, f. gravin, v. *...Tfi, m.
COmTE,
graafschap, o.
CONASSIERE, f. (126) vingerling, m.
CONCASSER, va. stampen, in stukjes stooten.
m. gestampte peper, v.
CONCATENATION, f. aaneenschakeling, v. verband, o.
CONCAVE, a. rond uitgehold.
, v. ronde hollig-

et

stellen.
COMPARAGE, m. peetschap, 0.

m, gevader, peel, peter, doopheffer ; doortrapte vrolijke grit; geheime helper eens goochelaars, m.

COMPERE,

* ...TENT, a. bevoegd.
COMPATENCB, f. bevoegdheid, v.
* ...TER, vn. wettiglijk toebehooren.
COMpATITEUR, m. mededinger, m. "...TITION, f. mededinging, v.
Comm Autuit, m. verzamelaar ; zamenflanser, m."...LATION, f. bijeenverzameling van stukken uit verscheidene
schrijvers, v. "...LER, va. uit verscheiclene schrijvers bijeengdren en opstellen ; • zamenflansen.
COMPITALES, f. pl. (25) feesten ter eere der huisgoden, o. my.
COMPLAIGNANT, m. (83) klager, m. *-E, f. klaagster, v.
"...PLAINTE, f. aanklagt, V.
COMPLAIRB, vn. zich naar iemand schikken, zoeken te
vrf. behagen scheppen.
behagen, - to believen. an
"...SANCE, f. gedienstigheid, v.; welbehagen, o. * ...SANT,
a. "...SABIMENT, adv. gedienstig, -lijk, beleefd, -elijk.
"...SANT, m. oogendienaar. m.
COMPLANT, m. veld met wijngaarden beplant, o. * -ER,
va. (een veld) met wijngaarden beplanten. "-ERIE, f.
regt op zoodanig veld, o.
COMPLEMENT, m. aanvulsel ; o.; aanvulling ; ,(83) bepaling, v. "-AIRE, a. aanvullend.
COMPLET, a. volledig,voltallig, volkornen. * m. volledigheid, voltalligheid, v. "...PLETEBIENT, m. aanvulling,
voltalligmaking, v. -, adv. ganschelijk, volkomen, geheel en al, te eenenmale. "...PLATER, va. volledig
voltallig maken, aanvullen.
COMPLEXE, a. zamengesteld, zamengevoegd.
f. ligchaamsgesteldheid ; natuur, v. ; aard, m. -Ng, a.
geaard, gesteld. "...PLEXITA, v. zamengesteldheid, v.;
het zamengestelde.
COMPLICATION, f. verwilckeling, v.; zamenloop, m.
COmPLIcE, a. et m. f. medepligag ; medepligtzge, m. en
v. *...crrA, f. medepligtigheid, v.
COMPLIES, f. p1. (140) lofzangen op het einde van de
avonddienst, m. my.
COMPLIMENT, m. pligtpleging, v.; bewijs van beleefdheid, kompliment, o. ; dienstaanbieding ; buiging, groctenis, gebiedenis, v.; - de felicitation, gplukwensching ;
- de remerciment, dankbetuiging, v. * -ER, va. pligtplegingen maken; verwelkornen, begroeten.
"-EUR, m.
* -FUSE, f. komplimentenmaker, m. -maakster, v.
COMpLiQuE, a. ingewikkeld ; gemengd, verward. *...QuER,
va. in-, verwikkelen.
COMPLOT, m. zamenspanning, v. komplot,
o. "-ER, va.
zamenspannen.
COMPONCTION, f. berouw
o. smart over zonden, v.
COmPON, m. (116)kwartier, o. "-A, a. (116) gekwartierd,
zamengesteld.
COMPORTER, va. et n. verdragen, dulden, gedoogen. SE -,
vrf. zich gedragen.
COMPOSER, va. et n. zamenstellen, -mengen ; maken,
vervaurdigen, schrijven, opstellen ; letterzetten ; overeenkomen, een verdrag maken. SE -, vrf. zamengesteld
zijn; gelaat en wezen naar omstandigheden schikken.
"...SITE, a. (13) gemengd. "...SITEUR, m. komponist,
toondichter; letterzetter, tn. * ...SITION, f. zamenstelling,
v. ; zamenmengsel ; opstel, o. ; vervaardiging ; letter-

CONCEDER, va. vergunnen, toestaan, inwilligen.
Co N CELIIBRER, va. medevieren.
CONCENTRATION, f. zamentrekking in ten middelpunt,
v. *
va. naar het middelpunt zamentrekken ; in
een punt vereenigen. SE
vrf. peinzend
droefgeestig

zijn. * ...TRIQUE, a. evenmiddelpuntig.
CONCEPT, m. denkbeeld, begrip, o. * -IBILITA,
pelijkheid, v. * -IF, a. bevattelijk, vatbaar.

f. begrijf.
gedachte, v. ; denkbeeld, o. ; ontvangenis, v. * -IONNAIRE, M. (3t) voorstander der onbevlekte ontvangenis, m.
CONCERNANT, prep. betreffende, aangaande. * ...NER, va.
raken, betreffen, aangaan.
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CONCERT, m. harmonies van stemtnen of apeeltuigen, v.

concert, 0. ; overeenstemming, v.- de -, eenstemmig.
* -ANT, m. concertspeler, m. koncertspeelster, v.
* -ER, va. overleggen, beramen.
CONCESSION, f, vergunning, verleening, v. afatand, m.
koncessie. "-NAIRS, IU.' die eene vergunning ontvangen
heeft, koncessionnaris, m.
CONCETTI, M. pl. valsch vernuft, O.
va, begrijpen,
CONCEVABLE, a. begrijpelijk.
bevrucht worvatten, verstaan ; ontvangen, zwanger
den ; vervatten.
CONCHE, f. tweede horn van zoutvijvers; kleeding, staatale, v.
CONCHI, m. kaneet, 0.
CONCHOIDE, f. (122)

halvernaanzlijn, v.

CONCHYLE, nt. purperslak, v.

* ... LIOLOGIS, f. schelp-

kande, v.
kastelein, hubs-, hof-, kasteelbewaarder, tn. -bewaarster, v.; cipier, m. * -RIB, f. cipierswoning, v. -ambt, o. gevangenis, v.
"...LIABLE,
CONCILE, m. koncilie, o. kerkvergadering, v.
*...LIa. wel overeen to brengen, bestaanbaar met...
ABULE, f. onwettige kerkvergadering ; verdachte bijeenkomst, v. "...LUNT, "...LIATOIRE, a. verzoenlijk, verzoenend, bevredigend. * ...LIATEUR, tn. bevrediger, m.
"...LIATRICE, f. bevredigster, v. "...LIATIoN, f. verzoening, bevrediging, overeenbrenging, v.
"...LIER, va.
verzoenen, bevredigen; verwerven.
Concis, a. Icon, beknopt, bondig. "-ION, f. beknoptheid
van stijl, v.
CONCITOYEN, m. "-NE, f. snedeburger, m. -es, v.
CONCLAMATION, f. het roepen van den naarn eens dooden bij de Romeinen; sein tot het opbreken van een
leger, O.
CONCLAVE, m. vergadering der kardinalen bij de verkiezing van een pans, v. *...VISTE, m. dienaar eens
kardinaals tn het konklave, m.
CONCLUANT,a. duideldk, bondig. "—RR, va. et n. beslaiten ; sluiten, afleiden. "—SIP, a. besluitend, gevolgtrekkend. *...sIoN, E besluit, slot, o. ; gevolgtrekking, v.
-, adv. kortom, met een woord.
"...8IONS, f. pl. (83)
eisch van partij, tn, konklusie, v.; gevoelen van den
reqter, o.
CONCOCTION, f. spijsverlering, maagkoking, v.
CONCOMERE, M. komkommer, m.
CONCOMITANCE, f. vergezelschapping, vereeniging, v.
"...MITANT, a. vergezellend ; medewerkend.
CONCORDANCE, f. overeenstemming, v. ; woordenboek van
den bijbel, O. "...DANCIEL, "...DANTIEL, a. overeenkomstigheden bevattende. "...DANT. tn . (1091 middelstem, v. "...DAT, tn. overeenkomst -, v. verdrag met
den pans, konkordaat, O. "...DE, v. eendragt, eensgezindheid, v. "...DER. vn . eendragtiglijk handelen; eensgezind
eenstemmig zijn.
CONCOURIR, vet. medewerken, bijdragen ; mededingen.
"...COURS, m, toeloop, zamenloop,
in. ; medewerking,
mededinging, v.
CONCRET, a. zamengesteld; verdikt.
"...ORATION, f. zamenvoeging, zamenpakking, v.
CONCURINAGE, m. onwettige zamenwoning, v. "...BINAIRE, m. die eene bijzit houdt.
"...BINE, f. bijzit, v.
bijwijf, O. "...PISCENCE, f. begeerlijkheid, kwade neiging, v. "...PISCIBLE, a. begeerlijk, begeerig.
CONCULQUER, va. met voeten treden.
CONCURREMMENT, adv. om strijd, gezamenlijk.
f. mededinging, v. ; jusqu'a la - de..., tot het beCONCIERGE, tu. et f.

CON.
loop van... * ...RENT, M. mededinger, m. •B, f. mededingster, v.
t-NAIRB,
CONCUSSION, f. knevelarij, geldafpersing, v.
m. knevelaar, m.
CONDAMNABLE, a. laakbaar, berispelijk, strafwaardig.
"...NATION, f. verwijzing, veroordeeling, v.; venial!, a,
"...NATOIRE, a. veroordeelend. * ... NER, va. veroordeelen,
vrf.
88
verwijzen; taken, afkeuren; toespijkeren.
achuld bekennen.
•
f. zaCONDENSABLE, a. zamendringbaar.
mendringbaarheul, v. * ... 8ATION, f. verdikking, v.
"...8ER, va. verdikken.
CoND.EscimAtqcs, f. coegevendheid, inschikkelijkheid, v.
vn. zich naar iemands wit schikken; toegeven.
CONDICTION, f. terugeordering, v.
CONDIGNE, a. "-Mawr, adv. (31) gee,enredigd ; evenrediglcjk. * ...(}NITS, f. evenredigheid aan de misdaad, V.
CONDIMENT, tn. toespijs, V.
CONDISCIPLE, tn. m.edescholier, medeleerling, m.
CONDIT, tu. kon/ijt, o.
CONDITION, t aard, staat, m.; eigenschap, hoedanigheid,
v. ; stand, staat, m. ; aanwezen, o. ; afkomst; dienst,
v. ; beding, o. voorwaarde, v. *-NE, a. in een staat,
gelconditionneerd. *-NEL, -LBMENT, adv. voorwaar* -NER, va. in behoorlijken staat brengen.
CONDOLEANCE, f. rouwbeklag, O. "...TIBILITA, f. (73)
geleidende kracht, v.
CONDOR, m. lammergier, kondor,
CONDUCTEUR,
tn. leidsman, geleider, Wielder,
M.
"...TION, f. huur, v. "...TRICE, f. leidsvrouw, geleidster, v.
CONDUIRE, va, leiden, geleiden, voeren ; aanvoeren ; mennen, drifven; besturen; begeleiden. 8B
vrf. zich gedragen.
tn. opziener eener houtverkooping, tn.
CONDUIT, tn. pijp, buts, goot, v. ; sauf
vrijgeleide, o.;
- de la respiration, lachtp;jp, v.
CONDUITS, L gedrag, o. levenswijze ; leiding, begeleiding,
v.; geleide; opzigt, toevoorzigt; bestuar, bewind, o,
waterleiding, v.
Comm.% in. (74) knokkel, m.
CONE, in. kegel, tn.
CONFABULATEUR, m. gemeenzame Prater, M. "..,LATION,
f. gemeenzaam gesprek, o. "...LER, vn. zamen kouten.
CONFECTION, 1. vervaardiging, v. het maken; zamengesteld geneesmiddel, o. *-NEE, va. vervaardigen, maken,
bereiden.
CONFADERATIF, a. bondgenootschappelijk.
"—RATION, f.
bondgenootschap, o. "...RER (8E), vrf. zich onderlinq
verbinden, een eed- of bondgenootschap maken.
in. pl. bondgenooten, m. Inv.
CONFARENCE, I. vergelljking ; bijeenkontst ; konferentie,
onderhandeling, v. "...RENCIER, in. voorzitter eener
konferentie, tn. * ... RER, vn. et a. met elkander spreken,
redewisselen; vergelejken, overzien; opdragen; verleenen.
CONFESSE, f. biecht, v.; a - ter biecht. "...FESSER, va.
biechten, belijden, bekennen ; de biecht ontvangen. an -,
vrf.biechten(voor eenpriester). * ... FE3SEUR, tn. biechtvader ; belijder der christelijke godsdienst, tn.
"...FESSION,
f. bekentenis, belijdenis, biecht, v.; - de foi, geloofsbelijdenis. m. biechtstoel, in.
"...FESSIONNISTE, tu. Lutheraan (van de auysburgsche belijdenis), m.
CoNFIANcE, f. vertrouwen, o.; vrijmoedigheid, v.; zelfvertrouwen, o. verwaandheicl, v.
*...ANT, a. vertrouwe-

-CON.
lijk ; verwaand. "...DEMMENT, adv. vertrouwelijk.
*...DENcE, E vertrouwen, o. vertrouwelijkheid, v. "...DENT,
M. "...DENTIAIRE, M.
in. vertrouweling, verirouwde,
bezitter van eene prebende in naam van een ander, m.
"...DENTIEL, a. -LBMENT, adv. vertrouwelijk. "...DENTISSIME, m. boezemvriend, m.
vrf. zich
SE
CONFIER, va. vertrouwen, toevertrouwen.
betrouwen, verlaten.
CONFIGURATION, f. uiterlijke gedaante, v. ; aspekt der
planeten, O.
CONFINER, vn. - h, - avee, aanpalen, aangrenzen. *-,
va. verbannen. SE -, vrf. zich naar eene eenzame plaats
f. aangrenzing, aanpaling, v.
begeven.
CONFINE, M. pl. grenzen van een land, v. mv.
va.
inmaken,
inleggen, konfijten; (hidden) beCONFIRB,
reiden.
CONFIRMATIF, a. bevestigend. * ...MATION, f. bevestiging,
bekrachtiging ; inzegening. v. ; (140) vormsel, o. "—mut,
va. bevestigen, bekrachtigen; (140) vormen. SE -, vet.
zich bevestigen.
"...CATION, f.
CONFISCABLE, a. verbeurd to verklaren.
verbeurdverklaring, v.
"...SEUR, m. sulkerCormiesitis, f. suikerbakkerij, v.
bakker, m.
CONFISQUER, va. verbeurd verklaren, aanhalen.
C0NFIT, a. gekonfijt, ingelegd ; zeer rijp. "-, m. looijerskuip, v.
CONFITURES, f. pl. ingemaakte vruchten,konfituren,v. m.
"...TURIER, m. suikerhakker, banketbakker, m.
CONFLAGRATION, f. algemeene brand, m.
CONFLE, va. zware peperbaal, v.
CONFLIT, m. schok, m. ; botsing, verwikkeling, v. twist,
m. konfiikt, o.
CONFLUENT, M. zamenloop, M.
CONFONDRB, va. ondereenmengen, verwarren ; beschawnd
verlegen maken.
CONFORMATION, f. natuurlijke gesteldheid en evenredigheid der deelen, v. * ... ME, a. gelijkvormig, overeenkomstig. "...MAMENT, adv. gelijkvormiglijk, overeenkomstiglijk. va. gelijlcvormig maken; rigten, schikken.
'..MISSE -, vet. zich schikken, - rigten, gedragen.
TB, m. et f. belijder m. belijdster der heerschende
godsdienst in Engeland , v. "...MITA, f. geltjkvortnigheid,
overeenkomst v.
COMFORT, m. bijstand, m. hulp, v. "-ABLE, a. verster"-ATIF,
kend, verkwikkelijk, goed, geschikt, gemakkelijk.
a. versterkend. "-ER, va. versterken.
f.
medeCONFRATERNBL, a. tnedebroederlijk.
broederschap, v.
CONFRERE, m. medelid, o. tnedebroecler, medgezel,
M.
f. godsdienstig genootschap, o. broederschap, v.
CONFRONTATION , f. verhoor, o. ; tegenoverstelling ; vergelijking, v. "...TER, va. getuigen tegen een beschuldigde
stellen of hooren ; vergelijken.
CONFUS, a. verward, gemengd ; duister, onverstaanbaar ;
beschaamd, verlegen, ontsteld. "-EMENT, adv. in de
f. verwarring,
war, verwardeliik ; duisterlijk.
wanorde ; verlegenheid, schaamte, beschaming , schande, v.
CONGE, M. (67) ertsmand, v.
CONGA, m. afscheid; verlof, ontslag, o. afdanking, v.;
speeldag, vrije dag voor scholieren ; (126) zeebrief,
opzegbaar
scheepspas, m. "-ABLE, a. (83) domaine
domein, o. "-DIER, va. afdanken, bedanken,wegzenden ;
verlof geven, vrijlaten, ontslaan; (126) afdanken.
CONGILABLE, a. bevriesbaar. "...TION, f. bevriezing, stol-

ling, :framing, v.

CON.
CONGELER, va. doen bevrzezen, stremmen, stollen.
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SE -,

vet. bevriezen, stremmen, stollen.
CONGENERS, a. gelijkslachtiq, -soortig, -aardiq ; muscle -,
(74) medespier, medewerkende spier, v.
"...VIAL, "...NITAL, a. aangeboren.
CONGESTION, f. i22) verzameling (van vochten), v.
CONGIA IRE, m. (25) uitdeelinq (van geld enz.) door de
keizers, v.; (30) de milddadigheid.
CONGLOBATION, f. (83) opeesstapeling van bewijzen, v.
*..MERE, a. zamengepakt.
CONGLUTINATION, f. laming, lijmigmaking ; verdikking,
v. "...TINER, va. lijmen ; lijmig maken.
CONGRATULATION,
f. gelukwensching, felicitatie, v.
*...TULER, va. gelukwenschen, feliciteren.
CONGRE, m. (126) trensing, v. "-, va. een touw
trensen.
CONGRfiGANISME, m. stelsel
o. leer -, v. geest der
broederschappen, m. "...NISTE, m. lid van eene geestelijke broederschap van leeken, o. "...TION, f. geestelijke
broederschap, v. ; la - des fideles, de algemeene kerk.
CONGRES, m. bijeenkomst van souvereinen of gezanten
enz. ; vergadering, v. kongres, o.
CONGRU, a. behoorlijk, genoegzaam, toereikend. *-ArroB,
f. (64) volkomene gelijkheid van twee grootheden, v.
"-ITE, f. (34) overeenstemming der goddelijke genade
met den wil des menschen, v.
CONGRfiMENT, adv. naauwkeurig, -lijk, juist, zeer geschikt, zeer gepast.
CorrirERE, a. (53) kegelvormige vruchten dragende.
Corm, *-LB, CONIN, m. konijn, o.
CONIQUE, a. kegelvormig ; section -, (422) kegelsnede, v.
CONJECTURAL, a. "-EMENT, adv. vermoedelijk, onzeker ;
bij giasing. "—TITRE, f. gissing, v. vermoeden, o. -R,
va. gissen, vermoeden. "...TUREUR, m. die op gissingen
to werk gaat.
CONJOINDRE, va. zamenvoegen door het huwelijk enz.,
verbinden, vereenigen; regle conjointe, (84) regel van
vijven, m. ; les conjoints, de echtelieden. "...TEMENT,
adv. gezamenlijk, to zamen.
CONJONCTIF, a. zamenvoegend, verbindencl. *-, m. (98)
bij-, aanvoegende wijze, v. * ...TION, f. zamenvoeging,
verbinding, v.; (98) voegwoord, o. * ...TIVE, f. (74) het
witte oogvlies. "...TURA f. gelegenheid, omstandigheid,
v. ; staat, toestand; zamenloop van taken, m.
CONJOUIR (SE), vrf. zich mede verblijden. "...MANCE, f.
deelneming in vreugde, v.
CONJUGAISON, f. (98) vervoeging, tijdvoeging der werkwoorden, v. "...GAL, a. -EXERT, adv. echtelijk ; amour -,
huwelijksliefde, v. "...GUER, va. een werkwoord vervoegen. SE -, vet vervoegd worden.
CONJURATEUR, m. zamenzweerder ; geestenbezweerder,'
m. "...RATION, f. zatnenzwering, v. -8, pl. bezwering,
dringende ootmoedige bede, v. "...RER, vn. et a. zamenzweren; bezweren ; smeeken, bidden. "...RIB, m. pl.
zamengezworenen, m.. mv.
CONNAISSABLE, a. kennelijk, kenbaar. "...SANCE, f. kennis ; kundigheid, wetenschap; bewustheid, v.; bekende,
m. en v. -8, pl. voetstappen van een hert, m. my.
"...SEMENT, M. (34) vrachtbrief, m. kognossement, v.
m. kenner, m. -, a. kundig.
f.
kenster, v.
CONNAITRE, va. et n. kennen, verstaan, inzien; regter
zijn; je m'y connais, ik versta het, ik weet het to
ne Se connalt pas, hij vergeet wie
beoordeelen;
hij is.
CoriztiTABLE, m. konnetabel (Mel), m. * ...TABLIB, f.
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van vaders zijde, v.
t. geweten, gemoed,
a. bewustheid. v.
4 ...oz ux, a.
...SEMENT, adv. opregt, eerlijk, naauwgezet gentoedeldk, met geweten, in gemoede.
CON SCRIP PION, 1. upschrijving tot de krijgsdienst, krijgsopschrijving, konskriplie, v. * ... SCRIT, m. opgeschrevene
tot de krijgsdienst ; folding. -, a. peres conserits, (25)
beschrevene vaders.
CONSECRATEUR, m. wijdei, inwijder,
M. * ...CRATION,
f. inwijd , ng, inzegening, heiliging, v.
Si:CUTIF,
a.
achtereenvolgende
in
tijd.
"...TIVEMENT,
CON
adv. achtervolgelijk, achtereen.
CONSEIL, In. raad, in. raadgeving, v. ; besluit,
o. ; raadgever, raadsman, raad, is.; lid van den raad,
o.;
raadsvergadering, vroedschap, v.
-LER. m. raad, raadsman, raadgever ; raadsheer, m. * - LERE, f. raadgeefster ; vrouw van een raadsheer, v. "-LEE, va. raden,
raad geven, aanraden.
CoNsiffixi, a. (136) met allerlei vruchten of gewassen
bezaaid.
CONSENS, m. akte waarbij de afstand eener prebende
enz. won't goedgekeurd, v.
CONSENT, in. schriftelijke bewilliging, v.
* - EMENT, m.
inwilliging, bewilliging, toestemming, v. *- IR, vn. et a.
inwilligen , bewilligen, toestemmen; 12() doorzetten.
CONSEQUEMMENT, adv. bdgevolg, gevolgelijk, dus, derhalve. "...QUENCE, f. gevolg, o. ; gevolgtrekking, v. besluit; gewigt, belang, o. "...QUENT, m. gevolg, o. ; par
bijgevolg, gevolgelijk, dus, derhalve.
*...QuENT, a.
overeenstemmende, zich gelijk blijvende.
CONSERVATEUR, M. * ...VATRICE, f. bewaarder, behoeder, behouder, m. behoudster, v.
* ... VATION, f. behead,
onderhoud, o. ; onderhouding, instandhouding ; bewaring, v. * ... VATOIRE, f. handhavend, beschermend.
verbeterhuis, huis ter verpleging, o. ; vrijschool van muziek enz. to Parijs, v. ....V E, f. konserf, o. ; ingelegde
vruchten, v. mv.; (126) konvooischip, o.; de -, (126) in
va. bewaren, behouden ;
ge:elschap, in konvooi.
onderhouden, handhaven; goedhouden. SE -, vrf. zdne
gezondheid bewaren, zich goed houden, zich behouden;
goed blijven. *...vEs, f. pl. bril tot onderhoud van het
gezigt, m.
CONSCIENCE,

CON.

CON.

geregtshof der fransche maarschalken ; maarschalksgebied, o. ; waardigheid van konnetabel, v.
Cozolms, a. verknocht, verbonden.
f. verband, o.
verbinding, v. ; zamenhang, m.
f. verband, o.
verbinding, overeenIcemst, v.
Comm, m. Iconijn, o. * -LER, vn. uitvlugten waken.
*-LITRE, f. uitvlugt, v.; kondnenhoi, o.
CONNIVENCE, f. oogluiking, toegevendheid, medepligtivheid, v. * ...VER, vn. giglaiken, oogluikend toelaten,
door de vingers sten; on3er tette deken liggen.
CONNOTATION, f. duistere tweede beteekenis, v.
CoxolDE, m. (122) kegelvormige figuur boven platachtig, v.
CONQUE, f. groote seeschelp ; (74) oorhelte, v.
CONQUERANT, m. veroveraar, m. * ...QUiRIR. va. veroveren,
overwinnen, verwerven. *...QuitT, m. (83) aangewonnen goed van echtgenooten, o. "...QUiTE, f. verovering,
overwinning, v. ; het veroverde.
" ... QUETTE, f. (53)
soort van anjelier, m.
CONS ACR AN T, m. et a. eveque
wijbisschop, M.
* ...CRER, va. wijden, inwijden, inzegenen, heiligen;
toewijden, opdragen ; tot priester ordenen. ss vrf.
zich toewijden.
CONSANGUIN, a. freres -a, soeurs -es, breeders -, zusters
van vaders kant alleen. bloedverwantschup

CONSIDENCR, f. (57) inzakking, v. het nervallen.
CONSIDERABLE, a. aannierketijk, aanzienlijk; nterkelijk,

gewigtig.. *-}tENT, adv. grootelijks, seer veel, merkekk,
aanmerkelijk. * ...RANT, m. beweegredenen eener wet,
enz., v. -, a. omzigtig, behoedzaam, * ...RATION. f.
beschouwing, aanmerking, overweging, overdenking, reden, v.• ontsag, aanzien, o. * ...RfiXENT, adv. voor-,
omzigtiglijk. * ...RER, va, beschouwen, overwegen, overdenken, overleggen, inzien, in aanmerking nemen; achten, hoogachten.
CONSIGNATAIRE, m. (83) bewaarder; (34) konsignataris, m. * ...ONATION, f. sending, konsignatie van koop-

waren, v. het geregtelijk in bewaarders hand geven van
gelden of goederen, o. "...ONE, i wachtwoord, o. order
der schildwachten, v. ; verbod van wit to gaan, o.
* ...ONER, va. onder regt leggen, in geregtelijke bewaring geven; vertrouwen; overgeven; in kommissie zen-

den; tvachtorder geven.
CONSISTANCE, f. dikte, lijvigheid ; vastigheid, bestendigheid, v. * ...TANT, a. - en, bestaande in. * ...TER, vn.

bestaan.
*...TOCONSISTOIRE, M. kerkeraad, m. konsistorie, o.
EMENT, adv.
R1AL, a. tot den kerkeraad behoorende.

in een kerkeraad, naar de wijze van een kerkeraad.
* ...TORIA LITfi. f. overeenkomstigheid met den kerkeraad;
kerkerauds eigenschap, v.
* ... LANT, * ...LATOIRE, a.
CONSOLABLE, a. troosibaar.
vertroostend, troosteldk, troostrijk.
CONSOLATETJR, m. "...LATRICE, f. trooster, m. -es, V.
(46 en 96)
* ...LATION, f. [roost, m. vertroosting, v. ;
strafgeld, o. straf, v. "... LER, va. vertroosten, troosten.
vrf. zich troosten.
SE
CONSOLE, f. (13) kraagsteen, m.; spiegel .,penanttafeltje,o.
CONSOLIDATION, f. bevestiging ; genezing eener wonde, f.
a. bei'estigd. * ...DER, va. bevestigen, versterken;
heelen, toeheelen, genezen. SE -, vrf. zich bevestigen,
- versterken.
CONSOMMATEUR, M. verteerder ; (van Jezus) voleinder,
volbrenger, m. * ...M.ATION, f. vertering, v. gebruik;
vertier, debiet, o.; voleindiging, voltrekking, volbrenging,
kruchtig vleeschv. ; einde (der wereld), o.
nat, o. -, a. volmaakt, volkomen, volslagen; bedreven,
volleerd. * ... MER, va. gebruiken, verbruiken, verteren ;
voleindigen, voleinden, volbrengen ; het vleesch goed laten uitkoken.
CONSOMPTIF, a. (22) verterend.
* ...TION, f. vertering,
verbruiking, slijting ; (22) tering, v.
CoNsoNNANcR, 1. akkoord, o. gelijkluidendheid van twee
klanken, v. * ...NANT, a. overeenstemmend, gelijkluidend.
CON SONNE, f. (98) medeklinker, m. * -R, vn. medeklinken.
CONSORTS, M. pl. (mede) genooten, medestanders; (83)
medebelanghebbenden, n1. mv.
CONSOUDE, f. (53) waal-, smeerwortel, m.
CONSPIRATEUR, ni. zamenzweerder, eedgenoot, m. * ... RATION, f. zamenzweeing, v.
* ...RER, vs. et a. zamenzweren, zamenspannen; zweren, toezweren.
CONSPURR, va. (op iets) spuwen; (voor iem.) uitspuwen,
iemund verachten.
CONSTABLE, a). policiebeambte in Engeland, m. * ...BUL A IR m. (eert.) slotvoogd, kastelein,
CONSTAMMENT, adv. standvastiglijk, bestendiglijk ; zeker,
gewis. "...STANCE, f. standvastigheid, bestendigheid,
volharding, onwrikbaarheid, v.
"...STANT, a. standvaslig, onwrikbaar; volhardend; zeker. f. (112)
onveranderldke grootheid, v. "...STATER, va. bewijzen,
staven.

CON.

CON.
CONSTELLATION, f. gesternte, sterrebeeld, o.

....a,

a.

onder een zeker gesternte geboren, - ontstaan.
CONSTER, vimp. (83) blijken.
CONSTERNATION, f. ontsteltenis, verbaasdheid, verslagenheid, v. * ... NER, va. ontstellen,ontroeren,verschrikken.
* ... PER,
CONSTIPATION, f. verstopping, hardlijvigheid, v.

va. verstoppen, hardlijvig maken.
a. (83) aanstekend, magtgevend ; eene
staatsregeling vormende ; partie -e, bestanddeel, o. *-, m.
(26) lid der tnagtgevende vergadering van 1790. * ...TURR, va. een geheel uitmaken ; aanstellen ; doenbestaan;
instellen; bepalen; - une pension, eene jaarwedde vastf. zamenstelling, inrigting ; aanstellen.
stetting, v. ; gestel, o. ; staatsregeling, grondwet ; vaststelling eener rente of jaarwedde, v. "...TUTIONNEL, m.
grondwetsgezinde, m. -, a. -LEMENT, adv. met de
staatsregeling overeenkomende.
CONSTRICTEUR, m. (74) toetrekkende spier, v. "...STRICTION, f. (73) zanzentrekking, V. * ...STRINGENT, a. (73)
zamentrekkend.
de vaisCONSTRUCTEUR, m. bouwer, vervaardiger ; seaux, scheepsbouwmeester, m. * ... STRUCTION, f. bouwing,
v. bouw, m. ; timmering ; schikking, bouworde ; woordschikking, woordvoeging, vorming, v. * ... STRUIRE, va.
bouwen, opbouwen, stichten; maken, vervaardigen; titnmeren ; vormen.
V.
CONSUBSTANTIALITA, f. (31) medezelfstandigheid,
* ...TIEL, a. -LEMENT, adv. medezelfstandig, -lijk.
CONSUL, M. (25) konsul ; handelsagent eener regering ; konsul, m. * - AIRE, a. -MENT, adv. van een konsul; in
de hoedanigheid (of betrekking) van konsul. "-AT, m.
waardigheid van konsul, v.; bureau eens konsuls, konsulaat, o.
CONSULTANT, m. raadgever, m. *-, a. raadgevend.
* ...TATION, f. beraadslaging, raadpleging, v. gevoelen,
oordeel ; konsult, o. * ... TATIF, a. raadplegend, -gevend.
* ...TER, va. et n. raadplegen, to rade gaan.
SE -, vrf. verteren,
CONSUMER, va. verteren, verkwisten.
uitteren, van verdriet vergaan.
CONTACT, M. (73) aanraking, (ook fig.), v.
CONTADIN, m. Landman, veldbewoner, m.
* ... GION, f.
CONTAGIEUX, a. aanstekend, besmettelijk.
aansteking, besmetting, pest, v. * ...GIONISTE, m. geneesheer die eene ziekte voor besmettelijk houdt, m.
slechte ruwe zijde, v.
CONTAILLES, f. pl. soles
CONTAMINATION, f. bevlekking, V. * ...MINER, va. bevlekken, verontreinigen.
o.
CONTE, m. verhaal, vertelsel, verdichtsel, sprookje,
CONTEMPLATEUR, M. overclenker, beschouwer,m.
a.
...PLATIF,
TRICE, f. beschouwster, overdenkster, V. *
bespiegelend, diep nadenkend. *...PLATioN, f. beschouf. *...PLBR, va. met
wing, bespiegeting, overdenking,
aandacht beschouwen, aanschouwen, oplettend gadeslaan,
bespiegelen, overdenken.
CONTEMPORAIN, *-E, a. et m. f. gelijktijdig ; tijdgenoot,
m. en v. * ... RANAIT11, f. gelijktijdigheid, v.
CONTEMPTEUR, m. verachter, versmader, m. * ... TIBLB,
a. verachtelijk, smadelijk.
o.;
CONTENANCE, f. inhoud, inhouding, v.; gelaat,
stand, m. * ...NANT, M. inhoud, omvang, m. -, a.
inhoudende, bevattende.
CONTONDANT, a. betwistend. *-13, m. p1. strijdende
twistende partijen, v. my. * ... TENDRB, va. twisten, strijden. * ... TEN§ m. regtsgeding, proces, o. regtszaak, v.
houden, inhouden, bevatten, behelzen ; in
CONTILNLE,
toom hetsden. SE -, vrf. zich inhouden, zich matigen.
CONSTITUANT,
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a. vergenovd, tevreden, voldaan. * -EMENT,
m. tevredenheid, v. vergenoegen, genoegen,
o. * - ER,
va. tevreden stellen, voldoen, genoegen geven. SE
vrf.
zich vergenoegen, tevreden zijn.
CONTENTIEUX, a. "...TIEUSEMENT, adv. betwist, betwist"...TIF, a.
baar; twistgierigokrakeelachtig; met strijd.
(36) bedwingend. * ... TION, f. twist, m. krakeel, o.
CONTENU, m. inhoud, M.
CONTER, va. vertellen, verhalen ; en -, wijs maken, bepraten, op de mouw spelden.
CONTESTABLE, a. betwislbaar. * ...TATION, f. twist, m.
"...TER, va. betwisten.
* ...TEUSE, f. vertelCONTEUR, *. verteller; prater, m.
ster ; praatster, v.
CONTEXTE, m. tekst; zamenhang
m. verband van den
tekst, o. '...TURF, f. zamenweefsel, o.; fig. zamenhang, m. verband, o.
CONTIGU, a. aanpalend, aangrenzend, belendend. * -ITg ,
f. aanraking, aangrenzitig, aanpating v.
CONTINENCE, f. onthouding, matigheid, kuischheid, v.
"...NENT, a. ingetogen, matig, kuisch.
rn. vast land,
0. vaste wal, ns. * ... NENTAL, a. op of lot het vaste
land behoorende, vastelands...
CONTINGEMMENT, adv. gebeurlijk; toevalligl2jk, bij toeval. "...GENCE, f. gebeurlijkheid, v. * ... GENT, ns. bijdrage, v. aandeel, o. -, a. gebeurlijk.
CONTINU, a. aan elkander hangende of sluitende ; onafgebroken; gestadig, bestendig, achtereenvolgende, doorgaande; (53) onafscheidbaar ; basse -e, (109) generale
bas, v. *-, m. geheel, O. *-ATEUR, m. voortzetter, rervolger van een boekwerk, m. "-ATION, 1. vervolg, o. voo rtzetting, voortduring, aanhouding, v. * - E (a LA), adv.
op den duur. * - EL, V. -LEMENT, adv. aanhoudend,
voortvarend, gestadig, gedurig.
"-EMENT, CONTINAMENT, adv. zonder eenige tusschenpoozing. * - ER, va.
et n. vervo'gen, voortzetten, voortvaren, aanhouden ;
vrf. voortgezet worden; zich uitstrekvoortduren. SE
ken. "-ITE, f. voortduring, v.; zamenhang, m.
CONTONDANT, a. (36) kneuzend.
CONTORSION, f. verwringing; (6 en 92) gewrongen houding, v.
* -NE, a. verdraaid, scheef.
CONTOUR, m. omtrek, m.
* -NER, va. misvormen; - q., iemand uithooren.
CONTRACTANT, m. die een verdrag sluit, kontraktant, m.
eene overeenkomst maken,
* ...TER, va. een verdrag
- sluiten; overeenkomen; - des dettes, schulden mavrf. inkrimpen, zamentrekken. "...TIF, a.
ken. SE
* ... TION, f. inkrimping, zamen(22) zamentrekkend.
trekking, v. * ... TUEL, a. bij verdrag bedongen. * :..TURE, 1. (13) verdunning,'V.
CONTRADICTEUR, M. tegenspreker, m. * ...DICTION, f.
tegenspraak, v. * ... DICTOIRE, a. -MENT, adv. tegenstrijdig ;
CONTRAIGNABLE, a. dwingbaar. * ... TRAINDRE, va. dwingen, noodzaken; knellen, drukken. SE -, vrf. zich qeweld aandoen. * ... TRAINT, p. et a. gedwongen. stijf.
* ...TRAINTE, f. dwang, m. geweld ; dwangmiddel, o. ;
- par corps, aantasting van persoon, v. lijfsdwang, m.
CONTRAIRE, a. tegengesteld, tegen; strijdig,tegenstrijclig,
nadeelig. *-, m. tegendeel, o. ; au -, integendeel.
CONTRAPONTISTE, m. (109) kontrapuntist, M.
CONTRARIANT, a. tegensprelcend, twistgierig.
* ...BIER,
*...RILTA,
m. tegenspreken, tegenstreven, dwarsboomen.
f. strijdigheid, tegenstrijdigheid; moeijelijkheid, hindernix, wederwaardigheid, v.
CONTRASTE, ns. verschil, o. kontrast, o. verscheiclenheid;
CONTENT,
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tegenstelling, strijdigheid, v. * ...TER, va. et n. afstekend
maken; tegen elkander afsteken.
CONTRAT, m. overeenkomst, v. verdrag, kontrakt, a.;
- de mariage, huwelijkskontrakt.
CONTRAVENTION, f. - h, overtreing, V. * ...VENTEUR,
m. overtreder, schender, m.
CONTRE, prep tegen, bij, digt bij, naast. *-, m. le -,
het tegen. * -AUGMENT, M. (83) aangewonnen huwelijksgoed, 0. "—ALTAR, f. zijlaan, v. --AMIRAL, m.
schout-bij-nacht, m. * --BALANCER, va. tegen elkander
opwegen.
sluiking,
CONTREBANDE, f. verboden goederen, o.
smokkelarij, v. * ...BANDIER, m.smokkelaelKM. * ...BANDItRE, f. smokkelaarster, v.
CONTRE-BAS, adv. (13) nederwaarts. * --SE, f. groote basviool, v.
CONTRE-BIAIS (a), adv. averegts, verkeerd.
CONTRE-BOUTANT, m. (13) slut, steun, m. * ...-BOUTER,
va. van tegenstutten voorzitn. "...-BRASSER, va. (426)
tegenbrassen: * ...BRODE, f. * ...BRODE, m. gekleurde
va. een tegenafdruk
glaskoralen, v. mv.
maken. * ...-CANIVEAUX, m. pl. tegenplaveisel, o.
CoNTREcARRER, va. dwarsboomen.
CONTRE CHARMS, m. tegentoovermiddel, o.
m. hordetje voor een vensterraam; tegenvenster, o.
"...-CIVADIERE, f. (126) schuifblinde, v. * ...-COEUR,
-, met
M. staande plaat in een schoorsteen, v. ; a
tegenzin, ongaarne. * ...-COUP, m. weerstuit, -slag,
-stoot (ook fig.), M. "...-DANSE, f. konterdans, m.
CONTREDATER, va. verkeerd dagteekenen. * ...DIRE, va.
tegenspreken. SE -, vrf. zich zelven tegenspreken.
* ...DIT, m.
* ...DISANT, a. tegensprekend, twistgierig.
tegenspraak, v.; sans -, onwedersprekelijk.
CONTREE, f. landstreek, v. gewest, oord, land, o.
CONTRE-ECARTELER, va. (116) een kwartier van het
schild in vier deelen verdeelen. "...-ENQUETE, f. tegenonderzoek, o. * ...-EPREUVE, f. tegenafdruk, m.
TAMBOT, "...-ETAMBORD, M. (126) binnensteven; binnenste steven, M. "...-ETRAVE, f. (126) binnenvoorsteven, m.
"...FACCONTREFAcON, f. nadruk, m.; namaaksel, o.
* ...FACTION, f. nadruk, m.
TEUR, M. nadrukker, m.
* ...FAIRS, va. namaken, nabootsen, naelpen ; nadrukvrf. veinzen, zich
ken ; mismaken, misvormen. SE
vermommen. * ...FAISEUR, M. nadrukker; nabootser, M.
* ...FAIT, a. nagemaakt; nagedrukt ; mismaakt, wanstaltig.
CONTRE-FENETRE, f. buiten-, dubbelvenster, o. * ...-FEN TE, f. (36) tegenspleet, v. "...-FICHE, f. (13) kruisband,
m. "...-FINESSE, f. tegenlist, v. *... -FORT, tn. (13)
schoormuur ; (I) lagere bergrug, m. * ...-FOSSE, m.

voorgracht, v. *...-FOULER, va. opstuiven (van water).
* ...FRASER, va. (4) voor de derde maal kneden.
* ...-GARDE, f. dekking van een bolwerk, v. ; rekenaar
bij de count, m. -* ...-GOUVERNEMENT, m. tegenregering,
tegenbewind, o. ; tegenmaatregelen, m. mv. * ...-HA CHER, vn. (33) kruisstrepen maken. "...-HACHURE, f.
m. staand spitijzer,
(33) kruisstrepen, v. mv.
o. * ...-HAUT, adv. (13) opwaarts. * ...-JOUR, m. valsch
licht, o. ; h
tegen het licht. * ...-LATTE, m. *... LATTER, va. (13) dak-, latspar, v. ; met daksparren beleggen. * ...- LETTRE, f. tegenbrief, m. * ...-MAiTRE, m.
m.
(126) schieman; (88) kommandeur, opziener,
CONTREMANDEMENT, m. tegenbevel, o. * ...MANDER, va.
een bevel intrekken, herroepen; afbestellen, afzeggen.
f. tegenCONTRE-MARCHE, f. tegentogt, M.

vloed, -stroom, M. * ....-MARQUE, f. (108) tegentnerk,
f. tegenmjjn; tegenlist, v.
kontramerk, o.
* ...-MINER, va. tegenmijnen maken; dwarsboomen.
"...-MONT
* ...-MINEUR, M. die tegenmijnen maakt.
(h), adv. opwaarts ; tegen stroom. * ...-MUR, tn. teva.
een
tegenmuur
waken.
genmuur, m. * ...-MURER,
"...-ORDRE, m. tegenbevel, 0. * ...-PARTIE,f. kontraboek, o.
* ...-ONGLE, M. (44) prendre le pied (de la bete)

een verkeerd spoor nemen om het wild meester te worden. * ...-PESER, va. opwegen. * ...-PIED, m. tegendeel, o.;
(44)6dwaling op het spoor, v. "...-POIDS, m. tegengewigt,
vero. * ...POIL, m. tegenvleug van het haar, v. ;
keerdelijk. * ...-POINT, M. (409) kontrapunt, o.; (126)
waarlooze dubbele schoothoorn, m. * ...-POINTER, va.
aan beide zijden schikken; eene batterij tegen eene andere opwerpen; wederstroven. m. tegengif,
o. * ...-PORTE, f. tweede deur v66r eeneeerste,v. "...-PO* ...-QUILLB, f. (126)
SER, va. een post verkeerd boeken.
gkroac
iseh),
mt ,
* ...-REVERS, M. srnalle oever, kant (eener
m.

f. tegenomwenteling, v. * -NAIRE,
a. et m. tegen de omwenteling, tegenomwentelingsgezinderk
bew ; elezinde, m. * -NER, va. eene tegenomwenteling

CONTRE-REVOLUTION,

CONTRE-SABORD, m. W26) poortluik, o.
ktReE.
COdNeT
SCe,
A
g RPE
m . , f. (6 r tegenhelling, kontreskarp,

V. be-

m. tegenzegel, klein zegel, o. * -LER, va.
tegenzegelen. * ...-SIGNE, m. mede-, tweede onderteekening, v. * ...-SENS, tn. verkeerde sin, m. ; verkeerde zijde, v. * ...-SIGNER, va. mede-onderteekenen, kontrasigneren. *...-soL, m. (110) pot tot dekking (tegen de zon),
m. * ...-TEMPS, m. onverwachte verhindering, v. b eletsel,
o.; a ontijdig, te onpas. * ... - TIRER, va. afdrukken,
natrekken.
(stroom) afwaarts; be-.
CONTREVAL, m. helling, v.;
nedenwaarts, naur beneden. * -LATION, f. tegenver-

CONTRE-SCEL,

schansing, V. * ...VENANT, m. overtreder, M. * ...VENIR,
vn. - h, overtreder. * ...VENT, m. luik voor de vensters,
o. -ER, va. windstutten zetten.
CONTRE-VERITE, f. gezegde om het tegendeel te doen
verstaan, o. soort van spotternij, V. *...-vIsITE, f. (83)
tweede onderzoek, o. f. (126) vlieger, m. middelstagzeil, o.
CONTRIBUABLE, "...BUTAIRE, m. belastingschuldige, m.
* ...SUER, vn. schatting betalen; bijdragen, toebrengen,
helpen. * ...BUTIF, a. aan schatting onderhevig ; er toe
behoorende ; belastbaar. * ...BUTION,I. bijdrage, schatting,
belasting ; brandschatting, v.
CONTRISTER, va. bedroeven, droevig maken. "...TRIT, a.
"...TRITION, f.
bedroefd, rouwig (over zijne zonden).
o.
diepe droefheid, v. berouw (over zijne zonden),
CONTRoLE, m. tegenboek, kontra-boek; kontroleurs ambt,
o. ; stempel op goud- en zilverwerk, m.; stempelkantoor ;
bureau van kontrole (toezigt), o. ; fig. berzsping, v. schrap,
M. * ...LER, va. kontra-boek houden ; goud of zilver
* ..• LEUR, m. kontramerken; bedillen, berispen, vitten.
* ... LEUSE, f.
boekhouder, opziener ; bedilal, vitter, m.
O.
vitster, bedilal, v. bedilziek wijf,
onwaarCONTROUVER, va. verdichten, verzinnen (eene
heid), uitdenken, nit de mouw schudden.
O.
4.
...VERg,
twist,
m.
geschil,
CONTROVERSE, m. (31)
verhandelaar
a. betwist. * ... VERSISTE, M. schrijver
over betwiste leerstukken, m.
CONTUMACE, f. (83) verzuim voor den regter te verschijnen, o. ; par -, bij verstek.

COO.
CONTUMAX. a. et m. (83) veroordeeld

CCM.
veroordeelde bij
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f. het gebruiken van op meel gelijkende
verstek, m.
bestanddeelen tot de broodbereiding.
CONTUMELIB, f. beleediging, v. smaad, boon, M.
COPARTAGEANT, a. et in. deelhebbend; deelgesoot, m.
CONTUS, a. gekneusd.
COPEAU, m. spaander, splinter, In. krul, v.
f. kneuzing, v.
CONVAINCANT, a. overtuigend. va . overtuigen.
COPERMUTANT, m. verruiler van een (geestelijk) inkomen ,m.
CONVALESCENCE, f. beterschap (van eenen zieke), v.
COPHOSE, f. (22) doofheid, ontstentenis van het gehoor, v.
COPIE, f. afschrift, o. kopij; nateekening ; nabootsing, v.;
"...LUCENT, a. aan de beterhand.
CONVENABLE, a. "-MINT, adv. behoorlijk, betameljk,
handschrift (kopij), o. "...PIER, va. afschrijven, nateevoegzaam, overeenkomstig, evenredig, geschikt. "...NANCE,
kenen, kopieren; nabootsen, nadpen.
* ...PIEUX, a.
f. overeenkomst ; gelijkvormigheid; gepastheid, gemakke"...PIEUSEMENT, adv. overvloedig, rijkelijk.
lijkheid, v. -, -8, pl. welvoegelijkheid, v. "...NANT, a.
M. afschrijver, nabootser, m.
gepast, overeenkomend, welvoegelijk. verbond der
COPRENBUR, tn. medehuurder, m.
Schotten ter verdediging hunner godsdienst, (ten jare
COPROCRITIQUE, a. (22) afdrijvend.
1638), o. *...FIR, vn. overeenkomen, het eens warden, afCO-PROPRIETAIRE, tn. et f. mede-eigenaar, m. medespreken ; toestemmen, toegeven; passen, voegen, cumeigenares, v.
staan, behagen.
COPTER, va. met den klepel eener klok slechts aan eene
CONVENT, in. klooster, geestelijk ordehuis, O.
zijde aanslaan, kloppen.
CONVENTICULE, m. sluipvergadering, v.
COPULATIF, a. zamenvoegend, koppelend.
"...LATION, f.
CONVENTION, f. overeenkomst, v. verdrag, vergelijk, o.;
(vleeschclijke) gemeenschap, bijwonzng, v.
"...LATIVE,
vergadering der volksvertegenwoordigers (nationale konf. (98) koppelwoordje, o.
f. (81) verbindingswoord,
ventie), v. *-NEL, a. -LEMENT, adv. tot een verdrag
O. "...LER, va. vleeschelijke gemeenschap hebben met...,
behoorende ; bij verdrag. *-NEL, in. lid der konventie, O.
vleeschelijk bijwonen.
CONVENTUALITE, f. .kloosterleven, o. ; de kloosterlingen.
COQ, m. haan ; scheepskok; fig. baas, opperste, m. ; - de
* ...TUEL, a. -LENIENT, adv. kloosterlijk. -,m. monnik, m.
bois, - de bruy ere, korhaan; - de clocher, weerhaan,
CONVRNU, a. overeengekomen, bepaald, vastgesteld.
m. ; - faisan, nzannetje van den faisant, o. ; - d'inde,
CONVERGENCE, f. (122) zamenloop, m. "...GENT, a. zakalkoen, m. *- a VANE, m. wartaal, v.
menloopend. "...GER, vn. zamenloopen.
COQUALIN, m. amerikaansch eekhorentje, O. "...QUATRE,
CONVERS, a. frere
soeur -e, leekebroer, m. -zuster, v.
m. halfkapoen, tn.
CONVERSATION, f. gemeenzaam gesprek, o. omgang, m.
COQUE, f. eijer-, notenschaal, v. -dop; romp, m.
* ...8ER, vn. gemeenzaam met iemand spreken, - omgaan.
hol, kasko, o. ; kink (in scheepstouwen), v. ; (53)
*...sioN, f. verandering, verwisseling ; bekeering ; zwenzaadhuisje ; zijwormpopje, O. * -FREDOUILLE, in. spotking, v. *...EIRLE, a. verwisselbaar ; (21) te konverteter ; zot, dwaas; acme drommel, m.
*-LicoT, in. (53)
ren. *...80, m. (126) hal fdek, luik, O.
klaproos, v. "-LINER, vn. kraaijen als een haun.
CONVERT', a. et in. bekeerd ; bekeerling ; bekeerde,
tn.
* -LUCHE, f. kinkhoest, tn. ; fig. iemand die zeer ge*...T4E,E, a. bekeerbaar, verwisselbaar. "...TIR, va. verzien is. "-LUCHON, m. soort van monnikskap, v. "-MAR,
andenk, verwisselen, omzetten ; begeeren; omsmelten.
m. waterketel, m. "-RBT, m. winterkers, v. *-Rico,
"...TISSEMENT, m. verwisseling, verandering, omkeem. hanengekraai, o. *-RIE, f. (126) kombuis, v. * -RIring, omzetting, omsmelting, v. * ...TISSZUR, m. bekeerQUER, vn. kraaijen als een huan. "-RON, m. (12 ;)
der, in.
bergplaats; kombuis, v. "-SIGRUE, f. praatje voor de
CONVEXE, a. bolrond ;
convexe-concave, bol en hol.
vaak, o. ; fabelachtige watervogel, m.
f. bolrondheid, v.
COQUET, "-TE, a. et f. behaagziek ; lighaagzieke vrouw.
CONVICTION, f. overtuiging, v.
* -ER, vn. zoeken to behagen. "-nR, tn. koopman
CONVIE, tn. genoodigde, Bast, m. "...VIER, va. noodigen,
in eijeren en sevogelte, m. ; eijerschaaltje, eijerdopje,
verzoeken, uitnoodigen; aanzetten, aansporen.
O. * -TERIE, f. zucht om te• behagen, behaagzucht, v.
tn. pi. (77) gastmalen, o. mv. "...VIVE, in. medegenooCOQUILLAGE, f. gekuifde leeuwerik,
m. "...LAGE, in.
digde, gaol, tn.
schelpwerk, o. ; schelvisschen, m. mv. f. schelp,.
CONVOCATION, f. zamen-, op-, bijeenroeping, beschrijving
schulp ; eijer-, notenschaul, v. -dop ; (74) slakeener vergadering, konvokatie ,v.
kengang (in het oor), tn. ; (10) omgekeerde letter ; (87)
Coxvol, m. geleide, o. ; bedekking ; lumvooi,o.; lijkstaatvoetbank op den bok, v. "...LER, va. (4) opblazen (van
sie, v. "-TER, va. sterk verlangen, begeeren. * -TI8E, f.
korst). m. verzameliny van -, doos met schelonmatige begeerte, begeerlijkheid, v.
schelpsteen, m.
pen, v. *...LIERR, a. pierre
ColivoL, in. (83) tweede huwelijk, O. "-BR, vn. - en seCOQUIN, tn. schelm, deugniet, m. * -E, f. slot, v. * -AILLE,
condes notes, hertrouwen.
v. geboefte, O. "-BRIE, f. schelmstuk, o. schelmerij, v.
CONVOQUER, va. (eene vergadering) bijeenroepen, beschrijCOR, tn. blaashoorn, jagershoorn; likdoorn,, m, eksterooq,
ven, konvoceren. "...voYER, va. begeleiden, bedekken,
o.; a - et a cri, (44) met groot geraas ; fig. heftiglijk.
konvoijeren.
CORAIL, m. koraal, o. en v. * -LEUR, m. koraalvisCONVULSE, a. met stuipen gekweld. "...SIP, a. "...SIVEscher, m.
MENT, adv. stuiptrekkend, stuipachtig.
*...SIGN, f. stuip,
CORAL, "-IN, tn. lange adderslang, v. *-LIN, a. koraalstuiptrekking, v. -NAIRE, in. die met stuipen gekweld is.
rood, tn. ; venijnige slang, v. "-LINE, f. koraalgcwas,
CONZELATEUR, tn. mede ijeeraar, m.
"-LITHE, f versteende
o. ; koraalvisscherssloep, v.
CO-OBLIGE, m. medeverbondene,. m.
koraal, v. * - LOIDE, a. et f. koraalachlig ; koraalCOOPERATEUR, m medewerker, in. * ...RATION, f. tnedezaad, o.
werking, v. "...RATRICE, f. medewerkster, V. * ...RER,
COREBAU, m, raaf, rave, v.; (13) krol-, kraagsteen ;
va. medewerken, medehelpen.
doodgraver ; (126) enterhaak,
; (113, 77) vatbrug
COORDONNER, v. zamenschikken. "...DINARS, f. pl. (64)
met haken, v.

coOrdinaten, v. mv.

COPANIPICATION,

CORBEILLE, m. korf, m.; korfie,mandje; bru,idsgeschenk,

O.

Colt.

COD,.
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pl. scluinskorven, m. my.

f. ten korf

vol, m.
COBBIEU, CORBLEII, int. voor den drommel drommels I
CORBILLARD, m. marktschip, o.; groote korfwagen, m.;
lijkkoets, v. * ... BILLAT, m. jonge raaf, v. "...BILLON,
ru. korfje, bennetje zonder hengsel ; zeker spel, O.
CORBIN, m. raaf, v. *-E, f. zwarte kraai, v.
CORDAGE, m. touwwerk, o.; het meten van brandhout.
"...DAT, m. grof paklinnen, O.
CORDS, f. touw, koord, o. lijn, v. reep, m.; =Gar ; pees

van een boog, f. ; strop, m. ; snoer, o. ; - de bois, imam
brandhout, v.• - de drap, draad van het taken, m.
*...DE, a. gedraaid, gesponnen; stokkerig ; gestapeld,
gemeten. * ... DEAD, m. lijn, v. meetanoer, o. "...DELER,
va. tlechten. "...DELETTE, f. snoertje, touwtje, O.
CORDELIBR, m. franciskaner-monnik, m. *...L1EEE, v.
franciskaner-non, v. ; soort van halsband veer vrouwen,
m. ; (10) vignetten, o. mv.; (116) kabelband om het
schild, m.
CORDELLB, f. jaaglijn; bende, v.
CORDER, va. draaijen, spinnen; meten, stapelen (hout);
vrf. gedraaid-, yesponnenworden;
spinnen (tabak ► . SE
hard -, stokkerig warden. "...DERIE, f. lijnbaan, touwslagerij, v.
CORDIAL, a. hartsterkend ; fig. hartelijk, opregt. *-, m.
hartsterking, v. "-EMENT, adv. hartelijk, opregtelijk.
*-1111, f. opregtheid, hartelijke genegenheid, v.
CORDIER, m. touwslager, lijndraaijer, m.
CORDON, M. snoertje ; koordje, bandje, o. ; navelstreng, v.;
lint, ordelint, o. ; ridderorde, v. ; gordel; kant, rand,
m.; kordon (omsluiting), O. "-NER, va. draaijen; vlechten, randen. "-NERIE, f. schoenmakersambacht, o. ;
-winkel, m. "-NET, m. koordje, o.; lth, lus, v.; (70)
randwerk, o. * - VIER, m. schoentnaker, m.
CORDOUAN, m. spaansch leder, O. "-IER, m. bereider
van spaansch leder, m.
CORt'AL, m. schouwburg van blijspelen (in Spanje), m.
o. "...RAGENT, m.
CORfGENCE, f. mede-regentschap,
mede-regent, M. "...RELIGIONNAIRE, m. et f. geloofsgenoot m en v.
CORESSE, f. haringrookerij (te Calais enz.), v.
lederachtig,
CORIACE, a. taai ; gierig, vrekkig.
zoo taai als leder. "...AIRE, a. leoistof bevattende.
koriander,
v.
f.
"...ANDRE,
CORINTHE (RAISIN DE), M. krent, V. "...TRIEN, a. (13)
korinthisch.
"...MIER, m. sorbenCORBE, SORBE, f. sorbenpeer, v.
boom, m.
m.
waterraaf,
v.
CORMORAN,
CORN AC, m. olifantsdrijver, -geleider, m.
CORNAGE,.M. belasting op het hoorn- of trekvee, v.; gesnui fel, o.
CORNALINE, f. kornalijn, m.
CORNARD, m. hoorndrager, m.
CORNE, f. horen, hoorn; hoe f, m. ; gaffel, f. ; cornes, horens, hoeken, m. my. ; punters, v. my. ; einden, o. my.;
d'abondance, boom van overvloed ;
d'amorce, kruidhoorn. "...Id, a. van hoorn, hoornen ; hoornachtig.
* ...NEAU, in. basterdhond, m.
f. (74) hoornvlies van het oog, o.
CORNEILLE, f. kraai, V.
CORNEMENT, m. Suiting, v.; geruisch in de ooren, o.
CORNEXUSE, f. zakpijp, v. doedelzak, M. * ...MUSEUR, M.
doedelzakblazer; kunstenmaker, m.
CORNER, vn. op een horen blazers, toeten; tuiten (van de
ooren) ; muf rieken.

m. horentje; spreekhorentje; worsthorentje, o.;
inktkoker; (dobbeispel) beker, m. ; peperhuisje, o.: (36)
de mat, (t26) mastkoker, m.
kop, laatkop, m. ; M.
* -IER, m. horenbereider,
CORNETTE, f. kornetmuts, v. kornetje, o. ; kornet (ruiterij), v. ; standaard, m. ; vogelkuif, v. *-, m. standaarddrager, kornet, m.; witte viag van een schout-bijnacht, v.
CORNICHE, f. (13) kornis, kroonlijst, V. * ...NICHON, m.
horentje; agurkje, o.
hoekpilaster, m.
Con/film, a. pilastre
CORNIERE,
f. looden dakgoot, v. ; (126) achterste
spant, o.
CORNIFERE, a. hoorndragend. *...FORME, a. hoornvormig.
CORNILLAS, m. jong van eene kraai, O.
CORNOUILLE, f. (53) kornoelje, V. "-R, m. kornoeljeboom, m.
CORNU, a. gehaornd; hoekig; ongerijmd ; (76) breed-,
hoornheupig. "-CHET, m. horentje, peperhuisje, O. *-DE,
f.
f. "-DST, m. houten emmer, m. -emmertje, o. *-E,
disteleerflesch, v. "-PEDB, m. dier met hoeken, O.
COROLLAIRE, M. (81) toevoeging ; (122) gevotgtrekking,
v. *-, a. (53) aanhangend. "...ROLLE, f. (53) bloemenkroon, v. "...ROLLITIQUE, a. (13) met loofwerk veraierd.
CORONAL, a. (74) • tot het voorhoofd behoorende.
DE, a. (74) kroonvormig.
CORPORAL, m. altaardoek, m. * -IBR, m. kistje om den
altaardoek te bewaren, o. "-ITC f. voy. CORPORAITA.
*...REITfi, f.
CORPORATION, f. gild, o. korporatie, v.
lzgchamelijkheid, v. "...REL, a. -LBMENT, adv. ligchamelijk, aan den lijve. "...RIFICATION, f. beligchaming,
v. "...RIFIER, va. een ligchaam aeon iets toeschrijven
of vooronderstellen ; (90) tot een bgchaatn maken.
CORPS, m. ligchaam, lijf, o. romp, in.; lijka L genootschap, o. maatschappij, v. gild; korps (trott), o.;
stevigheid, lijvigheid ; verzameling van schriften, - van
werken, v. ; het voornaamste ; (87) bak, m. ; bock (zonde garde,
der de voorrede), o. ; boomstam, m. ; wacht, wachtkamer, v. wachthuis, o.; - de jupe, rijg-,
keurslijf, o. ; - de logis, hoofdgebouw, o. ; corps - hcorps, man tegen man; .11 corps perdu, onversaagd, blindelzngs; pen corps et bien, met man en math vergaan.
CORPULENCE, f. gestalte, dikte, gesteldheid des ligchaams,
v. "...LENT, a. zwaarlijvig, dik.
CORPTISCULAIRE, a. tot de stofdeeltjes behoorende; uit
stofdeettjes zamengesteld. * ...BULB, m. ligchaampje, stofdeeltje, o.
CORRECT, a. * -ENENT, adv. naauwkeurig, zonder feilen;
naauwkeuriglijk, juist. "-EUR, M. verbeteraar ; proeflezer, corrector, korrektor, m.
"- IF, a. verbeterend.
verzachtend middel, o.
f. verbetering, berisping,
vermaning, tuchtiging; naziening, korrektie der proef; (81) versiering, bloem ; zuiverheid (van MA;
(2) tempering, verzachtzng, v. * - IONNEL, a. -LEMENT,
adv. verbeterend, tuchtigend. * - OIRE, M. penitentiebock. o.
CORRgLATIF, a. onderling betrckkelijk. "...LATION, f.
onderlinge betrekking, v.
CORRESPONDANCE,
f. overeenstemming, overeenkomst ;
briefwisseling, korrespondentie, v. "...DANT, a. overeenkomende. medehandelaar, korrespomient, handelsvriend, M. * ...DRE, va. beantwoorden, overeenkomen; in
briefwisseling (met iemand) zijn. SE vrf. overeenkomen.
CORRIDOR, m. gang, m. gaanderij, galerij, v.
CORNET,
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va. verbeteren, berispen, kastijden; verzachComm, a. dik van schil of bast ; fig. welgetteld, gegoed,
bemiddeld.
ten, temperen; korrigeren, nazien. SR vrEzichbeteren,
"-GIB, f. pijn in
COSTAL, a. tot de ribben behoorende.
ibeter worden. "...GIBLB, a. verbeterlijk.
de ribben, V.
CORROBORATIF, a. et m. versterkend; versterkend midm.
kleederdragt,
v.
;
zeden,
gebruiken,
v. o.
"...BORER,
del, o. * ... BORATION, f. versterking, v.
va. COSTUME,
naar het
vrf. naar vereischte
MV.
va. SE
versterken (de maag, enz.).
kostuum kleeden. * ...MIER, m. (108) kleermaker, -vera. doorknagend, doorbijtend, invretend.
CORRODANT,
f. (108) kleedster, v.
kooper, m.
"...DER, va. doorknagen, doorvreten.
COTANGENTE, f. (64) nevenraaklijn, v.
CORROI, m. lederbereiding ; soort van potaarde, v.
cijfer,
nommerteeken, o. ; (34) notef.
;
COTE, v. letter,
CORROMPABLB, a. don -, (77) geschenk om (den regter)
ring, v. ; deel, aandeel, o.
om te koopen, O. * ...PRE, va. bederven ; verleiden, omvrf. bederven, verrotten.
COTE, f. rib ; zeekust, f. oever, m. ; helling, f. ; fig. stam,
koopen ; vervalschen. SE
stranden ; - an vent
m. geslacht, o. afkomst, v. ; faire
scherp
CORROSIP, a. bijtencl, invretend. *-, m. bijtend
loefwal; - sous le vent, lagerwal ; a mi cote, midden
middel, o.
f. invreting, v.
cote
a
cote,
naast elkander.
in den afloop eens bergs ;
CORROYBR, v. leder bereiden; kulk met nand beslaan ;
COTE, m. zijde, v. kant, m. ; - an vent, - sous le vent,
(ijzer) gloeijend smeden, solderen; (hout) schaven.
m. (126) loefzdde, lijzijde v.
"-IR, f. leerlooijerij, v. "...BUR, m. lederbereider, in.
COTEAU, m. helling, v. ; heuveltje, O.
CORRUDB, f. wilde asperzie, v.
COTELE, a. geribd. "...LETTE, f. ribbefje, O.
CORRUPTEUR, m. * ...TRICE, f. bederver, bederfster ; verCOTER, va. met nommers of letters teekenen; noteren;
leider, verleidster ; omkooper, omkoopster, m. v. *-,
a.
f. bederfelijkheid,
aanhalen. * - IE, f. besloten gezelschap, kransje, O.
bedervend; omkoopbaar.
COTHURNB,
(108) hoog schoeisel, o. broos, v.
omkoopbaarheid, v. * ... TIBLE, a. bederfelijk, vergankeCOTIER, a. met de /cast bekend. "-, m. kustloods, M.
lijk ; omkoopbaar. * ... TION, f. bederf, o. verrotting, v.;
uitgestrekte kust, v.; muurbed
f. lange
zedebederf, o. ; vervalsching, omkooping, v.
(in tuinen) o. *-s, pl. (107) banden; zijsteenen, m. my.
CORS, M. pl. takken aan de horens van een hert, m.
nay.
COTIGNAC, M. konfijt van kweperen, O. "...TILLON, m.
CORSAGE, m. ligehaamsgestalte, v. ; lijf, O. * ...SAIRE, m.
soort van dans ; vrouwen-onderrok, m. * ... TISSURE, V.
kaper, zeeroover ; kaperkapitein, m. -schip, O. "...SELBT,
kneuzing, kwetsing (van vruchten), V.
m. borstschild ; -harnas, O. in. pi. pauselijke
COTIR, va. (vruchten) kneuzen, beschadigen.
soldaten, m. ray. "...SET, rn. rijglijf, lij fje; boerinnenCOTISATION, f. schatting, v. aanslag (eener belasting),
roklijf, u.
va. schatten, aanslaan in de belasting. SE
CORTEGE, m. stoet, trein, m. gevolg, o.
CORTES, in. pl. wetgevende vergadering in Spanje, v.
vrf. geld zamenleggen, zich taxeren.
COTON, m. katoen, o. boomwol; (op vruchten) wolligheid,
CORTICAL, a.. bastig, schorsig. "...QUEUX, a. bolsterig.
a. kroes.
v. ; wollig pluis, o.; fig. vlasbaard,
CORUSCAN T, a. lichtend, schitterend.
* ... CATION, f.
"-NER (SB), vrf. wollig ruig pluizig worden.
schittering, v. glans, m.
"-ICBM a.pluizig, week; voos. *-1,11Bit, m. katoenboom,
CORVE ABLE, a. aan heerendienst onderworpen.
m. "-NINE, f. g , of katoen voor zeildoek, O.
heerendienst, v. vruchtelooze
verdrietige arbeid, m.
karrewei, v. "...VEIEUR, m. arbeider in de heerendienst, m. COTOYER, vn. langs de kust gaan, varen ; naast iemand.
gaan, iemand naast zijne zijde vergezellen.
CORVETTE, f. korvet, v.
COTRET, m. takkebos, m.; bosjf dun hoot, o.; huile de -,
CoRYcA it, M. (77) kaatsbaan,v. ; kaatsspel, o. * ...o0BoLi4,
rottingolie.
f. (77) balspel, O.
COTTB, f. gemeene vrouwenrok,
- d'armes, wapenrok;
CORYMBE, M. (53)soortvan bloeintros boven op den stengel, In. "...BIFERE, a. (53) bloemtrossen dragende.
- de mailles, malienkolder, tn. * --MORTB, f. nalatenschap van een monnik, v. * -EON, m. vrouwen-onderCORYPHEB, tn. hoofd der loorzangers; hoofd van een
rokje, O.
aanhang, o. voornaamste; eerste bo#etdanser, m.
COSAQUB, m: kozak, m.
COTUTEUR, m. medevoogd, m.; boom-stutpaaltje, o.
Cou, m. hats, nek; hals eener flesch enz., at.
CosAcANTE, f. (122) neven-snijlijn, v. * ...SEIGNEUR, m.
COUARD, m. bkodaard, M. * -ISB, f. laf hartigheid, v.
medeleenheer, m. "—sums, m. (122) hoeklijn, v.
COSIMETRIE, f. wetenschap des aardbols, v.
COUCHAGE, v. het kaarden van taken.
COSMETIQUB, a. et m. blankettend ; blanketsel, O.
COUCHANT, m. ondergang der zon, in.; het westen; chien
-; fig. kruiper, vleijer, m.
COSMOCRATIE, f. algemeene
wereldheerschappij, v.
* ..DESIE, f. volledig stelsel der wereld, o.
COUCHB, f. bed, o. bedstede ; kraam, verlossing, v.;
kraambed, o.; (96) inzet,in.; laag, v.; tuin-, mestbed, o.;
leer -, kennis -, v. stelsel van de vorming des heelals,
O. "...GRAPHE,
hale (van de kolf van een schietgeweer), m.; (13) legwereldbeschrijver, m. *!. GRAPHIB, f.
gerhout, o. ; (92) grond op doek, m.; (137) oplegsel, o. ;
wereldbeschrijving, v. "...GRAPHIQUB, a. tot de wereldfausse
miskraam, v. "-POINT, M. (93) belegstuk, O.
beschrijving behoorende.
f. leer -, kennis der
natuurwetten, v. * ... LOGIQUE, a. tot de leer dier wetten
"...CHE, m. (151) oplegsteek, m. *...cHEE„f. nachtherberg, v.; slaapgeld, O.
behoorende. * ... POLITAIN, -B, "...POLITE, a. et in. f.
wereldburgerlijk; wereldburger, m. -es, v.
* ... RAMA, In. COUCHER, va. leggen, neerleggen; te bed leggen; (96)
inzetten; - en joue, met een vuurroer mikken ; - par
tafereel der wereld, O.
COSSE, f. schil, v. bast, dop, bolster, M.; ecrit, in geschrift stellen, opschrijven. *-, vn. liggen,
de bois, (126)
vrf. zich nederleggen ; te
slapen, overnachten. SB
rond venter in het verdek, o. ; - de fer, (126) kous, v.
ifteren ring in een tom, m. * ...EIRR, vn. 8B -, vrf.
bed gaan ; ondergaan. *-, m. het naar bed gaan ; bedkleed, beddegoed ; nachtleger, o. ; - du soleil, ondergang
met de horens malkander stooten.
COS80N, m. koren-, boomworni; wijngaardscheut,m. wijnder zon, M. * ...CEIBTTR, f. krib, rustbank, v. "...CHEUR,
gaardkot, v.
in. * ...CHEUSB, f. bijslaap, bedgenoot, m. en v.
CO/1E1MM,
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Couons, m. bedding onder het plaveisel eener brug, v.
• *...caont, m. (9) verguldstokje, o.
Couci-coucl, adv. zoo zoo, ongeveer, te naasten bij.
Coucou, m. koekoek, m.
*...Diz,
COUDE, m. elleboog, m.; kromte, bogt, v. hoek, m.
f. elleboogslengte, v. "...DER, va. elleboogvormig ombuigen. "...DOYER, va. met den elleboog stooten.
COU-DE-PIED, m. wreef van den voet, v.
COUDRAIE, f. hazelaarsbosch, o.
COUDRE, va. naaijen, aanhechten; fig. zamenflansen. "-,
"...DRIER, m. hazelaar, m. "-MENT, M. (58) het weeken der huiden. * -R, va. (58) huiden weeken.
COUENNE, f. varkensvel, zwoord, o. ; ( 22) korst, v.
Coma, m. (126) looze hats, m. * -TE, f. veren bed, O.
COUPLE, m. baal goederen (in den levantschen handel), v.
COUILLARDS, M. pi. (126) groote zeiltouwen, o. mv.
"...LER, M. (126) meertouw, o.
COuLADoux, m. pl. (126) talierepen, v. my.
COULAGE, M. lekkaadje, V.
COOLANT, a. * ...LAMMENT, adv. vloeijend, loopend ; op
eene vloeijende gemakkelijke wijze. "-, m. halssnoer ;
halsiuweel (voor vrouwen), o.
COULE, m. (16) pas ; (109) overgang ; (92) aanleg, m.
COULEE, f. schuinsch en welgebonden schrift enz.; (126)
beloop, o. ; smeltoven-opening, v.
COULEMENT, m. vloeijing, v. ; (91) het uitschieten van
den degen.
COULER, vn. vloeijen, loopen, vlieten; lekken; glijden,
sluipen; voorbijgaan (van den tijd) ; te vroeg afvallen
(van vruchten) ; - bas, zinken ; - a fond, in den grond
vrf. onbemerkt insluipen.
boren. "-, vn. gieten. SE
COULERESSE, f. (102) pan, v.
CouLzva, f. kleur, verf, v. ; schijn, m. ; voorwendsel, o.;
gens de -, kleurlingen. *-8, pl. liverei, v.
"-AU, m. jonge adder, v.
COULEUVRE, f. adder, v.
f. wilde wijngaard, m. " ...VRINB, f. (72)
veldslang, v.
COULIERE, f. ijzer tot stangen gesmeed, o.; waterloop, m.
o.;
COULIS, m. doorgezegen sap van gekookt vleesch,
vent -, togt, m. *-ss, f. sponning, groef, sleuf, keep, v.;
m.
"-BEAU,
de
troep.
o.
;
fig.
schuifraam ; (108) scherm,
sleufje, o. "-BIER, M. (108) die achter het tooneel komt,
die tusschen de koeliesen slant; beunhuas, effektenhandelaar ter parijsche bears (niet op de bears zelve), m.
* -B, f.
COULOIR, M. zeef, v. zijgdoek; matte gang, m.
zijokorf, m. vergiettest, v. doorslag, m.
COULPE, f. zondenschuld, v.
COULURE, f. vloeijing, vlieting, v. ; het afvallen der druiven eer zij rijp zijn.
COUMP,NE, f. (53) wolfsvoet, m. "-MON, m. palrnboom, M.
COUP, m. slag, hak, houw, stoot, steek ; trek, streek,
worp ; schok, schoot, m. schot, o. ; drank, teug ; keer,
In. reis, vlaag ; kans, v. ; - de bec, neep, sleek, m.;
- de lan,gue, beschimping, v.; - de bonheur, gelukkig loeval, o. ; - de dent, beet; genadestoot, m. ; - de
desespoir, wanhopige daad, v. ; - d'epee, steek, how
(met een degen of een zwaard) ; - d'essai, proefstuk,
o. ; - d'etat, buitengewone maatregel eener regering ;
- de fouet, zweepslag ; - de grace, genadeslag;
- de hazard waagstuk, o.: - de sang, bioedstorling in de hersens, v. ; - imprevu, onvoorzien geval,
o. ; - de jarnac, verraderlijke slag, m.; - de main,
overrompeling, v. ; - manque, ongelukkige afloop, m.
mislukt doel, o. ; - d'oeil, blik, m. vlugtig overzigt, o.;
- de poing, drilboor, v. ;- de peigne, streek met een
kam, m. ; - de pied, schop, in.; - de pierre, warp met
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een steen, m. ; - de pinceau, - de plume, penseel-,
pennestreek, m. ; - de poing, slag met de mist, m.;
- de siffilet, flatting, v. gefluit, fluitje, o. ; - de thattre,
tooneelverrassing, v. ; - de tonnerre, donderslag, m. ;
vent, windvlaag, v. rukwind, m. ; a - sur, zekerlijk;-de
encore un - nog eens ; tout a - eensklaps ; tout d'un
-, op eenmaal, tegelijk; - sur -, slag op slag , na elkander ; pour le -, voor dezen keer; coups de baton,
strkslagen, rottingolte, v.
COUPABLE, a. schuldig, strafbaar. "-, m. schuldige, m.
COUPANT, a. snijdend. "-s, m. pl. scherpe nagelranden
der wilde zwijnen, m. v.
snede, doorsnede, v.;
COUPE, f. het houwen, snijden;
hak (van het hout), m. ; verdeeling van een tooneelstuk;
afneming van de kaart; schaal, v.; beker, kelk, m. ;
etre sous la -, fig. afhankelijk zijn. "-BOURGEON, m.
knoppenbijter (kever), m.
COUPE, M. (46) zekere pas, m. *-, p. et a. gesneden,
doorsneden,,vermengd; kort en bondig. "-, m. carrosse -, halve koets, v. * -E, v. tusschenruimte, v. drooge
sloot, v.
COUPEAU, m. bergtop ; strook kaartpapier waaruit vijf
kaarten warden gesneden, m. ; montagne au double -,
Parnassus, berg der zanggodinnen.
COUPE-GORGE, M. moordhol, o.
M. struikroover, moordenaar, m.
COUPELLATION, f. (90) zuivering (van metalen), v.
COUPELLE, f. smeltkroes, m.
va. in den smeltkroes louteren.
COUPE-14TE, M. (4) deegmes, deegradertje, o.

"...-QUEUE,

f. zeemtouwersmes, o.
COUPER, va. et n. snijden, afsnijden;

knippen; besnijden, doorsnijden ; houwen, hakken, afhouwen, kappen;
vrf.
maaijen, afmaaijen ; (de kaart) afnemen. BE

zich snijden, - kerven ; zich tegenspreken ; aanslaan
(van paarden) ; - is bourse, de bears ligten, - ontstelen ; -chemin, denweg den pas afsnijden ; - Ia parole,
in de rede vallen ; - du vin, wijn snijden, - mengen ;
- court, (eene rede) kort afbreken.
COUPERET, in. hakmes, o. "...ROSE, f. koperrood, vitriool,
o. "...Rog, a. puistig, vol roode puisten.
COUPE-TETE, m. (150) haasje over, O.
COUPEUR, ru. wijnlezer ; afnemer ; afsnijder, m. ; de
bourse, beurzensnijder, m. "...PEUSE, f. wijnleester ;
afneemster, v.
COUPLE, f. paar; kOppel,jok (ossen),
paar (van gelieven en echtgenooten), o. "...PLER, va.koppelen."...PLES,
M. pl. (126) kniehouten, spanten, o. v. mv. "...PLET, m.
vers, koeplet, o.
COUPOIR, m. muntschaar; groote ijzeren knipschaar, V.
COUPOLE, f. koepel, m. ronddak, helmdak, o.
COUPON, m. lap, m. overschot ; bewijs van interest,
o.
coupon, M.
COUPURE, f. °mode, insnede, v. knip, m.; of-, doorsnijding, v.
COUR, f. hof, o. hofhouding, v. hofstaat, m.; geregtshof,
o. ; binnenplaats, opene plaats, v. ; voorplein, o.
COURABLE, a. jaagbaar.
COURAGE, M. mood, m. dapperheid, stoutmoedigheid, v.
hart, o. *-, int. Lustig ! wakker ! bond moed! "...GEUX,
a. * ...GEUSEMENT, adv. moedig, dapper; dapperlijk,
met moed, vol mood, moediglijk.
COL'RAMMENT, adv. vaardiglijk, gemakkelijk ; gezwind,
vloeijend.
COURANT, a. loopend, vloeijend, stroomend ; gangbaar.
"-, m. vloed, stream ; loop, gang ; termijn, m.; loo-
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deze maand, v. ; tout -, vaardig, vlug, gepende
zwind. "-B, f. soon van dons, m.; loopend schrift, o.;
buikloop, m.
COURBANT, M. (126) kromhout, O.
(126) kleine knieen, v. mv. * ...BACOURBATONS, m.
TU, a. bevangen, MY. * ...BATURE, f. ziekte van een
paard dat bevangen of stiff is; smartelijke vermoeidheid
van een mensch, v.
COURBE, a. krom, gebogen. "-, f. kromme lijn; knie, v.;
kromhout, o. ; (van paarden) gezwel aan de pooten, o. ;
spat, gal, v. * ...BER, va. et n. krommen, buigen. SE -,
* ...BET, m.
vrf. zich buigen; buigen, krom worden.
boog van een (muilezels) zadel, m. * ...BETTE, f. (68)
korte sprong, m. ; faire des -s, fig. voor iemand kruipen. * ...BETTER, va. (86) korte sprongen doen. * ...BORE,
f. kromte, bogt, v.
COURCAILLET, m. geluid der wachtels ; wachtellluitje, o.
COURCEL, M. (110) groot snoeimes, o. * ...GIVE, f. (126)
halfdek, o.
COUREE, f. COURET, m. (126) pap, V. harpuis, O.
COUREUR, m. looper, hardlooper ; losbol, m. "-s, pl. uito. * ...REUSE, f.
gezonden krijgsvolk op verkenning,
straatloopster, v. ontuchtig vrouwspersoon, o.
COURGE, f. kauwoerde, v. ; (13) schoorsteen-anker, o.
COURIR, va. et n. loopen, draven, heen en weer loopen,
rennen, ijlen, snellen; zeilen; •ijden. ; - apres, najagen; - le cerf, het hert jagen ; - la mer, op zee kruisen; - in poste, per post reizen ; - la pretentaine, lanterfanten; - risque, gevaar loopen.
COURLIS, COURLIEU, m. welp, wulp (watervogel), m.
Counont, m. (77) loop-, renbaan, v.- (126) walengang, m.
COURONNE, 1. kroon, v. krans; kring om de zon of
moan, m. ; kroon (muntstuk) ; kruin, v. top, in.; de -,
het opperste; (109) rustteeken, O. 5-MENT, m. krooning ; voltooijing, volmaking, v.; kroonwerk, o.
va. kroonen, bekroonen ; omringen ; beloonen, vereeren.
SE
vrf. (van boomen) oud -, dor worden. * ...NUKE,
f. kroon aan de hertshoorns, v.
COURRE, va. et n. - le cerf, het hert jagen; laisser
loskoppelen.
COURRIER, m. postbode, postrijder, renbode, koerier, m.
*...RIERE, f. (19) reizigster, moan, nachtgodin, v.
COURROIE, f. lederen riem, m.; serrer la - h q., fig.
iem. de vleugels znkorten.
COURROUCER, va. hevig verloornen. sE
vrf, vergramd
toornig worden. * ... ROUX, M. hevige toorn, m. gramschap, v.
COURS, m. loop, gang, m. ; geregelde studie ; openbare
rij-, wandelplaats, v. ; loop, m. verloop, o. ; beursprijs , koers ,
m. ; gangbaarheid; lengte, breedte, v. ; kursus,
m. ;
avoir
gangbaar -, in zwang zijn; - de bordage, (126)
gang, m. planken op het boord, v. mv. ; - de Ventre,
buiicloop, m. 5 -E, f. loop, wedloop; kruis-, strooptogt,
togt, m. reis ; loopbaan, v. ; armer en -, ter kaapvaart
uitrusten. "-IER, m. groot schoon paard ; oorlogs-,
strijdros, o. * -0N, m. gesnoezde wijnrank, v.
COURT, a. kort; beknopt ; kortelijk; tout -, tort af.
COURTAGE, to. makelaard?j, courtagie, v. makelaarsloon, o.
COURTAUD, m. (van paarden of honden) kortstaart, kortoor, m. ; baspijp aan een doezelzak, v. ; winkelknecht, m.
"-, m. * -E, f. dikzak, m. en v. "-ER, va. koristaarten.
COURT-BATON, m. (126) doftknie, V. *...-BOUILLON, En.
poolsche vischsaus, v.
COURTE-BOTTB. f. dik mannetje, propje, O.
f.
soort van balspel, o. * ...-HALEINE, f, aamborsigheid,
V. * ...-POINTB, f. sprei, pronkdeken, V.

COURTEMENT,
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adv. kortelijk.

COTJRTIE, CORUTIES, COURTIL, 111. hennepveld, 0.
COURTIER,

m. makelaar, m.; -marron, beunhaas, m.

COURTILARE, f. oranjekop, aardkrekel, m.
COURTINE, f. gordijn tusschen twee bolwerken; bedgor-

dijn, v.
COURTISAN, M.

name bijzit, v.
uct winzucht.

hoveling, hofman, M. *...SANE, f. voor* ...SER, va. zijn hof waken vleijen

COURT -MANCHER, va. (115) vastpinnen.
COURTOIS, a. hoffelijk, vriendelijk, heusch; stomp (van
wapenen). * -IE, f. hoffelijkheid, v.
COURTON, m. korte hennep, m.
COURT-PENDU, CAPENDU, m. kortstelige appel, m.

COURU, a. gejaagd, vervolgd ; gezocht, veel bezocht.
Cous, m. wetsteen, shjpsteen, mCousar, m. neef, m.; mug, v.; soort van koek, m. ; - germain, voile neef. * -AGE, m. neefschap, o. *-B, f. nicht,
v. ; - germaine, voile nicht. * -ER, va. neef noemen, op
RE, f. vliegengaas, o.
den klap loopen.
CousoIR, m. (9 en 35) naaibank, v.
CoussIN, m. kussen; stuk hout aan een kanon; (126)
boordsel aan de zeilen van een schip, o. ; - des bitter,
- de mire, (126) kussen van de beting, stelhout, o.;
groote keg, v. * -ET, M. kussentje, o.
COusu, a. fig. - d'or, rijk; bouche -e, zwijgend, verzwegen.
Coup, m. (88) kosten, m. MV. *-ANT, a. prix
inkoopsprijs,
o. ; - de chasse,
COUTEAU, m. mes ; kort zijdgeweer,
"...TELAS, m. korte breede
hertsvanger, houwer, m.
sabel, v. * ...TELIER, m. messenmaker, -verkooper,
M. * ...TELLBRIE, f. messenmakerij, v. ; messen, scharen enz.
COUTER, va. et n. kosten, to staan komen ; en -, leed
doen, zuur -, hard valien. "...TEUX, a. kostbaar.
"...TIL, m. tijk, beddetijk, v.
COUTIER, m. tijkwerker, m.
COUTRE, m. ploegijzer, o. kouter ; koster, kerkeknecht, m.
COUTUME, f. gewoonte, v. ; gebruik ; lands-, stadsregt,
o.
* -RIE, f. inning der belastingen, v. * ...MIER, a. gewoon.
m. boek der lands- en stadsregten, o. handvesten,
keuren, v. MV.
COUTURE, f. naad, m.; naaisel; likteeken, o. ; voeg, v.
a. met naden en likteekens.
f.
naaister, v.
CO °VAIN, m. broedsel van insekten, o. * ...VAISON, f.
broeitijd, m. f. broedsel, broedsel; nest vol eijeren, nest vol jongen, o.
COUVENT, M. klooster, O.
vn. SE -,
COUVER, va. broeijen, broeden, uitbroeijen. *-,
vrf. fig. broeijen, smeulen.
COUVERCLE, m. deksel, o.
COUVERT, m. couvert (servet, mes, vork enz. voor iemand
aan tafel), o. ; scheede (voor mes, vork en lepel), v.;
omslag, in. huisvesting ; belommerde plaats, v.veilig, beschut. *-, a. gedekt, overdekt, bedekt ; baleed;
gedekt (veilig) ; bedekt (geveinsd).
5 -11, f. scheepsdek;
glazuursel, o. "-URE, f. dek, o. deken, beddedeken, v.;
omelag, m. ; deksel, bekleedsel, o. ; dekmantel, schijn,
m.; voorwendsel, o. * -URIER, m. beddedekenverkooper, m.
COUVET, M. vuurpot, lollepot, m. * ...VEUSE, f. broeihen, v.
*...VI, a. bedorven, veil (van een ei).
COTTVRA ILL E, f. (136) zaad, a.
COURRE-CHEF, m. hoofddoek ; soort van sluijer, m.
5

...-PACE, f. (113) boratwering, v." ... - FEU, m. vuurdom-
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per, m. ; avondklok, v.

CRE.

ORE.
m. (128) platlood,

o
m. dekkleed roar de voeten, o. "...-PLAT,
m. schoteldeksel, o. •
COUVREUR, m. - en tuile, dekker, pantaedekker; - en
arduise, - en chaume, lei-, rietdekker, m. "...VREUSE,E
dakdekkers vrouw ; stoelenmatster, v. "...VRIR, va. dek-

ken, bedekken, toedekken; overdekken; kleeden; beschermen; verbergen, dekken (bespringen).
SE
vrf. zich
dekken, den hoed opzetten; betrekken (van het weder).
COvENDEuR, m. tnedeverkooper, m.
COXAGRE, on. heupjicht, v. "...AL, m. heupbeen, o.
CRABS, m. krabbe; (36) *chi:tering, v. * ...BIER, m. krabbeneter (vogel), m.
CR AC,, m. krak, kraak, m. gekraak, o. *-, int. krak!
CRACHAT, m.- speeksel, spog, o. "—cid, a. op een prik
gelijkende. "...CHEmENT, m. spuwing, v. "...CHER, va.
et n. spuwen, uitspuwen ; spatten. "...CREUR, m. spuwer,
m. *...CHEUSE, f. spuwster, v. *...CROIR, En. spuwbakje,
-potje, o. kwispedoor, v. "...CROTEmENT, m. herhaalde
spuwing, v. "...CHOTER, vn. dikwijts spuwen.
CRAIE, E krijt; graved (ziekte der vogels),
o.
CRAINDRE, va. vreezen. duchten; beducht zijn, schuwen;
eerbiedigen. "...TB, f. vrees, v. angst, schroom; eerbied,
m. "...TIF, a. vreesachtig, schroomvallig, bang.
CRAMOisi, a. et m. karmozijnrood.
CRAMPS, f. kramp; (126) kram, look, v.
CRAMPON, m. kram, v.; houvast, o.; punt aatreen hoefijzer, v. "-NER, va. krammen. SE -, vrf. zich vastklemmen. "-NET, m. krammetje, 0.
CRAM, m. kerf, keep, v. ; hack, m.; teeken van eene
drukletter, o. ; signatuur, v.
m. bekkeneet, o. hersenpan, v. hoofdschedel, m.
"-RIB, f. grootsprekerij, snoeverij, v.
CRANEQUIN, m. ijzer om den handboog to spannen,
o.
CRANOLOGIE, f. schedelleer, v. "...MITRIE, f. schedelmeting, v.
* -AILLE, f. soort van krip, v.
CRAPAUD, m. padde, v.
*-TkRE, f. paddenest, o. ; morsige plants, v. "-INE, f.
paddesteen, ijzerwortel, m.; lidkruid, o.; zweer aan
den poot eens paards, v.
CRAPOUSSIN, m. klein mismaakt mensch, m.
CRApULE, f. gemeene zwelgerij, v.; gemeene zwelgers, m.
my. "-R, vn. zwelgen. "...LEUX, a. zwelgend.
CRAQuELIN, m. krakelin9, m.
m. versche bokking, m.
CRAQUEmENT, m. gekraak, geknars, o. "...QUER, va. et
n. kraken, knakken, knarsen ; zwetsen.
"...QuERIE, f.
snorkerij, v. "...QuETEmENT, m. tandengeknars, o.
"...QuETER,vn. gedurig dikwijls kraken; kleppen (als
een ooijevaar), "...QUEUR, m. windmaker, zwetser, m.
"...QuEuSE, f. zwetster, v.
CRASFEDON, m. het vallen van de huig.
CRASsE, f. vuiligheid, onzuiverheid, f. ; metaalschuim, o.,
lompheid ; karigheid, v. *-, a. dik, onbeschaafd. *-S,
p1. hamerslag, m. "...SEUX, a. vuil, smerig ; vrekkig.
CRATIIRE, m. mond -, krater van een vuurspuwenden
berg, m.
CRATICULER, va. (92) ruiten op een net teekenen.
CRAvAN, m. soort van zwarte eend; boonzgans, v.
CRAVATS, f. das, v. halsdoek, m.; (126) koptouw, o.
CRAYON, m. potlood; teekenkrijt, o.; ruwe schets eener
schilderij; schets, v. "-NER, va. met potlood of krijt
teekenen, schetsen. "-NEuR, m. teekenaar met potlood
of krijt ; slechte teekenaar, m. "-rm, a. potloodachtig.
CRLANCE, f. geheime last aan een minister, m.; schuld-

vordering. v. ; lettre de -, geloofabrief, m.
m.
f. schuldeischer, m. -es, v. *...TBR, va.
(56) borg staan ; ender eede beloven.
CRgAT, m. onderpikeur, m.
schepper; stichter, m. *-, a. schepCRgATEUR,
pend. "...TION, f. schepping ; oprigting; aanstelling, v.
f. schepsel, wezen; werktuig, o. ; gunsteling, m.
CitficaLLB, f. ratel, m. "...CERELLB, f. soon van valk,m.
CRECHE, f. krib ; wieg van den Zaligmaker ; bewaarinrigtitag (voor zeer jonge kinderen), v.
CREDENCE, f. tafeltje ter zij,le van het altaar, o.; kre:nes:tali"! m.
; spijskamer, V. "...CIER, m. spijs-, provisieCRIMBILITic, f. geloofbaarheid, v. ; motifs de -, geloofsgronden, m. mv.
CREDIT, m. trouw, v. geloof, krediet; aanzien ; vermogen, o. ; incised, m. "-ER, va. borgen, krediteren, goedschrijven. * -BUR, m. schuldeischer, m.
CREDO, m. geloofsbelijdenis der apostelen, v. credo, o.
*...LITE,
CRgDuLE, a. *--miaNT, adv. ligtgeloovig,
f. ligtgeloovigheid, v.
CRIER, va. scheppen ; uitvinden; stichten; voortbrengen;
in-, aanstellen; voorstellen, kreeren (rente) ; (108) kreeren, voor het eerst spelen.
CREMAILURE, f. haat, v. 'heugel, m.; hangijzer,
0.
* ...MAILLON, m. haaltje, heugeltje, o.
fouettee, fig.
CREME, f. room, m.; het beste van iets ; redevoering zonder pit of merg, f.
CRgMENT, m. (98) vermeerdering, v. aanwas, m.
CRkMRR, vn. room worden. "...MIER, m. roomverkooper,
m. *...mIhRE, f. roomverkoopster, v.
CRiNEAU, m. kanteel, schietgat, o.
CIANELAGE, m. rand om de muntstukken, m.
*...LE, a.
getand, gerand ; met schietgaten voorzien. "...LER, va.
kerven ; de muren met schiet- of kijkgaten voorzien ;
met tandwerk bezetten ; randen(muntatukken).*...LURE,
f. getand work, 0.
CRgNER, va. uitsnijden, glad smjden.
a. harig.
"...xuLE, a. met tandjes. "...NuRES, f. pl. (10) groeven
voor de punkturen, v. mv.
CREOLE, m. et f. kreool, m. en v.
CRgPAGE, m. bereiding van het floors, v.
CREPE, m. floors, krip, o. * ...PER, Va. het haar keeppen,
kroezen. SE
vrf. krullen, kroezen.
CRgPI, m..pleisterkalk, m. "-DE, f. (53) bastaard-havikskruid, 0. "-NE, f. soort van franje, v. "-NETTE, f.
worst in schapenblaas, v. "-R, va. bepleisteren. "-SSURE, f.
pleistering, v. "-TATION, f. geknap van eene hevige vlam ;
geknars, o. "-TER, va. (22) moeijelijk adorn halen.
CRgpON, m. dik grof krep, o. "...Pu, a. gekruld, knees.
CREPUSCULE, m. schemering, v. dageraad, m.
ClaQuE, f. wilde pruim, v.
CREQUIER, m. wilde pruimenboom, m.
CRESANE, f. winterpeer, v.
CRESEAU, m. grove sergie,v.karsaai, 0. "...SON, m. gespleten hoot, o.
CRESSON, m. (53) kers, v. *-xiLRE, f. kersbed, o.plek,y.
CRATACE, a. krijta,chtig.
CRATE, f. hanekam, m.; kuif ; kroon, v.; top, m.; - de ble,
spitse korenschelf, v. a. met een karn, gekuifd.
"...TELER, va. kakelen (van hennen).
CRETONNE, f. soort van wit linnen, o. * ...TONS, m. p1.
kanen, v. my.
CREUSER, va. et n. graven, delven, uitholen.
m.
het snijden van perspektief op hoot. "...SET, m. smeltkroes, m.
f. holte, v.

CR0.

CRI.
lage
CnEvx, m. Nolte, (liepte, v.; kuil; gietvorm,
basstem, v.; kuiltje van het hart; (126) hol, kasko, o.
*-, a. hok diep, ijdel, hersenschimmig.
* ...VASSR, f.
CREVAILLE, f. slempmaal, o. vreetpartij, v.
spleet, scheur, kloof, reet, v. beret, m. -R, va. kloven
reten maken. SE
vrf. splijten, bersten.
CnEvn-contat, m. hartzeer, verdriet, O.
CREVER, va. et n. doen bersten, doen springen ; doorbreken , bersten, aan stuk springen ; bersten, sterven, verrekken ; - les yeux, de oogenuitsteken. SE -, vrf. bersten,
losbarsten; (de maag met eten en drinken) overladen.
* ...VETTE, f. kleine zeekreeft, m.
CRI, m. kreet, gril, schreeuw, m.; geschreeuw, o.; roep,
m. geroep, geluid, o. ; leus, v. *-s, pl. weeklagten, v.
my. *-AILLER, vn. gedurig schreeuwen, razen, tieren,
kijven. * -AILLERIE, v. herhaald geschreeuw, getier,
gekijf, O. "-AILLEUR, M. ...SE, f. schreeuwer, schreeuw"-ANT, schreeuwend, onster ; kijver, kijfster, m. v.
gehoord. "-ARD, a. schreeuwend, kijfzuchtig. m.
* -ARDER, vn.
-E, f. schreeuwer, m. schreeuwster, v.
schreeuwen, kijven.
CRIBLE, m. zeef, korenzeef, v. ; erible, doornageld. * -R,
va. ziften. * ...BLEUR, m. zifter, m. * ...BLURB, f. uitziftsel, o. * ...BRATION, f. (90) zifting, V.
CRI-CRI, m. huiskrekel, m. heimpje, O.
CRIC, m. dommekracht, v.
CRIC-CRAG, int. krik krak
GRIEF, f. geregtelijke urtroep, m. afkondiging (bij verkoop), v. "...ER, vn. et a. schreeuwen, gillen ; schreijen,
krijten; omroepen; kijven. * ...BRIE, f. geschreeuw,
O. "...EUR, M. ...SE, f. schreeuwer, schreeuwster, kijver,
kijfster ; omroeper, omroepster, m. v.
CRIME, m. misdaad, euveldaad, v.; - de lese-majeste, misdaad van hoog verraad, - van gekwetste majesteit, v.
CRIMINALISBR, va. een burgerlijk regtsgeding in een
ltjfstralfelijk veranderen. "...NALISTE, m. kenner van -,
* ...NEL, m.
schrijver over het lijfstrafl'elijk regt, m.
misdadiger, m. *...NFL, a. -LEMENT, adv. misdadig,
strafbaar; lijtstraffelijk.
CRIN, m. tang haar (van paarden enz.), o.; (67) steenlaag, v. ; (soars van) lipvisch, m. * -IER, m. bereider
f. manen (van paarden,
van paardenhaar, m.
leeuwen enz.), v. mv. ; fig. nude pruik, v. "-oN, m.
dun huidwormpje, haarwormpje, O.
CRIN-CRIN, m. slechte viool, v.
CRIQUE, f. kreek, v. * ...QUET, M. heimpje (soort van krekel); hitje, slecht paardje, O.
CRIB E, f. beslissingspunt, keerpunt, o. krisis, v.
CRISPATION, f. opkrimping, opkrulling, V. * ...PER, va. doen
krimpen; opkrimpen, opkrullen. SE
vrf. opkrimpen.
CRISSER, vn. knarsen met de tanden. * ...SURE, f. scheur
in ijzerdraad, v.
CRISTAL, m. kristal, bergglas, o. "-LIERE, f. kristalmijn,
v. "-law, a. kristallijn. m. kristallijnvocht (in het
oog), O. "-LISATION, f. kristalschieting, -vorming, v.;
tot kristal gevormd ligchaam, O. *-LISER, va. tot kristal schieten, - vormen. SE -, vrf. als kristal warden.
*-LOIDE, f. kristallijnen vlies, O.
CRITgRIUM, m. onderscheidend teeken, kenmerk,
O.
CRITHE, M. puistje op het ooglid; strontje, O.
CRITIQUABLB, a. berispelijk. "...QUE, a. hagchelijk, gevaarlijk, netelig ; onderzoekend, kunstregterlijk; hekelzuchtig, bedilziek.
m. kunstregter, beoordeelaar ; taalzifter; kritikus ; hekelaar, bediller, vitter, m.
f. letterketndige oordeelkunde, kritiek, v.; onderzoek, o.;
bedilling, v. k ...QUER, va. beoordeelen, hekelen, bedillen.

C ROASSEMENT, M.
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ravengekras, o. *...sER, vn. krassen

(van raven).
CRoc, m. haak, brand-, loodshaak ; bedrieger (in het
spelen), m. * -EN-JAMBE, M. donner un
een pootje
draaijen ; fig. den voet ligten.
CROos, m. pl. groole
kromme knevels ; slag-, koektanden, m. my.
CROCHE, a. krom, gebogen. *-, f. (109) staartnoot, v.
"-R, va. inhoeken ; (109) de staartnoten uithalen.
CROCHET, m. haakje; unster, o. ; haak, slotopsteker, m. ;
draagzeel, o. ; (109) kwartnoot. *-8, pl. scherpe tanden
(van dieren), m. mv.; draagzeel, o.; haarkrulletjes
der vrouwen; teksthaakjes, o. my. * -BR, va. een slot
opsteken. * -BUR, m. krutjer, lastdrager; opensteker
(van sloten), m. "-IBR, m. gordelmaker, m. "-oNs,
m. pl. spijlen
riemen van een draagzeel, v. m. my.
CROCHU, a. krom, amgebogen.
CROCODILE, M. krokodil, M.
CROCUS, M. (53) saltraan, m. krokusbloem, v.
CROIRE, va. et n. gelooven, meenen, vermeenen, denken,
vertrouwen. SE -, vrf. zich verbeelden, achten, houden.
CROISADR, f. kruistogt, m.-vaart,
m. kruisvaarder, m. -, a. gekruisd ; gekeperd.
f. venster,
kozijn, raam; (126) ankerkruis, O. * ...SEMENT, m. kruising,
v. * ...SER, va. kruisen, kruiselings leggen ; met een
kruisje teekenen; uitschrappen, doorhalen; dwarsboomen ; keperen. SE
vrf. et va. zich tot een kruistogt
verbinden ; elkander ontmoeten ; elkander kruisen, dwarsboomen. * ...SETTE, f. (116) kruisje, o. ; (91) flearet ; (126) bramzaling, v. "...SEUR,, ITI. kruiser, m.;
zeezwaluw, v. *...BIERS, f. kruiwkot, v. -post,
m.
*...suzoN, m. dwarshout van een kruis, O.
CROISSANCE, V. wasdom, groei, in. * ...SANT, m. halve
wassendemaan, v. wassenaar, m.; (110) krom snoeimes,
o. ; het turksche wapen ; fig. het Ottomanische rijk.
CROISURB, v. keperweefsel, o. inslag, m.
CROiT, m. vermeerdering van het vee door aanfokking,
V.
CROtTRE, vn. groeijen, wassen, toenemen, vermeerderen.
CROIX, f. kruis ; kruis, lijden, verdriet, o. ellende, v.;
- de par Dieu, abeboekje, O.
CROLEE, f. wagenspoor, O.
CRON, tn. schelpzand, O.
CRONE, in. (126) kraan aan eene kaai, v. ; grasperk, O.
CROQUANT, a. knappende tusschen de tanden. "-, in. gemeene kerel, m. * -E, f. knapkoek, In. -taartje, o.
CROWS- ABEILLE, f. bijmees, v. * ...-AU SBL, a la -, alleen met zout (eten).
111. bullebak, m.
'...-NOTE, in. (109, 97) rammelaar, vioolkrasser, m.
CROQUER, va. et n. kraken; gulzig opknappen, verslinden, weghappen ; slordig schilderen enz. ; (knappen tusschen de tanden). * ...QUET, m. knapkoek, janhagel, m.
'...QUEUR,M. snoeper, muizer ; behendige bedrieger,
m.
CROQUIGNOLB, f. knip voor den neus, 1B. *-R, va. een
knip voor den neus geven.
CROQUIS, m. vlugtige schets, v. ontwerp, O.
CROSSE, f. staf, herdersstaf (van een bisschop of abt),
m.; kolf, v. kolfstok, m. *...sE, a. den herdersstaf dragende; - et mitre, met :Oaf en mijter. *...szn, vn. eta.
kolven ; met verachting behandelen. sz
vrf. vechten,
elkander afrossen. "...SBTTE, f. spruit, v. afzetsel; (13)
loofwerk, stukadoorsel, O. *...SEUR, m. kolver, in.
CROTALE, m. ratelslang; (77) tamboerijn, v.
CROTONS, M. pi. suikerschuim, o.
CROTTE, f. slijk, o. modder; drek (van zekere dieren),
m.; keutel, v. "-R, va. beslijken, vuil maken. * ...TIN, M .
drooge mest, m.
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CUL

CROTU, a. pokdalig, door de kinderziekte geschonden.
CROULANT, a. boutovallig. * ...LEMENT, M. instorting, V.
"...LER, vn. instorten ; (een *chip) van stapel doen loopen. *...LIRE, a. los, mul. * ...LIERE, f. aarde die order

de voeten wegglijdt, v.
CRour, m. soort van keelziekte, griep, v.
CROUPADE, f (86) hooge sprong, m.
CROUPE, f. kruis, achterste (van een paard enz.), o.; top,
xn. kruin, v. ; en -, achterop, achteraan. "-TONS (h),
adv. gehuikt, gekurkt.
CROuPI, a. stilstaand, bedorven (van water enz.).
m. medestander (in het spel enz.), m. "...PitnE, f.
staartriem; (126) achterkabel, m. "...PION, In. stuit, rn,;
xn.; stuitbeen, o. ; (23) het engelsche romp-parlement in
4657. "...PIE, va. stilstaan, bederven (van water enz.).
"...PISSANT, a. stilstaancl en aan bederf onderhevig
(van water enz.).
CROUsTILLE, f. korstje brood, o. *-R, vn. korstjes ftrood
na het venal eten. *...LBux, a. kodbij het drinken
dig. grappig, aardig.
CROUTE, f. korst ; korst op eeno wond ; stechte schilderij,
v. "-LETTE, f. korstje brood, o. "...TIER, m. koopman
in oude slechte schilderijen, M. "...TON, in. broodkorstje, o. •
CROYABLE, a. geloofbaar, geloofwaardig.7ft...ANcE, f. geloof, o.; geloofsleer, v. "...ANT, m. geloovige, m.
CRU, m. gewas, o. ; grond, m.; verzinsel, o. -, a. raauw
onbereid.
CRuAuTfi, f. wreedheid, hardheid, mededoogenloosheid, v.
CRUCHE, f. kruik, v. ; fig. domkop, zot, f.
eene kruile vol. *...crfor T, in. kruikje, o.
CRUCIAL, a. kruisvormig. *...Frumm, al. krUiSiging, v.
"...PIER, va. kruisigen. *...rxx, m. kruisbeeld, Christusbeeld, krusifiks, o.
CRIIDESCENCE, f. verslimmering, verergering, v. "...DITg,
f. raauwheid, v. "...DIVORE, a. sick met raauwe spijzen voedende.
CRUE, f. wasdom, m. vermeerdering. toeneming, v.
m.
CRUEL, a. et rn. wreed, onmededoogend; wreedaard,
*-LENIENT, adv. wreedaardiglijk.
CRtMENT, adv. ruwelijk, onbeschoftelijk.
CRITRAL, a. tot het dijbeen behoorende.
CRUSCANTISME, m. wijsgeerige godsdienst, v.
CRUsTACII, a. geschubd, geschelpt; les animaux crustaces,
de schaaldieren.
CRYPTE, f. onderaardsche begraalplaats in eene kerk, v.
*-s. pl. (74) holle kliertjes, o. mv. *...TOGRAPHIE, f.
geheimschri ft, o.
CUBATU'RE, f. inhoudsmeting van een ligchaam, v.
CUBE in. teerling, m.; kubiek getal, o. "...BIQUE, a. kubiek ; tot den teerling behoorende. "...BITAL, a. tot den
Kn. (74) elleboogsbeen, 0.
elleboog behoorende.
CUI2a:BE, f. staartpeper, v.
CUCERoN, m. worm in linzen of erwten, m.
CUCURBITACg. a. (53) meloenvormig. "...BITAINS, m. pl.
tvormen in de ingewanden, m. my. "...BITE, f. disteleerkolf, v .
CUEILLAGE, m. het plukken.*...LB, f. (126) bean-, breedte van het zeildoek, v. ; vruchtenpluk, m. *...LETTB, f.
inzameling (van vruchten, van penningen), v. *...LEuR,
m.
m. plukker, sink om de vruchten of to slaan,
"...LEUsE, f. plukster. v. * ...LIR, va. (van vruchten enz..)
inzamel4n, tezen. plukken, inoogsten. "...LOIR, m. ouft-,
bloemenkorfje, plukmandje. o.
CuiDER, m. lunge fruitmand, v.
CUILLER, CUILLERE, f. lepel; schuimspaan, m.; h pot,

CUN.
E eon lepel vol. * ...LBRON, m.
potlepel,
lepelholte, v. blad (van een lepel), a. ....taint, m. lepelaar (vogel), m.
•
CUINE, f. aarden disteleerkruik, v.
poule, handCUM, m. huid, v. VOL, leder, leer, o. ; - de
sehoenleder ; - de roussi, juelaledet.
va. met een
CUIRASSE, f. harnas, borstwapen, o. *-R,
harnas wapenen. * ..MBE, m. kurassier, geharnaste
miter, m.
CUIRE, va. et n. koken, zieden, bakken, braken ; stoven ;
smarten; verteren.
bijtend, brandend;
CUISAGE, m. kooksel, o. *...SANT, a.
m.
smartelijk. "-AMR, m. stoker (in eene steenbakkerij),, mv.
CUISINE, f. keuken; kookkunst, v.;keukenbeaienden
"-R, va. den pot koken. kok, m. " ...NIB RE ,
keukenmeid, v.
a. ....BARD, m.
CUISSAGE, m. (56) regt van avondkout,
dijstvk van een harnas, o.
CVISSE, dij, dije, v.; boutje (van gevogelte), a.
het koken, bakken ; brandende pijn,
CUISSON, m.
v. ; pain de -, huisbakken brood. "...SOT, m. bout (van
wildbraad), m.
CUISTRE, m. oppa,sser, knecht eener school ; schoolvos, m.
o.
CUIT, a. gekookt, gebakken. *-R, f. het bakken, baksel,
geel-, rawojaune, CuIvRE, rn. koper, o.•
...VRETTE,
*
a.
gekoperd
;
koperkleurig.
;
per. "...VRg,
f. koperen mondstuk, o. "...VREUX, a. koperachtig, koperkleurig.
Cut, m. achterste, gat, o. aars, m.; - d'articbaut, stoel
eener artisjok, m.; - de-four, verwelf van eenen bakde-jatte, fig. lamme die sick in een bale
kersoven, o. ;
voortschuift, m.; - de-lampe, (10) vignet aan het einde
van een book, o. ; -de-plomb, blokker, m.;-de-sac, blinde
steeg, v. slop, 0.
CULASSE, f (28) learner, v. stootbodem, m. brook, v.
va.
CuLswrs, f. tuimeling, buiteling, v.; vat, m. "...TER,
et n. doen tutmelen, buitelen ; tuimelen, duikelen; in
hoop,
"-VS,
m.
den grond helpen; to gronde gaan.
verwarde boot, m.
CULE, f. (126) deinzing, v. "..LgE, f. hoekmuur van eene
brug: stoot van een whip, ro. "...LER, vn. (126) achteruit varen, deinzen, over stuur drijven. *-EON, m. lus
van den staartriem, v.
endeldarm, m.
CULIER, m. boyau
CULIERE, f. (13) druipsteen; (86) staartriem, m.
FOINT
CULMINANT, m. (101) doorf.
CULMINATION,
gang door den mericliaan, rn. punt van Bien doorgang,
o "...NER, vn. (401) door den meridivan gaan.
CuLoT, m. laatste jong in een nest; zinksel; stuitstuk, o.
va.
CULOTTE, f. broek, v. ; stuit, m. achterste, 0. *-R,
in de broek steken. "...TIN, in. SO Jri van naauwe broek,
v.; broekmannetje, o.
CuLPABILtTil, f. schuld (van misdadigers), v.
CUL-ROND, m. groote visscherschuit, v.
CULTE, m. eere-, godsdienst, v.
CULTIVABLE, a. bebouwbaar. * -VATEUR, m. akkerman,
landbouwer, in. "„NATION, f. aankweeking ; bebottwing;
v. "...VER, va. bebouwen, beplanten, telen, aankweeken;
beoefenen, beschaven.
CULTURE, f. land-, akkerbouw, m. kweekerij, teelt ; aankweeking, beoefening, beschaving, v.
CUMIN, CUMINON, us. komijn, in.
CUMULATIF, a. "...LATIVEMENT, adv. ophoopend ; bij ophooping, nog darenboven, zamen. "...LER, va. verzamelen, ophoopen.
CUNLIFORME, a. (74) wigvormig.

DAN.

DAM.

CURVATEM, M. (74) bit/Mier,

CUNETTE, CuvETTE, f. (113)) grachtje, 0.
CUPIDE, a. begeerig, hebzuchtig. "...Drril, f.

begeerlijkheid, hebzucht, v.
CUPIDON, m. Kupido, minnegod, m. *-t, a. mooi.
CURABLE, a. geneeslijk, geneesbaar. * ...RAGE, M. reiniging, zuivering ; uitdieping, v.
CURATBLLE, f. voogdijschap, voogdij, curatek, V. * ...TEUR,
m. voogd, curator, m. * ...TRICE, f. voogdes, V. * ...TIF,
a. genezend. * ...TION, f. geneeskundige behandeling,
kuur, v.
CURE, f. genees-, heelkundige behandeling, kuur, v. ; pastoorschap, o. pastorij, v. * --DENT, m. tandenstoker, m.
CURE, m. priester, pastoor, m. "-E, f. (44) gedeelte van
het wild voor de jagthonden, o.
CURE-LANGUE, m. tongschraper, m. *...-MOLE, rf. baggerpraans, v. * ...-OREILLE, m. oorlepeltje, o. * ...PIED,
In. (39) veegmes, o.
CURER, va. schoonmaken, reinigen ; uitdiepen, baggeren.
"...RETIE, f. steentang, v. ; krabber, krasser, schraper,
* ...REUX, m.
m. * ...REUR, m. reiniger, ruimer, m.
knecht werkman in eene dekenfabriek of lakenscheerderij, v.
CURIAL, a. tot eene pastorij behoorende.
CURIEUX, a. * ...EUSEMENT, adv. nieuws-, weetgierig ;
zeldzaam ; nieuwsgieriglijk; wonderlijk;naauwkeuriglijk,
zorgvuldiglijk. *-, m. nieuwsgierige ; liefhebber van zeldf. nieuwsgierigheid, v. *-E,
zaamheden, m.
pl. zeldzaamheden, v. mv.
CURNE, f. touwslagers rad, o.
CUROIR, CURON, m. veegschop, v.
CURSEUR, M. looper aan een maatstok, m. ; graadboogkruis, o.
CURSIVE, a. loopend ; (10) kursijf, kursief (letter).
CURULE, f. chaise -, (25) ivoren stoel, m.
CTIRUBEB, f. pl. uitgehaalde bagger, v.

lend. "...TUBE,
CURVILIGNE, a.
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v. * ...TIF,

a. (53) krul-

f. bogt, kromming, kromte ; opkrulling, v.
f. bogtigheid, v.
kromlijnig.

CUSSON, m. houtworm, m. *--)TA, a. wormstekig.
CUSTODE, f. oorkussen, o. matras in een koets, holster-

in.
maladie -e, huid-

kap, v. *-, m. bewaarder, opziener, custos,
CuTAYE, a. tot de huid behoorende;

ziekte, v.
CUTICULE, f. (74) opperhuidje, o.

CUTTER, M. (126) trotter, m.
COVE, f. kuip, tobbe, v. *...vEAu, m. kleine kuip, v.
f. eene kuip vol, v.
beplanking van een mijnCUVELAGE, m. beschoeijing
put, V. * ...LER, va. een mijnput beplanken.
CUVER, vn. den wijn laten werken, gisten ; - son via,
den roes uitslapen. * ...VETTE, f. kuipje ; spoel-, wasch-,

vat, o. "...VIER, in. visch-, waschtobbe; loogkuip, v.
CYCLE, m. tijdkring, ru.; - lunaire, solaire, maan-,
zonnecirkel, m. * ...CLIQUE, a. in den tijdkring terugkeerende, cyklisch.
CYCLOPE, m. (30) cykloop, eenoogige reus, m.
a. eenoogig, fig. barbaarsch.
CYGNE, m. zwaan, v.; fig. grout dichter, m.
CYLINDRE, rn. cilinder, ru. rol, v. rolblok, o. "...DRIQUE, a. rolvormig, cilindrisch.
CYMBALE, f. cimbaal, V.
CYNIQUE, a. hondsch ; philosophe
hondsche wijsgeer,
m.
rn. leer der hondsche wijsgeeren ; onbeschaamdheid, v. * ...NOGLOSSE, f. (53) hondstong, v.
* ...NOSURE, f. (101) kleine beer, tn.
CYPI118, m. cipresboom, m. *-srEEE, f. cipressenboom, M.
CYROGRAPHE, M. turksche pas, M.
CYTISE, m. (53) cytisus, drieblad, o.
CZAR, in. czar, keizer, m. * -INS, f. czarin, v. "-OwiTz,
m. noon van den czaar, grootvorst, m.

D.
DA I int. oui -1 nenni-1 ja toch I jazeker! neen! toch niet!
D'ABORD, adv. ten eerste, terstond ;
que, zoodra als.
D'ACCORD, adv. goed, tevreden, eenstemmig.
OA•CAPO, M. (109) nog eens , van voren aan.
DACTYLS, M. (19) drieling, m. * ...LOLALIB, * ...LOLO-

f. vingerspraak, v.
*...LoNomiE, f. rekenkunst
op de vingers, v.
DADA, m. paardje hut! hui paardje! stokpaardje,
o.
DADAIS, m. Jan sal, onnoozele bleed, m.
DAGUE, f. dolk, gook, m. ; - de prevOt, kat, (straftouw), v.;
dagues, p1. horens van een hert, m. my. * ...GUET, M. jong
hert, o. * ...GUER, va. doorsteken (met een dolk); dekken (de hinde) ; (111) doorklieven (de lucid).
DAGUERREOTYPE, m. afbeelding volgens de uitvinding
van Daguerre, v. * ...GUET, m. jong hert, o.
DAIGNER, va. verwaardigen; zich verwaardigen, de goedheid hebben.
DAIM, m. damhert, o. das, m.
DAINE, f. wijfje van een damhert, o. dashinde, v.
DAINTIERS, M. pl. teelballen van een hert, m. My.
DAIS, m. troon-, altaar-, draaghemel, m.
DALLE, f. vloer-, slijp-, gootsteen, m. ; vischmoot, v.
DALMATIQUE, f. soort van misgewaad, o.
DALOT, M. (126) spiegat, 0.
DAMAS, m. damast, o. ; damascener kling, v.
* -QUETTE,
f. venetiaansch damast, o. * -QUINB, f. damascener
GIB,

staal met goad of
kling, • v. r-QUINER , va. ijzer
zilver inleggen. *-si, a. als damast vervaardigd (van
linnen).
tn. damast tafellinnen, o. * -SER, va. als
damast weven.
ra. damasseerderon. * -SURE, f.
damastwerk, o.
DAME, f. vrouw, nzevrouw, jufvrouw, dame ;
(152) koningin ; (46) vrouw; damschijf, v. ; dam (in eene gracht), tn.;
handhei, v. stamper, tn. *-, int. waarlijk. "- BLANCHE,
f. parijsche omnibus, m. *- DAME, f. zekere kaas,
v. *- JEANNE, f. groote matrozenflesch, v.
DAMBR, va. (153) een dam opzetten, dam halen ; - le pion,
fig. iemand de loef afsteken. "—MUM`, m. saletjonm. dam-, schaakbord, o.
ker, m.
DAMNABLE, a. doemwaardig. "—NATION, f. verdoemenis,
v. * ...NER, va. verdoemen. —NA, a. et m. verdoemd ;
verdoemde, m.
(eert.) jong edelman eer hij
DAMOISEAU, DAMOISEL ,
ridder werd, saletjonker, tn. "...BELLE, f. (eert.) jonkvrouw, freule, v.
DANcHg, a. (116) getakt, getand.
DANDIN, M. onnoozele bloed, hats, sul, rn.; belletje (om denhats der dieren), o. * -EMENT, m. slingering, v.
ER,
vn. met het lijf slingeren, schudclen als een lummel
DANGER,

m. gevaar, 0. *-EUX, a. * -EUSEMENT, adv

gevaarlijk.
DANS, prep. in, bij, naar, uit, met, op, over, binnen.
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DEB.

DEB.

va. et n. dansen. *-tat, m.
f. danser, m. -es, v.• - de corde, koordedanser.
'
v.
* ...SOMANIE, f. danswoede, cicsnsziekte,
D'APRES, prep. near, volgens, ingevolge, krachtens.

DANSE, f. dans, m.

O. -LgON, m. laurierolie, v.
DARD, m. werpspies, v.; schicht; handpijl, m.; fig. bittere spotternij, v. "-En, va. een pijl schieten, werpen.
f.
*-EUR, m. schieter met een werptuig,
stengel van een anjelier, m. -R, vn. (53) stengels
schieten.
DARES, f. (53) varenkruid, O. "—RIES, M. pl. henneplinnen, v. * ... RIOLE, f. roonitaartje, O. * ...RIVETTE, f.
houtviotpaat, M.
DARNS, f. vischmoot, f.
PARSE, DARSINB, f. dok, o. binnenhaven, v.
D ARTRE, f. vurigheid op de huid, v. ; - farineuse, zaniervlekken, v. my. ; dauwworm, uitslag, m. "...TREUX, a.
met vurigheid op de huid gekweld, vurig, puistig.
DASIMPTRE, M. (73) digtheidmeter, luchtmeter, m.
DATE, a. dagteekening, v. datum, m. "...TER, va. et n.
dagteekenen. * ... TERIE, f. pauselijke kanselarij, v.
* ...TIP, m. (98) derde naamval, ontvanger, M. * ...TION,
verpligte gift, v. het geven (van iets) in betaling.
DA TTE, f. dadel, M. * ...TIER, m. daclelboom, M.
DATURE, f. dorenappel, m.
DAUBS, f. het stoven; gestoofd vleesch, o. *-R, va. vleesch
stoven; vuistslagen geven; bespotten. * ...BEUR, m. spotter, m.
DAUPHIN, m. (eert.) dauphin (titel van den franschen
kroonprins) ; dolfijn (visch), m. ; (77,126) valblok, o.;
(138) waterzwerm, m. * -B, f. gemalin van den franschen kroonprins, v.
D'AUTANT, adv. zoo veel, des te; - que, naardien, des te
sneer ; nademaal.
DA VA NTAGE, adv. meer; langer.
DAVIER, M. (103) pelikaan, m.
DE, prep, van, met, bij, te, uit, door, om, over ; - la
sorte, zoodanig ; zoo dat; - plus, to meer, daarenboven ;
- par, in den naam, namens, van wege, op bevel.
dobbelsteen, teerling ; vingerhoed, m. ; (154) hand-,
stootplaat, v. ; (3) patroonvorm, m.
DP ALBATION, f. (90) verandering van zwart in wit, v.
* ...AMBULER, vn. wandelen. * ...AURATION, f. vergulding, v.
DgBaCLAGE, M. (26) miming eener haven, v. * ...CLE,
-MEET, m. ijsbreuk, v. ijsgang, m. ; ontruiming eener
haven, v. * ...CLER, vn. et a. (van het ijs) losgaan, losbreken ; eene haven ruimen. * ...CLEUR, m. haventneester, M.
DEB AGOULER, va. braken; fig. onvoorzigtiglijk uitflappen. * ...BAIGligE, f. tweede badkuur, V. * ...BALLAGE,
m. ontpakking, v. * ...BALLER, va. uit-, ontpakken.
DEBANDADE, f. d la -, in het wild. * ...DEMENT, M.
woeste vlugt (van soldaten) ; boogontspanning, v.

DAPHNg, in. (53) vijtvingerkruid,

* ...DER, va. ontspannen ; ontzwachtelen. SE -, vrf. losspringen ; se - l'esprit, den geest rust verschaffen.
* ...QUER, va. (96) (le geheele bank winnen.
DEB APTISER, va. van naam doen veranderen ; se faire
zijnen doop verloochenen.
Di BARBOUILLER, va. het aangezigt wasschen, - reinigen. SE -, vrf. zich het aangezigt afwasschen. * ...0 ADkRE, us. plants van aankomst (van spoorwegen, diligences, stoombooten enz.), v. * ...CADOUR, m. losplaats
voor schepen, v. "...DAGE, m. loosing van hoist, v.
* ...DER, va. bout loosen nit een schip. * ...DEUR, M.

houtdrager, houtvlotter, sjouwer, m. -*:..QuBmENT,
m.
ontscheping, ontiading; landing, v. *...Quint, va. et it .
ontschepen ; lossen; landen.
DABARRAS, M. ontlasting, opruiming, v. *-SER, va. op
vrf. zich losmaken,
ruimen; verlossen; ontlasten.
zich vrijmaken, zich ontslaan.
va.
ontgrendelen
;
den
slagboom
wegnemen.
DgBARRER,
pl. beraadslaDgBAT, m. woordenstrijd, twist; m. *-8,
gingen, debatten. * -BLEB, va. (126) lossen. * -TRE, va.
betwisten, bepleiten. SE -, vrf. spartelen. * -TABLE, a.
betwistbaar.

va. sloopen, afbreken.
DEBATER, va. ontzadelen.
V.
DEBAUCHE, f. slemperij, ongebonclenheid, overdaad,
m.
"—CUE, m. lichtmis, liederlijke knaap,
vrf. in losva. tot ondeugd verleiden ; afronselen. SE
m. verleider, m.
bandigheid vervallen.
* ...CHEUSE, f. verleidster, v.
DgBENTUR, m. kwitantie wegens honorarium, v.
DEBET, m. het verschuldigde.
DEBIFFER, va. verzwakken; bederven; ontstellen.
DABILE, a. zwak, tnagteloos. * ...LITATION, f. verzwakking, v. *...LITE, v. zwakheid, magteloosheid, v.
TER, va. verzwakken, zwak maken.
DEBILLER, va. het trekpaard van eene schuit uitspannen.
WEINER, va. naspitlen (een wijngaard).
DEBIT, m. verkoop, aftrek,
n:t. vertier, O. *-ANT, m.
"-ER, va.
kramer, slijter, verkooper in het klein, m.

verkoopen, slijten, vertieren ; vertellen, verhalen, opzeggen ; uitstrooijen ; (34) debiteren, in rekening boeken;
- en detail, - en gros, verkoopen in het klein, - in
het groot. * -EUR, M. ...SE, v. uitstrooijer uitstrooi"-BUR, M. * -RICE, v.
ster van nieuwstijdingen, m.

schuldenaar, m. schuldenares, v. "-is, m. bevel van
gijzeling, O.
m. wegruiming van uitgegraven aarde ; weggegraven aarde; fig. opruiming.
DEBLAYER, va. pain wegruimen, opredderen.
* ...QUER,
DEBLOCAGE, m. opheffing eener blokkade, v.
DEBLAI,

va. de blokkade doen ophouden.
m. leelijke nasmaak, wansmaak, m. ; verdriet,

DABOIRE,

ongenoegen, O.
DEBOITEMENT,

m. verstuiking, verwrikking, v.

* ...TER,

va versticiken, verwrikken.
DEBONDER, va. de stop van een vat uittrekken; het
vrf. overschutdeurtje eens vijvers openen. *-, vn. SS
stroomen, overvloeijen. * ...DONNER, va. de stop van een
vat uittrekken.
DEBONN AIRE, a. zachtaardig, goedaardig.

overleop van gal, m.; (70) wat boven den
rand uitsteekt.
a. ongebonden. * -EMENT, m. over-

DEBORD, M.

strooming ; ongebondenheid, losbandigheid, v. "-ER, va.
vn. overstroomen, overloopen; (126) zich
afranden.
losmaken van een geenterd schip. SE -, vrf. overloopen;
uitsteken, uitspringen. * -OIR, m. randschaaf, v.
DgBOSSER, va. (126) de stoppers losmaken.
DEBOTT BR, va. SE -, vrf. de laarzen uittrekken.
o.; monDEBoccRE, m. uitweg van vertier, m. ; middel,
ding, v. uiteinde, O. * ...CHEMENT, "...cHna, m. ontkurking, opening, v. ; (75) het komen uit eene engte.
* ...CH ER, va. et n. openen, ontkurken; (75) nit eene
va. ontgespen ; ontengte komen, nitdrukken.
krullen, nitkammen.
Df:EouiLLI, m. proefneming der verf van stoffen, v. "-R,
va. staaltjes verwen.
DEBOUQUEMENT, m. uitzeiling uit eene zeeengte, v .
*... QUER, vn. eene zeetngte uitzeilen.
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DEBOURBER, va. nit den modder trekken, uilbaggeren.
DEBOURGEOISBR, va. de burgerlijke manieren doen af-

leggen.
va. hpt haar -, de scheerwol wegnemen;
de prop aftrekken; fig. beschaven, vormen.
DEBouRsi, m. verschot, o. uitgave, V. * ...SEMENT, m.
uithetaling, v. verschot, O. * ...SER, va. uitbetalen; ver-,
voorschzeten.
DEBOUT, adv. overeind, overeind staande; - au vent, (126)
vlak tegen den wind.
DEBOUTER, va. (83) afwijzen, ontzeggen. * ...TONNER, va.
ontknoopen, de knoopen losmaken. 88
vrf. openhartig spreken.
DEBRAILLER (SE), vrf. zich ongemanierd den hals
'de borst ontblooten. * ...BRAISER, va. den gloed uit
den oven halen. "...BRAYER, va. (107) (een vender)
DEROURRER,

sluiten (met een boom).

'...BREDOUILLER, va. (in
* ...BRIDER,

tiktakspel) iemand de leans afsnzjden.

onttoomen ; met overhaasting afdoen ;

het
va.
sans -, zonder

tusschenpoozing.
; puinhoop, m.; fig. overschot, O.
m. ontwarring, ontwikkeling,
V.
va. in orde brengen, ontwarren; ontwikkelen.
DEBRUTIR, va. polijsten, afslijpen. * ...BUCHER, vn. et
va. (44) uit zijn hot komen; opjagen. * ...BUSQUEMENT,
m. verdrijving, verjaging, v. "...BUSQUER, va. verdrijyen. verjagen ; den voet ligten.
DEBUT, m. begin, m. aanvang ; eerste worp, - slag, m. ;
eerste optreding van tooneelisten, v. * -ANT, M. -E, f.
(108) tooneelspeler
tooneelspeelster die het eerst op
het tooneel komt.
vn. et a. den eersten slag doen,
beginnen; (108) debuteren, voor de eerste mad optreden ; van het doel verwijderen.
DIKA, en -, prep. et adv. aan deze zijde.
DECACHETER, va. ontzegelen, openen.
DECADE, f. aantal van tien, tiental, o. ; (26) week van tien
dagen, v. * ...DENCE, f. verval, o. afneming, v. * ...DI,
m. tiende dag der decade, m. * ...GONE, m. et a. (22) •
tienhoek, m. ; tienhoekig. * ...GRAMME, m. nederl. lood, O.
DECAISSBR, va. uitpakken.
DECALITRE, M. 10 ned. kannen ; ned. schepel van 10 ned.
koppen. *...LoGuE, m. de tien geboden.
DECALQUER, va. eene teekening afdrukken.
DECAMETRE, m. nederl. roede, v.
DECAMPEMENT, m. het opbreken van een leger.
* ...PER,
vn. het leger opbreken ; zich wegpakken.
DECANAT, m. dekenschap, o.
DEcAtiortisER, va. van de lijst der heiligen schrappen.
DECANTATION, f. afgieting,v."...T88,,va. zachtjes afgieten.
DECAPELER, va. (126) aftuigen, onttakelen.
DECAPER, va. et n. het koperrood van het koper afdoen;
(126) eene kaap voorbijzeilen. "...PITATION, f. onthoofding, v. * ..,FITER, va. onthoofden.
DEcAroD8, m. tienvoet (insekt), m.
f. landstreek
met tien voorname steden, v.
DgcA88, m. lien vierk. ned. roeden.
DECARNBLER, va. (36) in het levende vleesch snijden.
DECARRELER, va. de vloersteenen op-, wegnemen.
DECAPER, va. dcen verhuizen.
DECASTERE, m. lien ned. kubiek ellen, tien wissen.
"...STYLE, m. gebouw met tien zuilen mast elkander,
O. * ...8YLLABB, f. tienlettergrepig woord, O.
DECATIR, va. den glans van stollen wegnemen.
DECADE, a. et m. dood, overleden; overledene, m. * ...DER,
vn. overlijden, verscheiden.
DECEINDRZ, va. ontgorden.
DEBRIS, m. wrak, o.
DEBROUILLEMENT,
"...LER,
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DECELER, va. ontdekkcn, openbaar maken.
DECEMBRE, m. Wintermaand (December), v.
DECEMVIR, M. (25) tienman, M. "-AT, m. tienmanschap, O.
DECENCE, f. betamelijkheid, welvoegelijkheid, v. * ...CENT,
a. * ...CEMMENT, adv. betamelijk, welvoegelijk.
DECENNAL, DECENNAIRE, a. tienjarig.

DECEPTION, f. ntisleiding, v. bedrog, o.
DE CE QUE, conj. dewijl, omdat, vermits, doordien.
DPCERNER, va. toewijzen; geregtelijk besluiten.
Was, m. het overlijden.

a. bedriegelijk, misleidend. *...csvout, va.
bedriegen, misleiden.
vervoering, verhittering, opstuiving,
V. * ... NER, va. ontketenen, ontbinden , aanhitsen, opstoken ; se - contre ,q., tegen iemand uitvaren.

DECEVANT,

DECHAiNEMENT, M.

DECHALANDER, DESACHALANDER, va. kalanten wegnemen. "...CHANTER, vn. zijnen eiscir verminderen.
* ...CHAPERONNER, va. valken de kuif aftrekken.
DECHARGE, f. ontlading, aftading, tossing, v.; kwijtbrief, m.

ontslag, o.; ptjp, gaol ; ontlading; losbranding van vuurmanden ; prullekamer, v. ; (107) schuine dwarsbalk,
m.; keur (op goud en zilver), v. "-MEET, m. ontlading,
tossing ; ontlasting, v. "...GEOIR, M. weversboom, m.
"...GER, va. ontladen, lossen, afladen, verligten; een
geweer afschieten; ontlasten, bevrijden, ontheflen, ontslaan, kwijtschelden, afschrijven. SE -, vrf. zich ontlasten; (van kleuren) verschieten. * ...GEUR, m. tosser,

ontlader, m.
a. seer mager, uligeteerd; droop. "...NER, va.
ontvleeschen; vermageren; fig. de sieraden ontnenzen.
DECHASSER, va. eene pin ens. uitdrijven, uitslaan. *-, vn.
naar de linkerzijde dansen. "...CHAUMER, va. (136)
vruchtbaar maken, bebouwen.
Dic8Aussg , a. barrevoets. * ...811MENT, m. het losgraven
rondom een boom. * ...SER, va. ontschoeijen, schoenen
en kousen uittrekken; (van boomen) de worlds ontblooten ; het tandvleesch losmaken. "...80IR, M. (36) tandlancet, O. * ...SURES, f. p1. wolvenleger, o.
DEcHEANcE, f. (83) verlies van een refit, o. ; vervallenverklaring, v. * ...CHET, m. vermindering, v. verlies, o.;
lekkaadje, v. * ...CHEVELER, va. de mats afrukken,
het haar losscheuren. * ...CHEVETRER, va. den halster afdoen.
DECHIFFRABLE, a. ontcijferbaar: * ...FREMENT, M. ontciffering, v. * ...FRER, va. ontcifferen, verklaren, ophelderen. * ...FREUR, m. ontcijferaar van geheimschrift,m.
DECHIQUETER, va. uilknippen.
* ...TURF, f. snede, v.
knip, m. uitknipsel, O.
DECHIRAGE, M. bois de -, afbraak van een oud vaartuig, v.
DECHIRANT, a. hartverscheurend.
* ...REMENT, m. verscheuring, scheuring, v. ; - de cueur, harteleed, o.
"...RER, va. scheuren, verscheuren, oprijten; schenden,
lasteren ; grieven. * ...RUBE, f. scheur, v.
DECHOIR, vn. vervallen, afnemen, verminderen; (126)
afvallen. * ...CHOUER, va. (126) weder vlot maken.
DECIDEMENT, adv. volstrektelijk.
* ...DER, va. et n. beslissen, bepalen.
DECIGRAMME, m, nederlandsche korrelon. * ...LITRE, m.
nederl. maatje, 0, * ...MABLE, a. tiendbaar. "...MAL, a.
tzentallig, tiendeelzg ; tiend-, (als : tiendregt).
f.
tiendeelige break, f. * -MATEUR, m. tiendhelrer, m.
"...NATION, f. toting on den tienden man, v. *...ME,
m. tiende deel van een frank, O. -8, f. p1. tiende van
geestelijke goederen, o. *...mER, va. om den tienden
DECHARNE,
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man loten (tot het ontvangen van straf), decimeren.
*...mhTRE, m. nederl. palm, v.
DECINTRER, va. het timmerwerk onder het gewelf wegnemen. * ...TROIR, M. bikhamer, m.
DECIRER, va. het was afdoen.
DECISIP, a. "...SIVEMENT, adv. beslissend. "...SION, f.
beslissing, uitspraak, v. "...WIRE, a. serment -, beslissende eed, m.
DEcisTERB, m. tiende deel van de wisse, o.
DECLAMATEIJR, m. kunstmatige voorlezer, redenaar, m.
"...NATION, f. het kunstmatig lezen, voordragt, v.:
hoogdravende woorden; scheldwoorden, o. my. "...MAva.
TOME, a. redeneerkundig ; hoogdravend.
kunstmatig lezen ; hevig uitvaren.
verklaring,
DECLARATIP, a. verklarend. "...RATION, f.
aangifte; opschrijving, v. "...RATOIRE, a. verklarend.
SE -,
"...RER, va. verklaren; aankondigen; aangeven.
vrf. zich verklaren ; uitbreken (van ziekten).
DECLAVER, va. (109) van sleutel veranderen. "...CLENCHER, va. met de klink openen.
DECLIMATER, va. aan de luchtstreek ontwennen.
DECLIC, m. zeer zwaar heiblok, o.
DECLIN, m. afneming, v.; verval, o.; knip in een geweerslot, m. "-ABLE, a. (98) buigbaar, verbuigbaar.
*-AISON, f. (98) naambuiging, verbuiging, deklinatie;
aiwijking, v. * -NATOIRE, a. (83) afwerend. "-ER, vn.
et a. afnemen ; afwijken; afwijzen ; (98) verbuigen,
deklineren.
DECLIVITE, f. belling, glooijing, v. "...cLoiTRE,Ta. aan
het klooster onttrokken. "...CLORE, va. eene brining
afbreken. *...CLOS, a. open, de heinin7 weggenomen. "...CLOVER, va. ontnagelen, de spijkers uithalen.
"...COCHER, va. een pijl afschieten. "...COCTION, f.
afkooksel, o. "...COGNOIR, M. (10 ) sluithout, o.
DECOIFFER, va. de kap enz. afzetten, aftrekken ; 'het
hoofdhaar in de war brengen; eene verzegelde flesch
openen.
"...LEDECOLLATION, f. onthalzing, onthoofding, v.
MENT, M. het losgaan, losmaking van het gelijmde,
...LER, va. het gelijmde losmaken;
v.; onthalzing, v.
onthalzen; (134) van den band wegstooten. * ...LETER,
va. de borst -, den hale ontblooten.
DECOLORER, va. de kleur benemen; bleek maken. SE -,
* ...RIMETRE, M.
vrf. de kleur verliezen, verkleuren.
(102) ontkleuringsmeter, m.
"-ERRS, M. pl.
het
Ruin
wegruimen.
va.
DECOMBRER,
puin, o. afval, m.
DECOMPOSER, va. ontbinden, scheiden, oplossen; uiteenzetten ; ontleden. "...POSITION, f. oplossing, scheiding,
ontbinding ; ontleding, v.
* -R,
DECOMPTE, m. afrekening; korting, v. aftrek, m.
va. afrekenen ; aftrekken, korten.
DECONCERT, m. oneenigheid, v. *4,, a. onthutst, verlegen. "...EMENT, m. verl,genheid, verwarring, v. * -ER,
va. verwarren, verlegen maken, van het stuk afbrengen.
vrf. verlegen worden, verbijsterd zijn.
SE
zonder biecht sterven.
Dfx0Nrks, adj. mourir
DECONFIRE, va. geheel van het stuk afbrengen. "...PITURE, f. volkomene nederlaag, v. ; volkomen ondergang
cens koopmans, m. ".. SEILLER, va. afraden, ontraden.
"...STRUMS, va. uit elkander nemen ; (98) de woord* ...TENANCER,
schikking -, den zinbouw vpranderen.
va. verlegen maken. SE -, vrf. verlegen worden. "...VENUE, f. wederwaardigheid, v. ongeval, o.
DECOR, M. * -8, pl. tooneel-, huissieraad, o. dekoratie, v.
M. "-A*-ATEUR, m. versierder ; tooneelschilder,

DEC.
TION, v. versiering, v. ; eereteeken, o. -a, pl. tonedversieringen, v. mv. "-DER, va. (van een touw) losdraaijen. *-BR, va. versieren, opschikken. * -TICATION, v. ontschorsing, v. "-MUER, va. ontachorsen.

Dtcoitum, m. welvoegelPheid, v. fatsoen, o.
DECOUCHER, vn. et a. buiten 's huts slapen; iemand zijn
bed doer ruimen. "...COUDRE, va. tornen, lossnijden.
vrf. losgaan, uiteengaan ; en-, er op los gaan.
SE
* ...COVLEMENT, m. afvloeijing, afdruiping, v. "...COU"...COUPER, va. in
LEE, vn. afvloeijen, afdruipen.
stukken snijden, af-, uitsnijden, uitknippen.* "...PEUR,
f.
m. uitsnijder, voorsnijder, knipper, m.
uitsnijdster, knipster, v.
kloek
van
lijf
en
bien
DEcouPLii, a. (116) verdeeld;
leden. "...PLER, va. et n. losmaken, ontkoppelen. * ...POIR,
m. knipschaar, v. "...PURE, v. gepikeerde stof, v.;
knipsel, uitknipsel, o.
DECOURAGEANT, a. ontmoedigend. "...GEMENT, m. moedeloosheid, neerslagtigheid, v. "...GER, va. moedeloos
vrf. moedeloos
neerslagtig maken, ontmoedigen. as
worden, den moed verliezen.
DECOURONNER, va. de kroon ontnemen, onttroonen; (75)
van eene hoogte verjagen (troepen).
DECOURS, m. het afnemen der maan, - eener ziekte.
DEcousu, a. losgetornd ; zonder verband. * -RE, f. losgetornde losgegane naad, m. *-Ras, f. pl. wonden
door de slagtanden van het zwijn, v. my.
ongedekt, open,
DAcouvERT, a. ontdekt, open, bloot; h
vrij ; h visage -, ronduit. "-E, f. ontdekking, v.
va. ontblooten; het deksel -, het dak afnevrf. zich
men ; ontdekken, openbaren, verraden. en
ontdekken ; ontblooten; den hoed afnemen; zich ontdekken ; (19) zich bloot geven ; - le pot aux roses, fig.
het geheim eener zaak ontdekken.
fig. ontbolsteren,
DECRASSER, va. zuzveren, reinigen ;
beschaven.
DECREDITEMENT, m. verlies van aanzien en vertrouwen, o. "...DITER, va. het vertrouwen -, het aanzien
benemen, van krediet berooven. SE -, vrf. zijn aanzien
of krediet wegwerpen, verliezen.
DECREPIT, a. afgeleefd, stokoud. "-AVON, f. (90) het
knappen van het zout in het vuur. "-ER, va. (90) knappen ; zout droogen en uitbranden. "-UDE, f. hooge en
ziekelijke ouderdom, m.
DECRESCENDO, a. afdalende, verminderende.
o.
DECRET, m. geregtelijk bevel ; besluit, dekreet,
DECRETALE, E pauselijk bevel, o. "...TER, va. bevelen,
geregtelijk besluiten; - d'accusation, in staat van beschuldiging stellen.
DEcRI, m. slechte naam; m. ; afzetting, v. ; verbod, o.
"-ER, va. een slechten naam geven ; afzetten, openlijk
q., iem. in opspraak
verbieden (van geld enz.) ;
brengen. SE -, vrf. zich in opspraak brengen. "-RE,
va. beschrijven.
DECROCHEMENT, m. loshaking, V. "...CHER, va. loshaken.
DECROIRE, vn. niet gelooven, betwijfelen. * ...CROISER, m.
"...CROISSEMENT,
de plooijen -, de keper wegmaken.
m. afneming, vermindering, v. "...CROITRE, vn. afnemen, verminderen.
DECROTTER, va. afvegen, schoon maken. "...TEUR, m.
schoenpoetser, M. "...TOIRE, f. schoenborstel, m.
DECRUE, f. afneming, v. "-R, va. het garen met loogwater wasschen.
DECRUMENT, m. het wasschen van garen met loogwater,
o.
o. "...SEMENT, m. het afkoken der ruwe zijde,
va. zijde afkoken, - bereiden.
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DECUIRB, Va. verdunnen. !`...CUPELER, vn. zachtjes af-

DEFEQUER, va. (90) afzonderen, reinigen.
DEFERANT, a. toegevend. * ...RENCE, f. toegevendheid uit
achting, inschikkelijkheid, v. * ...RENT, m. muntteeken,
o. -, a. been en feeder leidende. *.. RER, vn. et a. uit

gieten.
DECUPLE, m. et a. tienmaal zoo veel, tienvoud; tienmaal grooter. "-R, va. tienfaal vergroolen.
DECURIE, f. (25) dekurie, v. rot van lien soldaten, a.
* ...RION, M. (25) aanvoeder, rotmeester, m.
DEDAIGNER, va. et n. verachten, versmaden ; niet verwaardigen. * ...GNEUX, a. ...BEMENT, adv. versmadend,

verachtend ; smadelijk.
DEDAIN, m. minachting, versmading, v.
DEDALE, M. doolhof, m. ; verwarring, v.

* ...LIES, f. pl.
(77) verzoeningsfeesten van Jupiter en Juno, o. my.
DEDALLER, va. de vloersteenen opnemen. * ...DAME&, vn.
(153) den dam verschuiven.
DBDANS, adv. binnen, inwendig. *-, m. het binnenste.
DEDICACE, f. toeeigening, opdragt; inwijding, kerkmis,
v. * ...CATOIRE, a. epitre
opdragtsbrief, m. opdragt, V.
DEDIER, va. inwijden ; toewijden, opdragen.
SE -, vrf.
zich toewijden.
vrf. zijn gezegde herroepen.
DEDIRE, va. ontkennen. SE
* ...DIT, M. herroeping van zijn woord, v.; rouwkoop,m.
DISDOMMAGEMENT, m. schadelooshouding, -stetting; vergoeding, v. "...MAGER, va. schadeloos stellen, -houden.
DEDOR ER, vn. het verguldsel afdoen. * ...DOUBLER, va.
de voering uitdoen; (126) de dubbelhuid -, de buitenbeplanking afnemen ; (68) in tweeen verdeelen. * ...DUCTION, f. afkorting, aftrekking; gevolgtrekking, v.
* ...DUIRE, va. aftrekken ; afkorten ; alleiden.
* ...DURCIR, va. verzachten.
Num f. godin, Bodes, v.
DEFiCHER (SE), vrf. feeder goed warden.
DEFAILLANCE, f. zwakheid, onmagt, bezwijming ; versmelting, v. * ...LANT, M. (83) gedaagde die nalatig is
voor den regter te verschijnen, m. *...LAriT, a. Itaauw,
magteloos. * ...LIR, vn. in krachten afnemen.
DEFAIRE, va. vernietigen, verbreken ; ombrengen ; losmaken, ontknoopen, ontdoen, ontbinden; (een leper) geheel verslaan. SE
vrf. zich (van iets) ontdoen, afschaffen; open-, losgaan ; verschalen (van wijn) ; se soi-meme, zich ombrengen. "...FAITE, f. nederlaag ;
uitvlugt, v.; vertier, O. * ...FAIX, M. pl. eigen jagt, v.
DEFALCATION, f. aftrekking, afkorting, v. * ...QURR, va.
aftrekken, afkorten.
DEFAMER, va. (46) geene kleur bekennen.
DEFAUT, m. gebrek, o. feil ; zwakke zijde, v.; verzuim te
verijdelen.
verschijnen, o. ; mettre en
DEFAVEUR, f. ongenade, ongunst, v. ; miskrediet, o. * *..V0EARLE. a. -MENT, adv. ongunstig, -lijk.
DEFECATION, f. (90) zuivering, reiniging, v.
DEFBCTIF, a. onvolmaakt, gebrekkig.
f. afvalling,
v. arval, m. het verlalen eener partij.
"...TUEUX, a.
* ...TURUSEMENT, adv. gebrekkig, onvolkomen ; op eene
gebrekkige wijze. *...TuosITE, f. onvolkomenheid, gebrekkigheid, v.
DEFENDEUR, M. * ...DERESSE, f. verweerder, verdediger,
verdedigster, gedaagde, m . v. "...DRS, va. verdedigen,
beschermen, beveiligen ; verbieden. SE -, vrf. zich verdedigen, beveiligen; wederstaan; zich onthowlen.
Wirings, m. etre en -, verboden er gebruik van te maken. * -ABLE, a. verdedigbnar. * -ABILITE, f. verdedigbaarheid, v.
'Mimics% f. verdediging ; tegenweer, v. ; verbod, o, *-s,
f. pl. schriftelijke verdediging, v. ; slagtanden, m. mv.;
(126) wrijfhouten, o. my.
DEFENSEUR, m. verdediger, beschermer, m. * ...SIF, a. verdedigend.
m. heelmiddel, o. fr...swn, f. tegenweer, v.
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achting toegeven ; toestaan, bewilligen, opdragen; aanklagen ; (den eed) opleggen.
va. (126) de zeilen ontrollen. * ...FORMER,
va. in vrijheid weder op vrije voeten stellen. "-PER RER, va. de hoeNzers afdoen; het ijzerwerk afslaan.
SE
vrf. het ijzer verliezen; verlegen worden.
DEFET, m. (10) overtollig vet, O.
DEFEUILLER, va. de bladen der boomen doen afvallen,
ontbladeren. SE -, vrf. de bladeren verliezen, zich ontbladeren.
DEFFAIS, M. pl. eigen visscherij, v.
DEFT, m. uitdaging, v. *- ANCE, f. mistrouwen, wantrouwen, o. argwaan, m. * -ANT, a. mistrouwend, wantrouwend, argwanend. "-CIT, m. het ontbrekende (in eene
kas), tekort, nadeelig slot, O. "-ER, va. uitdagen, trotseren.
SE -, vrf. niet vertrouwen; argwunen; vermoeden; mis-,
vn. (126) afhouden.
wantrouwen.
DEFIGURER, va. mismaken, verminken.
m. naauwe weg, m. engte, v. * ...LER, va. afrijgen; den draad uittrekken; in eene rij voortnjtrekken,
defileren. SE
vrf. losgaan.
DEFINI, m. juist bepaald begrip, o. "-, a. bepaald; verklaard. * -R, va. bepalen, beschrijven, verklaren. * -TIF,
a. ...VEMENT, adv. beslissend; bepualdelijk, ganschelijk ;
en definitive, eindelijk. "-TION, f. bepaling,verklaring ;
beslissing, v.
DEFLAGRATION, f. (90) tolammende ontbranding, v.
DEFLEGMATION, f. (90) zuivering van vochten, v. "-NEB,
va. van vochten zuiveren.
DEFLEURIR, vn. et a. den bloesem verliezen ; den bloesem doen afvallen. * ...FLEXION, f. afwijking, straalverplaatsing, v.
DEFLORAISON, f. val van den bloesem ; tijd van het afvallen der bloesem, m. "...RATION, f. onttnaagding,onteering, v. * ...RER, va. ontmaagden, onteeren.
DEFONCEMENT, m. het inslaan van den bodem eens vats.
"...CER, va. den bodem inslaan.
DEFOLIATION, f. ontbladering, V.
DE FORMER, va. misvormen. SE -, vrf. den vorm verliezen.
DEFOUETTER, va. de hechtdraden van een boek losmaken.
DEFOURNER, va. uit den oven nemen, - schuiven.
DEFRAI, m. vrijhouding van kosten, v.
* ...FRAYER, va.
voor iemand betalen, vrijhouden. * ... FRAIIDER (SE), vrf.
van zijne dwaling terugkomen, zijne dwaling inzien.
DE FRICHEMENT, m. ontginning, v. "...CHER, va. ontginnen; ophelderen. "...CHEUR, m. omploeger, ontginner,
m. "...CHER, va. ontkrullen.
DEFRONCER, va. ontplooijen ; ontfronselen, ontrimpelen.
DEFROQUB, f. nalatenschap van een abt, - van een monnik, v. ; nagelaten roerende goederen, o. mv. * --R, va.
de monnikskap doen afleggen. SE -, vrf. den monnikenstand vertaten.
DEFRUITER, va. de vruchten plukken van de boomen.
DEFUNER, vn. (126) den mast onttaketen.
DAFuNT, a. overleden, gestorven, tvijlen. *-, m. overledene, m.
DEG AGE, a. vrij, los, ongedwongen ; chambre -e, kamer
met eene zijdeur, v.; degre
sluipirap, m. "...GEMENT, M. losmaking, vrijmaking, v.; ontslag, in. ; ongedwongenheid, v.; stuiptrap, bijzondere uitgani, m.
* ...GBR, va. lossen, intossen; vrij-, losmaken, untslaan,
ontzetten.
DEFERLER,

DEG.
DfiGAINE, f. belle -, (97) vekke handelwijs,
DEGAiNER, va. et n. van leer trekken.

DEL.
v.

DiSVEITLER, Va.
In.

voorvechter, m.
DEG ANTER, va. SE -, vrf.
DEGARNIR, va. afdoen, of-,

de handschoenen uittrekken.
wegnemen, ontblooten ; (426)
vrf. ledig
ruimer
onttakelen; (68) ontblooten. SE
worden; zich ontblooten (van geld).
DitGAT, m. verwoesting, schade ; verkwisting, v.
metaal gelijk maken, - bereiden.
DEGAUCHIR, va. hout
DEGEL, m. dooi, m. dooiueder, o. -BR, va., n. et imp.
SE -, vrf. dooijen, ontdooijen.
DEGENERATION, f. ontaarding, verbastering, v. * ...RER,
va. ontaarden, verbasleren.
DEGINGANDE, a. lendelam.
"...TITION, f.
DEGLUER, vn. van de lijmroede losmaken.
(22) nederslokking, v.
m. braaksel, o.
DEGOBILLER, va. braken.
DAGoisza, va. et n. babbelen; kweelen.
DEGOMMER, va. de gom uitkoken (bij het bereiden van
zijde). "...MAGE, xn. het uitkoken der porn uit de zijde.
DEGORGEMENT, m. overvloeijing ; doorsteking, reiniging ,
v. '...GEOIR, m. ruimnaald, laadpriem, v. ; rioel, o.
"...GER, va. et n. doorsteken, opruimen; reinigen; afspoelen. SE -, vrf. overvloeijen; reinigen; zich ontlasten.
DEGOTER, va. fig. nit den zadel ligten.
DEGOURDI, a. listig, schrander. "-, m. knap ventje, O.
"-R, va. verdooving verstijving verkleumdheid verSE -, vrf.
drijven; laauw laten worden; beschaven.
ontdooijen; warm -, lenig worden ; gemanierder worden. "-SSEMENT, m. het verdrijven der verdooving of
verstijving.
"-ANT,
DEGOUT, m. afkeer, m. walging, v. tegenzin, m.
* -ER, va.
a. walgelijk. *-E, a. wars, afkeerig.
vrf. tegenzin
walgen ; afkeerig tegen maken. SE
krijgen ; verdrietig worden.
IIEGourrER, vn. druipen, afdruipen, lekken, "...TANT,
a. druipend.
DEGRADATION, f. ontzetting ; schade, v.; verval, o.• af'
noising van kleur, V. "...DER, va. afzetten; vernederen,
verlagen ; bederven ; (126) onder den wind vervaVen.
WGRAFER, Va. loshaken.
DEGIR AISSEMENT, "...SAGE, xn. het uitdoen van smeervlekken, o. va. het vet afscheppen; smeervlekken uitmaken; fig. plukken. * ...sEUR, m. die smeer"...SOIR, M. waschbank der lakenvlekken uitdoet.
wevers, v.
DE GRAPFINER, va. (126) de dregg:n -, de enterhaken
losmaken.
DEGRAVOIEMENT, m. het wegspoelen van zand, - van
aarde. "...VOYER, va. weg-, losspoelen; schuren (tegen den kant.)
DEGRE, m. trap, m. trede, v, ; graad, m.
Di GREEMENT, m. (126) aftakeling, v. * ...ER, va. aflakelen.
DEG R EVEMENT, m. vermindering van belasting, v. * ...GREYER, va. de belasting verminderen.
DEG niNGOL ER, vn. van een trap schieljk afloopen, aftu int elen.
DEGRisEm ENT ,m. ontnuchtering ; ontgoocheling , v. * ...SER,
va. ontnuchteren, den roes ontnemen ; ontgoochelen.
MG ROSSER, va. goud- of zilverdraad trekken, - thinner
maken.
DI:GROSSIR, va. in het ruwe uithouwen; ophelderen.
GUEN 11.1,g, a. gescheurd, haveloos.
DEGUERPIR, vn. et a. zich wegpakken; een boedel verlaten. "...FISSEMENT, m. verlating van eon vast good, v.

waterbraker, m.

uitbraken, braken, overgeven.

m.

DEGUIGNONNER, va. (96) uit het ongeluk helpen.
DAGUISEMENT, m. verkleeding, vermomming (ook fig.), v.
* ...SER, va.• verkleeden, ilerrnommen, verbergen.
DEGUSTATEUR, m. proever, voorproever, m.
* ...TATION,
f: het proeven van dranken, o. * ...TER, va. proeven.

m. small, v. verdriet, o. kommer, m. ; zwakte
(vogelziekte), v. *...E, a. droevig, verdrietig ; niet meer
willende slaan (van vogelen).
DfiliaLER, va. et n. de door de zon verbrande huid blank
maken. * ...HANCHE, a. lendelam. * ...HARDER, va. (41)
loskoppelen.
DEHARNACHEMENT, m. het uitspannen onttuigen ran
paarden. * ...NACHER, va. uitspannen, het tuig afdoen.
DEHONTE, a. schaamteloos. * ...HONTER, va. onteeren.
DEHORS, adv. en - , par - , buiten, buitenwaarts, uitwend:g,
van buiten. a-, m. het uiterlijke, uitwendige,
o.• de
buitenzijde, V. -, pl. buitenwerken, o. mv.; uiterlijke
;
schijn, m.
DEICIDE, rn. Godsmoordenaar , moord aan Christus gepleegd , M. * ...COLE, m. aanbidder van in God, ru.
* ...FICATION f. vergoding, v. * ...FIER, va. vergoden.
DEISME, In. geloof aan tenen God, o. natuurlijke godsdienstleer, v. "...TE, m. die alleen aan God gelooft
zonder openbaring, deist, m.
f. Godheid, v.
DilJk, adv. reeds, alreeds, bereids.
DEJECTION, f. (22) stoelgang, m. ; (101) storting, v. vat,
m. (van planeten).
DEJETER (SE) , vrf. opkrimpen, krom worden (van host).
DAJEU14, DfIJEUNER, m. ontbijt, a. * ...NER, vn. ontbijten.
DEJOINDRE, va. losmaken, losbinden. * ...JOUER, va. verijdelen. * ...JUCHER, vn. et a. van het rek springers, vliegen ; - jagen.
DEVa, adv. van dear, daarsit ; au -, en -, par - , ann
gene -, aan de andere zijde,
overzijde; boven.
DELABREMENT, m. reddelooze toestand, m. serval,
o.
"...BRER, va. verscheuren; bederven, vernielen.
DEL ACER, va. losrijgen ; (126) losmaken.
DELAI, m. uitstel, o.; opschorting, v.; respijt, o.; a beef
- , (83) korte lermijn.
,
DELAISSEMENT, m. hulpeloosheid verlating, v. ; afstand ,
m. "...SER, va. verlaten, hulpeloos laten : over laten, a fstaan.
DELARDER, va. den scherpen kant afronden, afschaven.
WILASSEMENT, m. uitrusting, verademing, v. * ...SER, va.
uitsspanning
verademing ,even ; verkwikken. SE -,
vrf. uitrusten, zich verkwikken.
DELATEUR, m. "...TRICE, f. aanbrenger, verklikker, m.
verklikster, v. * ...TION, f. aanbrenging, verklikking, v.
DELATTER,va. de latten afnemen. * ...LAVE, a. block van
(juweelen). "...LAVER. va. (149) bleek maken.
DELAYANT, a. et m. (22) verdunnend ; - middel,o.*...EMENT, m. verdunning ; menging, v. "...ER, va. ontroeren; weeken.
DAISi:ATUR, m. (10) weglatingsteeken, o.
DC.:LEBILE, a, uitwischbaar.
Df:LECTABLE, a. aangenaam, liefelijk. '...TATION, f. geneugte, v. lust, m. "...TER, vs. vernzaken, verlustigen.
WIS:GATION, f. last, as. ; volmagt, aanwijzing, v. * ...G A TO1RE, a. volmagt gevend, magtigend.
no. a fgevaardigde, m. "...GUER, va. afvaardigen; aanwijz,en.
WILEST AGE, m. het uitladen van ballast.
* ...T ER, ta.
ballast ilitschietezz, uitladen.
DELESTEUR, In. opziener over het lossen van den ballast, m.
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DfitfiTgRii, a. schadelijk, den dood veroorzakende.
* ...RATIF,
DELIBERANT, S. beraadslagend, overleggend.
a. overwegend, beradend. * ...RATION, f. beraadslaging,
berading, overweging. v. *...RE, a. overwogen, beraden;
onbeschroomd. * ...REMENT, adv. vastberaden; stoutelijk,
voorbedachtelijk. * ...RBR, vn. beraadslagen, overwegen ;
in beraad nemen, besluiten.
DELICAT. a. * -EXENT, adv. kostelijk, aangenaam. keurig ; kicker van smaak ; fijn, feeder, teergevoelig,
kiesch; zinrijk; netelig. * -ER, va. koesteren. SE -,
vrE zich koesteren. * -ESSE, f. lekkerheid; teederheid ;
kieschheid, v. fijn gevoel, o. '-issats, a. zeer bijzonder kiesch, uiterst fijn, - leer, - keurig.
DLLIcE, m. *-s, pl. lust, wellust, m. geneugte, v.
* ...CIEUX, a. * ...CIEUSEMENT, adv. lekker, aangenaam,
kostelijk.
DELICOTER (SE), vrf. den holster afwerpen.
p. et a. ontbonden ; dun, leer, fijn; snedig ; (126)
* ...ER, va.
ontzet. *--, m.. fijnte (eener schrijfletter), v.
ont-, losbinden; vrijspreken.
DELIMITER, va. afpalen, afbakenen. * ...NEATION, f.
schets, teekening, v. omtrek,
DELINQUANT, at. misdOdiger, delinquent, m.
DALIQuzscsocz, f. vochtwording, v. het aantrekken van
vocht.
DC:LIRE, m. raaskalling, zinneloosheid, ijlhoofdigheid, v.
DELMER, va. lompen uitzoeken. * ...SBUSE, f. lompenleester, v.
DitiaT, In. misdrijf, o. overtreding, v. delikt, vergrijp, o.;
(66) buitenkant, to "-s, p1. steenaderen, v. mv.
* ...VRE, m.
DELIVRANCE, f. bevrijding ; verlossing, v.
nageboorte, O. * ...VRER, va. bevrijden, redden, verlossen;
in barensnood bij.vtaan; leveren, overleveren, -geven.
vrf. zich bevrijden; zich ontdoen.
SE
DELOGBITENT, m. verhuizing, f. aftogt, m. * ...GER,
et a. verhuizen, opbreken, aftrekken ; verdrijven, verjagen: - sans trompette, met eene stille from -, met de
noorderzon verhuizen.
DELOYAL. a. * -EMENT, adv. trouweloos, bedriegelijk.
f. trouweloosheid, valschheid, kwade trouw, v.
DELUGE, m. z(mdvloed; vloed, m.
DELUSTRER, va. den glans ontnemen,
* ...LUTER, va.
(155) losmaken. * ...XACLER, va. ;143) omroeren.
DENAGoom. f. heerschapp;j. heerschzucht der volksleiders,
v. * ...GOGIQUE, a. volksleidend. * ...GOGUE, m. yolksmenner, m.
Mx A IGRIR, va. spits -, dunner maken, scherpen.
va. mazen. * ...MAILLOTTER, va. ontzwachtelen,
onthakeren, (een kind) uit de windselen of doeken doen.
DEXAIN, adv. morgen ; overmorgen.
DEMANCHER. va. het hecht-, den steel afdoen ; (126) een
vrf. van het hecht of den
zeehoezem uitvaren. as
steel losgaan : fig. haperen, niet tlot gaan.
DEMANDS, v. begeerte, bede, vordering, vraag, v. verzoek,
o. ; eisch, m. klagte, v. * -DER, va. vragen, verzoeken,
verlangen : vorderen, vereischen. eschen.
* ...DEUR ,
M. * ...DEUSE, f. vrager, lastige ?wager, m. vraagster,
v. * ...DEUR, M. * ...DERESSE, f. (83) eischer, m. -es, v.
DEXANGEAISON, f. jeukte, jeuking, v.; lust, trek,
m.
* ...GER vn. jeuken ; lust
begeerte hebben.
DEMANT;;LEMBNT, m. ontmanteling (eener vesting), v.
* ...TELER, va. (eene skull ontmantelen. * ...TIBULER,
va. breken. uit elkander nemen.
DEMARCATION, f. ligne de -, grenslijn. scheidingslinie,
V. * ...XARCHE, f. gang; stop, maatrcgel, m.; gedraging,
V. * ...XARIZEi va. den echt scheiden, een huwelijk ver-
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breken. "—MARQUEE, va. het merk of teeken uitwisschen. "...MARRAGB, M. (126) het losrukken van de
kahels, o. los-, ontmeering, v. * ...MARRER, vn. et a.
(126) afzeilen; het anker ligten; van de plaats brengen, - wijken. * ...MASQUER, va. ontmaskeren. * ...MASTIQUER, va. het cement afdoen. * ...MbTAGE, m. ontmasting, v. %MATER, va. et n. ontmasten; wasteloos raken.
Ogritka., m. strijd, twist, m.; geschil,
O. * ...LER, va.
ontwarren, vaneen scheiden; ontwikkelen, ophelderen,
onderscheiden; herkennen. SE -, vrf. zich ergens uit
redden. * ...LEUR, m. steenbereider, m.
garenhaspel ; wijde kam, m.
DEmEMBREMENT, m. verscheuring, verdeeling, v. %MIER,
va. verdeelen, ufscheiden, vaneen scheiden.
DimilNAGEHENT,
verhuizing, V. * ... GER, vn. et a.
verhuizen; ontruimen.
DEMENCE, v. dwaasheid, krankzinnigheid, v.
* -KENT,
va. zinneloosheid, v. "-R, vn. zinneloos worden; woedend zijn van verdriet. * ...MENER (SE), vrf. woelen.
DENIENTI, m. logenstraffing, v. * -R, va. logenstraffen;
wederleggen, tegenspreken ; verloochenen, loochenen. SE -,
vrf. zich zelven tegenspreken; zijn woord niet houden ;
zich verloochenen.
D i MERITS , m. het laakbare, onverdienstelijke. "-R, vn.
iets laakwaardigs doen; fig. zijne eer weggooijen.
nivEsung, a. * -3IENT, adv. bovenmatig. onmatig, -lijk.
DEXP.TTRE, va. verstuiken; afzetten.
SE -, vrf. (zijn
ambt) nederleggen ; verrekken, verstuiken.
ErglifEUBLEMENT, m. afneming van huisraad, v. * ...BLER,
va. huisraat• afnemen.
DEMEURANT. m. het overige. *-, a. woonachtig, gehuisvest ; au -, orerigens, voor het overige. * ...RE. f. woning,
v. verblijf, o.; etre en -, achterlijk gebleven zijn (in betaling) ; mettre en -, in mora stellen, geregtelijk aanzeggen. "...RER, vn. wonen; blijven, zich ophouden,
vertoeven.
DEMI, a. et adv. half; k -, ten halve.
DEXIE f. half uur. 0. * -- AIGRETTE, Iblaauwe reiger, m.
"—BATON, til. (109) twee maken. * --RAIT, M. halve tierdekhalk, rn. * --CANON, tit. (281 spaansche vierentwintigponder, m. * --CIIE3IISE, f. (143) kiel. v. * --CUISSARD,
us. dijplaat, v. "—JOUR, m. (92) halllicht, o. *--LUNE,
f. (113) hulpraveljn, O. * --RENARD, m. buidelrot, v.
*--ROND, tn. c58) halfrond mes, O. * --SAVOIR, m.
middelmatige kande, gebrekkige oppervlakkige kenn's, V. * -SONNERIE, m. (1:39) kwartierslag, m. * --TIGE. f. lame vruchtboom, uI. *_ VOL , m. (116) eenvleugel.
DEXIELLER, va. den honk van de was nemen.
Vans. a. afgezet, bedankt ; verstuikt, vet., ekt.
*-sioN,
f. a /Wanking. nederlegging van een ambt, v. -NAIRE,
m. die een ambt nederlegt.
DgMITTES, f. p1. diemet (katoenen of garen ston, O.
Ig3LOCRATE, m. voorstander eener volksregering, demokraut, m. * ...CRATIE, f. volksregering, v. * ...CRATIQUE, a. -IIENT, adv. demokratisch; op eene demokratisehe wijde.
DEMOISELLE, f. juffer, jufvrouw, jonge dodder, v.;
straatstamper ; schoenlapper (insektl ; (145)schuijer, m.
DIMOMR, va. afbreken, slechten, sloopen.
slooper, m. * ...LITION, f. afbreking, slechting, slooping, v. -s, p1. afbrauk, v.
D ✓ morr, tn. geest, booze geest,
m.
UEMONETISER, va. geld of papier buiten omloop brengen, afzetten.
DgmonAcitrz, a. et m. f. bezeten; bezetene, m. en v.
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3[E, m. geloof aan duivelen, O. * ...00RATTE, f. duivelenmagt v. * ...OLBTRIE. f. duivelenaunbidding, v.
biiMoNSTRATEUR, nr. verklaarder. m.
f. ver-•
klaarbaarheid,'v. * ...TIP a. ...VEMENT, ad,. betoogend,
botulig. overtuigend ; 198) aanwijzend; klaarlijk, bondighjk. * ...TION, f. bewijs, betoog, o. betuiging; bewijs
voering; voorlezinq, v.
DAMONTER, va. uit den zadel ligten; uit elkander nemen: onbruikbaar muken; in de war brengen.
DiMONTRABLE, a. below-, bewijsbaar. * ...TRER, va. betoogen. bewijzen. aanloonen.
DfaiORALISATION. f. .zedererbastering, v. zedebederf, o.;
verlamming, mo deloosheid, verslagenheid, v. * ...LISER,
fig. verlamvs. de zeden bederven, - doen verbasteren;
men,' ran kracht berooven.
DRMORDEE, vn. lostaten (uit de tanden) : van iets afzien. 11 ...MOULER, va. uit den vorm nemen. a ...MUNIR,
va. van kr jgsvoorraad ontblooten.
* ...31URER, va. het
toegemetselde weder openmaken.
DgNANTIR (SE), vrf. (83) zijn onderpand uit handen geven. "...NATTER, va. ontvlechten, ontstrengelen.
TUng, a. ontuard. * ...NATURER, va. veranderen. SR -,
vrf. ontuarden.
DENDRITE, f. boomsteen; (30) planttnensch, m.
DC:14.GATEUR, ur, ontkenner, ru. * ...TION, f. (83) ontkenning, v.
DgNgRAL, rn. proefplaat (voor munten), v.
Di NI, ru. (83) weigering. ontzegging. v. * -RISE, m, listig doortrapt mensch, m, * -AISESIENT, ur. teregtwij
zing: fig ontbolstering. v. * -AlsElt. va. snediger -, doortrapter maken: foppen. SE -,vrf. w jzer worden. * -CHER,
va. et n. uit het nest nemen. ontnestelen, verjugen;
uitvliegen; zich wegpakken. * -CHEUR, in. die jonge
vogels uit het nest hualt ; merles, gelukzoeker, m.
DgNIER, va. loochenen, ontkennen, weigeren.
DENIER. tn. penning, m. grout. o zileerling, m.; - it Dieu,
godspenn:ng ; - de poids. 1/785 . van een nederl. pond.
*-s. 1,1 geld, o. ; som gelds. v. penningen. m. pl .
D CNIGREDIENT,
.
in. zwurimakng, lustering, v. '...GRER,
va. zwarl maken. in minctchting hrengen.
DC.NOMBREMENT. in. telling; optell,ng, v. ft ...BRER, va.
tellen. eons telling houden.
DCNomINATEUR. in. (84) twiner, nt. "...TIP.a. noemend.
'...TION. v. hemming, v. num. m.; benoeming. v.
DiINOMMER, va. (83) noemen. aangeren. aanduiden.
1:11./,0NCER. va. uankondigen; geregtelijk aunklagen.
"...CIATEUR, n1. ..TRicE. f. uangerer. aunklager,
aankluagster. v. *...ciATIoN, f. aankondiging ; aungering, aanklagte. v.
Dr ao'r ER, va. aunwjzen. beteekenen.
DLNOUEMENT. (DC.NOLImENT). in. ontwikkeling, ontknooping v. "...ER, va. een knov losmaken. ontknoopen;
ontwikkelen; bu'gzurnermaken. SE -, yd. losgaun; zich
ontiv .kkelen; ,lugger worden.
DENRC.E f. '-s pl. eelu'uar waar, v .; lerensmiddelen, o. mv.
DENSE a. digt, rust. * ...SITC, f. digtheid, raolheid, v. het
itieengedrongene.
DENT. f. land; Lund (van eene zaag enz.), m. ; - de rbies,
(53) hondsgras o. grasuhrtel.
- de lion. (53)paurdebloem. molsalade. v. ;
incisives, - s de bait. snj
melklanden;
ueilleres,
machelieres, kiezen, v. me. ;
oogt u nd en.
DENT ► LR. f. tandletter, v. * ...Tg, a. getand. * ...Ti:E. f.
(44) kwelsing, v. beet, m. * ...TELC:, a. ,eland.
LER, %a. tanden, inkepen. * ...TELLS, f. kunt, v.; kantwerk, o.; - de fuseau, - de soie, gekloste -; zijden

DEP.
O.
kant."*...Titiartts, f. gamed werk.
(13) kalrertund tsnijwerk), ni. '..,TIER, M. rij tandem,
V. "...TIPRICE, in. tatidpoeder, o. "...Ttsts, m. tandmeester, m. * ...TITION, f. het (anden krijgea. * ...TURR,
f. gebit, o. rij tanden, v.; (41) tandwerk,-o.
DfiNUDATION, f. (36) ontbiooting teens betas enz.). v.
* ...NUEMENT, * ...NOMENT, ru, ontblooting,- v. * ...3011,
va. berooven, ontblooten.
a. onibkot zonder.
DP.014TOLOGIE, f. zedeket.; leer der -, verhandeting over
de zedekunde, v.
DiiPAQUETER, va. uitpakken. * ...PARAGER, va. een meisje
beneden haren stoat uithawel jken. * ...PAREILLER, va.
ontpareit, splitsen. * ..,PARER, va het sieraad wegnemen; mievormen. * ...PARIBR, va. on/poem. *...FABLER,
en. ne point -, niet ophouden met spreken.
DgPART, in. vertrek, o. afreis; scheiding, v. * -AGER,
"-BURNT, in.
va. de gelijkheid der stemmen ophe//'en.
afdeeling, v. department, o. ; verdeeling, v.;vak,atnbt,
o. -AL, a. deparfrmentaal. * -IR, va. uitdeelen, verdeelen. SE -, vrf. van iets afstaan, iets opgeven.
DfiPASSER, va. voorbijstreven, overtrelfen: oversehrtjden;
Va. (10)
weder uittrekken: voorbijzeilen. *...PaTISSER,
distribueren. "...PAVER, va. den vloer-, de straatsteenen opnemen. "...PAYSER, va. - q., iemand zijn land
vrf. zich in den
doen verlaten; fig. bedotten. SR
vreemde begeven.
D1114;CEMENT. in. het ion stukken hakken. * ...PECER,
va. in stukken houw.'n, snijden. "...PECEUR, in. simper
van male schuilen,
Di.1'1CHE, f. brief over staatszoken;brief, m.; berigt, o.
va. bespoedigen. hausten; afrosardigen; spoedig afvrf. zich haasten zich spoeden.
zenden. sa
DCPEINDRE Va. afschilderen, aftnalen, beschrijt'en.
DriPENAILLfi, a. haveloos. * ...LBXENT, ru, haveloosheid,
v. verral, o.
Di.PENDANCE, f. afhankelijkheid, v. -s, pl. toebehooren,o.
* ...DART, a. a fhankelijk. * ...DRE, va. et n. iets dot opgehangen is afnemen ; alhangen, a fhankajk zijn ; volgen.
DCPENS, in. pl. kosten, onkosten, nr. mv. * -E, 1. uilgave,
vertering ; rekening ; spdskumer, v. ; botteluN (op schepen), v. *-ER, va. geld uitgeven, - verteren. "-IEH, a.
et m. verkwistend ; verkwister; spijsmeester (in kloostero).
f. verkwistster, v.
Di PERDITION, f. verlies, vernal. o.
bouwrallig worden.
1.4:PCRIR, vn. zwakker
slechter
"...RisSEMENT, nr. verma, 0.; ufneming, v.
DC :Flail ER, va. rotten die vast zitten losmaken.
SE -,
z .ch nit de klem helpen.
DLPEUPLENIENT, ur. ontvolking, v. * ...PLER, vs. ontvolken; ontblooten.
DLPHLEGIMATION, f. (90) zuivering van slijm, v. * ...MER,
va. run sl jm zuiveren.
Dr,PIC.CER, va. nun stukken snijden, ontleden.
DC.PILATIF., a. het uitvallen van het hoar be ► orderende.
* ...LATION. f. het uittraken
uitvallen von het hoar.
"...LATOIRE, f. middel om het hoar to doen uitrallen,
o. * ...LER. va. het hour doen uitvallen. sa
vrf. het
hoar verleezen.
DC:PIQUER, 'a. de steken uit (eene stof) nemen;
fig.
:ceder goed maken. verzoeten. vs. op het
spoor ko , en. * ...PINGLER, va. losspelden.
DC:PIT, in. sp;jt,
verdriet, hartzeer, o.; en - de, ten
spjt. in weerwil van. * -ER. va.kwaad,-,nweijelijk maken. SE
vrf. kwaad warden, zich ergeren.
DCIPLACEM ENT, In. verplaatsing, verzettinq, v. *...caR,
verplaatsen, verzetten; (iemands plants) innemen.

. DER.

DEP.
DEPLAIRE, Va. mishagen.

vrf. misnoegdzijn.
CB, f. weerzin, in. * ... SANT, a. onaangessaant, verdrietig.

DEPLAISIR, m.

mienaegett, verdriet, o. koninter,

m.

PLA sITER, va. verplanten. * ...TO1R.ru. tuintnansboor, v.

va. ontpleisteren.
in. (2i) vochtverminderend middel, o. * .,PLETION, f. het lenigen,
verzachting: aderlating, v. * ... PLIBR, va. ontvouwen,
wit de vouwen doen. * ... PLISSER, va. ontpl oijen, de
plvijen uitdoen. SE
vrf. uit de plooi gain. "...PLOIE.
MENT, m. ontvouwing. uitspreiding, ontwikkeling, v.
DEPLORABLE, a. *-MENT, adv. beklageljk, beklagenswaardig. jammerlijk. * ... RBR, va. bejammeren, bektagen, beweenen, betreuren.
fig. uitDEPLOYBR, va. ontvouwen, antrollen, uilbreiden ;
kramen, toonen. ‘...PLUMER, va..de veeren uittrekken,
plukken. SE -, vrf. de veeren verliezen, ruijen.
* ...POLIR,
TEE. va. een stuk lijnwaad enz. opsnijden.
va. den glans benemen.
DEPOPULARISER, va. bij het yolk in ongunst brengen.
f. ontvolking, v.
DEPORT, in. sans
zonder uitstel. * - ATION, f. verbansling, v. *-g, in. banneling, gedeporteerde, in. * - EMENT,
m. gedrag (biz. slecht gedrag), o. * - ER, va. verbanvrf. van lets afstaan.
nen (naar een ver gewest). eR
DEPOSANT, a. et ru. getuigende; getuige, in. * ...ER, va.
neder-, alleggen; afzetten; in bewaring leggen ; geregtelijk getuigen. * ...SITAIRE, UI. bewaarder, tn. -ster, v.
* ...SITION, f. afzetting ; getuigenis, v. * ,..SITOIRE, m.
DEPLaTRIIR,

(77) lijkhuis , o.
DEPOSSEDER, va.

f.
uit het bezit stooten.
outselling uit het bezit, onteigening, v.
DiPosTmt, va. (75) van een post verdrijeen.
DENT, m. vertrottwd goed, pond ; pandverdrag, o.; bewaar-, stapelplaats, v.; droesem, tn. grondsop, o.; (68)
verzarrelptaats, v. depot, o.
DEPOTBR, va. (planten) mil de pollen doen. * ...POUDRER,
va. het poeder uit de haren doen.
DEPOIJILLE. f. afgestroopt vet, o. ; fig. bait; oogst, m.;
nalatenschap, v. ; - mortelle, lijk, o. * -MBN,T, m. afstand, in. ; berooving, v. ; uittrekset eener rekening,
o. ; het opmaken van de lijsten na eene uilgebragte stemming. "-R, va. uitkleeden, plunderer, berooven ; inoogsten ;
afstroopen; opteekenen (de stamen van stembriefjes).
SE -, vrf. zich uitkleeden (ook fIg.); (ltt veld) uitschudden; (de bladeren) verliezen.
DEPOURVOIR, va. ontblooten. *...vu, a. ontbloot ; au -,
onverhoeds, onvoorziens.
DEPRAVATION, f. bederf, o. verdorvenheid, v. *...vg, a.
bedorven. * ... VER, va. bederven.
DEPRECATION, f. afbidding, v.; wench eens redenaars,
DAPRaCIATION, f. lagere schatting, v. * ... CIEB, va. to Bering
schatten, verlagen. * ... DATEUR. In. beroover, ontrouwe
waarnemer, in. f. berooving, ontrouwe
waarneming; verduistering (van gelden) ; ontrouw, v,
DEPRENDRB, va. losmaken. * ...PRESSER, va. uit de pers
riven; den glans afnempn. * ...PRESSION, f. druk, in.;
onderdrukking, v. ;
de 1'hori4on, kirnduiking, v.
*...PRAvENIR. va, de vooringenomenheid wegnenten.
SE -, vrf. zijn vooroordeel laten varen. * ... PRIER, va.
(een genoodigde) afzeggen.
va. verlagen;
fig. aan de kaak stellen.
va. geringer
schatten, minachten. * ... PRISONNER, va. ontkerkeren.
* ...PROMBTTRE, va. eene belofte intrekken.
* ... PROPRIER, va. onteigenen
DIP dcELAGE, "...CELLEMBNT, M. ontmaagding, v. *
va. ontmaagdets.
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adv. at pr. sedert, ran, van... * aan, van... af;
- longternps, seder! tang langen tijd ; - pea, sedert
kort. °Wangs ; - quand ? sedert wanneer?
f. zuivering, •
DEPURATIF, a. bloedsuiverenl.
DEPCIS,

'metering. v. "...RATOIRE, a. zuiverend. "...RER, va.
zuiveren, louteren.
f. bezending, v. "...Tg, in. afgevaardigde,
gedeputeerde. in. * ... TER, va. afzenden, afvaardigen.
'...NER,
DERACINEMBNT, m ontworteling, uitroeijing, v.
va. ontwortelen ; uitroeijen.
DERADER, vn (126) van de reede afgieren.
DERAISON, f. onzin, in. "-NABLE, a. -MENT, adv. onredeljk; onverstandig. * - NEMENT,m. wartaal,v. "-NER,
vn. raaskallen, onzin praten.
DERALINGUER, va. (126) - une voile, ontlijken, de zoomtouwen tan een sell afnemen.
* ...GER,va.
DERANGEMENT. m. wanorde; verwarring, v.
in wanorde brengen : verschikken, verwarren ; storen.
vrf. zich verplaatsen, w jken; liedertjk worden.
SE
DERApER, va. (126) stippen (ran een anker). * ... RATER,
va. de milt uitsnijden.
DERAyURE, f. (136) scheidittgsvore, v.
DER EcriEP, adv. op nieuws. nog eens, van voren aan.
DiagoLit, a. ongeregeld, ongebonden. "...GLEMENT, in.
* ...GLER, va. in
ongeregeldheid, ongebondenheid, v.
vrf. in
wanorde brengen ; onderste boven werpen. SE
wanorde geraken; uitspatten.
DERIDER-, va. ontrimpelen SE -, vrf. opgeruimd warden.
DERISION, f. bespotting, v. * ...SOIRE. a. bespottend.
IARIVATIF, a. (22) afleidettd. "...vATION, f. alleiding ;
afkomst, v. *...vs, f. (126) afdrijving, v.; en -, drijvend ; avoir belle -, eene goede drift -, reel ruimte
hebben. *...vi, tn. afgeleid woord, o. * ...VER. va. et n.
afieiden; ontstaan; aletammen; pfgeleid worden; (126)
afstooten; afdriken. * ...vETTE, f. visscberj met het
drijfnet, v. *...yout, m. ijzer omaf to vijlen,o. "...VOTE,
f. boom (eens schippers),
DEBBIE, au. (74) huid van het menschelijk .ligchaam, v.
DERNIBR, a. laatste, vorige; laatstleden; geringste,minste; hoogste; uiterste. * ... NIEREMENT, adv. ten laatste;
Mats', (Wangs, kortelings.
verborgen trap,
DERMA, a. gestolen, verborgen; escalier
Ai.; It la derobee, heimeljk, steelsgewijze, ter sluik.
* ...BER, va. stelen, onlvreemden ; verbergen, onttrekken,
geheim houden ; pollen, schillen. SE -, yd. wegsluipen;
zich onttrekken.
DEROCHER, va. (van dieren) van eene rots doen nederstorten ; goad reinigen door stork water.
DEROGATION, f. (83) a fwijking, krenking eener wet, v.
*...GATOIRE, a. (83) krenkend, benadeelend. "...GEA NCE,
f. krenktng (van waardigheid), v. *...GRANT, a. benadeelend. * ...GBR, vn. to kort doen, krenken, afbreuk
doen, tegenwerken, opheffen, afschaffen; toegeven.
DEROIDIR, DERAIDIR, va. slap -, buigzaam maken.
DEROMPOIR, at. snijmes, o.; (78) snjtafel, v.
DEROuGiR, va. de roode kleur benemen.
SE
vrf. de
roode kleur verliezen, bleek worden.
DEROcILLEXENT, m.. wegneming van den roest, v. *
va. den roest afdoen beschaven. SE -, vrf. beschaufd
worden, manieren uanleeren.
DEROMEMENT, in. ontrulling, v. * ...LER, va. ontrollen.
DilaOuTE. f. nederlaag, v. *...TEE, va. van den regten weg
af brengen. •
DERRIgRE. pr. et adv. achter, achteraan. *-, In. achterste, achterdeel, o.
DEEVICEE, DERVIS, m. turksche monnik, m.
DLPUTATION,
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DES.

DES.

DEs, art. van de, der. *-, (art. part.) -hommes, menschen.
DES, pr. sedert, van ... aan, van ... af; - h present,
van nu af, voortaan ; aujourd'hui, van hedenaf ; que,
zoodra ads;
lors, van toen aan, sedert dien tijd.
DfiSABUSER, va. to regt helpen, beter onderriglen. aie
vrf. van zdne dwaling lerug komen.
WiSACCORD, m. oneenzgheid, v. *-ER, va.ontstellen(speeltaigeni; fig. ontstemmen, tweedragt stichten.
DA8Aoo0uPLER, va. ontkoppelen. * ...TUMER, va. ontwennen. SE -, vrf. zich of-, ontwennen.
DgSACHALANDER, va. de kalunten doen verliezen; fig.
in minachting brengen.
DIISACRER, va. de huldiging (eens vorsten) vernietigen.
DISAFFLEURER, va. (13) ongeldk bouwen. * ...AFFOURCHER, va. (1:26) het tuianker opliyten.
DfiSAGRAABLE, *-MENT, adv. onaangenaam; op eene on-.
aangename wijze. "...ER, vn. ct a. ntishagen ; (126) onttakelen. * ...MENT, m. onaangenaamheid ; onbehagelijkheid, v.
DgSAIGRI, a. niet meer zuur. va. nit het neat
(eens roofvogela) nemen.
DASAJUSTER, va. in wanorde brengen. * ...ALLIER (SE),
vrf. can onvoegzaam huweljk aangaan. * ...ALTgRER,
va. den dorst lesschen. * ...ANCHER, va. bet mondatuk
van een blaasinstrument afnemen. "...ANCRER, va. (126)
het anker ligten. * ...APPAREILLER, va. ontparen ; (126)
onttakelen. "...APPLIQUER, va. alleiden. "...APPOINTEMENT, M. te/eUrs/eiting, V. "...APPOINTER, va. teleurstellen. "...APPRENDRE, va. verleeren, ontleeren. "...APM.
PROBATEUR, a. et in. afkeurend; afkeurder,
* ...APPROBATION, f. afkeuring, v. * ...APPOPRIER, Va.
onteigenen. * ...APPROUVER, va. afkeuren. * ...ARSONNER,
va. uit den zadel llten; tot zwijgen brengen.
"...ARGENTER, va. verzzlverd goed ontzilveren; fig. het geld
uit den zak kloppen. "...ARMEME1ST, tn. ontwapening ;
afdanking ; (1215) aftakeling, v. * '...ARMER, va. et n.
ontwapenen; tree pen afdanken; fig. tot bedaren brengen ;- (126) onttakelen.
va. (126) de lading
anders stuwen. * ...ARROI, ui. wanorde in een boedel,
v. * ...ASSEMBLER, va. scheiden, uit elkander nemen.
* ...ASSOCIER, va. eene vennootachap of maatschappij
ontbinden. "...ASSORTIR, va. dingen die bij elkander
passen scheiden.
MSASTit E, M. ramp, v. rampapoed, m.
onheil, o. *-ux,
V. * -USEMENT, adv. rampspoedig. droevig.
DASATTRISTER, va. de droef herd benemen.
ligSAVANTAGE, tn. narleel, o. *-ux, a. "-USEMENT, adv.
nudeelig ; met narleel.
DgSAVEU, m. loochening, v. * ...AVEUGLER, va. uit den
droom helpen; fig. (ient) de oogen openen. * ...AVOUER,
va. ontkennen. loochenen : afkeuren, taken.
DASCELLER, va. ontzegelen; losmaken (van het cement).
DESCENDA.NCE, f. of komst, afstamming, v. * ..DANT, a.
afdalend, afklimrnend ; a fkontaig. "...DANTS, a. pl.
nakomelingen, afstammelingen,
my. * ...DRE, Va. eta.
afklimmen, alstijgen; nederdalen; afstammen; neder-,
Owen, lager hangen, - stellen; a ftrekken (van de wacht).
*...sioN, f. (101) ondergang, in. * ...TE. f. af-, nailerdoling, afklimming, a fnerning, af belling ; landing ;
darmbreuk, break ; waterbuis, -kJ)); huiszoeking, v.
IMEiCRIPTIF, a. beschr jvend.
beschrijving, v.
IMSEMBALLAGN, in. out-, los-, uitpakking, v. "...LER, va.
ont-, uitpakken.
DLSEMBARQUEMENT, M. wederontscheping, v. "...QUER,
va. wader ontschepen.
DASEMBOURBER, va. uit den modder halen. * ...EMPARER,
va. et n. eene plants verlaten, ruimen; een schip ver-

•

va. stiffsel nit het linnen wasschen•
Tit
vn. EB
va. gedeeltelijk ledigen.
gedeellelijk ledig worden. * ...EMPOISONNER, va. gegengif toedienen. * ....EMPOISSONNER, va. van viich ledigen
(can vijver). * ...EMPRISONNER, va. op vrijevoeten stellen.
DgSENCHAiNER, va. ontketenen. * ...ENCHANTEMENT, In.
onttoovering, v. * ...ENCHANTER, va.onitooveren. * ...EN.
CLOU ER, va. ontnagelen. * ...ENFL ER, va. doen slinken.-,
vn. SE -,vrf. slinken. "....ENFLUR a, f. slinking, v. * ...ENGAGER, , va. loslaten, ontslaan (van eene verbindtenis).
* ...ENIVRER, va. et n. ontnuchteren; nuchter warden.
* ...ENLACEMENT, M. ontvlechting, V. * ...ENLACER, va.
ontvlechten. * ...ENNUYER, va. de verveling verdrijven. SE
vrf. zich tijdverdrijf maken. * ...ENRAYER, va. den ketting van het rad doen. * ...ENRHUMER, va. de verkoudheid verdrijven. * ...ENRoLEMENT, nr. (68) ontslag, m.
"...ENRoLER, va. (68) ontslaan. * ...ENROUER, va. de
heeschheid verdrijven. * ...ENSABLER, va. vlot krijgen.
* ...ENSEVELIR, va. een lijk wader uit het lijklaken
nemen. * ...ENSORCELER, va. onitooveren. * ...ENSORCELLEMENT, tn. onitoovering, v. * ...ENTETER, va. - q.
de q. c. remand van zijne koppigheid afbrengen. * ...ENToRTILLER, va. losdraaijen. * ...ENTRAVER, va. teen
paurd) ontkluisteren. * ...ENVENIM ER, va. het venijn
verdrijven. * ...ENVERGUER, va. (126) de zeilen afslaan. "...AQUIPER, va. (126) onttakelen, ontwapenen.
DgSERT, a. woest, onbewoond, naar. "-, ui. woestijn,
woestenij, wildernis, v. 'lc -ER, va. et n. verlaten, ont"-BUR, m.
vlugten; verwoesten; wegloopen ; deserteren.
wag-, overlooper, a:. f. weylooping, desertie, v.;
afval, m.
DASESPERANT, a. wanhopend. "—EA, a. et rn. wanhopig;
vn. - de q. c.wanhopen. "...HER,
wanhopige, m.
vrf.
SE
va. tet vertwijfeling -, tot wanhoop brengen.
in wanhoop vervallen, wanhopig worden.
DAsESPOIR, m. wanhoop, ventedfeling,v .; spdt, rn. verdriet, o.
DgSHABILLE, iu. morgen-, nachtgewaad, a. * ...LER, Va.
vrf. zich uit-, zich ontkleeden.
uit-, otakleeden. SE
vrf. - de q. c., zich
DgSHABITUER, va. afwennen. SE
iets afwennen. * ...ligRITER, va. onterven. *...RoNNETH, a. -mENT, adv. oneerlijk, onfatsoenlijk, schandeljk. "..HONNEUR, M. oneer, schande, v. * ...HONORANT, a. onteerend. * ...HONORER, va. onteeren.
va. onmenscheldk maken.
DgSIGNATIF, a. aanwijzend, aanduidend. *.. ATION, f.
aunwdzing, benoeming, v. *...ER, va. aanwdzen, aantoonen, beteekenen; bepalen, benoemen.
DgSINCAMgRER, va. (140) aan de apostolische kamer
onttrekken. "...INCORPORER, va. vaneenscheiden.
DgSINENCE, 1. (98) uitgang van een wooed,
ULSINFATUER, va. - q. de qc., iemands zotten waan benemen * ...INFECTER, va. van besmetting zuiveren.
* ...INFECTION, f. zuivering van besmetting, v. *...INTERESA, a. belangeloos, onbaatzuchlig. *...INTEnEsSEMENT, in. belangeloosheid, onpartijdigheid, v. * ...IN"...INVITER, va.
TgRESSER, va. schadeloos stellen.
behagelijke losheid,
(gusten) afzeggen.
innemende bekoorljkheid (caner vrouw), v.
Wsin., in. verlangen, o. wench, m. begeerte v. lust, m.
* -ABLE, a. wenschelijk, hegeerlijk. "-En, va. wenschen,
begeeren, verlangen. "-EUX, a. begeerig, verlangend.
DASISTEMENT, nl. afstand, m. * ...TER (SE), vrf. van
iets afstaan, afzien.
DES013gIR, vn. ongehoorzaam zijn. * ...ISSANCE, f. ongehoorzaantheid, v. * ...ISSANT, a. ongehoorzaam.
DLSOBLIGEANT, a. * ...GLAMMENT, adv. onbeleefd,
* —EMPESER,

DES.
heusch; ongedienstig; op eene onheuschewijze. * ... GEANO. * ...GER,
TB, f. naauw rijtuig voor twee personen,
va. muitenst doen, ongenoegen geven.
*...ozuvafi, a. werkeDASOCCUPE, a. zonder bezigheid.
loos. * ...0EUVREXENT, m. werkeloosheid, v. * ... OBITVEER, va. (78) losmaken.
DESOLANT, a. bedroevend, treurig; oruiragelijk. * ...LATION,
v. verwoesting; groole droefheid, v. a. verwoest ;
zeer bedroefd. * ...LER, va. verwoesten; bedro.wen, kwelvrf. zich bedroeven; trooslen, gevoelig aandoen. SE
tetoos zjn.
de
verstopping
wegnementfe. "...LA DESOPILATIF, a. (22)
* ...LER, va. de
TION, f. opening eener verstopping, v.
verstopping wegnemen.
* ... DONNER,'
DESORDONNE, a. ongeregeld ; buitensporig.
wanorde, verwarva. in wanorde brengen. * ... DRE,
ring ; ongeregeldheid, buitensporigheid, v,
DESORGANIsATEUR, a. et m. de orde verstorende: rust* ... SATION, f. oplossing, verstoring,
verstoorder
wanorde, v. * ... SER, va. oplossen, verstoren.
DESORIENTER, va. de kennis der windstreken benemen ;
van zijn stuk brengen. *...TA, a. ve, dwaald ; fig. verlegen.
DESORMAIS, adv. voortaan, van nu aan.
DESORNER, va. het sieraad ontnemen, van het versiersel
berooven. * ...OSSER, va. (beenen, graten) uit vleesch en
visch nemen.
DESOUCI, m. zorgeloosheid, v.
DESOURDIR, va. lostornen (een zoom).
DESPOTAT, m. despotieke stuat, m. * ... TB, m. willekeurige beheerscher, despuot, m. * ... TIQUE. a. -SENT, adv.
oppermagtig, willekeurig ; -lijk. * ... TISMB, m. onbepaalde
magt, dwingelandij. v.
DEsPUMATION, f. (90) afschuiming, v. * ... MER, va. afschuimen.
DESQUAMATION, f. afechubbing, afschilfering, v.
DESSAIGNER, va. (huiden) van het blood reinigen. * ... SAISIR (SE), vrf. jets afstaan, zich van jets ontdoen.
* ...SAISISSEMENT, m. afstand, m. * ... SAISONNER, va.
buiten den I jd zaaijen, - ploegen. "—SALER, va. de
zoutigheid benemen. * ...SANGLER, va. een paard den
buikriem losmaken,
DRssilon ANT, a. uitdroogend. * ...CHEMENT, m. uitdrooging, droogmaking, v. *...csER, va. uildroogen, droogmaken.
ontDESSEIN, m. voornemen, oogmerk, o. toeleg, m. ;
werp, o. ; a -, voorbedachtelijk, met opzet.
DESSELL ER, va. ontzadelen. * ...SEMELER, va. onizoolen.
DESSERRE, adv. dur a la -, fig. taxi. * -11, va. losluten;
losmaken.
DESSERT, m. nageregt, dessert, O. " - B. f. overschot van
de lafel. o.; waarneming van eene kerkdienst , v.
DESSERVANT, m. kapellaan, m. "...VIR, va. de spjzen
afnemen; ondienst d.oen; waarnemen (voor een ander).
DESSICATIP, a, (22) uit-, ver-, opdroogend. * ...CATION, f.
uit-, ver-, opdrooginq, V.
DESSILLER, va. de oogen openen (ook fig.).
DEssilt, m. teekening, schets, v. patro n, o. ; teekenkunst,
v. ; het teekenen. * -ATEUR, m. teekenaar, teekenmeester,
m. * -- ER, va. teekenen, schelsen.
DESSOLER, va. (een paard) den hoef aftrekken; (136)
buiten den tijd zaajen. * ... SOUDER, va. het soldeersel
losmaken. * ...SOUFR ER, va. ontzwavelen. * ... SOULER,
va. et n. nuchteren maken, - worden.
DESSOUS, m. onderste, benedenste. o. ; au -, onder, beneden ; ci-, en-, par-, hieronder; onderstaande; van
onderen ; benedenwaarts ; avoir le -, het onderspit delven.

DET.
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bums, m. bovenste ; opschri ft, o. ; bovenstem ; overhand,
v.; - du vent, (126) voordeel van den wind, o. *-, adv.
et pr. op, boron, boven op ; au-, ci-, la-, par-, boven;
hooger ; hierbot'en, bovengemeld ; daarover, daarop,daarbOven, dagrenboven, daarover ; meer ; er over, er over heen.
DESTIN, m. noodlot, lot, o. * - ATION, f. bestemming, v.
*-An, f. noodlot, o. voorbeschikking, v. * - ER, va. bestemmen.
p. et a. afgezet ;
DESTITUABLE, a. afzetbaar.
onthloot. * ... TUER, va. of-, ontzetten ; berooven. * ... TUTION, f. of-, ontzetting ; berooving, v.
DESTRUCTEUR, m. "...TRICE, f. vernieler, m. vernielster, v.
-, a. vernielend, verwoestend. * ... TIBILITE, f. verdelgbaarheid, vernielhaarheid, v. * ... TIP, a. vernielend,7 ,erwoestend. "...TION, f. verwoestmg, vernieling, v. ; ondergang, m.
DESUDATION, f. (22) overvloediq zweet, O.
DESUETUDE, f. onbruik (van wetten enz.) , o.
DEsurnoN, f. scheiding ; oneenigheid, v. k ...UNIR, va.
vrf. losgaan; oneenig worden.
scheiden. SE
DgTACHEME.NT, m. losmaking; afdeeling, bende yolks, v.
va.
losmaken,
-rukken; scheiden ; volk
"...o BR,
afzenden; de vlekken uitdoen. SE -, vrf. losgaan ; zich
afzonderen. "...CHF.UR. ni . vlekken-uitmaker, m.
verkoop in het klein, m.; bjzondere omstanDETAIL,
digheid, v. * -LANT, ni. slijter, verkooper in het klein. m.
va.
in stukken snijden, hakken, in het klein
* -LER,
"-LEUR, m. kleinverkoopen ; omstandigljk verhalen.
handelaar,
DETALAGB, in. opkraming, installing, v. * ...LBR, va et n.
opkramen ; zich wegpukken. * ...LINGUER, a. (126) den
kuhel losmaken.
DETAPER, va. de stop ran het geschut nemen.
va. de verw uitdoen. de kleur benemen. SE -, vrf. verschieten.
* ...TELER, va. uitspannen. R ...TENDRE, va. ontspannen
(ook fig.). * ...TENIR, va. ont-, terug-, gevangen houden.
* ...TENTE, f. drukker (aan een schietgeweer of slaguurwork), tn. "...TENTEUR, in. bezitter; houderon. * ...TEN"...TENTION, f. gownTRICE, f. bezitster ; hoadster, v.
genhouding ; terughouding, v. * ...TENU, m. gevangene, m.
* ...TERG ER, va. (22) reinigen.
DETERIORATION, f. verslimmering, bederving, v. * ...RER,
va. verslimmeren, bederven.
DETERMINANT. a. bepalend. * ...MINATIF, a. (98) nader
bepalend. * ...MINATION, f. beduit, o. bepaling, v. "...MINE, p. et a. bestoten, bepaald ; rastberaden ; dapper, stoutmoedig. m. vermetele, dolkop. m. -MENT, adv. stellig,
onwrikbaar ; stoutmoedigljk. * ...MINER, va et n. healssen, vaststellen; doen besluiten of bepalen; besluiten.
SE
vrf. tot jets besluiten.
DETERRER, va. uitgraren, opdelven; uitvinden, ontdekken. * ...TERSIP, a. (22) zuiverend.
DETESTABLE, a. * -MENT, adv. afschuwelijk, verfoeijelijk. *. .TATION, f. verfoeijing, v. afgrijzen, 0. * ...TER,
va. verfoeijen, verwenschen.
* ...TISER, va. in het
DETIRER, va..rekken, uitrekken.
vuur roeren orn het to doen uitgaan.
DETONATION, f. ,90) onlploffing, v. * ...TONER, va. ontploifen. * ...TONNER, vn. ratsch zingen. * ...TORDRE, va.
vrf. zich (den arm, den roeti verstuilosdraaijen. SE
ken. * ...TORQUER, va. (den zin) verdraaijen. *..TORS,
va . uit elkunder draaia. losgedraaid.
jen, ontvlechten. * ...TOUFER, va. de prop uitnemen.
"...TOUPILLONNER, va. (110) de uilbotsels wegsn'jden.
DETOUR, m. kromte, v. ; omweg (ook fig.), m. ; uitvlugt,
p. et a. afgekgen; ver gezocht. *-}1.sa, va. et
v.
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DEV.

n. vats den weg afbrengen, 'afleiden, afuYendei; ont-

vreemden ; een zits verdraaijen; terughouden; van den
vrf. een omweg nemen ;
regten weg aftvdken. 88
zich afwenden.
DATRACTER, va. et n. lasteren, kwaadspreken. *...TBUR,
.m. lasteraar, kwaadspreker, m. "...TION, f. lastering,
eerschending, kwaadsprekerij. v.
DLTRA NG ER, va. (de molten, insekten) verdrijven.
*...TRAQURR, va. bederven, ontstellen; fig. verkiden.
DATREMPE, f. waterverf, v. *-R, va. entroeren, weeken,
week maken.
DATRBass, f. angst, benaauwdheid, v. ; signal de 7 ,noodsein, noodschot, O. *- R, va. ontelechten, losvlechten.
DETRIMENT, in achade,
nadeel, O.
DLTROIT, in. zeeengte, straat, v.; enge weg, bergpas, m.
DLTROMPER, va. nit de dwaling helpen, beter underrigvrf. zijne dwaling erkennen. *...TRONBE. va.
ten. SE
BM ENT, m. onttrooning, v. * ...TROU8-'
onttroonen.
8.211, va. het opgespelde laten vallen; uitplunderen.
* ...TROITSSEUR, in. strulroover, m.
DLTRUIRE, va. slechten. sloopen: vernielen, verdelgen.
SB
vrf. invallen; vergaan; zich zelven ombrengen.
DBTTB, f. schuld, v. ; fig. volstrekte pligt, in.; - active,
ultstaande schuld - passive, inschuld ; dette active,
- passive, (21) werkelijke uitgestelde schuld ; - yereuse, kwade schuld.
DEVIL, m. route, m. rouwgewaad, o. ; droefheid, v.;
grand -. petit -, heele -, halve rouw.
DEUTLROGA MIE, f. tweede huwelijk, o. *...NoME, m. het
tojfde boek van Mazes, Deuteronomium.
Dram, a. at m. twee, beide. tweederlei; (het getal) twee,
pear aan poor. twee aan twee. *-azes, a.
v. ; - h
-MENT. adv. tweede; ten tweede.
DLVA USER, va. berooven, uitschndden.
DEV ANCER, va. voorkomen, vooruit-, voorafgaan; overvoorbijstreven. * ... CIER, ni. * ...CIi;RE, f. voorganler, m. -ster, v. -8, pl. voorouders, tn. my.
DEVANT, pr. et adv. soar, in tegenwoordigheid, tegenover;
eertdds, voorheen, voormalig.
vooruit, to wen; ci
o. ; prendre les -s,
*-, m. het voorste, voorste deel,
f. rtjkleed der vrouwen,
O.
vooruitsnellen.
* -URE. f. (13) voorste gedeelle, O.
DAVASTATEUR, a. et tn. verwoestend ; verwoesler, m.
* ...TATRICE, f. verwoestster, v. * ... TATION, E verwoestino, V. * ...TER, va. verwoesten, verderven.
DP.v ELOPPENENT. m. ontwikkeling, v. "...PER, va. ontwinden, ontzwachtelen ; onlwikkelen. verklaren. SE -, vrf. zich
f. (64) evotutieidn, v.
ontwikkelen, uithreiden.
DEVENIR. vn . worden ; devienne que pourra, er gebeure
ivat er wit.
DAvRieTER, va. (126) levendig worden, killen; - les voiles, to loevert aanbrassen.
BLVERGONDAGE, in. schaamtelooze losbandigheid, v.
* ...GONDL. a. schaamteloos.
DLVERROUIL L BR, va. ontgrendelen.
PEvitas, pr. near, tot.
REVERS, a. niet loodregt. "-ER, va. et n. (13) scheef
inzetten; overhellen. *-0IR, m. slortplaats van een
molen, v.
DLvATIR (sn), vrf. zich ontkleeden ; afstanddoen. * ...TISBEMENT, oh. afstand, tu.
m. haspeling, afDEVIATION, f. afwijking,.v.
haspeling, v. * ...DER, va. op-, ontwinden; haspelen, afhuspelen. * ...DEUR, ni. haspelaar, garenwinder, m.
* ...REUSE, f. garemvindster. v. * ...DOIR, m. haspel, m.
"...DER, vn. afwijken (oak fig.).

DIA.
Dims, m. * - ZRESSII, f. waarzegger, m. -ster, v.

* - 113R,
vs. waarzeggen, voorspellen; glans, yodels. *-Aitnt,
gisser, m.
Davis, n. (13) bestek; gekout, o.
DivteAGER, va. het gelaat schenden.
Davies. f. zinnebeeld, o, zinepreuk, v. * -R, vn, hasten.
DAVOIEMENT, m. buikloop, in. * ...VOILEMENT, m. onthulling, ontsludering, v. *...voiLaa, va. onthullen;
ontsluderen; ontdekken.
D EVO 1R, EU. pligt, in. verpligting, v. ; opstel, o. taak,v.;
les -s, de regten, belastingen, oktrooijen. *-, va. schuldig zdn, to danken hebben; moeten.
DgvoLs, f. (46) kapot, v.
DivoLu, a. (83) to bend gevallen. * -TION, f. toevalling, v.
verslindend, verterend, verscheurend.
DiVOR ANT, a.
.....RATEUR, m verslinder, ru. * ...REB, va. verelinden,
`vreten, verzwelgen ; opkroppen; met groote begeerte lezen. * ...Rbila DE LIVRES, in. boekengek, tn.
DLVOT, *- E, a. et m. f. croons; crone, fijne. m. en v.
* -EMENT, adv. aanclachtiglijk, gockruchtiglijk. *-10N,
f. aanducht, vroomheid, v.
volkomene overgeving, dienstwilligheid;
DLVOUEM ENT,
vrf.
opoirering, v. * ...ER, va. wijden, toewijden. 88
zich toewijden, zich opofferen.
(31.) verdoolde, m.
Igyovg,
(13) doen
DAVOYER, va. et n. den buikloop veroorzaken ;
scheef loopen. SE -, vrf. afwijken.
DEXTARITg, f. behendigheid, vuardigheid, v. * ...TRE, a.
(.111si) le cete -, de regterzijde.
DIA BETE, tn. (22) pisvloed, in.
DIA BLE, m. duivel, m *-MENT, adv. duiuels, drommels,
zeer. "-RIB, f. duive/sstreek, m. tooverd, v. "...BL JUNE. f.
duivelin, helle ►eeg, v. * ...ELOTIN, m. duiveltje; (IN)
kruisstenge-stagzeil. o.; (149) derde blaauwkuip, v.;
-8, nl. pl. chokolaadjes, O. OW. * ...BOLIQUE, a. -MENT ,
adv. duivelsch; op cone duivelsche wijze.
* ...BROSE, f.
DIA BOTA NUM, nI. (2) kruidenple ster, v.
bovenmulige hitte, - verbeenvertering, v. * ...CAUSIE.
hitting, v. "...CODE, rlr. mankopstroop, v.
AT, m.
DIACONAL, a. tot een diaken behoorende.
f.
f. dtakones, v.
diakenschap, o.
diakonij. v.
PlACOUSTIQUE, f. leer der wedrgalming, v.
DI ACRE, in. urmverzorger, diaken, m.
tn.;
DIADGME, in. koninklijke hoofdbund, voorhoofdband,
koningskroon, v. diudeem, O.
DIAGONAL, a. * -EMENT, adv. dwars doorloopend, dwars
door. "-E, f. hoeklijn, v.
DIAIRE, a. van ten dug.
DIALECTE, r1I. tongval, m. * ...TICIEN, m. redekundige,
m. * ...TIQUE tn. redeneerkunde, v. -RENT, adv. colgens de redeneerkunde.
DIALOGUE, n► . zamenspraak, v. *-R, va. zamenspraken
stellen
vn. zamenspraak houden.
DIAN ANT, In. diumant, tn.; edelgesleente, o.
di am ant e lijper,
DIAMETRAL, a. middellijnig. *- EMENT, adv. lijnregt tagen elkunder. *...M;LTRE, rn. middellijn, v.
DIA MORUM, in. stroop van moerbezien, v.
DIANE, f. (68) morgentrom, reveille, v. ; (90) zilver,
O.
DIA NTRE, In. et int. de duivel, de drommel.
DIAPALME. m. (22) droog-, palmpleister, v. *.. PASME,
m. welriekend poeder, u. * ...PASON, m. (109) omvang
der toonen ; oktaaf, m. ; stemvork. v.
* ...YHANR, a.
doorzigtig, doorschijnend. * ...Pli ANAITL, f. doorRchlnendheid, v. "...pHouLTIQuz, a. (22) zweetwekkend.

DIG.
middelrif, nsiddelschot in den new,
o.; platte ring in yen verrekdker,
a. veelversvig, bunt.
f. buiktuop, in. losldvigheid, v.
DIA R
DIARTHROSE, f. (74) merkbare beweging van beenverbindingen, v.
DIASTOLE, .f. (22) uitzetting van het hart, v. * ...TONIQTTE,
a. naar de tafet der zangnoten. f. hekel.chrift,
0. bdtende beuordeeling, v. * ...SYRME, m. ininachtende
spotternij,, v.
DIAVOLO, tn. landlooper; tajelschuinter, m.
f. stand der halve moan, m.
DICTAXEN, m, inspraak des getvetene, v.
DICTATETTR, m. (5) alkenheerscher voor een bepaal* ...TUEII, f. waardigheid eens
den lijd, dictator, m.
dictators, v. dictatorschap, o.
DIb Ti u , f. helgene voorgezegd wordt om op to schrijven,
het gedicteerde. * ...TER, va. voorzeggen, dicteren, in
de pen geven.
DICTION, f. voordragt, v. stijl, m.; bewoording, v.
* -NAIRE, m. woordenboek, o.
DipTon. in. spreuk. v. gezegde. 0.
DIDACTIQUE, a. et f. onderwijsend, leerend; leerkunde,
didaktiek, v.
DIDEL•HR, an. buidelrat, v.
m. goochelaar,
kwakzalver, m.
Dlicit;;u2, f. (98) verdeebng van een tweeklank,, v.
Dasn, tn. (109) kruisje voor cent taut, o. %ABER, va.
eene noot met een kraisje teekenen.
DIi:TE. f. leefwds, m. dieet, o.; rijks-, landdag; m.
'...11TriTIQUE, a. et f. tot het dieet behoorende; leefregelkunde, v.
Dittu. in. God, m.; le bon -, onze Liere Seer.
DIFFAMANT, a. onleerend, eerroovend. *.. MAVIS:YR, m.
lasteraar, eerroover,
f. lastering. earroaring, v. *.. MATOIRR a. onteerend, eerroo ►end.
* ...MER, va. schenden, beschimpen. lasteren, on'eeren.
DIPpiat KMMENT, adv. versehe del:14k, cinders. *...RENCE,
f. onderscheid, o. verscheidenheld, v. rerschil. o. • _BENCIRR. va. onderstheiden.
(126)
stuurlastmeter, dieplanometer. tn. * ...le END. In. strjd,
twist. m, geschil. u. oneenigheid, v. "—DENT, a. onderache:den, rerscheiden ; versch. lknd.
R..
CNTIEL,a.(122)
oneindig klein : droits -a differentiele regten. * ...RER.
va. et n. uitstellen. verschuiven : verschillen.
DIFFiciLit, a. "-maw'', adv. zwaar, moe jelijk. ongentakkel;jk; eigenz;nnig, wonderldk: bezivuart jk.
f. zwarighed ; tegenwerping, bedenkeldkheid; moeijeldkheid, v.; klein geschil. u. * ...CULTIJEUX, a. zwarigheden makende, bedenkingen opperende. * ...DATION,f.
twist tusschen leenheer en leenmun, w.
DIPPORME, a. m:smaakt, leeldk.wanstaltig.
* ...MER, ay.
E mismaaktheid, leeden norm veranderen.
lijkheid, v.
DIFFRACTION, f. (132) breking der lichtstralen, v.
DIFFUS, a. * -fiMENT. adv. wddloopig, uitgehreid, langdradig. *-ION, v. wijdloopiqheid. uitspreiding, v.
Mogi( ER, va. verduwen.verteren: verkroppen: orerdenken.
.a. (90)
%GESTE, m. de pandekten, m. mv.
verteerk. tel. m. * ...GESTIF, a. et lu. sp;jst erterend ; middel
f. spdsvertering,v.
voor de sp:j.ivertering. o.
DIGITALR f. (5:3) vingerhoedkruid, o.
%ONE. a. *-mtiNT, adv. waard, waardig, braaf; weardiglijk; - de foi, geloofwaardig.
m. *...Ta, f.
DIONITAIRE, m, waardigheidsbekleeder,
waardigheid, *.; gewigt, o.
DIAPHRAGMS, m.

DIR.
DIGON, in. (114) elger, aalgeer; fig. knorrepot, m. ;
leeuwscheg, v. *-NER, va. knorren, gromfnen.
DiGs.EssiON, f. afwijking van de hoofdzaak, v.
f. dijk, dam, m. *-R, va. de spbren geven.
DIGUON, m. (126) wimpelstok, ni.
DILACARATIoN, f. verscheuring, v. "—alum, va.
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verscheuren. *...PIDATEuR. m. verkwister, an. ...TRICE, f.
verkwistster, v. *...PIDATION, f. verkwisting. v. * ...PIDBR,
f. uiizettende
va. verspillen, verkwislen.
kracht, v. * ...TABLB, a. uitzettend, vetrkrachtig.
f. uitzetting, spanning, v. * ...TATETTR, m. (36)
verwijdende tang; (74) vtrwddende spier, v.
* ...TER,
*...TOIRE, a. (83) uitstelva verwijden, $iitspannen.
lend, verschuivend.
DILAyER, va. uitstelkn, verschuiven, opschorten, verdagen. *--, vu. talmen, slenteren.
DILECTION, f. (31) liefde, v.
DILEXME, En. tweeledige bewijsrede, v.
DILIGENCE, v vldt, naarstigheid, vaardigheid, gezwindheld, v.; snelwagen. tn. diligence, v. *...GENT, a.
"...oRmmliNT, adv. vlijtig, twarstig; gezwind, mardig;
naarstigldk, met spoed. "...(TENTER, va. et n. vuortzetten bespoedigen. an -, vet. zich haaslen, zich reppen.
DILTTER, va. ,90) verdunnen (door water).
DILUVIEN, a. tot den zonchloed behoorende.
DIMA NCNB, m, Zondag,us.; - gras, alempzondag. *-,(1.26)
tulle, v.
DIME. DUCKS, m. tiende, v. * ...NBR, va. tienden heren.
land* ...MIER,
* ...MECR, m. tiendheffer, tu,
gaarder.
DImENstoN, f. uitgebreidheid, afmeting; (WO) magt, v.
%MINCER, va. et n. verminderen, verkleinen; ufnemen,
verminderen. * ...NUTIF, a. et in. verkkinend; verkleinwooed, o. f. vernal:tiering, ajneming, v.;
afslag, m.
DimiSsOIR, m. bisschoppelijke volmagt, v. - vrijbrief, m.
Div A NDERI E. f. geel koperwerk, o. "...DI ER, m. geelgieler, m.
groot ontbijt, o.
DINATuIRE, a. dejeaner
DIN-DAN. m. klokgeluid. o.
DINDE, f. kalkoensche hen. v.
DiNboN, w, kalkoensche haan, m. * -NEAU, m. jonge
kalkoen. m. * -NIER, w, oppasseron."-minn, f. oppusstar van kalkoenen v. ; fig. dorpmeisje,
DiNER, ui. middagmaal. -eten, o.
pleats
waar men op refs het m:ddagmaal houdt, v.
....ITER,
va het middagmaal louden, middagmaten, dineren.
DwasAtt m. et a. die -, dat tot een bisdom behoort.
to. bisdom, kerspel. o.
DIONCOsE, f. (22) uitzetting zwelling, v.
DiOpTRIQUE, f. et a. verrek'jkkunde. L; daartoe behoorende.
DIORAMA. eu. beweeghare gez,gten,*o.
DloscuRss. in. pi. (10i) tweelingen. m. mv .
DiosrOTIMt THE. w. nitwasentingsmeter, m.
DIPNTRosouR, f. tweeklank,
DIPLOMATS, m. staatsman. diplomaat, m. *.. MATIE, f.
staatswetenechap, v. "...mATIQuE, f. et a. staalkunde. v.;
staatkundig ; d.plomatisch; corps -, korps diplomutiek.
DipLOME Iu, magibrief, m. handrest. v. diploma,
o.
DIRE, va. zeggen. opzeggen; bevelen ; beteekenen. SE -,
vrf. gezegd
genawnd worden; zich noemen, zich uitgeven. `-, tu. het zeggen. gezegde, o.
DIRECT. a. * -113INNT, adv. regel-, lijnregt, regtstreeksch;
* -EUR, w. bestuurder, be-.
regtstreelcs, onnsiddellijk.
windhebber; biechtvader,
f. directrice, bestuurster, v. *-ION, f. bestuur, bewind, epzigt, o.; directie;
rigting, streak, v. *-0=2, oz. bewind, 0.; biding, v.
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(83) zonder oordeet des onderscheids. va. onderscheiden.

DISCIPLE. M. leerling, scholier; volgeling, navolger eener leer,
m. ^...PLINABLE, a. leerzaam, buigzaam. *...PLINB, f.

tucht, orde ; leering ; krijgstucht. v. ; geesel, m. geeseling, v.
a. (door tucht) geoefend. "...PLINER, va.
in tucht en orde in krijgstucht houden, oefenen;
geeselen.
DISCONTINUATION, f. staking, ophouding, v. "...TINUER,
va. et n. staken, ophouden, uitscheiden.
DISCONVENANCE, f. ongepastheid, ongelijkheid, v. verschil, o. * ... V.ENIR, vn. niet overeenstemmen; ontkennen.
DISCORD, a. (109) ontsteld, ontstemd. "-ANCE, f. wanklank, m. ; fig. oneenigheid, v. "-ANT, a. valsch ; niet
overeenstemmend. "-E, f. oneenigheid, tweedragt, tweespalt, v. ; wanklank, m. ; (46) de flier heeren. "-ER,
vn. (1091 niet sternmen.
DISCOUREUR, tn. prater, m. "—REUSE, f. praatster, v.
"...RIR, vn. redeneren, spreken.
DISCOURS, no. verhandeling, redevoering, aanspraak, v.;
gesprek, onderhoud o.
DiscounTots, a. .onwellevend. * -IE, f. onwellerendheid,v.
DisCagnoT, no. mist rouwen miskrediet ; to real, o. ; klein •
achting, v. *-Ii, in minachting geraakt. "-ER, va. het
vertrouwen doen verliezen. in venial brengen.
DISCR ET, a. "...CR in.'EMENT, adv. hescheiden; wijs,voorzigtig ; geheimhoudend ; omzigtiglijk; (22) goedaurdig
(van pokken). • ...cRicrioN, f. beocheidenheid ; voorzigtigheid; g•helnhouding, v.; believen, o. ; willekeur, v.;
a -, op genade of ongenade. -N AIRS, a. pouvoir
onheperkte magi.
DiscuLPATios, f. ontichuldiging, v. * ...PER, va. regtvaard;gen, ontschuldigen. SE -, vrf. zijne onschuld
hew jzen.
DISCUSSION, f onderzoek, o. be/wads/aging, v. ; woordentwist, no. redewissel ng, diskussie, v. "...CUTER, va.
naanzokeurigli.k onderzoeken, overwegen.
Dzsii.RT, a. "-EXENT, adv. welsprekend,
DisETTB, f. gebrek. o. behoefte, schaa•schheid, f.
DISEUR. m. * ...SEUSE, f. vertel'er, no. vertelster, v.
DISFRACTION, f. straalbreking. elektriciteitsb eking, v.
DISGRACE, f. ongenade, v.; ongeluk. ongeval. o. *.. GRACIg, a in ongenadegevatlen ; leeljk mismaakt. "...GRACIER va. iemaqd z jne gunst onttrekken. "...GRACIEUX, a.
...SEM ENT, adv. onaangenuam, onberallig, -1,jk.
DI8GRLGER. va. Oa de lichtstralen verspreiden; het
f. ve •deeling der lichtgezigt vermoeijen.
stralen verblinding door het vallicht, v. "...HARMONIE,
f. wangeluid, o. * ... JOINDER, va. scheiden, splitsen.
f. scheiding,
* ...30NCTIF,
a. scheidend.
spliWng. v. "....10 NcTiv E. f. (98) scheidend koppelwoord. o.
DISLOCATION, f. verstuiking, verzwikking, v.
g ...QURR,
vrf. zich. een lid
va. verstuiken, verzwikken.
SE

verstuiken.
DISPARAITRE, va. verdwijnen.

f.
"...RATE, a. strijdig.
o. ongelijkheid, v.

strijdIgheid, v. *...niTL, I. verschil.

verdw jn'ng, v.
DISPE/*IDIEUX, a. kostbaar. "...SAIRE. m hoek van ge* ...RATION, * ...RATION, f.

neesmiddelen, 0. "...SATEUR, no. "...SATRICE, I. uitdeeler,
no. uitdeelster, v.

DIS.

DIS.

DIRIGER, va. besturen, leiden, rigten.
DIRIMANT, a. (ran huwelijken) to niet doende.
DI,CALE, tn. (34) verl es aan het gewigt, O. "...CANT,
DfiCHANT, m..(109) bovenstem, v. diskant, m.
DISCEPTATION, f. twistrede, v.
DISC ERNEMENT, M. onderscheiding, v.; oordeel•.; sans-,

* ... RATION, f. uitdeeling,uitreiking,v.

o. vrijdom, no. * ...81{R,
vrf,
va. uitdeelen; ontslaan, ontheffen, bevrijden. ER
zich zeteen ontslaan.
DISPERSER, va. verspreiden, verstrooijen; uitdeelen.
*...sforf, f. verstrooijing, verspreiding, v.
f. beschikbaarDISPONIBLE, a. beschikbaar.
heid, v. ; traiteopent de -, wachtgeld, o.
DISPOS, a.vlug,welvarend. *-g, a. geneigd, gezind. "-ER,
va. - et n. schikken, in orde brengen ; bewegen, overhalen; voorbereiden, inrigten; beschikken. SE -, vrf. zich
&reed maken, roorbereiden. "-ITIF, a. (83) voorbereidend.
(8:3) uilspraak, v. "-ITION, f. inrigting,
schikking ; beschikk;ng ; neiging, v. ; aanleg, m. ; gezindheid, gesteldheid, v. ; believen, o. ; lust, m. -s, p1.
toebereidselen, schikkingen, o. v. MY.
DISPROPORTION, f. onevenredigheid, v. *-NE, a. onerenva. de enenredigheid wegnemen, ongeredig.
lijk
onevenredig maken.
DISPUTABLE, a. betwistbaar.
* ...TE, f. twist, m. geschil,
m.
o. ; ziniwisting, woordenwisseling, v. redestrijd,
"...TER. va. et n. betwisten, twisten; zintwisten.
"...TEUE, M.
vrf. twisten: elkander iets betwisten.
twistzoeker, tegenspreker,
DISQUR, m. schijf ; vlakte, v.; rond schild,
O.
DISQUISITION, f. (57) onderzoek, o.
DISSECTION. f. ontleding (van een lijk), v.
DISSEMBLABLE, a. "-MENT, adv. ongelijk. * •..BLANCE, f.
f. onthelling,• v. verkf,

ongelijkheid.v.
DISSgMINATION, f.

uitstrooijing, zaaijing, v.

"...MINER,

va. verstrooijen, uitstrooijen, verspreiden.
m. tegenstrijf. oneenigheid, v.
dog geeoelen, verschil van gevoelen, a.
m. ontleder,
DISSIIQU ER, va. een lijk ontleden.
no.; ontleedmes, o.
DISOERTATEUR, M.
stelkr eener verhandeling, m.
"...TER, vu.
"...TATION, f. geleerde verhandeling, v.
DISSENSION,

verhandelen.
f. tweespalt, scheuring, v. * ...DENT, m. afwijkende geloofsgenoot. scheurmaker. tn . *..mt LA IR E, a.

DLSSIDENCE,

ongelijksoortig."...mILITUDB. f.ongeljkheid;verscheidenheid, v. "...MULATION, f. geveinsdheid. v. ''...MULE, a.
et m. geveinsd; veinsaard, no. -E, f. hakhelaa•ster, v.
"...MULER, va. veinzen. "...PATEUR, in. * ...PATRICE, f.
verkwister. tn . verkwistster. v. "...PATION, f. verkwisting ;
verstrooijing van geduchten, v. *.. PER, va. verkwisten,
doorbrengen; verstmojen. SE -, vrf. zich vetstrooijen.
DISSOCIATION, f. ontbinding, v.
1 , ISSOLU, a. .-MENT, adv. dartel, losbanclig. * -BLE, a.
oplosbaar. ontbindbaar. *-LtrrocoN, f. oplussing ; loshandigheid, v.
DISSOLVANT,
DISSONANCE,

a. et m. oplossend ; - middel,

wanluidend.

va. wanluidend zijn.

f. wanklank, valsche Coon,

O.

in. * ...NANT, a.

DISSOUDRE, va. oplussen, onthinden.
DISSUADER. va. afraden. "...ASION, f. afrading, v.
DISSYLLABE, a. :!1. f. tweelettergrepig; - wooed,
O.
DISTANCE, f. afstand, no.
rnimte, v.; onderscheid, O.
* ...TANT, a. verwjderd, afgelegen.
DISTENDR E, va. (22) sterk uitrekken, spannen. *...sioN,

f. uitrekking, spanning, v.
no. brander, stoker,

DISTILLAT EUR,

on.

* ...LATION, f.

overhuling, stoking, v. "...LER, va. et n. sloken, overhalen; afdruipen. -IE, f. brunderj, slokerij, v.
DISTINCT, a. *- EMENT, adv. onderscheiden, duidelijk,
klaur ; onderscheidenlijk. "...TIF, a. onderscheidend.

*-TioN, 1. onderscheiding, v.; aanzien, o.

DOM.

DOC.
DIsTiVariut, va. onderscheiden. sit -, vrf. zich onderscheiden, uitmunten.
DISTIQUE. m. tweeregelig vers, 0. *-, a. dubbelzijdig ;
in twee reijen.
DISTORSION. f. (22) verdraailng, rerwringing, v.
DISTRACTION, f. verstroojing ran gedachten. afgetrokkenheid : afscheuring. afscheiding, v. *-TRAIRS. ,a.
verstrooijen. *toren, afleden, aftrekken: afzonderen.
SE
vrf. zich verstreoijen- "...TRAIT, a. verstrooid,
onaanduchtig. afgetrokken.
* ...BUTEUR, m.
DISTRIBUER, va. verdeelen, Wtdeelen.
...TRICE, f. uitdeeler, nr. uitdethter. v. *.. BUTIF, a. uitdeelend, rerdeelend. ...TIVEMENT. adv. (81) in een
verdeelenden zin. * ...BUTION, f. uitdeeling, verdeeling, v.
DISTRICT, m. gebied, distrikt, O.
DIT, p. gezegd, genaamd. *-, m. gezegde, o. spreuk, v.
zinrijk woord, O.
DITHYRAMBE, m. lied ter eere van Bacchus, verheven
lierdicht. O.
O.
DIURATIQUE. a. et m. afzettend. pisafdrjvend ; - middel,
DIURNAL. rn (140) dugeljks h gebedenboek, O. *...NE, a.
(101) dagelijksch. in an dag.
DIVAGATION. f. a ftvjk:ng van de hoofdzaak, v. * ...GUER,
vn. a fwijken van de hoofdzaak.
DIVAN, m. turksche staatsraad. m.; sofa. kanapee, v.
DIVARICATION, f. (36) Wizening, verwijding, v.
DivERGENcE, f. (122) het uiteenloopen van twee lijnen.
"...GENT, a. uiteenloopend.
DIVERS. In. * - EMENT. adv. verscheiden. menigerlei ; verscheideWijk. * - IFIER, va. afwisselen * - IFLORE, a.
verwisselend van hloemen. *- ION, f. afwending, v.
f. verscheidenheid, v.
DIVERTIR, va. verlustigen. vermaken ; ontvreemden.
SE -,
vrf. zich vermaken. - verlusfgen; spotten. * ...TISSANT,
a. vermakeljk. koddig. *...TISSIIMENT, M. Verb/St/ging.
v. vermaak ; na-, tusschenstukje; verkeerd gebruik van
penningen. o.
DIVIDENDE, m. deeltal; aandeel (eerier uitdeeling), dividend, o ; winst, v.
DIVIN, a. * -EMENT, adv. goddelijk; voortreffelijk. * -ATION. f. waarzeggerij, wigcheturij, v.
* -ATOIRE, a.
baguette -, wigchelroede, v. * -ISER, va. goddelijk vereeren. vergaden.
f. godhe d. goddelijkheid, v.
DIMS. m. (83) par -, hij aandeelen. a. (116) halfbreed. * -iMENT, adv. afzatulertjk, gedeellelijk. * -ER,
va. deelen. verdeelen (divideren) : in-, afdeelen ; oneenig maken. SE
vrf. zich verdeelen; oneenig warden. * -EUR. m. deeler. m.; deelschjf, v. * -IBILITg, f.
deelbaarheid, v. * -IBLE, a. deelbuar. deeling. verdeeling ; ditosie; afdeeling ; verdeeldheid, oneenigheid, v.; (10) deelingsteeken O.
DIVORCE, in. echlscheidinq, v.; afstand,
oneenigheid,
v. *-R, vn. scheden (een huweljk).
DivuLGATION.f. verbreiding,ruchthaarmaking.v."...GUER,
va. verbreiden. ruchtbaar maken.
f. (4.1) afscheunng door to sterke spanning. spierscheiding. v.
Dix, a. et in. tien; Nem v.; tiende. * --HUIT, a. achttien.
"--HiliTitms, a. achttiende. *-ikais, a. et m. tiende;
tiende dee!. G. -MEET, adv. ten tiende. * --NEUF, a.
negentien. * --NEUVIbilE, a. negentiende. "-SEPT, a.
zeventien. * --SEPTIgME, a. zeventiende.
DIZAIN. m. gedicht van Lien verzen, tienregelig vers,
O.
*-E. f. tiental, O.
DIZEAU, m. hoop van lien schoven, m.
DIZENIBR, m. hoofd van -, opziener over lien man, m.
DOCILE, a. * -MEET, adv. leerzaam, volgzaam, gewillig,

op eene volgzame wijze.
zaamheid. gedweeheid. v.
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f. leerzaamheid; yelp

f. (99) prodkunst, V.
DOCTE, a. geleerd. a-8 nr, pl. geleerden. In. Inv. *- MEET,
adv. op eene geleerde wijze.
* ... TEUR, III. geleerde,
leeraar, clatter, n,. * ... TORAL, a. tot hit leeraarsambt

DOCIMASTIQUE.

behoorende *...TORAT, m. graad van doctor, rn.*...TRI•
"...TRINE,
NAIRE. In. christen leeraar, - priester, m.
f. geleerdheid. wetenschap : leer, v. .
DOCUMENT, rn. bewijsst ► k. dokument, o.
145acAnoNE. m. twaalfhoek. m. regilijnige figura met
twaalf zijden, v. * ..•CATHAON, M. (53) twaulfbloem. v.
"..C14:DRON, M. twaalfhuek, m. "...CUPLE, a. twaalfvoudig.
DODRLINER, va. vertroetelen.
DODINER, vn. (139) slingeren.
slapen (kinderwoord).
DODO. ru. inija‘ (slaapdeun) ; faire
DODU, a. dik en vet. poezelig. mollig.
regering van een doge, v.
''OGAT. m. waardigheid
DOGMATIQUR. a. * -MENT, adv. leerstellig ; op eene leerstellige
* ...TISER, va. eene ralsche godsdienstleer
"...TISEUR. M.
onderwijzen ; meesterachtig beslissen.
valsche leeraar: die alles peter wil weten, M. * ...TISTE,
m. inroerder van nieuwe leerstelsels, m.
DOOMS,. m. leerstuk. o.; geloofsleer. v.
DOORS. m haringbuis, v. vischhoeker, dogger, m.
DOGUE. m. dog. m. *-s, pl. (126) halsklumpen, m. mv.
".. GUIN, In. kleine dog, in. mopje, o
flourv, m. ringer: teen; klaautv. m. * -ER. vn. (109) de
ringers zetten. * -IER, rn. vingertng. duimeling, w.
DOLT, M. (34) dehet. "-E, f. dikte eener streng, v.
f. proefgaren. O.
DOL. In. arglistigheid. v. hedrog, o. ; groote trom, v.
bezwa00LiANCES, f. pl. kit:Pen, v. mv. beklag, o.
ren, o. mv.
DoLRNT. a. * ...LEMMENT, adv. treurig. klagend, bedroefd ;
vrf. jammeren, klagen.
* --ER
klaoenderwijze.
* ...LER, va. schaven; (58) verdannen.
POLOIRE, f. schaaf, v.; snijmes, stopmes, u.
DOM DON, En. Heer. Don, m.
DOMAIN E, m. dameingoed : erfgoed: kroonland, O. * ...MA ■
NIAL, a tot de domeinen behoorentle
DoME. m. koepel, nr.; domkerk; (00) kol(mu's, v.
f dienstbare staat. m. dienstbaarheid, v.
Dom
a .. TIQUE a. huiselijk; inlandsch: tam. -, tn. et f. bediende. d:enstbode, III. ea v.; meid, v.; gezamenlijke
dienstboden, mv.; huiswezen, o.
Doanci LE, in. woonplaals woninq woonstede,v.;domicilie. O.
* ...LIAIRE, a. tot het -. tot de woonplaats behoorende.
* ...LIEN (as), vrf.
*.. LiA, a. gevestigd, gedomiciteerd.
zich ergens ter woon nederzetten.
DOMINANT, a. heerschend, beheerschend. * ...NATEUR. M.
...TRICE, f. belzeerscher,.m. -es, v. * ...NATION. f. heerschappj. v. `...NER, vn. et a. heerschen. gebiedend heheerschen: bestrlken; uitsteken, uitmunten. * ...NICAIN,
M. -B. f. domn:kaner monnik. ID. - non. v. * ...NICAL,
M. zandagsluijer, m. * ...NICALE, a. oraison -, het gezondagsletter, v.
bed des Heeren; lettre
DOMINO, tn. domino (maskerade-kteed) : het dominospel.
* -TERIE, f. gemarmerd gekleurd papier, o.; het
maken daarvan. "-TIER, no. maker -, verkooper van
gemarmerd of gekleurd paper, M.
DOMMAGE, m. schade, v. nadeel, o. jammer, m. "-ABLE,
a. schadelijk, nadeelig.
DOMPTABLE, a. bedwing-, tembaar. * ...TER, va. bedwingen, beteugelen. temmen. *...TEuR, m. temmer, m.
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DRY..

DOU.

DON, M. gave, gift, v. geschenk, 0.**--, VOy. DOM.
DONATAIRB, m. et f. begiftigde, m. en v. * ...TEUR, m.
"...TRICE, f. begiftiger, schenker, m. schenkster, ,v.
* ...TION, f. gt ft. gave: erfmaking, v. * ...TISME, tu. stelsel

- o. leer van Doman:, v.
Poivc, conj. dus, derhal•e, bj gevolg, dan, alsdan.
. dikke
DONDON, f. fig. dik en vet ,vrottwspersoon, o,;
schommel, v. *...Jent,.m. slottoren, m.; paviljuentje op
een huis, O.
DONN E. f (46) uitdeelinq, v.
DoziNgES, f. pl. (122) gegevene bekende grootheden, v. my.
DONNER, va. et n. geven. af-, over•, weggeven schenken,' vereeren ; besteden, toeretken, veroorzaken, verwek•
ken, mededeelen; toestaan, bewilligen, toeschriketi, ,.
- contre, stouten, er in geraken; - dans, het uitzigt
vrf. zich toeeigenen;
.hebben;
sur, aanvallen. SE
gever, m.
zich overgeven,. zich uitgeven.
"...NEUSE, f. geefster, v.
DONT. pron. wiens. wier,welks, welker; waarvan, waarinede,
• waurover, waardoor.
DONZELLE, f. juffertje, o.
DORA DR, f. gondvisch, ,m.
DORg.NA STANT, adv. voortaan, van nu aan.
t ergulder, M. * ...REUDOR ER, va. vergulden.
SE, I.. verguldster, v.
DORIQUE, a. (13) dorisch. *-, m. dorische touworde, v.
DORLOTER, va. troetekn, liefkozen. koesteren
DORMANT, a. depend ; stiltactand (van water) ; manoeuvres -es, staancle want, 0. "...M EUR, m. slaper,
lunge slaper, m. * ...MEUSE, f. slaupster ; soort van
1 bee faal,
nachtmuis ; - reiskoets, v.
* ...MIR, vn. slapen; stilstaan (van water). -, m. de
sloop, m. *.. MITIF, R. it in. slaapverwekkend, sloopbevorderend ; slaapmiddel. a.
DOROIR, in. suikertakkerskwastje, O.
DORSAL, a. (74) tot den rug behoorende. * ...TOIR, in.
slaapzaal, v.
Dont.:BE. f. verguldsel, o. ; het vergulden.
Dos. in. rug, ni.;
d'ine, ezelsrug, m. afhelling aan
weerskanten. v.
va, de behoorDo *s.
artsenjmaat. dosis, v.
lijke dosis voovsehrijven.
DOSSE; f. schoorplank, v. * -RET, M. (13) kleine vooruitslekende p tear, in.
DOSSIER, m. ruggestuk, o.; achterleuning, v.; hoofdeneinde van een bed. u. ; lias, v. ; bundel (papieren), w.
* .„SI11:1111,
disselboomriem, tn.
DOT, m. huwel jksgoed.
-gift, v. uitzet, o. hruidschat,
*-AL, a. tot het huwel jksgoed behoorende.
ON, L hegifliging, v. * -ER. va. ten huwelijk geven;
begiftigen; fig. uitrusten. toerusten.
f.
DOUAIR E, ni. wedutegift, v. 1 jftogt,
tn.
voorname
adell jke weduwe, v.
DOI: AN E, f. tolhuis, u ; tot. tn. * -R, va. looden, plomberen * ...VIER, ni. tolbeambte, in.
DOUBLAGE. in. (126) dubbeling, verkopering, v.
DOUBLE, a. at adv. dubbel; dubbelhartig, valsch;
la
bet dubbel
tenue des livres en partie
itatiaansch
boekhouden. "-MRNT, adv. dubbel.
verdubbeling,
v. het dutbele. doplikaut, 0.
DOUBLEAU. in. 113) slerke dwarsbalk, m.
DOUBLER, va. verdubbelen; voeren ; (1'2 ) dubbelen, verkoperen; eene kaup omzeilen. '...BLERIE, f. getverkt
o. •. .BLET, m i•alsche steen, in.; (in het dabbeispel , dubbelet. * ...BLETTE, f. (76) dubbelregister, O.
* ...BLON, Iu. dubloen, dubtel gezet woord,
0.

"...BLUM,
*...BLURB,

*...BLErsn, f. twijner, in. twjnster, v.

f. voering. v. ; (108) plaals-, emplooivervanger,im.
DoucR-AaikRB, f, (2) bitterzoet, o.; (53) wilde tvijngaard,
m. nachtschaduwe, Y.
DOUCEaTitE, a.• zoetachtig, laf zoet. * ...CEMENT, .adv.
zoetjes, Zachtjes, stilletjes. langzaant; getnakketijk, be..•
hoedzaam. `...CERETTE, f. geveinsd bescheidene vrouw
v. geveinsd bescheidenmeisje. o. *...CEREUX, * .,CET a. malzoet. laf ; geveinsd zachiaardig. * ...CETTE, f. veldsalade,
v. * ...CETTEMENT, adv. zoetjes, zachijes. "...CEUR, f.
'zoetheid. zaetigheid ; liefel jkheid, zachtaardigheid ;
foot, kleine vergelding, v. -s, f. p1. vleijende woorden
(tun vrouwen, o. mv.
DOUCH 8, f. gietbad, atortbad. O. *-R, va. een stortbad geven.
revolt', Douci, m. het polljsten van spiegels.
DOUCIN, m. brak water, o. *-B, f.- (13) golvende 1;jst;
snort van achaaf. .v. * ...CIR, va. polijsten ,spiegets).
DOUER, va. begiftigen.., dune, begaafd.
f. ijzeren beLonft4LAGE, m. ongeljk weetsel, 0.
slag• onder aan eene piek, o. ; sehaft, v. bajonethuitje,
o. koker,
DOUILLET, a. * -TEMENT, adv. tar, week, zacht; zachO. * -TB, f. getelijk. *-, m. teeder zwak mannetje,
watteerde vrouwenjas,,m.
DOULEUR, f. smart.pjn; droefheid, v verdriet, o.
REUX, a. ...SEMENT, adv. smartelijk.
* ...TER, vn. twijLOUTS, nr. twijfel, in. onzekerheid, v.
fekn. SE -, vrf. vermoeden, gissen, denken. * ...TEUx,
a. tujfelachlig, dubbelzinnig.
f. duig
DOUVAIN, In. valduigenhout, wagenschot, o.
van een vat, v. ; vjkant (eener gracht,,
Doux, .a. zoet, aangenaam, liefelijk; goeduardig, zachtzinnia. gedwee. tninzaam, vriendHijk, beleefd; zacht,
bilgemakkeljk; stil. gerust ; (van metalen) buigzaam;
let -, mtnnebriefje, o. *-, adv. zacht, zachtelijk, zachtkens; filer -, zoete broodjes bukken, bjdrawjen.
a.
DOUZAINE, f. dozijn, o.; Ii la -. h.j het dozjn.
et s: twattlf; twaalide. *...zibss, a. et s. -DI ENT, adv.
twaalfde; twaalfde deel, o. ; ten twactlfde.
DOXOLOGIE, f. laatste vers van eon lofzang, o.; lofzang
ter eere der Drieeenheid, m.
m. dekenschap; huis van
DOYEN, m. deken, tu.
een deken, o.; boterpeer, v. * -NETri, f. hoedanigheiii
van oudsle, v.
drachma. v.
DR ACHME,
nAcorriTE, 1. drakensteen, tn. "...CUNCULB, * ...GONN EA U, m. huidworm, tn.
DR AG AN, ni. (126) hekbalk, spiegelbulk. m.
klein suikergoed, o.; bagel om mede to schieDR AGI1E,
ten. m ; gemengd koren, o. *...GEOIR, in. presenteerhind your suikergoed, o.
in. - E, f. steal voor het horologieglas, v. * ...GEON, in. uitspruitsel b.j den wortel der
twomen, o. - NER, vn. hij den wortel uilschieten.
DRAGON. In. drank; drugunder, in. ; (126) bui, boos, v.
*-N AIRES. m. pl . (25) drakemiragers, in. inv. *-N E,
f. degenlwast ; dragondersmarsch, tu. *-Ng, a. (116)
*- Nun sE), vrf. zich zelven
met een drakenstaurt.
kwellen. "- N I ER, in. drakenbloedboom, in.
DRAGUE, f. baggerspade, dregge, v. drus, az.; (126) kimkiel. v. * ...(;UER, va. uilbaggeren, opvisschen.
ni huggerman,
RAILLE. f. t126) lijer, uithaler, m.
DRAINAGE, in. (13(6) het draineren, afwatering, v.
RA INE. f. groote ljster, v. * ...NETTS, f. steepnet, O.
DRAMATIQ•E, a. et in. drantatisch; touneetniatig ; het
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DRU.
dramatische vak, o. "...TISTB, m. tooneeldichtei, m.
* ...TURGE, m. slecht tooneeldichter, M. * ...TURGIE, f.
geschiedenis beschrijving vats het tooneel, v.
DRAMS, m. tooneektuk, drama, 0.
DRANBT, m. vischnet, o.
DR AP, m. taken; heddelaken, o.; - mortuaire, doodkleed; 0.
DRAPANS, M. (78) legplank, v.; - de chaudiere, schietplant, v.
DR.4.PE A U, m. vaandel, o.; Comp, vod, v. * ...PER, va. met
taken -, met zwart behangen; bekleeden; kleedingen
. met plooijen afbeelden; heketen.
* ...PERIE, f. takenhandel, m. -weverij; kleeding met plooijen van beeto. my. "...PgTE,
den, v.; gordjnen met plooijen,
m. gevlugte slant, m. * ...PI SR, m. lakenkooper, -wever,
m. groote lakennaald, v.
DEASTIQUE, a. (22) snel en krachtig werkende.
DRAYER, va. eene geloozde huid ajschaVen. * ...DIRE, f.
schaalmes, o.
f. afschaafsel van leder, o.
DRICHE, f. moat, m.
DREG E, f. sleepnet, 0. ; vlasbraak, v. * -R, va. (vlas) braken, repelen. * ...GEUR, DREIGE'UR, M. tarbotschuit, v.
DR ELIN, m. geklink (eener schel). O.
DRESS E, f. (93) inzetteertje, o.
a. (53) regtopstaande. *...SgES. f. pl . steenlagen; buttes de -, (145)
pakjes afgesneden koperdraad, o. my.
DRESSER, va. et n. regt buigen, opriglen, opstellen, op-.
zetten; spannen; gelijk -, plat maken; aanregten; leeSS -, vrf.
ren. afrigten; to berge rijzen (van haven).
(86) steigeren. * ...SOIR, m. aanregt-, schenktafel, v.
DRILLS, ni. losbol, kerel, in. ; drilboor, v. -s, pl. lompen,
v. my.
In. vodderaper, m.
DRISSES. f. pl . (126) kardeelen o. my.
DROGMAN, tn. tolk in de Lemont, m.
DRorms, f. specerij-, verf-, apoihekerswaren, v. my.
droogerij; stechte waar, v. * ...GUER. va. SE -, vrf. to
veet geneesmiddelen ingeven; innemen. * ...GUERIE, f.
specerijwaren, v. Env. ; droogerijhatulet; droogistwinkel, m.
* ...GUST, tn. droget. stof half van wol, half van linnen,
v. * ...GUSTIER. m. drogetwever, m. * ...GULER, m. kastje
voor droogerijen, O. * ...GUISTE, m. droogist, m.
DROIT, a. et adv. regtstreeksch, regt, onregt, bidlijk;
regelregt, regtstreeks ; tout -, regt uit. *-, in. regt, o.;
magt, bevoegdheid, aanxpraak, regtmatighetd, regtskande, -gekerdheid; belasting, v. impost, tn.; - canon,
- civil, - common, - des gent, - natural, - de bourburgerlijk
geoisie, kerket jk
lands-, volken-, na-

tour-, burgerregt. *-B, f. regterhawl, -zijde, v. -Henget, m. * -EMENT, adv billijk. * -IER, a et m. regtsch;
regtsche, m. * -URE, f. billijkheid, redelijkheid, regtschapenheid. opregtheid, v. ; en -, regt tae. regtstreeks.
DROLL a. *-MENT, adv. koddig snaaksch; un - de corps,
vrolijke snack, gait. * - RIB, f. snakerij,
een geestige
v.
ESSE, f. stet, leeks. v.
DROM A DAIR B, m. dr .medaris. M.
DRONE. f. (126) barring. v. waarloos rondhout, o.; (114)
boeil jn; lunge boot ; pleister. v.
DROP AX. m. pekpleister, v. * ...SOM;;TEB, m. dauwmeter, m.
DROSS ART, m. drost, drossuard, m.
D OSSIe, f. (126) talie, v.
DR OUILLET, an. schepnet, O.
f. tnakreelnet. o.
DROUI•B, f. ketellapperszak, m. '"..avaua, tn. ketellayper, m.
DROUSSER, va.
tool insmeren en bewerken. * ...SETTEE,
f. p1. wotkaarden, v. my. * ...SEUR. m. wolkaarder. m.
DRU. a. et adv. Plug, vrolijk . opgeruimd ; dik. in menigte, digs.
f. klein geschenk, aardigheidje, o.
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priester, drudde, m. * ...DESSE, f, gal-.
lische-priesteres, v. *...DISME, m. drutdendienst, v.
DRYADS, f. boschnimf, v. * ...ITE, 1. beeldsteen, m.
Du, art. van den, des ; van de, der ; - moins, ten minste.
m. schuld, v. ; het verschuldigde.
I , UALISME, m. tweegodendom, o.
f. tweeheid,v.
DUBITATIP, a. eene twijfeling to kennen gevende. * ... TATION, f. (81) aangenomen•twjfeling, f.
Duc, m. hertog, tn. ; katuit, v. -A L, a. hertogelijk. * - ALES, f. pl. (23) opene brieven van den venetiaanschen
senaat, m. MV.
DUCAT, M. dukaat, m. * -ON, m. dukaton, m.
m. hertogdom, o. *...clisssB, f. hertogin; rustbank, v. ; strik, m.
fig. lijdzaam.
DUCTILE, a. buigzaam, rekbaar, smedig ;
"...LITE, f. buigzaumhezd, rekbaarheid, smedigheid, v.
DUP.GN E, f. opzienster eener jonge dame. v.
DUEL, m. tweegevecht ; (98) lid tweevoudige, o. * -LISTS,
m. vechter, m.
DULCIFI ER, va. (90) zoeten, zoet maken. * ... FICATION,
1. zoetmaking, v. * ...MIST ES, m. pl. kommunisten
der 14e eeuw, m. my. f. minnares, liefste,
Dulcinea. v.
DULLS. f. culte de -, heiligendienst, v.
Daf ENT, adv. behoortijk, betameljk, deugdelijk.
DUNES, f. p1. duinen, o. UIV. "...NETTS, t. (126) hut,kampanje, v.
Duo, ns. (109) tweezang, m. duo, duet, o.
DUPE, f. bedrogene, in. en v. onnoozek bloed, gek. m. *...F ER,
va. bedr ► egen, coppen, mistaden. * ...PERIE, f. bedriegerj, misleiding, v.
f. (122) verDUPLICATA, m. doplikaat, o.
dubbeling. v. *..CATURB. 1. (74) verdubthaing, v. *...ciTg., f. tweevoudigheid ; dabbelhartigheid, valschheid, v.
DUPLIQUE, f. (83) wederantwoord van den gedaugde, o.
dupliek, v. * -R, va. een wederantwoord eene dupliek germ.
DUQUEL, on LAQUELLB, pron. van welken. van welke.
DM, a. hard. wreed, streng, ongevoelig ; zwuar ;
entendre
hardhooriq z;j4.
DURABLE, a. duurzaam. *. . ,RANT, prep. gedurende.
DURCIR, va. SE -, vrf. harden, hard maken, - warden.
* ...CISSEMENT, m. hardigheid, verharding, v.
DUKE, 1. bloote vloer, - growl, m.
f. (74) bovenst hersentdies, O.
DURI1E, f. duurzaamheid, during, v. duur, m. %RRRENT, adv. hard, onmededoogend ; ruw.
* ...RER. va.
duren. * ...RET. * ...R IUSCU I. It, a. hardachtig.
hardigheid; hardheid; verharding; ongevoeligheid. v.; - d'oreille, hard hoorigheid. v.; duretes, pl. bitse woorden, o. Inv.
DUR ILLON, III. eelt, 0. ► ereetting v. ; kwast (van mariner), in.
DUSIL, DUSI, w. houten zwikje, o.
MITE, 1. duit, M.
DUUMVIR, M. tweeman, m. * -AT, m. tweemanschap, O.
DUVET, In. dons, o. ; vlasbaard, m.; het wollige aan
vruchten, O. * -EUX, a. donzig, donzen : wollig.
DYA RCHIE, f. tweekoningschap, o. * ...QUES, M. pl. twee
kon , ngen die tegel.jk een stoat regeren.
DYNAMIQUE, f. kennis van de bewegende krachten, dynamika, v. *...NOML, TRE, In. krachtmeter, in.
DRUIDE, M. (77)

beheerscher van een kleinen stoat, in. "...STIR,
f. rij van vorsten uit ten stamhuis, v. vorstenhuis, re,
gerend stamhuis, o.

DYNASTS. M.

f. plotseling vochtbeder I, O. * ...GA LIE, f.
melk , zogbederf. o. *...6Erbits f. smaakbederf
Nis , 1. bloedbederf, 0. * ...OSTOSE, f. beenvogroeijing,
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ECH.

EBR.
LIE,

f. speekselbederf, o. *...TmILAsts, f. onvermogen
f. neerslawigheid, v.
om to zogen o.
DTSRIE, f. moeijelijke wuterloozing, koude pis, v.

beenziekte, v. * ...PBMIE, f. 122) slechte sp&sverterina,v.
f. moeijelijkhe'd in het spreken, spraakbelemmering, V. "...$8NTER I B, f. roode low; M. * ...8I A-

E.
f. water; vocht; zweet, o.; regen, m.; sop, o.; pis,
v.• water, u. glans (van edelgesteenten en vruchten), tn.;
vulneraire, - henite, - blanche,
id'arquebusade
de fontaine, wond-, wij-, zemelwater ; - donee,
de source, - de forge, bron-, zoet water; welwater;
staalwater ; - forte, sterk water; geelste koperen
pluat. v.; - de mer, - de puits, - de pompe, see, put-,
pompwater; - pauee, broodwater; - de ruse, roxewater;
vie, - de grains, brandew jn, m.
EAUX, pl. wateren, baden, o. mv.; eaux et forks, bestuur
over rivieren en bosschen, O.
EBAHI, ABAUHI, a. verstomd, verbaasd. * -8SEMENT, m.
vertwasdizeid, v.
EE AJMER, va. a fscheren, ontbaardcn ; glad maken. * ...BOIR,
snoei- schruapmes, o. *.,.BURS, f. board aan koper
enz.. m. * ...DOIR, M. vierkant schraapmes, o.
EBAROVI, a. (126) uitgedroogd.
:BAT, 11BAT8, m. pl. verlustiging, v. ; tijdverdrijf,
O.
"...CHER, va.
EBAUCHE, E ruw ontwerp, u. schets, v.
vlugtig ontwerpen, schetsen; row b• houwen ; hekelen
tvlas). *...CHOIR, In. steekbeitel, vlashekel, m. * ...DIR
vrf, uitgelaten vrolijk zijn.
EBB EBBE, f. ebbe, v. vallend water, O.
EBENE, f. ebbenhout, O.
* ...NIER, m.
EBLNER, va. de kleur van ebbenhout geven.
et, benhoutbooni, na. * ...N IST In. ebbenhoutwerker, schrijnf. schrijnwerk, O.
werker,.m.
EBBRTAUDER, va. wollen stolfenvoor de eerste meal scheren.
EBITIR, va. verstompen, stomp -, dom maken. "...TEMENT,
ni. verstomping, v.
EBIBER. va. opslurpen. "...BELER, va. (107) souvereinen.
EBLOUIR, va. verblinden, nasleiclen. "...USA NT, a. ver•
blzndend. schitterend. * ...ISSEMENT, m. verblinding, v.
EBORGNER, va. ran een oog berooven, eenoogig maken.
EBUTTER, va. (110) toppcn, snoeijen. * ...BOUILLIR, vn.
verkoken, weikoken.
EBOULEMENT, na. instorting, v. *...LEE, va.
vrf. incalico, instorten. *...Lts,
puin, gruis, o.
EBOURGEONNEM ENT, in. het afsnijden van onnutte
rankjes of knopjes, O. * ...GEONNER, va. onnutte rankjes of knopjes afstaljden.
EBOVRIF}P., a. in de war, gehavend door den wind.
kBOURRER, va. (58) het haar afschrappen.
0,BOUSIN ER, va. (66) het ruwe van de steenen hakken.
V,BRANCHEMENT, m. afsnoeijing v. *.. CHER, va. snoeijen.
gBRANLEMENT, tu. schudding; ontroering, ontsteltenis,
v.; schok, m. * ...LER, va. schudden, schokken, ontroeren. 8 1-, vrf. verschrikken, ontsteld worden; schudden;
zich in beweging stollen.
EBRLCHER, va. kerven, een stuk of-, uitkerven; eene
bres maken in... "...NER, va. (een kind) reinigen.
tBRILTA, f. dronkenschap (niet door sterken drank), v.
EBRILLADE, f. (86; ruk met den loom, tn.
giotouzit, va. (149) spoelen. s'-, vrf. proesten, snuiven
(van paarden).
vrf.
t:ERtaTER, va. uitbazuinen, ruchtbaar maken.
EATI,

ruchtbaar worden.

EBUARD, M. MOO/wig, Y.
EBULLITION, f. opwelling.

opborreling, v. ;
huid, m. ; (112) vurigheid, v.

uitslag op de

EBURNE, f. ivoor, o. * ...NIFIER, va. tot boor rormen.
ECACH EV ENT. m. verplettering, v. * ...CHER, va. verpletteren, plat sloan, - drukken. * ...CHEUR D'OR, M. goad-

slager, m.
ECAFER, va. (63) splijten (de biezen).
ECAILLE, f. schub, schubbe, schulp ; schilfer

; schildpad,
v. pl. steen-, ijzerschilfers, v. Inv. hanterslag, in.
*...11, a. geschubd, schubbig. "...LER, va. afschubben,
vrf.
schoonmaken; - des hultres, oesters opendoen.
afschilferen. "...LER. tn. * ...LURE, f. oesterverkooper, ra.
-verkoopster, v. *...LEux, a. schubbig ; schilfelachtig.
va.
ECALE. f. schil, school, v. ; bolster,
m.
uit den
bolsteren, doppen. 8'-, vrf. uit den dop
bolster goon.
}CARBOUILLER, va. verpletteren, plat slaan, - treden.
gcAttissout, m. (63) biezensplijter (werktuig), m. ruimnaald, v.
EC ABLATE, f. scharlaken, O. * ...LATINE, a. fievre
scharlakenkoorts, v. "...NOR, va. uitsnijden. "...QUILLEMENT, f. het wijd vaneenzetlen der beenen.
* ...QUILLER, va. de beenen ver vaneenzetten, draaijen,
opsperren, wijd opendoen.
ECA RT,
afwijking, v. ; zijsprong,m.;buitensporigheid ;
afdwaling van de hoofdzauk (in eene cede); 146) weggeworpen kuart; (126) stalk, lasch, scherf, v. ; (116)
kwartier. 0.; a l' - , ter zijde. *-fs, tn. zeker kaartspel, o.
- , a. afgelegen, verwijderd ; op een afstand; (53)
regthoekig.
1CAR'rELg, a. (116) in vier velden verdeeld. * ...TELER,
* ...TEva. vierendeelen; (116) in vier velden verdeelen.
m.
MENT, m. afoondering, ontwijking, v.; afstand,
* ...TER, va. verwijcleren; afzonderen; verstrowjen, afvrf. zich
wenden; (46) eenige kaarten wegwerpen. s'
verwijderen; afdwalen, afwijken.
* ...VER, va. (126)
lasschen, verbinden.
EC ATIR, Va. zacht persen, glanzen (taken).
ECCATHARTIQUE, a. zuiverend, drijeend.
ECCHYMOSE, 1. blaauwe plek, ligte kneuzing, v.
ECCLLSIASTE, m. de Peediker (van Salomo), m.
* ...TIQUE, in. geeslelijke, in. ; het boek van Jezus Sirach.
- , a. -RENT, adv. geestelijk, kerkelijk.
10ERVELP., a. hersenloos, onverstandig, uitzinnig.
* ...VELER, va. voor den kop schieten.
ECHAFAUD, M. stelluadje, v.; schavot, O. *-AGE, m. het
opsluan van eene stelluadje, u. ; stellaadje, v. steiger,
nt. groote toestel, m. * -ER, va. eene stellaudje oprigten.
ECHAL AS, fp. wijngaardstaak; fig. staak, tn. -SEMENT,
m. onderstutting der wijngaarden, v.
"-$ER, va. de
wijnguarden onderstutten.
m. heining van paten, - van takkebossen, v. *...LoTTE, f. sjalotte, v.
ECH AMPER, ECHAMPIR, va. (0i) down uitkomen.
ECHANCH ER, va. rond
boogswijze uitsnijden. * ...CRURE, f. rond uitsnijdsel, O. * ...DOLE, f. dakplankje, deko.
bor4e,
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m. ruiling, uitzeisseling, v. *-2, va. verruilen,
uitwisselen.
gCHANSON. tn. schenker (van een vorst), m.
rchenkkumer, v.
ECHANTILLON, m. proef, v. monster, staaltje, o. *- 211IR,
va. de maten eiken; staler: afsnijden.
gCHANVRER. va. hennep
vlas brakes.
hennep-, vlasbrauk, v.
gCHAPPADB, f. missnede, (in de houtsnijkunst), v. * ...pATOIRE, f. uilvlugt, v. * ...PB, f. (Ill) het loslaten der
prooi. paard ran tweederlei rue, o.
f. onbezonnenheid ; plaats om to keeren.
- de vue,
(9) vergezigt, o.
In. gang -, lu. het afloopen in een uurwerk. * _PER, va. et n. ontgaan,
ontloopen, ontsnappen, ontkomen, ontglrppen. ontvallen.
8' -, vrf. ontvlagten: zich vergeten. ontglippen.
gCHARBOT, nr wuternoot. waterkastanje, v.
gCHARDE, f. doom; splinter. In. * ...DONNER, va. distelen itittrekken. * ...DONNOIR, In. :vied jzer, o. distelhank,
gCHARNER, va. (58) het vleesch can de huid afschaven.
schaafmes, o. * ...NURE, f. afschraapsel,
o. ; het afschrapen.
gCHARPE, f. sjerp, v. stager; band; dock, m.; en -,
schuins. * -R, va. een houw van ter zijde geren.
ECHARS, a. gierig, inhalig; (70) beneden het afoot;
vent -, schrale wind, an.
gCHASSE. f. maatstok, m. *-S, f pl. stelten, v. mv.
gCHAUEOULg, a. vol van vurige paisten. * ...BOULURE, f.
vurige puist, v.
gCHAUDg, au. soort van gebak, O. * ...DER, va. broeijen,
met heel water begieten. s'-, vrf. zich branden (oak fig.).
* ...DOIR, m. waschplaats, v.; waschketel, an. -kuip, v.
* ...DURE, f. brandwonde (van beet water), v.
gCHAUFFAISON, f. verhitting (soort van uitslag), v.
* ...FEMENT, in. verwarming, verhitting, v.
* ...FER, va.
verwurmen, verhitten ; vertoornen.
8'-, vrf. warm -,
toornig warden, opvliegen, opstuiven. * ...FOURAE, f. onbezonnen onderneming ; schermutseling, v. ; klein gevecht, o. * ...FURE, f. vurige puist, v.
gcriAtwitirri`B, f. wachttoren,
ECHAUX, m. pl. greppels, v. m.
gCligANCE, f. vernal, o. vervaldag, -tijd, m.
kcItEc, an. schaak; verlies, o. schade, v.; schok,
tenir en -, in bedwang houden, beteugelen - et mat,
schaakmat. '-8, m. pl. scheakspel, o. ; stukken van het
schaakspel, o.
gCHELA011, m. ladderregt, o. * ...LBR, va. sportsgewijze
opklimmen; ladders plaatsen. * ...LETTB, f. laddertje;
muurkruipertje ,insekt), o.
ECHBLLE, f. ladder, v.; trap,
M.; sport, tree; schaal,
mifischaal, v. ; - de corde, valreep, m. ; - de couleurs,
dieping (in schilderijen); - d'escalade, stormladder,
v. ; les echelles, de levantsche handelsplaalsen.
tcEELort, in. sport, v.; (68) echelon, O. *-NER, va. (68)
echelonsgewijze plaatsen.
ECHENAL, ni. dakgoot,
va. de rupsen uit
de boomen darn. *...vEAu, m. streng garen, zijde, v.
* ...VELA, a. met loshangende Karen.
ItctiEvnv, an. schepen, ni. * WAGE, m. schepensambt, o.
gediNs, f. ruggegraat, v.; (13) eirond werk. o. * ...NAB,
f. ruggestuk van een varken, o. * ...NER, va. de ruggegraat breken; afrossen.
ECHIQUETfi, a. 1116) geruit (ale een schaak- of dambord).
rn. schaakbord; ruitwerk,o.;schatkist,
schalkamer, rekenkamer in Engeland, v.

gCHG, m. teeerklank, wedrgalm, echo, M. *-30,TRE, m.
klankmeler, tn.
gCHOIR, vn. vervallen : toerallen, gebeuren.
ECHOIsELER, va. (144) de tukken afsnoeijen (in den
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winter).
gCHOPPE. f. pothuis. o. kraam: etsnaald, v.
gCHOu.Arn, Ia. (121) stranding ; strand'ngplaats. v.
*...EMENT, tn. stranding, v.
vn. et a. stranden,
op strand zetten ; fig. mislukken.
gCHU. p. et a. vervallen (van tv;ssels enz.).
gC1NIER, vs. (ren boom) aftoppen.
gClN. ni. winterstorm, m
gCLABOUSSER, va. bestjken. bespatten; fig. nit tle hoogte
aanz;en. de loef ufsteken. het van iemand afwinnen.
* ...BOUsSURE, f. best jking. bespatrng,
v.
gCLAFFER. vn. spljten, vaneengaan; s'- de rire, proesten van lagchen.
gCLAIR,
werlicht, o. hliksem, m. * -AGE. an. verlichting teener stud enz.). v. * -CI. W. opene slants in een
bosch. v. *-CtE. f. (HO) blink, opktaring, v.
* - ctit,
va. ophelderen, opklaren (cask tig.); helder klinkend
maken ; pot jsten ; dannen s'-, vrf zich doen inl chten.
* - crssEmENT, in. opheldering. verklaving, inlichting,
oploss,ng, v. *-11, a. opgehelderd. vertcht. "-ER. va., n.
et hap. verlichten; ophelderen, in-, toelichten: lichten ;
gadeslaan; sch.jiten, fonkelen weerlichten. * -EUR, m.
(1'26) verkenner. m. * .-BURS, in. pl. (68) voorhoede, v.
gCLANCHE, f. uchterbout van een schaap, m. va.
glad strijken.
gcLAT, us. spaan, splinter, m. ; scherf, v. sink. o. ; glans,
laister, an.; sleek getuid. o. ; slug. an.; geracht, opz:en,
o. * -ANT, a. schitterend, uitstekend, opzien (wend;
schel. vn. barsten, splijt en, afsplinteren ; knappen, kraken; schitteren; ttitbarsten, ruchtbaar worden.
s'-, vrf. splijten, aan stukken sprit:gen.
gCLECHE, tCLICHEXENT, m. leenverbrokkeling, v.
EcLI, an. splinter, in. *-A, a. gesplinterd.
ECLIPSE, f. (101) verdaistering, eklips, v. *-811R, va.
verduisteren. s'-, vrf. verduislerd warden, tanen; heengoon; zich wegpakken. * ...TIQUE, a. lot de eklipsen
behoorende. -, an. zonsw,g, zonneweg, m. ecliptica, v .
geLtssz, f. spalk, v. ; kaasvorm, tn. ; (6.3) teen, v.
vs. spalken.
gCLOPPL, a. hinkende; fig. verlamd, krachteZons.
gCLotts, vn. uit den dop komen; ontluiken; aanbreken;
aan den dag komen.
ECLUSE, f. sluis, slaisdeur, v. ",,.SAE, v. sluis vol water, v. %SIM, an. sluiswachter, au.
gcOstrAGE, in. het openhakken van den grond. * ...BUS,
f. krom houweel, o. *...PRAI, an. snjbord, o.
gCOLB, f. school, v. *
schoolgeld, o. * ...LATRE,
nr. schoolopziener, m. '...LIER, an. * ...LIRE, f. leerling,
scholier, an. -ster, v.
gCONDUIRE, va. uit-, wegleiden, afwjzen, afschepen.
gCONO3111. a. et an. f. spaarzaam, zuinig, huishoudelijk;
haishouder, tn. huishowlster, v. * ...mis, f. spaarzaumheil, huishoudeljkheicl, huishouding ; huishoulkuncle. v.;
- rurale, landhaishoudkunde, v. * ...MIQUE, nr. erecuteur-testamentair (in Engeland), no.
* ...MIQUE, a.
- BRNT, adv. huiseljk.
va. met spaarzaamheld huishoaden, uitzuinigen
gCOPB, ut. (V26) hoosvat, o. * ...PERCHE, f. kraanbalk ;
hefboom, an.
gcottcs, f. bast, m. schors; schil, v.: fig. het uiterlijke.
* -R, va. schillen, den bast -, de echoes afdoen.
gCORCHBR, Va, het vet afstroopen, villen; beschadigen;
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. fig. villen, stroopen, snijden; kwetsen. 8' -, vrt zich
schrammen. "...CHERIE, f. vilplaats ; dure herberg, v.
M.
* ...CHEUR, in. viler; dure kastelein, plukker,
* ...CHURB, f. jtchrarn, v. ; blikaars, M.
V.
runschuur,
gCORCIER, M.
SCORE, f. steile kust, v.; stet; rand eener zandbank, 'M.
SCORNER, va. horens hoeken afbreken ; fig. a fbreuk doen.
ECORNIFLER, va. schuimloopen, op de klap loopen. "—PLR RIB, f. pannelikkerij, v. het schuimloopen.
"...FLEUR,
M. —8E, f. pannelikker, -likster, tafelschuimer, m.
-sehuinister, v.
afgestooten stuk van den hoek eens steens, O.
gCORN URE,
* ...8ER,
ECOSSA IN, M. pl tarwekorrels met kat, m. my.
va. uitdoppen, pellen. *...sEcR, m. ...SE, f. dopper, m.
dopster, f.
}COT, M. gelag in eene herberg, besloten gezelschap, o.
(126)
s; knoestige boomstam, m.
gCOTARD, M. (126) rusten, v. Env.
*...Tfi, a. (116) gesnoeid.
SCOTER, va. tabak strippen.
"...TAGE, m. getrokken ijzerdraad, m.
gCOUANE, f. zoet-, slotviji, v. A -R, va. aftlijlen.
ECOUER, va. kortstaarten.
ECOUET, M. (126) hall ran een zeil, tn.
ECOULEMENT, in.• waterloozing. uilwatering, v.; toevoer,
"—LER, vn. afuitvoer, m.; (34) dehiet, o. aftrek, m.
doen afloopen. s'-, vrf. afvlieten, afloopen; faire
loopen; verloopen.
f. scheepsbezem, zwabber, m.
gcouPE,
ECOURG EON, tit. vroege gerst, v. "...TER, va. Icorten, afsnijden; kortstaarten; engliseren (een paard).
gcouTE, f. *-s, pl. luisterhoek, in. "...Tl . a. regelmatig
(van paarden). "...TER, va. hooren, luisteren, aanhooren, gehoor geven. *... TES, f. pl. (120) schoten, touwen,
luisteren. *...Tscti, in. luisteraur,
0. my. ; etre aux
m. "...TEUX, a. schichtig (van paarden). "...TILLS, f.
(126) lu;k, O. "...TILLON, n1. (126) kleine opening in
het luik, v.
m.
gC01.7YETTs, f. steer, rn. stotvarken, o.
geschutwisscher, in.; ovendweit, v. -NER, va. met den
winches. schoonmaken.
ECR A N, ui. vuurscherni, M. "-CHER, va. de vouwen (uit
eene sir; f) str.jken.
gCR ASEM ENT, In. verplettering, v. * ...SER, va. verpletteren ook lig.).
gCR gME It, va. roomen, den room acscheppen ; fig. het
beste afnemen.
gCRSNOIR, in. (60 schraapmes, o.
cat r Es, va. (68) het bovenste gedeelte afschieten, ontkruinen. afmannen.
ge EVISSE, f. kreeft (ook hemetteeken), m.
EcRIER, va. schuren lijzerdraad). 8'-, vrf. uitschreeuwen,
u it roepen.
1■4cRILLE, f. rooster in een vijver, m.
ECRIN, rn. juweetkistje, o.
}4.ictutts va. et a. schrijren.
;GRIT, in. geschri ft ; handschrift, o. ; par -, schriftel;jk;
&rd.& geschriften, werken, o. 01V. "- EA TI, M. opschrift,
aangeplakt hriefje; Nord Ivor een huffs. a. k-orns, f.
schrijfkoker, M. "-URE, f. schrift ; handschritt, o.;

va. op de gevangenrot zetten. *-in,
gezwel, o.
va. metalen koud smeden. * ISSEMENT, M. het kottdsmeden, O. *-LIIMENT, M. inzakking, instorting, v.
"-ER (8'), vrf. inzakken, instorten, invallen.
gCROtITER, va. ontkorsten.
f. pl. nieuw
ECRU. a. row, onbewerkt; ongebleekt. *-Es,
gegroeid hoot, O.
ECTASE, f. huiduitzetting, v. *,..TEILIM 8, in. huieverzwering. v. * ...THYMOSE, f. bloedverdunning, v. "...TOMB,
miskraam, v.
f. (36) afzetting, v. "...TROSE,
gcu, m. $child, o. ; kroon .(muntstuk), v. "-AGE, in. schildregt, o. ; ridderdienst, v. * -IERS, M. pl. (126) kluisgaten, o. MV.
ECUEIL in. klip (ook fig.), v.
gCUBLLE, f. nap, kom, diepe schaal, v. "...LfiB, f. eene
kotta vol.
gctnssER, va. een boom in het omhakken splijten.
gCULER, va. 8'-, vrf. schoenen of laarzen van achteren
neertrappen.
Ecums, f. schuim (ook fig.), o.; - de met, meerschuim,
O. "...MER, vn. et a. schuimen; het schuim afdoen ;
- les tilers, de zee schuimen, op zee rooven. *...msuR,
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m.
ECRIV A I LLERI E, f.

schrijrziecht,

v.

ILLEUR, tn.

broddelaar. papierbekladder (slecht meteor), in.

"...VAIN,

schrdver, schrijfmeester ; autear ; schrijver op een
s hp, in.
t.cnou, tn. mot.). (van eene schroef) ; naamlilvt der gevangenen,v. *-zLLES. f. pl. kropzweer, v. klier-,keet10.

m. - de user, zeeschuimer, zeeroover, m.; - de marESSE,
rn.
mites. tafelschuimer, pannelikker,
L ( 102) schaimlepelon. "...MEUX, a. schuimend. *

schuitnspaan, tn.
va.
in. afschuring, schoonmaking, v. "
in. eekhorentje, O.
schuren, reinigen. vegen.
* ...R HUH. M. schuurder, m.; - de puits, sekreetruimer, nachtwdrkcr, in. "...REUSE, f. schuurster, v.
EcualE, f. paurdenstal, m.
ICUSSJN, in. wapenschild, O. *-NABLE, a. entbaar. * -NER,
vs. inenten (boomen). `-NOIR, in. entmes, O.
stalgCUYER, ili. schildknaap, wapendrager ; edelman ;
meester (van eenen vorst) ; pikeur, kn.; - de cuisine,
ECUR A GE,

opperkok; - tranchant, voorsnijder van een vorst, in.
EDAutTL, f. vernieling, verwoestinj, v. ; knagende Land
this tijds ,
gpiirtrkl, a. tandeloos. "...TER, va. de tanden uitbreken ;
les edentes, de tandelooze zovdieren.
EDIFIA NT, a stichtelijk. "...FICA TION, f. stichting, v. * ...FI
CE, in. geboaw, gesticht, 0. "...FIER, va. bouwen, stichten, opbouwen lig. stichten.
f. boutvheerschap, O.
Elms, in. (23) bouwheer,
EDIT, in. openbaar bevel, edikt, O. "-AL, a. ediktmatig.
g D1TEUR, f. uitgever van eon bock, rn. " - max, 1. druk,
oplage en uitgave (van een book), in. v.
gD It EDON, in. zeer zacht dons, eiderdons ; donzen voetkussen, O.
EDUC AT EUR, m. opsoeder, rn. *...CATION, f. opvoeding,

fokkerij, v.
kpuLconanox, f. (90) verzoeting, v.

* ...CORER, va.

verzoeten.
EDULE, a. eetbaar.
EDUQUER, va. opvoeden, grootbreigen ; fokken.
EF A CFI L ER, va. uitrufelen. "...FIGURE, f. rafeldraad, m.
EFFAcABI,E, a. uitw schbaar. uitwis.oching,
v. * ...0 ER, va. uitvegen, uitwisschen, doorhalen; uit-

schrappen. s'-, vrf. uitgaan (ran kleuren), verkleuren;
doorgehaald worden; zich in de schauitgewischt
duw stellen, niet willen bemerkt worden.
f.
doorhaling, v. "...N ER, va. ontbladeren. * ...RA, a. verwilderd, geheel buiten zich zeteen. va. verschrikken, doen schrikken. 8 . -, vrf. verschrikt worden,
ontstellen. * ...ROUCH ER. va. schuw maken. verwilderen ;
afschrikken. s'-, vrf, wild schuw worden.

EGA.

ETA.

87

slecht vathout, o. slechte duigen, v. my.
}CARD, rn. achting, oplettendheid, v.; ontzag,
o. eerbied,
EFFECTIF, a. **... TIVEMENT, adv. wezenlijk, waarlijk,
betrekking, aannterlang, v.; opzigt, aanzien. u. *-s,
werkeljk. inderduad. * ...TUER, va. uitwerken, uitvoe.m. pl. achting, .v. eerbied, fn.; Is 1-, ten opzigte, ten
ren. beuerkstelligen.
aanzien, in vergelijking.
EFFAMIN ATION, f. rerwijfdheid, uitputting, v.
* ...REMENT, m. dwaEGAni, a. verduold ; verwilderd.
a. verwijfd.
va. verwijfd muken.
ling ; buitensporigheid, v. slecht gedrag, 0.; - d'esprit,
EFFERVESCENCE, f. opbruising ; fig. verbittering, v. ; het
zinsverbijstering, dulheid, krunkz.nnigheid, v.
* ...R ER,
kuken.
va. doen dwalen, misleiden. s'-, vrL verdwalen.
EFFET, m. uitwerking, v. uitwerksel o.; daad,' v. gea. bezeerd aan de schuft (van paarden).
wrocht, o.; staats ,chuldbrief, m. Oral, o. ; wisselbrief,
EGAUDIR, va. vrol jk maken. s'-, vrf. zich verlusligen.
lu. x-s, pl. ruerende goederen, effekten,
u. na.;
s' - , vrf. zich verEGAY ER, va. verblijden, vervrulijken.
cet
to dien einde; en -, inderduad.
bljden; (iemand) bespolten.
EFFEUILLALSON, f. ontbladering, v. het afvallen der
f. schild van Minerva ; fig. schild, o. bescherming, v.
bluderen,
va. ontbluderen.
* ...TINE, f. wilde
EGLANTIER, m. wilde rozeluar, m.
EFFICACE, a. "-MENT, adv. krachtdadig, uitwerkend ;
roux. V.
krachtdadiglijk, nadrukkelijk. * ... CITg, f. krachtdadigEGLISE. f. kerk; gemeente, , v.; fig. geestelijke stand, m.
heid.
*...ctsivr, a. werkend.
EGLOGUE, f. herderszang, m.
EFFIGIE, f. beeld, o. beeldenis, v.
gGo.ER, va. (58) de ouren -, den staart enz. a)snijden.
EFFIL11, a. uitgerafeld ; dun, schraal ,mager.*-, tn. Iranje,
EGOH1NE. E handzaag, v.
v. * ... LER, va. nitrafelen. *...LdQuEn, vs. los pluizen
EGoisER, vn to veel van zich zelven spreken
(zijde).
f. pl. uitgerafelde druden, in. my.
m. eigenbelangzoezelfliefde, eigeobaat, v.
* ...OLER, Va. het koren stomp maken, ontbladeren.
ker, bautzuchtige. egoist, m.
EFFLANQUER, va. doen vermageren (van puarden).
PaGoLocrts, L spreekwijze die zellliefde verraadt, v.
F LEUR ER. va. ligtelijk bezeeren, schrammen ; fig. slechts
EGORGER, va. verworgen, de keel ufsnijden. slugten, omeven aunroeren; 158) huiden afschrupen. "...RIR, vn.
brengen; in den grand helpen.
m. muorde( e•WO) aunzetten als schimmel. "...RURE, f. (36) plek,
naur. m.
Inset (eener kneuzing), v.
EGOSILL ER (8'), vrf. zich heesch schreeuwen.
EFFLORESCENCE, f. beschimmeling, v.; puistje, o.; bloei
EGOTISM E, m, gewoonte altijd ran zich zelven to
(eener plant), in.
spreken, v.
EFFLOT ER, via. (120) van eene Hoot afacheiden, afraken.
ItNouosoza, as. (67) spleet, wuterlozing, v.
EFFLUENCE, f. (73) weg-, uitvloeijing, weg-, ont-, uitEGOUT, in. a floop van het water; drop, m ; goot, v. riool,
strooming. v.
laisser
later: uddeuipen. ca.
u. * -TER, va. faire
EFFONDREMENT, M. diepe omgruving, omdelving, v.
s'-, vrf. uildruipen. * -TOIE, us. druippan, v leksteen,
*.. DRER, vs. diep omgraven, instooien, insluan; het
m. * -TURE, f. afdruipsel ; grondsop. u.
ingewand uit ge•ogelte enz: nernen.
f. pl.
EGRAPPER, va. druiven afsn ,jden; (67) erts zuiveren.
grondsop. bezinksel. O.
f'AtATIoNER, va. krubben, opeurdlen.
* ...•IGNEUR, m.
EFFORCER s'), vrf. zich bevlltigen, pogen, trachten, zijne
krabber, nl. ...SE, f. krubster, v. * ...TIG.NURR, f. krub,
kruchten inspannen; zich he jueren.
schram, v.
FFFORT,
paging. moeite, krucht, v.; geweld, O.
EGR AVILLONNER, va. een boom met de aarde uithalen
EFFRACTION.
inbraak. bruuk, v.
en in versche a.arde verplanten; untzanden.
I. PIRA 111 f. kerk-, steenuil,
m. steekbeitel, ru.
EFF It AY ANT, a. vervaartjk. rerschrikkelijk.
* — ER, va.
EG It EF1N. m. zie AIGREFIN.
fig. slimmer!, loose vos, M.
verschrikken. schrik uanjugen, doen ontstellen. s'-, vrf.
EGREN ER. va. de korrels ail de gewassen doers. s'-, vrf.
schrikken, ontstellen.
"...NOIRE, f. suer! van
uit-, ufvullen (van korrels).
EFIRLNi, a. toorneloos; loshandig. uitgelaten.
*...butvogelkuoitje. o.
mst•r, m. toomeloosheid; losbandigheid, v.
EGRILLARD, a. levendig, vrobjk, lesstig,
* ...LOIR, m, traEFFRITER, va. een akker uitmergelen.
lie v. rooster (in een vi ► er), m.
EFIROI, us. schrik. tn. untzetting. v. afgrijzen,
O.
tonisLE, E diumantpoeder, o. * ...SER. va. diamanten
EFFEONTA, a. * -MENT, adv. onbeschaamd, sehaanztelous;
glad xlijpen. * ...SOIR, tn. diantantslijpersdooVe,
u.
met onbeschaamdheid. ....TERig, f. onbesciaiamdkud,
poederdoos, v.
schaandelousheid, v.
EORUG EOIR, m. zoutvijzel, M. "...GER. va. klein stooten,
EFFROYABLE, a. "-MEET, adv. ontzettend, verschrikkelijk.
siampen, vergraizen. * ...GF.UR E, f. het vergruisde.
EIFRUITER, va. vruchten inzamelen.
EGUEULER va. den halo eener /lesch breken.
EFI CURB. va. (91) de kleuren verdrijven, - zachter
EGUIL1 LETT& f. (IN) zie AIGUILLETTE.
waken. ligt
danipig sch,literen..
EGUINIL, I. kleine drommeduris, m.
FPI i. ion . f. uitgieting, nitstorting, uitboezeming,
V.
EH ! iut. ei ! - bleu. welnu.
EFOURCEAU. in. blukwagen, lastwagen, mallejan, in.
EH ERBER, va. wieden uitwieden.
gGAL, a. gelijk, even, e/fen ; onverschillig, eveneens. *-,
tumcri,.. a. schaamteloos.
111. * -E, f. gelijke, na. en v. ; a l'- de, even zoo, zoo
EHOUP ER, va. buomen toppen.
ale. '-EMENT, adv. op gelijke ithjze, even zoo. -, au.
EJACULATION, f. uitschieting, uittpruiting (van zaad),
(83, geljkmaking v. * -ER, va. geljk
effen maken;
v.; kort gybed. u. ontboezensing, v.
vergelijken; evenaren. 8'-, vrf. zich (met ieinund) geEJAMBEH, va. strippen (labak).
'..:JARRER, va. (58) de
lijk stellen.
-ISATION, f. vereffening, v.
* -ISE11, va.
grove huren uittrekken.'
gebjk maken, vereffenen. * -ITg, f. gelijkheid, gelijkEJECTION. f. ,22) uitwerping, v.
vorm.gheid, v.- (WO) teeken van gelijk.(z:-.), O. * -URES,
ELABORATION, L bewerking, a twer' iv, v. *...sozER,
f. pl. wine vlekken (eon youth), v. kuv.
va. toebere:den, bewerken, uituerken.
EFFAUTAGE, M.

ELT.
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uitdunninq, v. * ...GUER, va. snoeijen, uitdunnen (een boom) : afkorten. *...GuEtni, m. snoeijer, tn.
ELAIOM;;TRE, tu. oliezwaartemeter,
ELAN, in. eland (zeker diet); sprong, m. vlugt (ook fig.),
v. *-s, pl. verzuehlingen, verheffingen der ziel, v. mv.
ELANCA, a. dun van lijf. lung en schroal, stank. "-CRMENT. In. steking. stekende pijn zielverheffing, verzuchting, v. ; vurig gebed, o. ; - de l'etrtve, (126) het
vooruitsteken van den voorsteren. *..CER, vn. (van pjn)
sicken. s'-, vrf. toesehieten. toespringen zich ve•hellen.
op
ELAROIR. va. wilder -, bre!der maken, vertvdden;
vrde voeten stellen. los?aten. '...CISSEMENT, ut. loslating. v-ontslag. 0. * ...CISSURE. f. aangezet sink, o.
* ...TIQUE, a.
ELAsTicrrfi, f. uitzetting, veorkracht, v.
ve€rkrachtig. veOrkrachtige kromme (lijn), v.
ELECTEUR, M. kiezer; keurrorst, tu. * ...TRICE, f. keurvorst n, v. "-TIT, a. verkiesbaar. * ...TION, f. keus,
keuze, verkiezing, v. * ...TORAL, a. keurvorsteljk ; tot
* ...TORAT, tn.
het kiesreat behoorende, k.esgeregtigd.
keurrorsiendom. o. waardigheid van een keurvorst. v.
ELECTRICISME, nt. stelsel van elektriciteit. o.
a. eene
aantrekkende kracht, elektriciteit, Y. %QUE.
aantrekkende kracht hebbende.elektrick.elektrisch. '...SA* ...SABLE a. elektriseerbaar root elektrisering vatbaar.
TION. f. opwekking der -, werking door de aantrekkende kracht. v. * ...SER, va. de aantrekkende kracht
opwekken. elektriseren ; fig. bezielen ontrlammen.
ELECTROCHIMISME. m. scheikunde op de elektriciteit gegrand, v. * ...METRE. Hi. elektriciteitsmeter, tn. '...MO* ...PATHIE f.
TEUR. M. elektriciteitsuyortbrenger, m.
geneeswjze door de elektriciteit, v. * ...PHORE, tu.elektricittitsdrager, m. *...sCOFE, ni. aanwdzer dtr elektriciteit in de lucht. tn.
ELECTRON, tn. elektrieke slot, v.
ELECTUAIRR tu. (12) slikartsenij. v.
Ea.GIANIMENT, adv. keuriglijk, nejes, sierlijk. * ...GANCE.
f. Iraalheid; sierljkheid- v. * ...0ANT a. sierldk, fruai,
net. -, in. pronker, modezot.
gLEGIAQUE a. treurig. * ...0IE, f. treurzang, nl. treurdicht,
u. * ...0100RAPHE, ni. treurzangdithter,
I.S6111. vs. (94) verdunnen ; groeven.
EaMENT, in. hoofdstof v.; hoofdbestanddeel, o. *-8, pl.
be! iuselen. grondregeten. o. tn . mv. "-AIRE, a. hoofstollelijk : tot de eerste beginselen behoorende.
E11311. in. amerlaansche hare, v. "-FiAtit, a. hartdragend. *- N B. f. harsbeginsel, o.
ELLocglioTE, in. (22) middel van one en was. o.
ELL'HANT. nI. oli funt, tn, * -IASIS, rn, soort van melaatschheid, v. '-IN, * -1QUE, a. van -, tot aan een
olifant, olifants....; livres -ins, (25) ivoren tafelen.
"-IN E, f. elpenbeenen fluit, v. l -OGRAPIIIE, f. heschrij
ring der olifanten. v.
ELIVATION. f. rerhooging, verheffing, hoogte; schets; fig.
verheffing verhe•enhe;d, v. k...ToniE, in. (3(i)opholerAii.
EtkIVE, tu. et f. kweekeling, leerling, voedsterling. M. en v.
va.
ELEVL a. oprierned; hoog; rerheven. edel. "...VER.
verhoogen, vtimmeren; oprigten. stichten. opwekken;
opligten ; verbeifen; oproeden. aan-, opkweeken. s'-, ort.
zich verhe/Ten. oprdzen ; trotsch h ovaardig warden;
z;ch verzetten. * ...VEUR, III. Peefokker, M. '...VURE, f.
puist. bluar, v.
EMDEN. va. eene letter uillaten, - niet uitspreken.
f. verkiesbaurheid, v. * ...GIBLE, a. verkiesbaar.
ELIMER (a'), vrf. slifien. * ...MINER, vs. wegdoen; uitschrappen.

ELAGAGE.

EMB.
ELINGUE, f. (i26) ling. v.; - h pattes, schenkelhaak, en.
* -R, va. de ling omslaan. m. (126) pal, IU.
ELIR ii, va. kiezen. verkiezen.

ELIstoN. f. uitlating van eene letter. v.
o kern. keur, bloem, v.
ELITE. f. uitgelezene. nt. en v.
ELIXATION f. lanozume trekking, koking, v.
o.
m.
uittreksel,
elixir;
het
bests,
ELIXIR,
ELLE. p• on. zij, hoar, dezelve. *-s, pl. zij, dezelve.
ELISBORE, in. (53) nieskruid, O. *...BORINE, f. wilde
nieswortel, m.
ELLIPSE. f. (98) uitlating, v. ; (101, 122), ellips, langwerpig rond. , o. *...TiQue, a. langwerp;g rood elliptisch.
ELMS, FEU SAINT -, M. (126) vredevuur, St. Helena.
sour, o.
ELOCUTION, f. woordschikking ; voordragt, v.
lof, m, lofspraak, -rede, v. -dicht, o.
gLoeR,
ELOIONEMENT, rn. verw ► dering, verte, v. afstand,
‘...ONER, va.
afivezigheid, V. : alkeer, tegenzin, m.
verwjderen; uitstellen; afkeerig ma.ken. s'-, vrf. zich
verwijderen.
ELONGER, va. (126) hoord aan hoord leggen.
f. welsprekendheid, v. "...QUENT, •a.
ELOQUENCE.
*.. QUEMMENT, adv. welsprekend.
ELU. a. uitrerkoren. *-. m. uitverkorene, m.
*...Dza, va.
ELUCIDATION. f. verklaring, opheldering, v.
ophelderen, verklaren.
ELUCUBRATION. f. geleerd werk dat door blokken en
nachtwaken vervaardigd is. o. nachtstudie, v.
E Lup En, va. listiglijk ontwijken, verijdelen.
ELUDORIQUB. a. 192) met oliewater geschilderd.
ELYSgE, f. Elysium, 0.; les champs -s, de Elyzesche
veld en.
ELYTRE, M. (72) vleugeldekking, v.
EMACIATION. f. vermagering, uittering. v.
o.: verglaEMAIL. m. brandverf. v. brandschildetwerk.
zing, v. glazuursel, o. glans, tn.; emaux. metaalkleuren.
-LEUR, m.
*
* -LER, va brundschilderen, emarlleren.
brandschilder. HI.
* -LURE, f. brandschilde•werk, o.
brandschilderkunst. v.
EMANATION. f. uiteloeij ng. v. uitvloeisel, o.
EMANCIPATION. f. vr jstelling van de voogdij, mondigverklaring ; geljkstelling, v.
* ...PER, va. mondig verklaren, van de voogd j ontslaan; gel jk stellen. s'-, vrf.
zich vermeten, zich to buiten gaan.
EMANER. vn. uitvloejen. mortkomen.
1111 ARG EX ENT, in. kanhleekening, v. *...GER, va. kantteekeningen maken
EMASCULER. va. ontmannen, lubben. * ...LATIO•, f. tubbing, ontmanning, v.
EMBABOLII1VER, va. met zoete woorden overhalen.
EMBnCLE f. ophooping van ijs, v. ijsberg, tn.
EMBALLA0E. tu. het pakken: paklinnen; pakgeld,
O.
* ...LER, va. pakken, inpukken.
* ...LEUR, m pakker ;
fig. zwetser, windbuil,
EMBANQUP., a. (126) op eene bank verzeild zittende.
* ...BARGE, f.(20)dwarsdraad. m. "...BARBg, a gehaard.
EMBARCADi,:RE, Hi, (12(i) steiger. m. timid (tot in- en
ontscheping), o.
f. klein eaartuig. u.
EMBARD.E, f. OM) gier, ni, slingering, v. "...DER is'),
vrf. gieren.
EMBARGO. tn. beslag op schepen, embargo, O.
EMBARILLER. va . inkuipen, in eaten pakken, eaten.
EMBARQUEMENT, rn. insch•ping, V. * ...QUER, va. inschepen; iemand ergens inwikkelen• s'-, off. zich inschepen; zich inlaten.
EMBARRAS, m, verhindering, tegenkanting, moeite; ver-
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warring, verlegenheid ; hindernis ; verslijming, verstopping, v.; - d'esprit, verbijstering, v. "-SANT, a. moeijelijk. * -SER, va. belemmeren, hinderers ; inwikkelen,
verwarren; *Hewn maken. s'-, vrf. zich in verlegenheid storten, - verwikkelen,- verontrusten, - bekommeren.
EMBARRER, va. met eene tang vatten. s'-, vrf. over den
stalboom springen (van paarden).
EMBRASE, f. grondslag, m. ; laag, v. ; rug (van een mes),
m. ; (41) onderplaatje, o. "-MENT, M. (13) grondmuur, m.
EN/ATER, va. een pakzadel opleggen; fig. opladen.
EiBATTRE, va. de wielen met ijzeren randen beslaan.
"...BATTAGE, m. ijzeren beslag, o.
EMBAUCHAGE, m. ronselarij; besteding, v. "...CHER, va.
ronselen ; hesteden. "...CHEUR, M. ronselaar, zielverkooper ; besteder, M. "...MEMENT, m. balseming, v.
va. balsemen; geurig maken.
EMBECQUER, va. (114) aanslaan (aus) ; vogeltjes voederen.
EMBEGUINER, va. een dock om het hold wikkelen ;
iemand lets in het hoofd brengen. s'-, vrf. iets in het
hoofd krijgen.
EMBELLE, 1. (126) kuil, overloop, M.
EMBELLIR, va. verfraaijen, versieren. *-, vn. S'-, vrf.
schomer worden. "...LISSEMENT, m. verfraaijing, versiering, v.
EMBP.RISE, f. soort van gele vink, m.
verzot zijn
EMBERLUCOQUER (S'), vrf. ingenomen
(met iets).
EMBESOGNA, a. bezig, drok werk hebbende.
f. met
EMBLAVER, va. met koren bezaaijen.
koren bezaaid land, o. ; bezaaijing met koren, v.
EMBLgE (D'), adv. in een slag, schielijk.
EmsUmATIQuE, a. "-MENT adv. zinnebeeldig, -lijk.
"...EL gME, m. zinnebeeld, o.
EMBLER, va. ant-, wegrukken; (126) verhelen; ontduiken (de belasting) ; (44) vooruitschieten (van de achterpooten).
EMBOIRE, va. (6) met olie enz. besmeren. s'-, vrf. inzuigen.
EMBOISER, va. met zoete woorden overreden, bepraten.
*.. SEUR, m. beprater, m. * ...SEUSE, f. bepraatster, v.
EMBOITEMENT, m. ineensluiting, invoeging , ineenzetting , v.
*...TER, va. inzetten, invoegen, inschieten. "...TURE, f.
stalling, zamenvoeging, voeg, v.
EMBOLISMIQUE, a. jour
schrikkeldag, m.
EMBONPOINT, m. gezetheid (des ligehaams), v.
EMBOSSER, va (126) eene sprinkel op het ankertouw
maken.
f. (126) sprinkel, v.
EMBOUCHEMENT, m. het aan den mond zetten van een
blaasinstrument. "...CHER, va. een blaasspeeltuig aan
den mond zetten ; (een paard) het gebit in den mond
leggen. s'-, ye. zichuitstorten. * ...CHOIR, m. laarzenleest,
v. -been, o. ; mondstuk, o. "—CHUBB, f. mond, uitloop,
m. ; opening, v. gebit; mondstuk van blaasinstrumenten, o. ; bedriegerij in den graanhandel, v.
EMBOUCLER, va. gespen. "...mg, a. (146) gegespt.
EMBOUDINURE, f. (126) ankerroering, v.
EAIBOUER, va. bemodderen, beslijken.
EMBOUQUER, vn. (126) eene zeeengte inzeilen.
EMBOURBER, va. in den modder werpen ; in eene slechte
zaak inwikkelen. s'-, vrf. in den modder blijven ateken ; zich met eene gevaarlijke zaak inlaten.
EMBOURRER, va. opvullen; bedekken, bepleisteren (aardewerk).
f. opvulling, v. opvulsel, o.
EMBOURSER, va. in de bears -, in den zak steken.
EMBRANCIUMINT, m. zamenloop van twee wegen, m.

balken en latlen aan elkander vastmaken ; met takken doorvlechten.
EMBRAQUER, va. (126) met kracht aantrekken(een touw).
EMBRASEMENT, m. brand, m.; oproer, 0. * ...SER, va.
aansteken, in den brand steken. s'-, vrf. in brand raken, vuur vatten.
EMBRASSADE, f. hartelijke omhelzing, v. * ...SEMENT, m.
omhelzing, v. -8, p1. bijslaap, m. *...SER va. omarmen,
omvatten, omhelzen ; bevatten.
EMBRASURE, f. schietgat, o. ; ruimte voor de vensterramen enz., v. ; (90) ovengat, o.
va. inkepen.
EMBRENER, va. bevuilen.
EMBRICONNER, va. verleiden, belezen.
EMBROCATION, f. (36) dropbad, o. ; inwrijving, v.
EMBROCHERI va. aan het spit steken; fig. doorsteken.
EMBROUILLEMENT, m. verwarring, v. "...LER, va. verwarren. s'-, vrf. zich verwarren.
EMBRUINA, a. door een kouden stofregen beschadigd.
EMBRUMg, a. mistig, nevelig. "...BRUN, M. (126) zeestof, o.
EMBRUNIR, va. bruin en donker schilderen.
EMBRYON, m. ongeboren vrucht (in de baurmoeder), v.
EMBUCHE, f. listige verschalking, v.; valstrik, in.
(s'), vrf. zich in
EMBUSCADE, f. hinderlaag, v. "—Qv
eene hinderlaag leggen.
EXENDER , va. veranderen, verbeteren.
EMBRAUDE, f. smaragd, m. *...nzzis, 1. goudkever, m.
EM ERGENT, a. van een zeker punt uitgaande.
EMERI, m. amaril, m.
EMLRILLON, m. steenvalk, m. "-Nil, a. vrolijk, levendig.
ElIgRITE, a. et m. uitgediend; rustend leeraar, emeritus, m.
EMERSION, f. (101) wederverschijning van een hemelligchaam dat door een ander verduisterd was, v.
vrf. zich
IIMERVEILLSR, va. verwondering baren.
verwonderen.
E/dATICITg, f. brakingwekkende kracht, v. "...TiQu2, a.
in. braakmiddel, o.
brakingwekkend.
EMETTRE, va. uitgeven, in omloop brengen; uiten.
EALEu, m. kasuaris, ni. "-T, m. vogetnest, m. * -TE, f.
opstand, oploop, m. "-TER, vn. niezen ; oproer stoken.
"-TIR, vn. (44) drek lozen.
EMIER, EMIETTER, va. s'-, vrf. kruimelen, brokkelen.
EMIGRANT, "-IL a. et m. f. landverhuizer, m. -verhuister,
v. "...ORATION, f. uitwijking, landverhuizing, v. "...GRg,
a. et m. uitgeweken ; uitgewekene, m.
va.
uitwijken, zijn land verlaten.
EMINCER, va. vleesch in dunne stukjes snijden ; un erninee, une dmineee, (115) lapjes, o. my.
EMINENCE, f. eminentie (tztel) ; uitmuntendheid ; kleine
hoogte, v. * ... NENT, a. "...21113EVENT, adv. verheven ;
hoog ; voortreffelijk, uitmuntend, uitstekend ; op eene
uitstekende verhevene wijze. * ...NEnTISSIME, a. hoogwaardiaste
(74)
EMISSAIRE, m. zendeling, verspieder, emissario,rn.;
ontruimings-, afvoeringskanaal, o.
*...stort, E witv. het in omloop brengen ; uitdrijving, v.
gi
EMMAGASINER, va. in een magazijn opslaan.
EMMAILLOTTER, va. bakeren, inbakeren.
EMMANCHE31ENT, m. het voegen der leden aan den
romp van een beeld, O. *...CLIER, va. een hecht of een steel
aan iets maken. * ...CHEUR, m. hechtmaker, steelmaker, m.
EMMANEQUINER, va. jonge boompjes in bakken zetten.
EMMANTELER, va. in een mantel wikkelen; omwallen;
corneille emmantelee, bottle kraai, v.
EMMARINE, a. bemand ; bevaren. "...NEE, va. een schip
bemannen.
"...CHER, va.
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vrf. den markies spelen, - uithangeg,
zich markies lalen noemen.
EMIgNAGEMENT, m. inrigling tot het huishouden, v.
pl. (126) ruimte, v. ; hohken tot berging in een schip,
o. my. * ... NAGER (s'), vrf. zich van huisraad voorzien,
zich in een huishoaden zetten.
EMMENER, va. wegbrengen, wegvoeren, medenemen.
EMMENOTTER, va. handboeijen aandoen.
FMMLITRER, va. afmeten (bij nederl. ellen).
EismiEx.LER, va. met honiq aanmengen of bestrijken; (126)
trensen; paroles emmiellees, honigzoete woorden. * ...LURE, f. honigzalf (voor paarden), v.
EMMITOUFLER, va. toedekken, inbakeren.
EMMITRER, va. mijteren.
EMMORTAISE.1, va. (107) invoegen, tndrijven, inpennen.
EMMUSELER, va. muilbanden. "...MUSQUER, va. ntuskeren, met muskus doortrekken.
m. gemoedsbeweging. zorg, onrust, v.
O.
EMOLLIENT, a. et m. verzachtend : - middel,
EMOLUMENT, m. winst, v. voordeel, loon, o. ; bijvalletjes,
buitenkansjes, o. my.
EMONCTOIRE. m.(22) ontlaster, m.; (7 4) a fvoeringskanaal, o.
EMONDE, f drek der roofvogels, m. *-s, pl. rijs van gesnoeide boomen, o. "...DER, va. een boom snoeijen ; noten uitzoeken.
EMOTION, f. ontroering, ontsteltenis, aandoening ; gisting,
v. gemor, O.
"...FILER, va. den draad
EMORCELER, va. verbrokkelen.
(van een mes) afslijpen.
EMOTTER, va. aardkluiten aan stukken slaan.
m. graanzeef, v. "...TOIR, m. kluitenbreker, m.
EMOUCHER, va. de vliegen verjagen. "...CHET, m. mannetje van een sperwer, m. -TE, f. vliegennet (rose paarden), o. * ..CHEUR, m. vliegenverdrijver, m. "...CHOIR,
vliegenlap, m.
EMOUDRE, va. slijpen. * ...LEUR, m. slijper (van messen,
scharen enz.), m. *...LU, a. geslepen.
bot maken; het mos van de
EMOUSSER, va. stomp
boomen doen. s' , vrf. stomp -, bot worden.
EMOUVOIR, va. bewegen, opwekken ; aandoen ; tre/Jen,
ontroeren. s'-, vrf. bewogen gevoelig oproerig worden.
EMPAILLER, va. met stroo dekken, - omwinden, - opvullen.
"...LEUR, m. "...LEUSE, f. die met stroo opvult ; stoelematter, m. -nzatster, v.
EMPALEM ENT, m. spiesing, v. * ... LER, va. spiesen.
EMPAN, m. span, v. "-ACHER, va. met een vederbos versieren. * - NER, va. (126) een bijlegger maken. *-ON,
m. karbeet, o. schoor, m.
EMPAQUETER, va. inpakken. s'-, vrf. zich inwinden; fig.
zich bijeenpukken.
EMPARER (S'), vrf. zich meesler makes, bemagtigen.
EMPASME, m. welriekend poeder, o.
EMPASTELER, va. (de stoffen) blaauwen.
EMPATEMENT, m. grondmuur, m.
EMPATEmENT, m. papachtigheid, kleverigheid; mesting
met propdeeg, v.; het dik overstrijken (enter schilderij)
met verf. * ...TER, va. pappig maken.
EMPATURE, f. (126) verscherving, platte lasch, v.; (13)
voetstuk, o.
EMPATRONNER, va. een bescherntheer geveit, oncler het
patronaat van iemand stellen.
EMP A UMER, va. een bal met de vlakke hand of met het
raket oprangen en wegslaan ; fig. eene zaak behoorlijk
beginnen. aanvatten. "...MURE, f. binnenste gedeelte van
een handschoen; gewigt o. de horens van een
hert, ru. m v.
EMMARQUISBR

FMPEAU, m. entrijs, o.; griffel in de schors, v.
EMPICHEMENT, m. be/else& o. hindernis, verhindering,
v. * ...CHER, va. beletten, hinderen, verhinderen. s'-,

vrf. zich onthouden.
FMPEIGNE, f. (93) bovenleer, o.
EMPELLEMENT, En. sluisdeurtje,

o. ;

duiker (aan een

vijver), m.
kat (bijanker), v. *-R, va. het
anker versterken, een zwaar anker katten.
va.
een
pijl
van
veeren voorzien. * ...FENNES,
EMPENNER,
f. pl. vederen aan een pijl, v. my.
EMPEREUR, m. keizer, m.; koningslang, v. *...RIERR,*f.
(oudt.) keizerin, v. ; drievuldig rijm, o.
* ...SER, Va. •
EMPESAGE, m. het stijven van linnen.
linnen stijven. * ...SEUR, m. ...SE, f. stifver,m. stijfster, V.
EXPESTER, va. verpesten, besmetten ; vergiftigen.
EMPETRER, va. de voeten binden, belemmeren; inwikkelen. S'-, vrf. zich inlaten.
EMPHASE, f. hoogdravendheid ; gezwollenheid,
a. Pezwollen (van stijt). * ...TIQUE, a. -MENT, adv. hoogdravend, nadrukkelijk.
EMPHYSi:ME, m. (22) windgezwel, o. * ...TgOSE, f. (83)
erfpacht, v. "...TEOTE, m. et f. erfpachter, m. -ster, v.
* ...NER, va.
EMPIgGER, va. verstrikken; strikken leggen.
tot loopen dwingen. inbreuk, v. * ...TER,
va. et n. overweldigen, zich toeiligenen, aannzatigen;
inbreuk dons.
EMPIFFRER, va. met den volstoppen.
EMPILEMENT, m. opstapeling, v. * ...LER, va. op hoopen
leggen, stapelen.
o. ; tnagt, heerschappij, v.
EMPIRE, m. rijk, keizerrijk,
"...RER, va. et n. verergeren, verslimmeren; erger
slechter -, minder worden. "...RANCE, f. ufneming, vermindering; beschadiging, v.
EMPIRIQUE, a. et m. de ervaring alleen raadplegende;
kwakzalver, m. * ...RISME, m. kwakzalverij ; leer Widen
op de ondervinding der waarnenzing gegrond, v.
EMPLACEMENT, m. bouwgrond, m. ; erf, o. ; berging, oplegging, v. * ...CER, va. bergen; opzolderen.
EMPLATRE, m. pleister, v. ; - d'ente, entwas, O.
EMPLETTE, f. inkoop, in.; het gekochte.
EMPLIR, va. vullen, op-, aanvullen. s'-, vrf. vol worden.
EMPLOI, m. gebruik, o. aanwending, besteding ; bediening ;
dienst, v. ; (108) emplooi, o.
EMPLOYli , n1. aangestelde, geemploijeerde, m. * ...ER, va.
aunwenden, gebruiken, besteken ; aanstellen. s' - , vrf.
zich bezig houden ; s' - pour q., voor iemand in de
bees springen.
EMPLUMER, vs. nzet pennen besteken. s' - , vrf. zich verrijken.
EMPOCHER, va. in den zak steken.
EMPOIGNER, va. met de vuist aanpakken, aantasten;
empoigne, (116) in het midden verbonden.
EMPOINTER, va. vasthechten, aanpunten.
EMPOIS, as. gekookte stijfsel, v.
EMPOISONNEMENT, m. vergiftiging,
* ..NER, va. verm. gifmenger, m. ; fig.
geven, vergiftigen.
slechte kok, m. * ...NEUSE, f. gifmengster, v.
EMPOISSER, va. term, bepekken.
EMPOISSONNE3IENT, m. poting van visch in een vijver,
V. * ...NER, va. visch in een njver poten.
EMPORTE - PIECE, m. (93) krom toes, o. ; (120) doorsktg ;
fig. hekelaar, sarkastisch beoordeetaar ; Njtende spotter, m.
EMPOETI,„ a. et m. driftig , opvliegend, toornig ; driftige,
m. "...TEMENT, m. drift, opvliegendheid, oploopendheid,
gramschap, woede, v.
va. wegnemen,
EMPENNELLE, f. (126)
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-dragen, -slept*, -voeren, medenemen ; medestepen, verkrijgen, verwerven;
sur, overtreren, de voorkeur
de overhand bekomen - la balance, het overwigt krijgen,
- hebben. S'-, vrf. toornig worden, opuliegen, opatuiven.
EMPOTER, va. (110) in potten zetten.
EMPOUILLE, f. (136, 83) korendat nog op het veld staat, O.
EMPOUPER, va. (126) den wind van achteren krijgen.
EMPOURPRER, va. (19) bepurperen.
EMPREINDRE, va. opdrukken, inprenten.
f. afdruksel, o. stempel, m.
EMPRESSA, a. ijverig, haastiq. "...BEMENT, M. ijver,
dienstijver, m. ?dip, v. aandrang, m. "...BBB (s'), vrf.
zich haasten, - beijveren, - bevlijtigen.
EMPRIMERIE, I. looijerskuip, V.
EMPRISE, f. onteigend bouwerf ; (77) toernooiperk,
O.
EMPRISONNEMENT, m. gevangenneming, -zetting ; gevangenis, v. "...NEB, va. gevangen zetten, - houden.
EMPRUNT, m. leening, ontleening, v. * - ER, va. leenen,
ontleenen, horgen. "-EUR, m. * -FUSE, f. teener, leenster (van anderen); ontleener, on( leenster, m. v.
EMPUANTIR, va. met stank vervullen. s'-, vrf. stinkend
worden. * ...TISSEMENT, m. het stinkend worden.
EMPYRgE, m. hoogste hemel, in.
EMPYREUMATIQUE, a. (90) naar brand rlekende. * ...REUME, m. (90) brandreuk, brandsmaak, m.
}MU, a. et p. bewogen, geroerd.
!MULATEUR, rn. * ... LATRICE, f. na-, medestrever, -street •
ster, m. v. * ... LATION, f. naijver,m. nastreving, v. * ... LE,
M. et f. mededinger, -ster, medestrever, -streefster,
nr. v.
EMULGENT, a. (74) naar zich trekkend ; uitzuigend.'
"...sioN, f. (22) amandelmelk, v. koeldrank, m.
Ex, prep. in, naar, bij, op, binnen, met, tot, onder, over,
voor, al ; - avant, voorwaarts, vooruit ; bas, beneden; - baut, boven; - tant que, in zoo verre. *-,
pron. daarvan, er van, daarom, daarmede, daarvoor,
deswege, deszelfs, wiens, derzelver, wier, welken.
ENALLAGE, f. (81) tijdverwisseling, v.
ENAMOURER, va. verliefd maken. s'-, vrt verliefd worden.
ENARRER, va. tang verhalen, uitweiden.
"—BEIER, va.
een godspenning geven.
ENCABLURE, f. (426) kabelstengte (HO vademen), v.
ENCADREMENT, m. invatting, V. * ...DRER, va. in eene
lijst zetten.
FNCAGER, va. in eene kooi zetten, gevangen zetten.
ENCAISSEMENT, m. het pakken in kisten, o. ; inning, inkassering, v. "...SER, va. in eene kist sluiten, pakken;
innen, inkasseren.
•
ENCAN, M. openbare veiling, v.
ENCANAILLER (S'), vrf. met gespuis omgaan.
ENCAPELER, va.(126)vaststeken, beleggen. * ... CAPER (S'),
vrf. tusschen twee kapen zeilen.
ENCAPUCHONNER (a'), vrf. zijn hoofd met eene kap bedekken.
ENCAQUER, va. tonnen; haring kaken.
ENCASTELER (S i ), vrf. (86) volvoetig worden. "...TELURE,
(86) volvoetigheid, v.
ENCASTILLEMENT, ENCASTREMENT, M. inzetting, invoeging,v. * ... TILLER, * ...TRER, va. inzettea ; tnvoegen.
ENCAUSTIQUE, f. (99.) ingebrand was-schilderwerk, O.
ENCAVEMEN•, m. keldering, v. * ... VER, va. kelderen,
inslaan. "...VEUR, n,. wijn-, , bierdrager, m. * ...VURE,
f. oogverzwering, v.
ENCEINDRE, va. omgeven, insluiten. * ...TE, f. omkring,
omvang, m.; installing, bestotene ruimte, v. -, a.zwanger. * ...TURER, va. omgeven; bezwangeren. vn.
zwanger worden.

f. tempelwijding, kerkwijding, v.
*-s, pl. (77)
verjaringsfeesten eener kerkwijding, o. MV.
ENCENS, M. wierook ; fig. tof, m. * - EMENT, m. bewierocking in de kerk, v. * -ER, va. bewierooken (ook fig.).
*-zuft, m. vleijer, pluimstrijker, m.
M. wierookvat. o. ; lig. kerkeldke magt, v. ; (101) altaar, O.
ENCgPER, va. in boeijen slaan ; fig. verlegen maken.
8 1-, vrf. zich in moeijelijkheden wikkelen.
ENCgPHALE, a. (22) hoofd..., hersen...
ENCHAINEMENT, in. aaneenschakeling, v. zamenhang, m.
* ...NER, va. ketenen, boeijen, kluisteren.
* ... NURE, f.
zamenketening, aaneenschakeling, v.
ENCHALER, va. (128, hout opstapeten.
ENCHANTELER, va. op stellingen leggen, op stapels zet`...TER,
ten. "...TEMENT, M. betoovering, tooverij, v.
va. betaoveren ; bekomen, verrukken. '...TERESSE,
f. tooveres (ook fig.), v. * ... TEUR, a. betooverend.
m. toovenaar, m.
ENCHAPER, va. een vaatje in een ander slaan ; (buskruid)
in buitentonnen doen. * ... PERONNER, va. eene kap opzetten (auk van valken).
ENCHASSER. va. inzetten; invoegen, inlasechen.
* ... SURE,
f. inzetting (van edelgesteenten), v.
ENCHAUSSER, va. (gronden) met stroo of meet bedekken.
ENCHAUX, in. kuip vol kalk, v.
ENCH ERE, f. opbod, o. ; folle
rouwkoop, m.
ENCHERIR, va ; et n. den prijs opdrijven, hooger bieden,
opslaan, diner maken overtreffen ; duurder worden, to
boven gaan. "...RISSE3fENT, W. opstag , m. *. .RISSEUR,
rn. meestbiedende, m.
ENCHEVALER, va. (107) ondervangen. *...vaucHzn, va.
in -, op elkander &Yen, - sluiten. "...V1ITRER, va. den
halster aandoen. s'-, vrf. zich verstrikken, verwarren
(ook
* ... VETRURE, f. (van paarden) kwelsing door
den halter ; (13) opening voor een schoorsteen, v.
ENCHIFRkNEMENT, m. verstopping in den neon door
verkoudheid, v. * ... FRENER, va. verkoudheid in het
hoofd veroorzaken.
ENCHORIAL, a. ecriture -e, ongewijd schrift, O.
ENCHYME, M. (36) vatting, v. *..awsE, _f. (22) bloeduituitstorting, v.
ENCIRER, va. met was besmeren, wassen.
ENCLAVE, f. omtrek, m. gebied; ingestoten stuk land, O.
* -MENT, m. insluiting, v. * ...VER, va. (in een omtrek)
in-, omsluiten, invoegen.
ENCLIN, a geneigd, genegen, hellende,•overhellende tot.
ENCLIQUETAGE, m. raderwerk van een uurwerk,
O.
ENCLO1TRER, va. in een klooster opsluiten.
ENCLORE, 'Ara. insluiten, omringen. `...CLOG, m. bestotene
plaats, omheining, v. ; omvang, m.
(s'), vrf.
(44) zich in een hot verbergen. "...CLOTURE, f. boordsel, o.
ENCLOUER, va. (van paarden en geschut) vernagelen.
* ...iIRE, f. het vernagelen, o. ; hinderpaal, rn.
ENCLUME, f. aanbeeld, O. * ...MEAU, m. aanbeeldje, O.
ENCOCHE, f. (95) keep, v. A -R, va. (95) inkepen ; den
pijt op de pees van den bong leggen.
ENCOFFRER, va. in eene kist of een koffer sluiten ; fig.
uchter de tratien zetten, inrekenen.
ENCOIGNURE, f. hoek, ru.; hoekkast, v.
ENCOLLER, va. lijmen, gammen, met lijm of gom bestrijken. * ... LEUR, m. hinter, gommer, m. "...LURE, f.
soldering, v.
ENCOLURE, f. hale van een paard, m. ; fig. gestalte, v.
ENCOMBRE, m. ongelukkig toeval, o. *-8, pl. pain, O.
* -MENT, m. het belemmeren; belemmering door pain, f.
va. door pain den weg belemmeren.
ENCINIE,
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ENE.

ENF.

Ezrcormaz (a L'), prep. tegen; aller h
zich verzetten.
ENCOQUER, va. (126) de ra met een ring voorzien. *
ENCORE, adv. nog, ook, daarenboven, nog eens, ten min-

krachteloosheid, v. * ...VER, Va. WUnuwen, verzwakken.
ENBYBR, va. hout ontkwasten.
EvFAITgau, m. (13) vorst, nokpan, v. * ... TEMENT, m.
dekking met l000d, v. *...TBR, va. de vorsten met lood
of pannen dekken.
ENFANCE, f. kindschheid ; landerachtigheid. v.
ENFANT, m. et f. kind, o. ; - de choeur, koorjongen,m.;
- k la inamelle, zuigeling ; - trouve, vondeling, m. en
v.; -s perdus, (68) uitersle voorposten, voorste waehtposten, m. mv. * -EMENT, M. baring, v. * -ER, va. baren.
"-ILLAGE, tn. kinderachtigheid v. "-ILLER, vn. spelen
ale een kind. *-IN, a. kinderachtig, kinderlijk.
ENFARINg, a. ingenomert (met een gevoelen) ; onbedachtelijk. va. met meet bestrooijen, bepoeijeren.
ENFgER, va. betooveren.
Erirszt, m. hel, v. ; les enters, de benedenwereld, het
schimmen- of •loodenrijk.
ENFERMER, va. in-, op-, wegsluiten; behelzen.
ENFERRER, va. doorsteken, doorboren.
S'-, vrf. in een
degen vallen, - loopen ; fig. zich -zelven er in werken.
ENFEUILLBR (s'), vrf. bladeren krijgen.
ENFICELER, va. (38) met een koordje naauwer toebinden.
ENFIAVRER, va. de koorts aanjagen.
ENFILADE, f. raj van kamers; aaneenschakeling van
woorden ; (126) voile laag, v. * ...LER, va. vademen,
aanrijgen, inslaan; beginnen (een gesprek) ; daorrijgen; (1-26) de voile lengte beschieten. s'-, vrf. zich
inlaten.
ENFIN, adv. eindelijk, ten laatste, kortom.
ENFLAMMg, a. ontvlamd, ontstoken, vurig.
va.
ontsteken, aansteken; aunhitsen. s'-, vrf. in den brand
geraken, vuur valten; ontvlammen, onlgloeijen.
ENFLg, a. opgeblazen, ge.zwollen. "-CHURES, f. pl. (126)
wevelingen, v. ow. * ...FLER, va. opblazen, doen opzwellen ; vermeerderen ; verhoovaardigen. vn. et s'-, vrf.
zwellen, opzwellen. "...FLURB, f. swelling, v. gezwel,
o. ; opgeblazenheid ; fig. gezwollenheid (van Stijl), v.
ENFONcAGE, M. (54) het inzetten der bodems.
* ...CEMENT, m. het inslaan, instooten, o.; diepte, v.; verschiet, O. * ...CER, va. et n. inslaan, instooten, indrijven, in-, doorbreken; verdiepen ; zinken, verzinken ;
(54) bodems zetten; (10) vooruitzetten.
s'-, vrf. diep
inyaan, zich verdiepen. * ...CEUR, m. indrijver, m.;
piles ouvertes, yrootspreker, M. * ...cURE, f. bodem,-de
m.; bodemstukken, o. niv. verdieping ; holliyheid, v.
"...DRE, va. inslaan, breken.
ENFORCIR, va. versterken. *-, vn. et s'-, vrf. sterker
worden.
ENFORMER. va. (kousen, hoeden) op den norm trekken.
LNFOUIR, va. begraven, bedelven. S'-, vrf. zich begraven,
- verkruipen, - verbergen. * ...ISSEMENT, m. begraving,
bedelving, v. * ...ISSEUR, in. begruver, m.
ENFOURCHER, va. schrijdelings to paard zitten.
* ...CHURE, f. vorkswijze gedaante van horens, v. hertenkop
met getakten kruin, M. ; (861 kruis, O. * ...NER,, va.
(brood) in den oven schieten. '* ...NEMENT, m. (4) het
schieten in den oven.
ENFRAYER, va. met nieuwe kaarden beginnen. * ...FREINDRE, va. overtreden, verbreken, schenden.
* ...FROQUER
(S'), vrf. de monnikskap opzetten, monnik worden.
"...FRUITER, va. met vruchten bezaaijen. * ...FUIR (s'),
vrf. ontvlugten, wegloopen, vlieden, ontvlieden; uitloopen, lekken.
ENFU3IER, va. rooken, berooken. s'-, va. zwart worden
van den rook.

ste nog, ook zelfs; - que, hoewel, ofschoon.
EiqcORN
nh. (126) hommergat, schijfgat, O. "-LER
(s'), vrf. it s'est
heeft eene vrouw gehuwd die hem bedriegt. *...NE, a. gehoornd. "...NER,
va. met hoorn beslaan. "...NETER, va. in een peperhuisje doen. s'-, vrf. een kornetje opzetten.
ENCOURAGEMENT, m. aanmoediging, v. * ...RAGER, va.
aanmoedigen, aansporen. "...RIR, vn. zich op den hale
halen ; verbeuren, vervullen ; ondergaan.
ENCOURTINER, va. mot gordijnen behangen ; die toeschuiven.
ENCRASSER, va. bevuilen, morsiy maken. s'-, vrf. vial-,
morsig worden; zich bevuilen ; zich veraichtelijk maken.
ENCRE, f. inkt; drukinkt, m.; - de la Chine, oostindische inlet. * ...CRER, va. - lee balles, (10) inlet op de
ballen doen. "...CRIER, m. inktkoker, -pot, m.
ENCULASSER, va. de staartschroef (van een geweer) aanschroeven.
ENCROOTER, va. (66) bepleisteren.
"...VER, va. inkuipen,
ENCUVEMENT, m. het inkuipen.
in eene kuip doen.
ENCYCLIQUE, a. et f. rondgaand , , rondgaande brief, m.
ENCYCLOPC:DIE, f. verzameling beschnjving alter kunsten en wetenschappen,v.*...rimiQuE,a. encyklopedisch,
alomvattend, algemeen. "...PgDISTE, m. bewerker eener
encyklopedie, m.
ENIAMIQUE, a. een land -, een yolk eigen ; maladie
landziekte, v.
ENDENTg, a. (116) getand, getakt. "...TER, va. tanden.
ExDsrrfi, a. met schulden beladen. "...TER, va. met
schulden beladen. s'-, vrf. schulden maken, zich in
schulden sicken.
ENDIvg, a. spijtig, verdrietig.
va. kwaad worden, razen.
ENDIABLg, a. duivelsch, razend.
ENDIMANCHER ($9, vrf. zijne zondagskleeren aantrekken.
ENDivs, f. andijvie, v.
ENDIZgNER, "...ZAINBR, va. bij tientallen plaatsen.
ENDOCTRINER, va. onderwijzen, leeren.
ENDOLORI, a. pijn -, smart gevoelend.
ENDOMMAGER, va. beschadigen.
ENDORM BUR, M. fig. vleijer, bedrieger, m.
ENDORMI. a. ingeslapen. "--R, va. in slaap wiegen, sussen (ook fig.). LEV-, vrf. inslapen ; fig. ontslapen.
ENDOSSE, f. last m. ; moeite, v. "-MENT, m. overdragt
(eens wissels), v. endossement, o. ; het laden op den
rug. * ...SER, va. op den rug nemen; een wissel overdragen, endosseren. * ...SEUR, m. die een wissel overdraagt, endossant, m.
ENDOUZINER, va. bij twaalftallen grijpen, - plaatsen.
ENDROIT, in. oord, gewest, o. streek, plaats ; regterzijde
eener stofte, v.
ENDUIRE, va. bepleisteren, bestrijkea.
* ...DUISSON, f.
bepleistering, v. * ...DUIT, m. pleisterkalk, m. wissel, O.
ENDURANT, a. geduldig ; lijdend.
ENDURCIR, va. harden, harder maken ; verharden.
s'-,
vrf. hard worden ; zich verharden. *...cissEmENT, m.
fig. verharding, verslokking, v.
ENDURER, va. uitstaan, dulden, verdragen; verduren.
ENERGIE, f. nadruk, m. kracht, v. * ...GIQUE, a. -MENT,
adv. nadrukkelijk, krachtig, krachtvol.
ENERGUMENE, m. et f. bezetene, m. en v. razende dweeper, m. - dweepster, v.

ENERVATION, f.

ENH.
ENYITTAILLER, va. in vaten doen pakken.
ENGAGEANT, a. aanlokkend, innemend. "...GEMENT,

m.
verpanding ; verbindtenis, verpligting ; (van soldaten)
aanneming, v. ; gevecht, O. "...GER, va. verpanden, ver•
zetten; in dienst nemen ; aansporen, overhalen ; verpligten ; (den slag) beginnen. s'-, vrf. zich verbinden,
M.
- verhuren, - inlaten, - verstrikken.
pandbezitter, m.
ENGA1NER, va. in de scheede steken, opsteken; (53) omgeven (den stengel). * ...GALLAGE, 01. het verwen met
galnoten. * ...CALLER, va. met galnoten verwen. *...CANNER, va. bedriegen. * ...GARDER, va. verbieden, beletten,
tegengaan. * ...GARRE, f. treknet, sleepnet, O. * ...GASTRILOQUE in. buikspreker,
ENGEANCE, f. gebroed, broedsel, O.
ENGELURE, f. koude -, winter in handen of voeten,v. M.
ENGENDRER, va. tam, baren; verwekken. vrf. voortkomen, ontstaan.
ENGERBER, va. in schoven binden, opstapelen.
ENGIN, in. windas, katrol, a. draaikraan; (126) kraak,
v. ; valstrik, m.; fig. behendigheid, v.
ENOLOBER, va. verscheidene dingen met elkander vereenigen om er een geheel van to maken.
ENGLOUTIR, va. in.lokkeit, in-, verzwelgen, verslinden.
ENGLUEMENT, nn. boomwas, o.; bestrijking, v. * ...GLL1ER,
va. met vogellijm bestrijken.
13' - , vrf. aan de lijmstung
bkiven handen, vastraken.
ENGONCER, va. eene gedwongene hoarding geven (van
kleederen).
ENGORGEMENT, m. verstopping, v. * ...OBR, va. verstoppen. s'-, vrf. verstopt worden, - raken.
ENGOUEMENT, fu. verkropping ; v. ; fig. hardnekkig vooroordeel, o. ; verstoktheid, v.
...ER, va. de keel verstoppen, v. rstikken. s'-, vrf. zich verstikken, verkroppen;
tig. hardnekkig voor iets ingenomen zijn.
ENGOVETRER (s'), vrf. (van den wind) zich vangen,
sluiten ; (van rivieren) zich in den afgrond verliezen.
ENGOULER, va. inzwelgen, opslokken. "...a, a.
(116)
in den bek.
Ermotathin, va. verstijven, verkleumen, verdooven. s'-,
vrf. stiff staan, verdoofd worden.
* ...DISSEMENT, m.
verstijving, verdooving, strammighetd (der leden), v.
ENGRAIS, m. mestmg, v.; meat, iu. * -SAGE, * -SEMENT,
mesting, v. "-SIR, va. mesten; met vet besmeren,
bemorsen.
vrf. dik en vet worden, zich mesten,
bemorsen.
ENGRANGER, va. in de alum* brengen, zolderen (koren).
ENGRAVEMENT, M. vastraking in het zand, v. * ...VER,
vn. et a. (1'26) op het zand vastraken, sturen.
ENGRia, a. (116) condom met tanden voorzien. * ...LER,
va. kantwerk achterwerk maken. f. kant-,
achterwerk, o.
ENGRENAGE, *...xortz, f. invatting, v. ; radwerk, 0. ;
(116) stuwing, v. * ...NER, koren uitzemelen ; met graan
voeren; (126) stuwen.
ENGROSSER, va. bezwungeren. * ...GROSSIR, va. dik maken.
ENGRCISIELER (s'), vrf. klunteren. * ...MELLEMENT, m.
klontering, V.
ENGUENILIA, a. met lompen bedekt. * ...GUERRANT, m.
(56) uitgerust soldaat, m. f. mondstuk
van een boom, o.
ENHARDIE, va. aanmoedigen.
vrf. zich verstouten.
ENHARNACHEMENT, m. het zadelen en toomen van puarden. `...NACHER, va. het twig opleggen, zadelen.
ENEuciug, a. vaisseau
(126) schip dat hoop op het
water ligt, 0.

ENR.
ENIGMATIQIIE, a. * -MENT, adv. raadaelachtig,
"...MATISER, va. et n. ratuiselachtig maken, -
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duister.
spreken.

f. ruadsel, o.
EivIvRANT, a. dronkend makend, bedwelmend.
MENT, in. dronkenschap : bedwelmtng, f. * ...VRER, va.
S'-, vrf. zich
dronken maken; bedwelmen, verblinden.
dronken drinken ; zich bedwelmen, zich maim verblinden.
ENJABLER, va. bodemen. '...JALER, VA. (116) het conker
stokken. ‘,
* ... BEMENT,
ENJAMBEi" f. schrede, v. groote stap, nl.
M. het doorloopen (in een yen). * ... BER, va. et n.
inbreuk maken;
overschrijden; grootetstappen doen;
doorloopen (in een vers).
ENJAVELER, va. koren op hoopen leggen.
ENJEU, in. (96) inleg, inset, M.
ENJOINDRE, va. uitdrukkelijk gelasten.
ECJOLER, va. door vleijende woorden aanlokken, beguif. Usage brdrieger, m.
chelen. * ...LEUR,
- bedriegster, v.
ENJOLIVEMENT, M. versiering, V. "...DER, va. versieren.
* ...VEUR, nl. versierder, ni. f. versiersel, O.
* ...EENJOUg, a. vrolijk, opgewekt, opgernimd. lustig.
v.
MENT, no. vroljkheid ; levendigheid, opgcraimdheid,
ENLACEMENT, in. het vlechten, u. strengeling, v."...cER,
va. vlechten, ineenstrengelen, aanrijgen; (107) pinnen.
ENLAIDIR, va. et U. leelijk maken, - worden.
ENLARME, no. mote mans aan den rand van een net, V.
ENLi;VEMENT, M. schaking, wegneming ; verovering, bedeco Sabiues, (25)
meestering ; opheffing, opbeuring , v. ;
de sabijusche maagdenroof.
ENLEVER, va. ophelren, -ligten, -tillen ; voort-, wegrukken; rooven; sehaken, wegvoeren, wegnemtn; weg-; opvrf. (van de huid) opzwellen, oploopen.
koopen.
o.
f. blaasje, puistje; verheven beeldwerk,
Emazio,, va. (66) verbinden. * ..•LIGNER, va. naar de lijn
metselen, opbouwen.
* ...MIENLUMINER, va. afzetten, verlichten, kleuren.
NEUR, M. kleurder, afzetter, m. " — MINIMS ; f• het
kkuren, afzetten: gekleurd voorwerp, 0.
ENNg.ADE, f. negental, 0.
ENNEMI, "-E, no. E et a. vijand, nl. vijandin, v. ; vijandelijk, vijandig.
ENNOBLIR, vs. veredelen.
ENNUI, in. verveling, v. ; verdriet, hartzeer, teed,
O.
ENNUYANT, a. vervelend, verdrtetelijk.
"...ER, va. vervelen, kwelkn, lastig vallen. -, vrf. zich vervelen ; verdriet krijgen. *...Eux, a. ...BEMENT, adv. vervelend,
verdrtetig, lastig.
grnicg, m. uitspraak, verklaring, v.
* ...CER, va: uitdrukken; voordragen.
vrf. zich uitdrukken, zich
verklaren. * ...CIATIF, a. gewagmakend, verklarend.
* ...CIATION, f. uitdrukking, voordragt, v.
ENORGUEILLIR, va. verhoovaardigen. s'-, vrf. trotsch
worden, zich, verhoovaardigen.
ENORME, a. * -MENT, adv. ontzaggelijk, bovenmatig,
-lijk; afgrijselijk. * ...MITE, f. ontzaggelijkheid ; afgrijselijkheid, v. "—mow. m. leeensbeginsel, O.
ENOSTOSE, f. (12) mergpijpgezwel, o.
ENOUER, va. noppeh. * ...EUR, in. nopper, m.
ENQUgRANT, a. nieuwsgierig, wijsneuzig. * ...QTYERIR (S'),
vrE navorschen, onderzoeken.
ExQuETE, f. (83) onderzoek in burgerlijke zaken, O.
"...TEUR, M. (83) onderzoeker, m.
ENQuis, a. ondervraagd, gevraagd (van getuigen).
ENRAcrid, a. ingeworteld, ingekankerd. "...cINER, vn.
8 )-, vrf. inwortelen.
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ENT.

a. refund, woedend. "...GEANT, a. dolmakend.
dol worden; faire
toornig
*...GER, vn. razenc;
dol maten.
ENRAYER, va. spaken in een wiel zetten; de eerste yore
, m. remtuig, O. * ...URE, f. eerste yore,
ploegen.
v.; ketting waardoor het wiel gestremd wordt, m.
ENRgGIMENTER, va. in eels regiment inlijven; tot een
regiment vormen.
ENRBGISTREMENT, M. op - , inschrijving,
va. in-, opschrijven.
ENRHUMER, va. s'-, vrf. verkouden maken,- worden, eene
kende vutten.
ErRicniR, va. verrijken; versieren. s'-, vef. zich verrijken , rijk worden. "...CHISSEMENT, m. verrijking ;
versiering, v.
ENROCHEMENT, m. het bouwen met rotssteenen.
ENROLEM ENT, m. werving ; inschrijving op de werflijst,
v. "...LER, va. werven, aannemen. S'-, vrf. dienst nemen.
ENROUg, a. heesch. *...EMENT, m. heeschheid, scherheid,
V. "...ER, va. s'-, heesch of ocher maken, - worden.
ENROUILLER, va. s'-, vrf. roestig maken; verroesten.
ENROULEMENT, M. (13) kria, v. * ...LER, va. op-, zamenrollen.
ENRUR A NER, va. met linten versieren. s'-, vrf. zich met
lint en opsmn kken.
ENRUE.
(136) breede en diepe yore, v.
ENSA BLEMENT, m. zandhoop; m.; verzanding, v. * ... SABLER, va. s'-, vrf. (van rivierschepen) ep het zand
doen loopen, - vastraken. "...SACHER, va. in zakken doen,
opzakken. * ... SAFRA N ER, va. met saft'raankleur verwen.
ENSA ISINEMENT, tn. (83) bezitneming, v. * .-SA ISINER, va.
in ,
stellen. "...SANGLANTBR, va. beblo,clen; met
bevlekken.
bloed bezoedelen,
ENS EIGN E. f. merle-, kcnt. eken ; uithangbord ; vaandel, o.;
drie ellenmaut (zjde), v. * m. vaandrager, vaandrig,
m. *-MENT, m. onderwijs. o. leer, v. -s, pl. bewijsstukken, o. mv. " - R, va. onderwijzen, leeren.
ENSELLg, a. (86) met een ingebegen rug.
ENSEMBLE, adv. to zamen, met elkander, to
*-,
m. het geheel; morceau d'-, veelstemmig suck, O.
ENSEMENCEMENT, tn. bezaajing , v. * ...CER, va. bezaaijen.
ENSER It ER, va. in eene broeikast zetten; (19)omvademen.
etre
ENS EV ELIR, va. in eon doodkleed winden, begraven;
enseveli, fig. begraven-, bedolven z ,jn. s'-, vrf. fig. zich
begraven. "...LISSEMENT, no. begraving, v.
ENSIFE RE, In. et a. zwaarddrager, tn.; zwaarddragend.
* ...MER, va.
ENSIMAGE, m. het besmeren van Laken.
besmeren.
ENSOBCEL F:R, va. betooveren. * ...CELEUR, M. ...SE, f. toovenaar, m. tooveres, v. * ...CELLEMENT, m. betoovering,
tooverij, v.
* ...FROIR, M.
ENSOUFH ER, va. zwavelen, bezwavelen.
pleats wear men zwavelt, zwavelkast, v.
ENSOUPLE, (ENSUBLE), M. weversboom, tn. * ... PLEAU, M.
weversrol, f.
ENSOYER, va. (93) borstels aan den pikdraad slaan.
ENSUITE, adv. vervolgens, duarna, hierop ; - de vela, - de
hierop); waarop.
ENSUIVRE (s'), vrf. volgen; it s'ensuit, daaruit volgt.
ENSUPLE, f. weefboom, m. weefrol, v.
ENTABLEMENT, m. (13) uitstek, o. "...BLER, va. (131
eene rolluag een muuruitstek leggen. s'- vrf. (86)
terugkruipen.
ENTACHER. va. fig. besmetten.
ENTA ILL E, * ...LURE, f. inkerving, insnijding, keep, v.
"...LER, va. inkerven, insnijden.
ENRAGA,

ENTAMER, va.

op - , opensnljden; bezeeren, beaten; in-

breken ; aanvangen, beginner; (iemands naam) bezwalken. *...mtmE,f. eerste insnede; schram, schramp, v.
m. ophooping, v. * ...SER, va. ophoopen,
opstapelen.
ENTE, nt. ente, griffel, f. ; geente boom, penseelsteel, m.
* -kt EDIT, M. enting, f.
ENTENDEMENT, m. verstand ; begrip, oordeel, O. "...DBUR,
m. die goed verstaat. * ...DRB, va. et n. hooren, vervrf.
staan; aanrzooren, loisteren : meenen; willen.
elkander hooren, verstaan ; het eens worden, - zijn; kendit
blijft
zoo
;
nis hebben van.. . * ...DU, p. c'est
sin, m.
Lien gewis; Bien - que, mots. * ... TE,
meening, beteekenis; schikking, v. ; - cordiale, innige
overeenkomst, v.
ENTgNgERER. va . in duisternis hullen.
ENTER, va. eaten, griffelen ; invoegen.
ENTgRADENES, f. pl. ingewandsklieren, v. mv. * ...RALGin, f. ingewandspijn, v.
ENTLI.E, f. onderhuid, slijmhuid, v.
ENTgRINEMENT, M. (83) bekrachtiging, v. * ...RINER, va.
wear maken, bekrachtigen.
ENTgROLOGIE, f. leer der -, verhandeling over de ingewanden, v. * ...ROTOXIIE, f. darmopening, v.
* ...RER, va.
ENTERREMENT, m. begraving, begrafenis, v.
begraven ; bedelven verbergen.
ENTETE, m. bovendeel, opperste, bovenste, o.
ENTETP., a. et m. e ,genzinnig : eigenzinnlge, stijfkop, m.
* ...TEMENT, in. eigenzinnigheid, hoofdigheid, koppigheid, v. * ...TER, va. het hoofd bedwelmen; ijdel maken.
s'-, vrf. met iets ingenomen zijn.
f. hersenverbrijzeling, v.
E NT HL ASE,
* ...SIASENTHOUSIASME, tn. geestdrift, verrukking, v.
s'-, vrf. in
MER, va. verrukken, in geestdri ft brengen.
geestdri ft gera ken, ingenomen zijn. * ...SIASTE, rn. et f. die
in. v.
verrukt of opgetogen is; geestdrijver, -drijfster,
-, a. verrukt, opgetogen.
ENTICHER, va. aansteken. "...ctig, a. aangestoken, rotti g;
fig. besmet.
ENTIER, a. et m. gansch, geheel, volkomen ; halsstarrig ;
hengst, m. * ...TIkREMENT, adv.
geheel, o. ; cheval
ganRChelijk, volkomen.
FNTITg, f. bestaan van iets, o. wezen, o. innerlijkheid, v.
ENTOIL AGE, M. fijn gewerkte kant, v t ; opnaailinnen, O.
* ...LER, va. dock aan leant vastnaaijen; op dock plakken.
ENTOIR. nl . entrnes, O.
ENTOMOLOGIE, f. leer der insekten, v.
ENTONNEMELT,
M.
het storten in tonnen of eaten.
* ...NER, va. in tonnen storten ; aanheffen. s'-, vrf. (van
den wind) zich vangen, fluiten. "...NOIR, tn. trechter,m.
ENTORSE. f. verdraaijing, verwrikking (ook fig.), v.
ENTORTILLg, a. fig. ingewikkeld, verward. *...TILLEMEIVT, M. omslingering, ornklimming, omwinding, v.
* .;.TILLER, va. omslingeren, omwinden, omvlechten.
ENTOUR, tn. voy. ENTOURS ; h 1'-, in den orntrek,rondom.
* -AGE, no. omgeving, v. * -ER, va. omgeven, omringen,
omsingelen. "-NURE, f. ronde uitsnijding (aan kleeren), v.
ENTOURS, M, pl. omtrek, m. omliggende landstreek, v.
omstreken, v. niv. ; fig. omgeving, v.; vertrouwde vrienden, ni. mv.
ENTB'ACCORDER (S'), vr. elkander onderling verstaan.
"...ACCUSER (s'), vr. elkander beschuldigen.
ENTR'ACTE, rn. tussehenbedrijf, -spel, O.
ENTASSEMENT,

ENTRAGE, m. (56) intree - regt, O.
ENTR'AIDER (S'), vr. elkander bijstaan,

- helpen.

ENT.
ingewand; fig. het binnenste, hart;
gevoel. medelijden, o.
ENTR'AIM ER (s'), vr. elkander beminnen, - liefhebben.
ENTRA iNEM ENT, m. wegsleping, veryoering, v., vuur, o.
va. weg-, medeslepen ; to weeg brengen.
ENTRAIN ER, va. (86) afriglen. * ...NEMENT, m. afrigting,v.
ENTR'APPELER (S'), vr. elkander toeroepen. * ... A PERTIR (s'), vr. elkander waarschuwen.
ENTRAVER, va. belemmeren, hinderen; (86) kluisteren.
* ...V ES, f. pl. (86) kluisters, v. my. ; spanketen, v. spanriem, in. ; beletselen, o. tOY.
ENTRE, pr. tusschen, order, in. *-• BAILLE , a. half open.
* --BAILLER, va. half open zetten. "-BA IS ER (a'),
vr. elkander kussen. * - BANDES, f. pl. rekeinden, o. tuv .
nt. pl. ruimte
"--I3AS, m. ongelijk weefsel, o.
tusschen het zudel, v. * --- BATTRE (s'), vr. met elkander vechten. "--BLESSER (S . ), yr. elkander kwetsen.
* -CHAT, In. kruis-, luehtsprong, m. * -- CHERCHER
(8'), yr. elkander zoeken. "--CHCQUER (S'), vr. elkander stooten, - tegenwerken. "-COLON NE, f. ruimte tusschen de zuikn, v." m. tusschen-ribbestuk (ossenvleesch), O. "-COUPE, f. (13) tusschenruimte van het gewelf,
v. "-- COUPER, va. doorsmjden; afbreken. s'-, yr. (niieux
se cooper), strijken van (paarden). "--DAFAIRE (S'),
vr. elkander afmaken. "--DEUX, no. middelstu.k, o.;
scheidsmuur, no. ; tusschenruimte ; boekbindet splank, V.
adv. tusschenbeide, zoo seat. "-DONNER (S'), vr. elkander over en weder geven.
ENTRgE, f. ingang, m. znkomst, intrede; invaart, v. intogt, no.; in-, toegang, m. toelating ; aanleiding, v.;
begin; voorgeregi, o.; droits d'-, inkomende regten; d'-,
dadelijk, onmiddellijk.
ENTREFAITES, f. pl. sur ces -, dans ces
middelerwijl,
ondertusschen; in dien tusschentijd.
ENTR E-45i:CIIIR ER (a'), vr. elkander verscheuren. * ...-FRAPP ER (s'), vr. elkander slaan.
ENTRE° ENT, no. gemanierdheid, v. * ...-EGORG ER (s'),
vr. elkander om hats brengen.
vr. elkander huten. * ...-HIVERN ER, va. (136) gedurende den
winter ploegen.
ENTREILLISS11, a. als wijngaarden.
ENTRF.JEU, m. speelruimte, V.
ENTRELACEMENT, 111 door-, zamenvlechting, v. "...LACER. va. door-, zamenvlechten. "...LACS, In. pl. doorvlochten zverk, O.
ENTRELARDg, a. doorspekt.. * ... LARDER, va. dooripekken ; fig. doormengen, inlaschen.
ENTRELIGNE, f. (10) tusschenregel, m. interlinie, ruimte
tusschen twee lijnen, v. "...LIRE, va. na achter elkander lezen; doorloopen, overzien, vlugtig doorlezen.
ENTRE-LOUER (s'), vr. elkander prijzen. * ...-LUIRE, vn.
even doorschijnen, schemeren.
ENTREMfiLER, va. vermengen, ondereenmengen. s'-, vrf.
zich in iets mengen, zich met iets benzoeijen.
ENTR EMETS, in. tusschengeregt, 0.. "...METTEUR, M.
bemiddelaar, m. "...METTEUSE, f. bemiddelaarster,
koppelaa•ster, v. "...METTRE (S'), vrf. zich inmengen, tusschen treden. "...MISE, f. bemiddeling, tusschenkomst, v.
ENTRE-MORDRE (s'), yr. elkander bijten. * ...-NUIRE (S'),
vr. elkander benadeelen.
ENTRENER FS, m. pl. (9) ruimte tusschen de rugribben,
v. "...NO EUD, in. (53) nuadruimte, v.
ENTR'OUIR, va. ten halve hoopen. "...OUVERT, a. half open,
op eene red. "...OUVRIR, va. ten halve openen, bjzetten, aanzetten. "...OUV.ERTURE, f. breuk (van paarden), v.
ENTRAILLES, f. pl.
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(86) pasgang,

no, *...-PEECER (s'), vr.
elkander doorboren. "...-PONT, M. (126) tusschendek, O.
ENTREYOSER, va. waren opleggen (bijz. in een landsENTREP AS, M.

of stadsmagazijn). "...POSEUR. 111. opzigter bij een
entrepot, magazijnmeester, ni. *...POT, n ► . stapelplaats, v.
lands-, stadsmugazijn, o. ; lieu d'-, stud waar een
entrepot is, v.
ENTR EPREN A NT, a. ondernemend. "...PRENDRE, va. ondernemen.
EN EUR, Hi. ondernemer, in. "...PRENF.USE, f. onderneemster, v. * ...PRIS, a. bezorgd ; lam,
verstijfd. "...PRISE, f. onderneming. v.
ENTRER, va. hinnen-, ingaan, -komen, -treden, -varen,
-r;jden, -lonpen; deelnemen. deelen in.
ENTH E-R BO ARDER (S'), vr. elkander aanzien,- aankijken.
ENTRE-SA BORDS, tn. pl. (126) geschutvullingen, v. my.
"...-soL, m. hangkamer, v. opkamertje, O.
ENTRE -SUIVRE (s'), yr. op elkander volgen. "...-TAILLER
(s').. vr. strijken (van paarden). "...TAILLURE, f. kwetsour door het strijken (van paarden), v.
ENTRETEMPS, M. tusschentijd, m. *-, adv. intusschen,
middelerwijl.
ENTRETkNEMENT, M. (levens) onderhoud, O. * ...TENIR,
va. onderhouden, -steunen, -schragen; (met iemand)
spreken, iem. onderhouden. s'-, vrf. zich elkander
onderhouden. "...TIEN, m. onderhoud, o. onderhouding,
v,; gesprek, O.
ENTRETOILE, f. (van kant) binnenwerk, O. * ...TOISE, f.
(126) dwarsbalk, no.
ENTRE-TUER (a'), vr. elkander dooden, - ombrengen.
ENTREVOIR, va. ten halve zien; fig. bespeuren. *...vows,
tn. ruimte tusschen twee balken, v. "...VUE, f. zamenkomst, v. onderhoud, mondgesprek, O.
ENTRURE, f. (136) diepte der yore, v.
ENTURE, f. spleet voor de eating ; draarlfierbinding, v.;
stop aan erne kous, m.; aangelascht stuk (aan een geweer), o. ; dwarsbalkjes. o. 111V.
ENUMC.RATION, f. optelling, v. *..HIRER, va. optellen.
ENVAHIR, va. overweldigen, invallen. "...HISSEMENT, M.
geweldige inval, m. bemagtiging, v. "...HISSEUR, M.
overweldiger, m.
ENVASEMENT, m. ophooping van slijk, v. bagger-, modderhoop, M.
ENVgLIOTER, va. hoot op kleine hoopen leggen.
ENVELOPPE, f. omslag, m. dekset. O. * -MENT, m. mawinding, v. * -R, va. om-, inwikkelen; bewimpelen;
omringen. s'-, vrf. zich inwikkelen, zich omhullen,
zich verbergen.
EN VENIMER, va. yergiftigen; ,fig. verergeren, verbitteren.
EN VERGUER, va. (126) zeilen aanslaan. "...GURE, f.
breedte der zeilen; (van vogels) nitgebreidheid der vleugets, vlugt, v.
EN VERS, pr. jegens, tegen, omtrent. "-, m. omgekeerde
zijde (eener stolre), v. ; a 1'-, verkeerd, achterover.
* -ER, va. eene stof at rekkende oprnaken.
Ex's,'
L'), adv. om strip, om het best, om het zeerst.
ENVIE, f. nijd, m. of-, wangunst, v.; lust, begee•te;
moedervlek, v.; nijdnagel, Is. ; porter - a, benjden.
"...VIER, . va. benijden, misgunnen; verlangen. "...viEux,
a. nijdig, of-, wangunstig.
ENVIEILLIR, va. oud maken. "...VIEILLI, a. veroiulerd.
ENVIRON, adv. et pr. omtrent. "-NANT, a. omlicsend.
* --N ER, va. omgeven, omringen; omsingelen. *-s, m. pl.
omstreken, v. toy.
ENVISA G ER, va. aanschouwen; beschouwen.
ENVOI , m. verzending, zending ; opdragt, v.
ENVOILER (s'), yd. (van ijzer) zich krom bit:gen.
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ENvoLER, (s'), vrf.

EPH.

weg-, vervliegen.
ENVOUTER, va. door een wassen beeldje betoovven.
ENVOlti, m. gezant, afgezant, M. "...ER, va. zenden, al-,
toezenden; - querir, •(iemand) laten halen.
EPACTE, f. (101) epacta, v. verschil tusschen het zonne, en maanjaar, O.
f. patrijshond, m.
EPAONEUL, M.
EPAGOGUE, on. (81) induktie; (74) voorhuid, v. "...GO. MgNES, M. pl. (106) vijf aanvuldagen (van 360 tot 365).
EPAILLER, t a. reinigen (goad).
* -SEUR, f.
EPAIS, a. dik, digt, zwaar; fig. bot, log.
dikte, digtheid, v. *-SIR, va. et n. 8 -, vrf. verdikken;
•
dik warden. * -SISSEMENT, m. verdikking, v.
EPAMPRER, va. den wijnstok afbladeren.
EPANCHEMENT, m. uitstorting, v.; overloop van gal, m.;
fig. uitboezeming, v. "...CHER, va. uitgieten, uitstorten
(ook fig.). s'- vrf. uitvloeijen; zich uitstorten, ontboezemen. "...CHOIR, M. stortgat• van een waterloop, O.
* ...DRE, va. uitspreiden. s'-, vrf. zich uitstorten.
gPANOUIR, va. - la rate, aan het lagchen maken. s'-,
vrf. ontluiken, opengaan; opklaren. "...ISSEMENT, M.
ontlai king , v.; - de coeur, uitboezeming van vrolijkheid, v.
EPARCET, M. turksche klaver, v.
SPARER (s'), vrf. (86) achteruitslaan (van paarden).
gPARGNANT, a. spaarzaam. * ...GNE, 1. spaurzuamheid,
v.; het gespaarde, spaarpenning, m. ; taille d'-, (33)
zwarte kunst, v. * ...GNER, va. sparen, besparen, be, zuinigen, over-, opleggen ; verschoonen, ontzten.
EPARPILLEMENT, an. verstrooijing; verkwisting, V. * ...FILLER, va. versirooijen; verkwisten.
m. vlaggestok, m.; weerlicht,o.;
EPA RS, a. verstrooid.
(156) wielspaak, v.
gPART, M. riet voor mandjes, O.
gPARVIN, EPERVIN, no. (112) spat, vereelting, v.
dikke
nez
EPATP., a. plat ; zonder voet (van glazen) ;
en platte netts, m. "...TER, va. den voet van een gins
breken.
EPAUL ARD, M. noordkaper, stormvisch, M.
a. de schoftverEPAULE, f. schouder, no. bogt, v.
f. stoot met den schouder, m. ; voorkwarrekt.
tier van een schaap, o. ; par -s, met horten en stooten.
"...LEMENT, tn. (113) borstwering, -v.; (107) borst, v.
* ...LER, va. de schoft veru rikken; ondersteunen, (68)
dekken. "...LETIER, m. epaulettenmaker, -drager ; verkooper van epaulelten, no. "...LETTE, f. schouderstuk, o.
f. schouderstuk, O. "...LIES,
-band, in ; epaulet, v.
f. pl. (77) wittebroods dagen, m. mv.; bruiloftsgeschen, ken, o. nov.
EPAVE, a. verloopen, afgedwaald; droit d'-, strandregt,
o.; epaves (maritimes), I. pl. gestrande goederen, o. mv.
strandvond, on.
gPEAUTRE, M. spelt, V.
f. degen, m. zwaard, o. kling, v. ; tig. soldaten, stand; heldennzoed, m.; - de mer, zwaardvisch, M.
EP kCHISTE, M. ( P.8) nitschepper, M.
Pi
no. twijfeluar, no.
EPELER, va. spellen. EPELLATION, f. spelling, v.
EVER DU, a. ozysteld, geheel buiten zich zelven. * -MENT,
adv. heviglijk, smoorlijk.
EPERLA N, M. spiering (visclz), m.
EPERON, m. spoor. v.; St. Huberts-klaauw; pilaar, slut,
steun, steenen beer, no. "-NER, va. de sporen geven;
aansporen. "-NIER, M. sporenmuker; paauwfezant
(vogel), no.
EPERVIER, no. sperwer, m. ; tverpnet, O.
EPHEBE, m, huwbare jongeling, no.

EPI.
EPHgLIDS8,

f. pl. zomervlekken,-sproeten,v. mv. *...MtRE,

a. slechts een dag durende: kort van duur, voorbijgaande.
f. pl. dagboek, o. kronijk van den
dag ; krimijk in een kalender, v.; sterrekundige tafels,
v. nov. "...MAROPYRE, f. ulledaagsche koorts, v.
EPHIALTE, m. nachtmerrie, v. * ...DROSS, f. doodzweet, O.
gPI, m. korenaar : ijzeren punt of spits op muren ; (86)
kol: (126) windstreek, v.
"...CIA, m. noordsche
SPICE, f. specerij, v. kruid, o.
denneboom, m. "...c L'NE, a. (98) gemeenslachtig " ...CER ,
specerijen,
v. mv. specerijva. kruiden. "...CERIE, f.
f.
handel, m. m. kruidenier, m.
kruidenierster, v.
gPICURIEN, m. epikurist, wellusteling, m. *-, a. epikurisch. "...RISME, m. leer van Epikurus, v. ; wellustig
leven, O.
EPYCYCLE, M. (101) bijkring, m.
EP1DI^ MIS, f. land-, volksziekte; heerschende ziekte, v.
"...MIQUE, a. (van ziekten) heerschend, aanstekend.
EPIDERME, m. opperhuid, v. ; huidje,vlietie, O. "—BIOME,
f. huidwatertje, O.
EPIER, va. et n. bespieden, gadeslaan ; tot halmen oe.hieten.
gPIERRER, va. van steenen zuiveren ; (110) wegharken.
EPIEU, m. jagtspriet, no.
gPIGASTRE, in. (74) oppersmeerbuik, M.
gPIGgNgSIE,
f. stelsel der wording door stofdeeltjes, O.
gPIGEONNER, va. (13) gips -, kalk dik opsmeren.
gPIGLOTTE, f. keellelletje, strotlapje,
O. "...GONATE, f.
kniesch;jf, v. * ...GONION, no. veertigsnarig speeltuig, O.
EPIGILAMMATIQUE, a. al: een puntdicht, er toe behoorende.
"...GRAMMATISTE, no. puntdichter, m. "...GRAMME, f.
puntdicht, O. * ...GRAPHE, f. opsehri ft, motto, o. sprettk, v .
gPILEPSIE, f. vallende ziekte, v.
"...TIQUE, a. met de
vollende ziekte gekweld.
gpILER, va. de haren uitrukken; - doen uitvallen.
E,PILLET, no. grasaartje, grashalmpje, O.
EPILOGUE, m. slot eener rede, o. slotrede, v. * ...LOGUER,
va. et n. bedillen. ". .LOGEUR, no. bediller, m.
gPIMANIE, f. razende dolheid, V. "...MANIDE, f. kleine
ui, v. "—NATE, f. doornbosch, u. * ...NARDS, M. mv. Spinazie, v.
gPINCELER, * ...CETER, va. noppen. "...cOIR, m. straatmakers hamer, on.
SPINE, f. doom, doyen, doornstruik,
no. ; zwarigheid,
moeijelijkheid, v.; - blanche, wegdistel, v. hagedoorn;
- noire, sleedoorn, no.; - vinette, barbarisse, v. - du
dos, ruggegraat, V. "...NETTE, f. soar" van klavecimbel, v.
spinet, o. "...NEUX, a. doornig , stekelig ; netelig, moeijelijk.
gPING ARE, m. (28) eenponder, no.
gPINGLE, f. spelt!, spelde,, v. k-s, pl. speldegeld, o. ; soldeerdroppels ; roomdraden, m. nov. "...GLER, va. - le
fusil, het laadgat van een schietgezveer zuiveren. "...GLETTB, f. (3) ruimnaald, v. "...GLIER, no. "...GLILIE, f.
speldenmaker, -trwakster ; speldenverkooper, -ster, m.v
gPINIERE, a. moigle
ruggemerg, O. "...NICIES, f. pl.
(77) overwinnizzgsfeesten, o. mv. "...NIERS, no. pl. dorenbosch, o. doornhegge, v. "...NOCHE, f. stekelbaars,m.
"...NODIE, f. lijkzang, M.
gPIPHANE, a. doorluchtig. "...PHANIE, f. driekoningen, fees". O.
EPIQUE, a. poeme
heldendicht, • O.
EPISCOPAL, a. bisschoppelijk. "...COPAT, no. bisschoppelijke waard:gheid, v. ; bisschoppeljk bestuur, o. "...COPAUX, m. pl. de bissehoppelijken, episkopalen
(in Engeland), no. mv.

EPR.

ERE.

EPISODE, m. bijverdichtsel, tusschenverhaal, o. *

a. tot de episode behoorende.
gPISPASTIQUE, a. et m. trekkend; trekpleister,
EPISSER, va. (126) een touw splitsen.
splitshoorn, m. "...SURE, f. splilsing, v.
EPISTOLAIRE, a. style -, briefstijl, m. *-, m.

f.
In. (126)

opsteller van brieven; schrijver van een werk in brieven, m.
EPISTYLE, f. (13) architraaf, v.
gPITAPHE, f. grafschrift, O. "...TASE, f. (108) begin der
handeling; (22) begin der koortsverheffing, O.
SPITE, f. (126) nagelprop, wigge, v.
EPITHALAME, m. bruiloftsdicht, o. "...THETE, f. bijvoegelijk naamwoord, o.; bijnaam, m.
gPITOGE, f. (25) kap, v.; mantel, in. "...TOME, M. kort
begrip, uittreksel, O.
gPtTRE, f. brief, zendbrief, m.
EPIZOOTIB, f. veeziekte, veepest, v.
EPLAIGNER, va. de wol (van laken) opkrassen.
VPLORE, a. in tranen smeltende.
EPLOYE, a. (116) met uitgespreide vleugels.
EPLUCHAGE, "...CHEMENT, M. uitpluizing, V. * ...CHER,
va. uitpluizen, verlezen, reinigen. "...CHEUR, m. uitpluizer, , m. ; - de phrases, woordenzi fter, -vitter, m.
m. (63) pluismesje, O.
SE, f. uitpluisster, v.
EPODE, f. (19) slotvers, o. ; slotzang, nazang, m.
gPOINTE, a. lam in het kruis (van paarden). *...TER,
va. de punt afbreken.
gPOIS, m. (44) bovenste takjes van een hertshoorn, o. mv.
SPONGE, f. spons, v.; (112) gezwel, o.; (44) hiel, m., * -R,
va. afsponsen, met eene spons afwisschen.
"...TILLES,
EPONTILLAGE, m. plaatszng der stutten, v.
mv.
f. pl. stutten onder de dekken, berkoenen, m.
"...TILLER, va. de stutten plaatsen.
EPOPEE, f. heldendicht, O.
O.
gPOQUE, f. tijdperk, tijdstip,
gPOTIDES, f. pl. (126) dwarsbalken, m. mv.
EPOUDRER, va. afstoffen, uitstoffen, wegstoffen.
EPOUFFE, a, hsjgende, buiten adem.
"...PER (s'), vrf.
heimelijk wegloopen.
gPOUILLER, va. luizen, luizen vangen.
gPOULARDER, va. tabaksbladen scheiden.
EPOULLE, f. garen op de weversspoel, o. *...LIN, m. weversspoel, v.
EPOUMONER, va. de long vermoeijen.
vrf. zich buiten
adem loopen, schreeuwen.
EPOUSAILLES, f. pl. trouwplegtigheid, bruiloftsviering,
v. * ...SE, f. vrouw, huisvrouw, echtgenoot, echtvriendin,
gemalin, v. "...SEE, f. bruid op den trouwdag, jonggehuwde vrouw, v. "...SER, va. trouwen, huwen. s'-, vrf.
met elkander trouwen.
EPOUSSETER, va. uitstoffen, -kloppen, -vegen, afborstelen. "...SETTES, f. pl. borstel, m.
gPOUTI, m. onzuiverheid in het laken, v. "-ER, va. het
Laken zuiveren, noppen. "-RUSE, f. nopster, v.
EPOUVANTABLE, a. "-KENT, adv. verschrikkelijk, ijsem. vogelschrik, M. "...VANlijk, ontzettend.
TE, f. schrik, M. * ...VANTER, va. et
vrf. verschrikken, schrik aanjagen; schrikken.
gPOUX, m. man, echtgenoot, gemaal, m. *-, pl. echtgenooten, echte lieden, mv.
EPREINDRE, va. urtdrukken, uitpersen (sap).
"...TES, f.
, pl. drang tot stoelgang, m.
EPRENDRE (s'), vrf. verliefd worden; epris, verliefd, ingenomen met.
gPREUVE, f. proef, v.; proefblad, o. -druk, m.
EPROUVElt, va. beproeven, toetsen; gevoelen; ondervin-
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den ; ondergaan. * ...VETTE, f. (36) tentijzer, 0. ; kruidproef, v.
EPTAGONE, M. zevenhoek, m.
EPUCER, va. vlooijen, vlooijen vangen.
EPUISEMENT, M. uitputting ; uitputting van krachten, v.
* ...SER, va. uitputten. "...SETTE, f. voge/netie, o.
EPUISE-VOLANTE, f. windmolen (bij eene droogmakerij), m.
EPULE, f. wild tandvleesch; uitwas aan het tandvleesch, O.
zuiverend.
EPURATION, f. zuivering, V. "...RATOIRE,
"...RE, f. plan van een groot gebouw, O. * ...REMENT,
zuivering, v. * ...RER, va. zuiveren, louteren. s'-,
veredeld worden.
verfijnd
vrf. zuiver
}PURGE, f. springkruid, o. spurrie, v.
haaks
vierkant schaEQUARRIR, va. in den hack
ven, - houwen. "...RISSAGE, m. het vierkant schaven;
- geschaafde, O. "...RISSEMENT, M. vierkantschaving,
regtkanting, v. het beslaan. "...RISSEUR, m. viller, m.
vilijzer, O. "...RISSOIR, m. vierkante slagbeitel, M.
gQUATEUR, in. (1) evennachtslijn, -linie, v. evenaar, m.
"...TION, f. (112, 101) gelijkmaking, evening, vergelijking, equatie, v.
gQUERRAGE, M. (107) zwei, v. hoek, m. "...RE, f. winkelhaak, M. "...RER, va. (107) naar de zwei haaks
, afwerken.
EQUESTRE, a. to paard , ridderlijk (van standbeelden);
ridderschap, v.
ordre
EQUIANGLB, a. (64) gelijkhoekig. "...DISTANT, a. op gelijken afstand. "...LATERAL, a. gelijkzijdig. "...LIBRE,
m. evenwigt, O. "...LIBRER, va. in evenwigt houden,
"...NOXE, m.
- brengen; naar het evenwigt trachten.
dag- en nachtevening, v. "...NOXIAL, a. tot de dagm. evenaar, m. * ...MULen nachtevening behoorende.
TIPLE, a. (84) met gelijke faktoren.
EQUIPAGE, m. uitrusting, v. ; reisgoed ; gevolg, o. ; eigen
koets en paarden, v. en o. mv.; scheepsvolk, o. ; toerusting, v. *...PEE, v. onbezonnenheid, v. "...PEMENT, M.
uit-, toerustzng, v. "...PER, va. uit-, toerusten. "...PET,
m. (126) spijkerbak, m. m. - monteur, ge, weermaker, monteerder, m.
EQUIPOLLE, a. even veel waard. * ...POLLENCE, f. (57)
gelijkheid van waarde, v. "...POLLENT, a. gelijk -, evenredig in waarde. "...POLLER, va. et n. eene gelijke
waarde hebben, opwegen zn waarde. "...PONDERANCE, f.
gelijkheid van zwaarte, - van drukking, v.
EQUITABLE, a. "-MENT, adv. billijk, regtvaardig, -lijk.
f. billijkheid, v.
* ...TATION, f. rijkunst, v.
"—VAEQUIVALENT, a. et m. gelijkzvaardig ; -heid, v.
"...VOQUE, a. et f.
LOIR, vn. gelijke waarde hebben.
vn.
v.
"...VOQUER,
dubbelzinnigdubbelzinnig ;
lijk spreken of schrijven. s'-, vrf. zich ve .s.p.Dr ckeAn:
, zich vergissen.
ERABLE, m. ahorn, esdoorn, m.
ERADICATIF, a. (22) in den grond genezend.
TION, f. ontworteling, v.
ERAFLER, va. oprijten. * ...FLURE, f. schram, V.
ERAILLA, a. met roode strepen in de oogen. "...LER, vn. et
s'-, vet'. (van stoffen) loshalen; schiften, spldten.
, "...LURE, f. schifting (van stoffen), v.
ERATE, a. listig. * ...TER, va. van de milt sndden.
ERE, f. tddrekening, v. ; begin eener tijdrekening,
O.
gRECTEUR, M. (74) oprigter (spier), m. *...TION, f. oprigting ; stichting, v.
EREINTEIt, va. de lenden breken.
gREMITIQUE, a. tot een kluizenaar behoorende. "...SIPhLE, f. (22) roos, V. *...THISIB, f. prikkelbaarheid der
m. hevige spanning der spieren, v.
spieren, v.
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ESC.

- ESP.

ESCAROTIQUB, a. (22) bijtend, opentrekkend.
m. slavengevangenis,,v. "-s, pl. gevangene
ESCARPS, f. (113) voet van een wal, m. eskarp, v.
slaven, m. mv.
a. steil. "...PEMENT, m. steilte, v. "...PER, va. steil
O.
ERGO, conj. derhalve, bij gevolg. *-, m. slot, besluit,
maken. * ... PIN, m. ligte schoen, dansschoen,m. klem, v.
ERGOT, m. hanespoor, v.; brand in het koren, m.
"...PI"-ER,
* ...PINE, E (126) dubbelhaak, m. donderbus, v.
a. van sporen voorzien; bedorven (van rogge).
NER, vn. luchtig voortloopen. * ... POLETTE, f. schommel, m.
va. haarkloven, vitten, twisten. "-ERIE, f. vitterij, kibroof
(op
wonden),
v.
;
gat,
opening,
"-INE,
f.
o.
;
ESCARRE, f.
belarij, v. *- EUR, m. vitter, kibbelaar, m.
scheur, bres, v.
ziektebeginsel (in het koren), o. *- ISME, m. nadeelige
ESCASSABLE, a. aan overgangsregt onderworpen.
gevolgen van den brand in het koren, o. mv. * -ISTE,
ESCAVESSADE, f. (86) ruk met den loom, m.
m. haarklover, muggezifter, m.
ESCIENT, m. a son -, wetens; a bon -, in goeden ernst.
ERIGER, va. oprigten; stichten; verheffen. s'-, vrf. zich
ESCALANDRE, in. verdrietig geval, schandaal, o.
opwerpen, zick aanmatigen.
ESCLAVAGE, m. slavernij, dienstbaarheid, v. "...VE, m.
ERMINETTE, f. dissel, m.
et f. slaaf, m. slavin, v. -, a. slaafsch.
ERMITAGE, f. kluizenaarshut, -grot, kluis, v. "...TB, m.
ESCOBAR, 0-D, m, listig mensch, m. * - DERIE, f. list, v. ,
kluizenaar, heremiet, m.
FSCOCHER, va. (4) het deeg met de vlakke hand slaan.
EROSION, f. (22) invreting, wegbijting, v.
ESCOGRIFFE, m. grijpvogel (schrok) ; leelijke lompe
EROTIQUE, a. uit liefde; tot de liefde behoorende. * ... T0vlegel, m.
MAXIE, f. (22) zinneloosheid uit liefde, liefde-razerESCOMPTE, m. korting, aflrekking (op wissels roar den
nij, minneziekte, v.
vervaltijd), v. diskonto, m. "-R, va. faire korten,
ERRANT, a. dwalend, dolend, zwervend.
diskonteren (wissels v66r den tijd).
ERRATA, m. lijst van drukfouten, v. "...mull, a. (22)
ESCOPE, m. (126) hoosvat, o. gieter, m. "...PERCHE, f.
ongeregeld.
voy. ECOPERCHE. .* ...PETTE, f. zinkroer, o.
ERRE, f. gang, m. "-S, pl. spoor van een hert, o. * -MEETS,
"-R, va. geleiden, beESCORTE, f. geleide, bedekking, v.
m. p1. (83) reprendre les derniers -, den loop van een
geleiden, dekken. "...TABLE, a. (111) afdwalend.
geding verder voortzetten.
* ... RER, vn. dwalen, dolen,
o.
ESCOUADE, f. rot, deel eener kompagnie voetvolk,
omzwerven. "...REUR, f. dwaling, misvatting, v. "...RHIN,
m. (22) niespoeder, , o.
neerslagtigheid , v.
ESCOUPE, f. (67) schop, v. "-LER, va. de punten der tak* ...ROME, a. dwalend, valsch.
ken afsnijden.
* ...LEON, m. vroege
ESCOURC&E, f. lederen zweep, v.
ERS, m. (53) wikken, v. mv.
ERUBESCENCE, f. vonzigheid op de - huid, v.
gerst, v. "...RAU, m. (zekere soort) terpentijn, m.
ESCOUSSE, f. aanloop (om goed te kunnen springen), m.
ERUCTATION, f. (22) oprisping, v. "...TER, va. oprispen.
ESCRIME, f. schermkunst, v. *...mER, vn. schermen; twisERUDIT, a. et in. geleerd ; geleerde, m.
f. geleerdheid, v.
ten. s'-, vrf. met iets weten om te gaan.
ERUGINEUX, a. koperroestig.
schermer, m.
kRuPTION, f. nitbarsting, v. ; (22) uitslag, m.
ESCROC, in. bedrieger, gaauwdief, opligter, m.
Es, pr. (pour DANS LES) in de...; maitre-es-arts, meesESCROQUER, va. aftroggelen, bedriegen, opligten. *- IE, f.
ter in de vrije kunsten, m.
aftroggeling, schelmerij, v. * ... QUEUR, m. ...SE, f. listige
ESBANOyER (S'), vrf. een wellustig leven leiden.
bedrieger, m. - bedriegster,. v.
ESCABEAU, "...BELLE, v. voetbankje, o. schabel,v. "...BELrn.; spaESPACE, m. ruimte, wijdte, v. ; verloop van tijd,
LON, m. voet van een borstbeeld, m.
tie, v. "-MEET, m. tusschenruimte, v. 5 -R, va. behoorESCACHE, f. langrond gebit van een paard, o.
lijke ruimte laten; (10) spatieren.
ESCADRE, f. smaldeel, eskader, o. "...DRILLE, f. klein
ESPADE, f. slaghout (voor hennep), o. *- R, va. hennep
smaldeel, o.
braken. * ... DEUR, m. hennepslag, m.
ESCADRON, m. ruiterbende, v. eskadron, o. *-NER, va.
ESPADON, m. slagzwaard ; zwaardvisch, m. "-NER, va.
in eskadrons scharen.
met een slagzwaard vechten.
ESCAPER, va. met den voet schoppen.
ESPAGNOL, m. 1'-, de spaansche taal, v. 5 -ETTE, f. soort
ESCALADE, f. beladdering, beslorming met ladders, v.
van fijne baai; ijzeren vensterroede, v.
*- ISER, va. et
"...DER, va. met ladders of stormladders beklimmen.
n. spaansch maken; spaansch sprekezz, den Spanjaard
ESCALE, f. (126) faire
uithangen.
ergens inloopen, eene haven aandoen.
ESCALIER, m. trap, m.; - a vis, - en limacon, wentelESPALE, f. ruimte achier de roeibanken (eener galei), v.
trap ;
&robe, verborgen trap.
"...LET, m. (ge"-MEET, m. roeijing der biervaten, v.
ESCALIN, m. schelling, m.
weer) rust, v. "...LIER, m. latwerk, o.; rij van boomen
ESCAMOTE, f. goochelaars kurkballetje, o. *- R, va. gooaan latter, V. eerste galeiroeijer, m.
chelen ; wegmollelen. * ... TAGE, m. goochelarij, v. "...TEUR,
EsPEcE, f. soort, v. aard, m. slag,o.*-s, pl. muntsoorten,
m. goochelaar; beurzensnijder, zakkenrolder,
geldspecien, v. mv.
m.
ESCAMPER, vn. ontsnappen. "...PETTE, f. prendre is pouESPL1ANCE, f. hoop, verwachting, v. "...RER, va. ltopen,
dre d'-, het hazepad kiezen.
verwachten.
ESCAPADE, f. (86) koldersprong, valsche sprong ; fig.
ESPIEGLE, a. et in. snaaksch, olijk ; snaak, guit, m.
kromme sprong, m.; guitenstreek, v.
"-RIE, f. moedwilliglzeid, v. guitenstuk, o.
ESCAPE, f. (13) onderste gedeelte van de zuilschuft,
0.
ESPINGOLE, f. donderbus, v. * ...GUER, vn. stampvoeten.
ESCARBALLE, f. olifantstand van 20 pond, m. "...BILESPION, m. spion, verspzeder, bespieder, m. "-NE, f. beLARD, a. vrolijk, opgeruimd.
spiedster, v. "-NAGE, m. bespieding, v. 5 -NER, va. be"...DOT, m. kever, m.
* ...BOUCLE, f. karbonkel, m. "...CELLE, f. beugeltasch,
spieden, verspieden, beloeren, spionneren.
v. "...GOT, m. schelpslak, v.; fig. leelijlc ventje, o.
ESPLANADE, f. vlakte, v. ; plein (voor eene vesting),
o.;
ESCARMOUCHE, f. schermutseling, v. *- R, vn. schernzut(III) vlugt, streek, v.
selen. * ...CHEUR, m. schermutselaar, m.
veldstuk,
f.
;
(3)
o.
ESPOIR, In. hoop,
ERGASTULE,

EST.

ETA.
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ESTIMABLE, a. achtenswaardig. * ... MATE17R, m. schatter,
waardeerder, m. * ... MATIF, a. schattend, waarderend.
; sponton, M.
ESPRIT, m. geest, m.; verstand, o.; zin, m.; schrander* ...MATION, f. schatting, waardering, v.
f. achting, hoogachting, v. ; (126) bestek, O. * ...MER, va.
held, v. ; vernuft, inzigt, o.• ziel, v.; gemoed; spook,o.;
- de corps, eenheid, v. ; - fort, vrijgeest, vrijdenker, m.
achten, hoogachten ; schatten, waarderen ; meenen,
ESQUIF, m. boot, sloep, jol, v.
oordeelen, schatten.
EsQuiLLE, f. (86) splinter, m.
ESTIVAL, a. plantes -es, zomergewassen, o. my.
ESQUIMAN, m. schieman, bootsmansmaat, M. * ...NANCIE,
ESTIVE, f. (126) ballast, m. evenwigt, O. *-R, vn. den
(22) keelontsteking, v.
zomer (ergens) doorbrengen.
va. charger en estive ,
ESQUINE, f. kruis, o. ; ruggegraat van een paard, v.
(126) de lading zamenpersen.
ESQUIPOT, m. geldbus, v. spaarpotje, O.
ESTOC, m. lange degen ; stam, stamboom, M. * -ADE, m.
ESQUISSE, f. schets, v. * -R, va. schetsen , ontwerpen.
stook, stool, m. *-R, va. met een stootdegen vechten;
ESQUIVER, va. et n. ontwijken, vermijden. s'-, vrf. stilfig. hevig twisten.
letjes ontsnappen, zich uit de voeten maken.
ESTOMAC, M. maag, f. * ... MAQUER (s'), vrf. zich ergeren.
EsSAI, m. proef, v.; coup d'-, proefstuk, O.
ESTOMMIR, va. (iem.) in verlegenheid brengen.
ESSAIM, m. bijenzwerm; zwerm; drom, m.
*-ER, vn.
ESTOMPE, M. doezelaar, m.; gedoezelde teekening, v. * - R,
zwermen, rondvliegen.
va. doezelen.
•
ESSANGER, va. linnengoed in de week zetten.
ESTRADE, f. hoogte in eene kamer, optrede, v. ; battre
ESSARDER, va. dweilen; (126) opzwabberen.
* ...TER, va.
(75) op verkenning uit zijn.
een akker wieden, ontginnen.
ESTRAGON, m. (5:3)dragon,v.*...TRAN, m. strand, o. kust, v.
ESSAYER, va. et n. beproeven, proberen, keuren, toetsen
ESTRAPADE, f. het wippen; wipgalg, v. * - R, va. wippen.
aanpassen, passen. s'-, vrf. zijne krachten beproeven.
* ... PER, va.
* ...PASSER, va. (een paard) afmatten.
* ...ERIE, f. keurplaats in de munt, v. * ...EUR, M. geld-,
- le chaume, stoppels afsnijden. * ...POIRE, f. stopmetaaltoetser, keurmeester, m.
pelzeis, V. "...PONTIN, M. voy. STRAPONTIN.
Essri, f. pin, luns, v. + ... SEAU, m.kleinebijl; dakplank, v.
ESTRASSE, STRASSE, f. vlokzijde, v.
ESSENCE, f. wezen, o. ; aard ; geest (olie van planten) , m.
ESTREL AGE, tit. (eert.) heerenregt op het tout,
O.
* ...TIEL,
a. -LEMENT, adv. wezenlijk, hoognoodig,
ESTROPE, M. (126) strop, in. * - R, va. stroppen.
werkelijk. "...TIEL, m. hoofdzaak, v.
ESTROPIAT, m. kreupele, verminkte arme man, m.
ESSERA, m. (22) schilferachtige uitslag op de huid, m.
p. et a. verminkt, verlanul. * ...PIER, va. verminken,
*...RET, in. groote boor, f. avegaar, m.
verlammen ; kreupel maken.
ESSETTE, f. diesel, rn. * ...SEULE, a. alleen, verlaten.
ESTURGEON, M. steur (vzsch), m.
ESSIEU, in. as van een wiel, f.
ET, C. en. *- CAETERA, en zoo voorts.
ESSIMER, va. een jagtvogel mager maken.
ETABLAGE, m. stalgeld, o. ; stalling, v. * ... BLE, f. stal,
ESSOR, m. vlugt (eens vogels ; ook fig.), v. * -ER, va. in
"...BLERIES, f.
M. * ...BLER, va. stallen, op stal zetten.
de lucht droogen. * - ILLER, va. kortooren; fig. het haar
ph stallingen in hetzelfde huis. * ... BLI, m. werktafel ;
kort afsnijden.
work-, tafel-, toonbank, v.
"...BLIR, va. aan-, in-,
ESSOUFFLE, a. buiten adem. * ...FLER, va. buiten adem
vaststellen ; invoeren : oprigten ; daarstellen, aanleggen,
brengen. S'-, zich buiten adem werken, - loopen.
stichten, vestigen ; uithuwelijken; bewijzen.
vn. (126)
ESSOUCHER, va. (136) stompen van boomen uitroeijen.
bijstaan (van zeilen). s'-, vrf. zich vestigen; een hanESSUCQUER, va. den most uit de wijnkuip tappen.
del enz. beginnen ; in gebruik komen , - raken ; trouEssui, m. droogplaats, v. *-E-MAIN, m. handdoek, M.
wen. * ... BLISSEMENT, M. vestiging ; stichting ; inrigting ;
ESSUYER, va. afdroogen;
doorstaan.
aanstelling ; verzorging ; v. ; handelshuis, o. ; uiteenEST, m. het oosten; vers
oostwaarts.
zetting (eener zaak), v.
*
ESTACADE, f. staketsel, paalwerk, o. ; palissadering,
v.
gTAGE, m. verdieping, v.; staat, trap, m. *-,
f. wijfje
...FETTB, f. bij* ...CHES, M. pl. brugpalen, m. mv.
van den wilden bok, O. * ...GER, va. het haar trapswijze
zondete postrijder, m. * ...FIER, m. lakei, staler, m.
snijden. * ... GERE, f. iieraadtafeltje, hangend boekenESTAFILADE, f. veeg, m. ; snede (bijz. in het gezigt), v.
rekje, O. "...GERES, f. pl. planken met verdiepingen, v. mv
*-R, va. een veeg eene snede geven.
gTAI, M. (126) staag, stag, v. "-E, f. slut, m.
ESTAINS, M. pl. (126) rantsoenhouten, o. my.
ETAIM, m. laine -e, gekaarde wol, v.
* -T, m. zekere wollen
ESTAME, f. breiwol, saaijet, v.
ETAIN, M. tin, o.•; - de glace, blinkend tin; -en feuilles,
stof, v. * ... MINET, m. bierhuis, o. kroeg, v.
geslagen tin, bladtin.
ESTAMPE, f. prent, plaat ; ijzeren stift,v. * -R, va. plaatdrukgTAL, M. vleeschbank, v. -winkel,
M. *-AGE, M. witken, stempelen. * ...P1LLE, f. stempel, m. -R , va. stempelen.
stalling, kraam, V.
ESTANC, a. (126) digt, niet lek.
gTALER, va. uitstallen, uitkramen ; ten toon spreiden ;
ESTATEUR, m. die zijne goederen aan zijne schuldeischers
(126) tij stoppen. "...LEUR, M. kleine kramer (met eon
overgeeft, m.
stalletje), m. "...LIER, M. vleeschkramer, m.
ESTAVILLON, m. bereid handschoenenleder, O.
gTALINGUE, * ...GURE, f. (126) sleek van een kabeltouw,
ESTERE, f. biezen mat, rieten mat, v.
m. * - R, va. den kabel aan den ankerring vastmaken.
ESTER, va. (83) verschijnen; - en jugement, - 'a droit,
gTALON, m. springhengst ; ijk, m. ; ijkmaat, v. * - NEMENT,
bevoegd zijn tot geregtelijk handelen.
m. ijking, v. * - NER, va. ijken. * -NEUR, m. ijker, M.
ESTERLIN, m. (goudsmidsgewigt) engels, O.
gTAMAGB, m. vertinning, v. ; vertinsel, O.
ESTERRE, f. (126) kreek, v.; sluiphaven, v.
1TAMBORD, * ...BOT, M. (126) achtersteven, m. * ... BRAIES,
ESTETgRE, f. het punt waarheen alle gewaarwordingen
f. pl. (126) vissingen van de masten, boegspriet en spil, v.
gerigt zijn.
}TAMER, va. vertinnen ;
les glaces, spiegels verfoelien.
ESTHiTIQUE, f. aesthetika, wetenschap -, leer -, kennis
"...1dRuR, m. vertinner, m. * ... MURB, f. vertinsel, o.
van het schoone, v. *-, a. aesthetisch.
maxi!, f. zoefdoek, stamijn, o. ; zee f, teems, v. *-S,
EsroLiN, m. (120) spoel, v.
ESPONTON, m. halve piek, f.
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pl. (53) helmstijltjes, vezeltjes,

ETR.
o. pl. * ...NST.TX, a. (53)

gevezeld. * ...NIER, M. saaiwever, m.
gTAMPE, f. (145) dril, v. ; •(39) gaatstamper, m.
ETANCHE, a. a -, (116) gestopt; digt; lens. * -MENT,
M. stelping ; lessching, v. * ...CHER, va. stillen; stelpen; lesschen, bevredigen ; stoppen.

m. breeuw-,

stopmes, O.
gTANcON, M.

stut, schoor, m. schraag, v. *-NER, va.
stutten, schoren, schragen.
}TANG, m. vijver ; koelbak, M.
gTANGUE, f. (70) groote tang, v.
gTANT (EN), adv. nog niet geveld (van boomen).
ETAPE, f. stapel, m. stapelplaats, v.; (68) proviand, o.;
voorraadsmagazijn, o. -plaats, v. * ...PIER, m. proviandmeester, m.
ETARQUER, va. (126) (een zeil) stijf hijschen. *...QURE,
f. diepte (van een zeil), v.
}TAT, m. staat; toestand, m. gesteldheid ; lijst, opgave,
v. ; versla g ; rijk, land, o. staat, m. ; staatsie, v. ;
generale star, m.; etats-generaux, - provinciaux,-major,
m. staten-generaal, algemeene staten, staten, stenden ;
provinciale staten.
ETAU, m. schroef, bankschroef, v.
gTAYEMENT, m. steunsel, O. "...BR, va. onderstutten,
schoren, schragen.
ETA, m. zomer, m. *-, p. geweest.
gTEIGNEUR, M. uitdoover, m. * ...GNOIR, m. dompertje, o.
ETEINDRE, va. blusschen; uitdoen, uitblazen; uit-,
verdooven ; dempen ; aflossen, afdoen; verdelgen, vernietigen. s'-, vrf. uitgehluscht worden, uitgaan; vernietigd worden ; uitsterven;
eteint, uttgebluscht ; vernietigd, verdelgd ; zwak ; uitgestorven.
ETENDAGE, m. (10) drooglijnen, O. MV. * ...DARD, m. standaard, m.; ruitervaan; banier, v. * ...DOIR, m. (10) kruishout, o. ; droogplaats, v. * ...DRE, va. uitspreiden, -breiden, -strekken, -spannen; smeren op ... ; verlengen,
verwijden, vergrooten. s'-, vrf. zich uitbreiden, zich
uitstrekken; uitweiden. "...DUE, f. uitgebreidheid, uitgestrektheid, wijdte, grootte, v.; omvang, m.; tijdperk,
O.
gTERNEL, m. God, de Heer, de Eeuwige, m.*-,a. * -LEMENT, adv. eeuwig, -lijk. * ...NISER, va. vereeuwigen.
*...NITS, f. eeuwigheid, v.
gTERN17MENT, M. niezing, V. * ...NUER, Vri. niezen.
gTESIES, ETASIENS, M. my. jaarlijksche geregelde zomerwinden (in de Middell. zee), m. mV.
gTfiTEMENT, m. het toppen,afhouwen der kruinen. * ...TER,
va. (een boom) toppen.
gTEUF, m. bal, kaatsbal, m.
ETEULE, f. stoppel, M.
ETHER, m. fijne
dunne hemellucht, f. ether, m.; gezuiverde wijngeest, m. *...THARE, a. fijn, etherisch.
va. tot ether maken. * ...THER0a , a. (2)
met ether vermengd.
gTHIQUE, f. zedeleer, zedekunde, v.
ETHNIQUE, a. heidensch; plaatselijk, yolks...
ETHNOGRAPHIE, f. rolksbeschr;jving , v. * ...LOGIE,

f.
land- en volkenlcuude, v.
f. verhandeling over de zeden, v.
V,THoPilE, f. ka akterschildering, zedebeschrijving, v.
14`,TIER, m. zeewaterleiding, v.
ETINCELANT, a. schitterend, glinsterend, flonkerend.
*...cELA, a. (116) met vonken bezaaid. * ...CELER, vn.
schitteren, glinsteren, fonkelen. * ...CELLE, f. vonk, sprank,
v. -MENT, M. vonkelinq, v.
ETIOLEMENT, m. verwelking, kleurloosheid, v. * ...LER,
va. (53) ontkleuren, (ook fig.). s'-, vrf. verwelken,
gTHOLOGIE,

(ook fig.). * ...LOGIE, f. (22) leer van de ziekte-oorzaken, v. *...LoGuluB, a. tot die leer behoorende.
gTIQUB, a. teringachtig, vermagerd.
. *-TBR, va. een
briefje of opschrift aanhechten, - op iets zetten. * ...QUETTB, f. teeken, briefje, opschrift, o. ; pligtplegingen, zeden, gebruiken aan het hof, v. o. mv. ; sur
los.
ETIRE, f. (58) schaafmes, O. "...RBR, va. uitrekken, uitsmeden. e'-, vrf. zich (de armen) uitstrekken.
ETISIB, f. tering, v.
ETOPFB, f. stof, v. goed, o.; fig. afkomst, soort, v.
slag, o. "-R, va. stoiferen. * ...FURE,. f. tin-soldeersel, O.
fig. gelukster,
ETOILE, f. star, ster, v.• ;sterrebosch, o.
v. ; noodlot, o. ; (86) kol, v. ; to la belle -, onder den
blooten kernel ; - courante, - tombante, verschieting
van eene ster, v. ; - errante, - fixe, - polaire, dwaal-,
vaste poolster ; fort to -, (113) sterreschans. *...LE,
a. gesternd, vol sterren ; stervormig.
ETOLB, f. stool, v. lang opperkleed, O.
ETONNANT, a. * ...NAMMBNT, adv. wonderlijk, wonderbaarlijk, verbazend. * ...NEMENT, m. verwondering, verbaasdheid, v. "...NEB, va. verbazen, verwonderen; antstellen. s'-, vrf. zich verwonderen,verbaasd -,vervaard zijn.
gTOUFFANT, a. smorend, verstikkend.
"...FEMENT, M.
smoring, verstikking ; belemmerde ademhaling, beklemdheid op de borst, v. * ...FER, va. et n. smoren, verstikken,
stikken. * ...FOIR, M. doofpot, m.
ETOUPADE, f. (36) pluksel, o. wiek van werk, v.
* ...PE,
f. werk (van vlas ens.), O. * ...PER, va. met werk toestoppen. "...PBRIB, f. paklinnen, O. "...PILLB, f. sandgatprop, v. "...PILLON, "...PIN, M. (126 en 86) stopsel,
o. ; prop, V.
ETOURDE.AU, m. jonge kapoen, m. A. .DBRIE, f. onbezonnenheid, onbesuisdheid, v. * ...DI, a. los, onbezonnen, onbesuisd ; onthutst. m. onbezonnene, wildzang, losbol,
M. ...DIMBNT, a l'etourdie, adv. wild onbesuisd. * ...DIR ,
va. bedwelmen, verdooven; ontstellen: stillen; half
gaar koken. s'-, vrf. zich iets uit den zin zetten. * ...DISSANT, a. bedwelmend, verdoovend.
* ...DISSEMENT, m.
bedwelming, duizeligheid ; ontsteltenis, v.
ETOURNEAU, m. spreeuw ; graauwe Schimmel;
fig.

dommerik, botterik, m.
a. * -MENT, adv. ongewoon, wonderlijk, vreemd ;
buitengewoon, zeldzaam, ongemeen. "...GER, ...GERE, a.
et m. f. uitlandsch, uitheemsch, vreemd (ook fig.) ; vreemdeling, buitenlander, m. -landsche, v. * ...GER, va. (44)
verdrijven, verjagen.
f. het zonderlinge, originele, vreemdheid, zonderlingheid, v.
STRANGLE, a. naauw, eng, smal, bekrompen. * ...GLEMENT,
M. worging ; (22) zamentrekking der darmen,' v.
* ...GLER, va. worden , verworgen, verstikken ; to naauw
vn. stikken. * ...GUILLON, m. (42)
maken; havenen.
wurg, worg (der paarden), m.
ETRAPE, v. stoppelsikkel, v. * -R, va. de stoppels afsnijden.
ETRAVE, f. (126) voorsteven, m.
ETRE, vn. zijn, wezen, bestaan ; toebehooren ; debout,
overeind staan. *-, m. wezen, aanzijn, o. *--8, pl. vertrekken gelegenheden onderdeelen in een huis.
gTRECIR, va. vernaauwen, inleggen. s'-, vrf. enger
naauwer warden. * ...CISSEMENT, M. * ...CISSURE, f.
vernaauwing, v.
ETREIGNOIRS, in. pl. lijmtang, v. klemhaken, m. my.
gTREINDRE, va. knellen, zamendrukken. prangen.
* ...TE,
f. zamendrukking, v. knoop, m. ; hartelijke omhelsing, v.
ETRENNE, f. *-s, pl. nieuwjaarsgeschenk, o. ; handgift,
v. * -R, vn. at n. nieuwjaarsgeschenken geven ; handgift krijgen ; voor de eersle maal gebruiken.

STRANGE,

EVA.
t'ORASILLON, M.

slut, schoor, M. "-NEE, va. stutten,

schragen.
gTRIER, M. stijgbeugel, n.
ETRILLE, f. roskam, m. "-R,

f. stijgbeugelriem,m.
va. roskammen; fig. afrossen; duur laten betalen.
ETRIPER, va. (115) ontweijen. s'-, vrf. (126) stuk schuren. *...Qtrg, a. naauw, gespannen (van kleeren).
ETRIVIERE, f. stijgbeugelriem, m. -s, p1. slagen met
den riem, zweepslagen, m. pl.
ETROIT, a. "-EMENT, adv. naauw, eng, smal ; bekrompen, bepaald ; streng, -elijk, innig, -lijk ; a 1'-, adv.
in het naauw ; bekrompen. "-ESSE, f. naauwheid, enghead bekrompenheid striktheid, v.
ETRON, m. drol, m. keutel, v. "-cONNER, va. een boom
ontkruinen.
ETUDE, f. leer-, letteroefening, studie, v. ; het gemaakte;
gekunstelde ; praktizijns-, notaris-kantoor,
o. ; studieteekening, v. "...DIANT, m. student, m.
a. doorwrocht ; gekunsteld.
vn. et a. studeren, beoefenen : onderzoeken, bestuderen, leeren. a'-, vrf. zich
bevlijtigen, betrachten. "...DIOLE, f. latafeltje, O.
gTUI, m. koker, m. kokertje, bestek, o. ; scheede , kas,
dons, v. huisje, O.
ETUDE, f. zweet-, badstoof, v. zweetbad, o. ; droogplaats, v.
*...vLE, f. gestoofde spijs, v. "...VEMENT, m. het betten eener wond. va. stoven, betten.
"...VISTE,
m. badstoofhouder, M.
ETYMOLOGIE, f. woordafleiding, -gronding , v. "...LOGIQUE,
a. tot de woordafleiding behoorende.
"...LOGISTE, m.
beoefenaar der woordgronding, m.
Eu, p. gehad.
EUCHARISTIE, f. het heilige Avondmaal.
"...TIQUE, a.
tot het Avondmaal behoorende.
EUCHYLIE, "...CHYMIE, f. (22) gezonde vochten, o. my.
*...coLoGE, m. (140) kerk-, gebedenboek, O. "...CRASIE,
f. gezond gestel, O. "...DIOMETRE, m. luchtzuiverheidsmeter, m. "...EXIE, f. goede ligchaamsvorming, V.
"...PRAISE, f. (53) oogentroost, m. "...GERIE, f. goede
oude dag, m, "...LOGIE, f. (77) zegen, m.; gebed, o.;
fig. getuigenis, v. ; testament ; grafschrift, o.
"...L0GIES, f. p1. gewijde voorwerpen, o. mv. ; heilige ouwel, m.
EUNUQUE, m. gesnedene, ontmande, m.
EUPATHIE, f. gelatenheid, v. "...PEPSIE, f. goede spijsvertering, v. "...PHONIE, f. welluidendheid, v. "...PHONIQUE, a. welluidend. "...RYTHMIE, f. fraaije Indeeling ; regelmatigheid van den pols, v. "...STACHE, m.
matroos, m. * ...TAXIS, f. geregelde ligchaamsbouw, m.
"...THESIE, f. aangeboren sterk gestel, O. "...THYMIE, f.
zielerust, v. "...TOLMIE, f. (22) zucht naar genezing, v.
Eux, pron. pl. zij, hen.
EUACUANT, "...CUATIF, a. et m. (22) ontlastend ; buikzuiverend geneesmiddel, O. * ...CUATION, f. (22) outlasting ; (68) ontruiming, v. "...CUER, va. ontlasten,
afdrijven; (68) ontruimen.
EVADER (a ' ), vrf. ontvlugten, ontsnappen.
EVAGATION, f. verstrooijing der zinnen, v.
EVALUATION, f. schatting, waardering, v. "...LUER, va.
schatten, waarderen.
EVANGELIQUE, a. "-MENT, adv. evangelisch.
SER, va. et n. het Et angelic prediken, - verkondigen.
* ...GELISTE, in. evangelist ; (83, 77) schrijver ; stemopnemer, m. "...GILE, m. Evangelic, o.; linkerzijde van
het altaar, v.
EVANOUIR (S i), vrf. bezwijmen ; verdwijnen.
"...ISSEMENT, m. onmagt, flaauwte : (100) wegcijfering, v.
EVAPORATION, f. uitwascming, uit-, verdamping; fig.
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ligtvaardigheid, ligtzinnigheid, v. *...PORE, a. et m.
uttgewasemd ; fig. los ; losbol, m. "...PORER, va. et n. et
s'-, vrf. uitdampen, in damp vervliegen. s'-, vrf. fig.
zich ligtzinnig gedragen.
gVASEMENT, m. verwijding, v.
"...SIM, va. verwijden.
S'-, vrf. zich verwijden. "...SIF, a. ontwijkend. *...sioN,
f. ontvlugting, ontwijking, ontsnapping, v. "...SURE, f.
wijde -, at te wijde opening, v.
EviloHE, m. bisdom, o. ; bisschoppelijke waardigheid, v. ;
bisschoppelijk paleis, O.
EVEIL, m. waarschuwing, v. wenk, m. *-LE, a. opgewekt, vrolijk.
M.
f. vrolijke knaap, m. - meid, v.
"-LER, va. wekken, opwekken, wakker maken ; vervrolijken. s'-, vrf. ontwaken.
gVENEMENT, m. gebeurtenis, v. voorval, o. ; ontknooping,
opgang maken.
v. uitslag eener zaak, m. ; faire
EVENT, m. (van spijzen) verschaaldheid, bedorvenheid ;
lucht, v. ; luchtgat ; kieuwgat (van visschen), O. "-S, pl.
vischkieuwen, v. my.
o. "-LISTE, m.
EVENTAIL, m. waaijer, m. ; scherm,
waaijermaker, m. "-LER, M. koopman in waajers, m .
O.
EVENTAIRE, m. vruchtkorfje , fruitmandje,
gVENTE, f. kaarsenkistje, 0.
gVENTE, a. et m. verschaald; ligtzinnig; losbol, m. * -TER,
va. waaijen, lucht maken; luchten, uitluchten; fig. ontdekken. s'-, vrf. verschalen, bederven. "...TILLER (a'), vrf.
met de vleugels schudden. "...TOIR, m. vuurwaaijer,
EVENTRER, va. ontweijen.
gVENTUALITE, f. gebeurlijkheid, V. "...TUEL, a. "...LEMENT, adv. gebetsrlijk ; onder zeker verband.
EVENTURE, f. scheur in den geweerloop, v.
EvilQuE, m. bisschop, M.
EVERRER, va. (een hand) van den worm snijden.
EVERSIF, a. omkeerend. "...sioN, f. omkeering, v.
gVERTUER (s'), vrf. zijn best doen.
EVICTION, f. geregtelijke uitstooting, onteigening, v.
EVIDENCE, f. duidelijkheid, klaar-, baarblijkelijkheid, v.
"...DENT, a. "...DEMMENT, adv. duidelijk, klaar, klaar-,
baarblijkelijk. * ...DER, va. het stijfsel uitwrijven; rond
uitsnijden, uitholen. "...DEUR, M. (36) vochtruimer, m.
"...DOIR, m. werktuig om uit te holen, O.
EVIER, m. gootsteen, watersteen, M.
gVINCER, va. (83) uitwinnen, uit het bezit stooten.
gVIT AGE, M.
f. (126) vaarwater, o. ; breedte,
ruiliste, v. * ...TER, va. - et n. mijden, vermijden, ontwijken; zwaaijen; s'- l'un l'autre, elkander mijden,
- ontwijken, voor elkander uit den weg gaan.
EVOCABLE, a. beroepbaar op hooger regt.
"...CATION, f.
beroeping in regten ; bezwering der geesten, v.
EVOLUTION, f. wapenoefening, krijgsbeweging, v.
EvoQuER, va. geesten bezweren; eene zaak voor hooger
regt trekken.
EvuLsioN, f. (36) uttrukking, v.
Ex, comp. gewezen, voormalig, ex.
EXACERBATION, f. (22) koortsverheffing, v
EXACT, a. "-EMENT, adv. stipt, naauwkeurig, -lijk; les
sciences exactes, de wiskundige wetenschappen. "-Ern,
f. afpersing, afkneveling, v.
m. knevelaar, m.
"-ITUDE, f. naauwkeurigheid, stiptheid, v.
EXAGgRATEUR, m. overdrijver, in. "...RATRICE, f. overdrijfster, v. "...RATIF, a. overdrijvend.
f.
overdrijving , vergrooting , v. *
,a. overdreven. "...RER,
va. overdrijven, vergrooten.
EXALTATION, f. verheffing ; geestdrift ; (90) zuivering, v.
"...TER, va. verheffen, roemen, prijzen, verheerlijken,
verrukken; zuiveren (van metalen).
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* ...MIEXAMEN, m. beproeving, v.; onderzoek, examen, o.
NATEUR, m. onderzoeker, ondervrager, m. -, a. beproevend. * ...MINER, va. onderzoeken, ondervragen. Ee-,

a. * -MENT, adv. afschuwelijk. * ...CRAWN,
f. afgrijzen, o. ; vervloeking, v.
EXECUTABLE, a. uitvoerbaar, uitvoerlijk.
* ...TANT, M.
lid van een orkest, o. * ...TER, va. uitvoeren, volbrenvrf. slijten,
gen ; panden; regten. s'-, vrf. zich zelvea panden, zich
EXANIE, f. (22) uitzetting van den endeldarm, v.
onderwerpen; (34) zijnen boedel overgRen, afstand
EXANTligME, M. huiduitslag, M.
doen : fig. zich gevangen geven. * ...TEUR, m. uitvoerder ;
EXARQUE, m. stedehouder in Italie, M.
EXARTHROSE, f. verstuiking, V.
boedelredder,
- de la haute justice, scheipregter,
EXASPERATION, f. verbittering, V. *...PgRER, va. verM. "...TIP, a. uitvoerend.
L uitvoering, volbitteren, vergrammen.
voering, volbrenging ; panding ; doodstraf ; vertooning ;
(34) schorsing van betaling, v. * ...TOIRE, m. et a. volEXAUCEMENT, m. het verhooren; inwilliging, v.
* ...ER,
va. verhooren, inwilligen.
magt tot de exekutie, v.; uitvoerbaar.
"...TRICE, f. uitvoerster, volbrengster, v.
EXCAVATION, f. uitholing, uitgraving, v.
* ...VER, va.
uitholen, uitgraven.
EXEGESE, f. (31) verklaring, uitlegging, v.
* ...GETIQUE,
EXCEDANT, a. et m. overschietend ; overschot, excedent,
a. verklarend, uitleggend.
f. (122) worteltrekking, v.
EXEMPLAIRB, a. voorbeeldig. "-, m. afdruksel ; exemplaar,
meerdere, o.
f. overschrijding, v. *...DA,
a. afgemat. * ...DER, va. overschrijden, te buiten
0. "-sMENT, adv. voorbeeldelijk. * ...PLE, M. voorbeeld, o.
te
f. voorschrift om na te schrijven, o. ; par -, bij voorbeeld.
boven gaan, te veel doen. a'-, vrf. zich overspannen.
EXCELLENCE, f. uitmuntendheid, voortreffelijkheid; ExEXEMPT, a. bevrijd, vrij, ontslagen.
"-ER, va. bevrijden,
ontlasten. s'-, vrf. zich bevrijden.
cellentie (titel), v. ; par -, bij voorkeur, bij uitnemendf. bevrijding,
heid. * ...LENT, a. * ...LEMMENT, adv. uitmuntend, voorontlasting, ontheffing, v. vrijdom, m.
EXERCER, va. oefenen , uitoefenen ; bedienen. 8'-, vrf.
treffelijk. "...LENTISSIME, a. allervoortre/felijkst. * ...LER,
vn. uitmunten, overtreffen.
zich oefenen ; zich beweging geven. * ...CICE, m. oefeEXCENTRICITg, f. uitmiddelpuntigheid, excentriciteit, v.
fling ; uitoefening, v. ; wapenhandel, m. exercitie ; lig*-8, pl. fig. wonderlijkheid, grilligheid, excentriciteit, v.
chaamsbeweging ; bekleeding (van een post), v. ; werk,
o. moeite, v. "- S, pl. leer-, schooloefeningen, v. mv.
kuren, v. Mv. '...TRIQUE, a. uitmiddelpuntig; fig. buitensporig, wonderlijk, excentriek.
EXERGUE, M. (70) ruimte voor het jaartal enz., v.
EXCEPTS, pr. uitgenomen, uitgezonderd, behalve. * ...TER,
EXFOLIATIF, a. (36) afschilferend. "...LIATION, f. schilva. uitz9nderen, uitnemen. * ...TION, f. uitzondering ;
fering (van een been), v. * ...LIER (s'), vrf. schilferen,
uitvlugt, v. ; h 1 1- de, met uitzondering van, behalve.
de bladeren verliezen.
EXFUMER, va. (92) de kleuren verdrifven,-zachter maken.
* ...TIONNEL, a. eene uitzondering bevattende, uitzonderend ; bij wijze van uitzondering.
EXHALAISON, f. uitwaseming, .; damp, wasem, M. * ...LATION, f. (90) uitdamping, v. "...LATIVETg, f. uitwaExcks, m. overmaat, overdaad ; buitensporigheid, v.;
moedwil, m. "...CESSIF, a. ...IVEMENT, adv. bovensemend vermogen, o. * ...LER, va. uitwasemen, uitdammatig, -lijk.
pen; fig. uitboezemen, uitvaren. vrf. in damp veruilzonderingen bijbrengen.
EXCIPER, vn. uitvlugten
vliegen, verdampen.
EXCISE, f. accijns (op dranken in Engeland), m.
EXHAUSSEMENT, in. (13) verhooging, v. * ...SER, va. ver"...TEMENT,
EXCITATION, f. aanzetting, prikkeling, v.
h6ogen.
* ...TER, va.
M. (22) herstelling der hersenkracht, v.
EXHAUSTION, f. (122) methode d'-, differentiaal-rekeaanzetFen, -moedigen, -hitsen, -stoken, opruijen, verfling, v.
wekken, te weep brengen.
EXHERgDATION, f. onterving, v. * ...DER, va. onterven.
EXCLAMATION, f. uitroeping, v.
EXHIBER, va. (83) vertoonen, overleggen. * ...BITION, f.
EXCLURE, va. uitsluiten. * ...SIF, a. * ...SIVEMENT, adv.
vertooning, overlegging ; fig. tentoonstelling, v.
uitsluitend; bij uitsluiting.
*...sioN, f. uitsluiting,
EXHORTATION, f. vermaning, v. "...TER, va. vermanen.
wering, v.
EXHUMATION, f. opgravzng, opdelving van. een lijk, v.
EXCOGITATION, f. overdenking, overpeinzing, v.
* ...MER, va. een lijk opgraven, opdelven.
EXCOMMUNICATION, f. kerkban, m.
a. et in. in
EXIGEANT, a. veel begeerend, - vorderend.
"...GENCE, f.
den kerkban gedaan ; die in den kerkban gedaan is.
vereisch, vereischte, o. * ...GER, va. vorderen, eischen,
* ...NIER, va. in den kerkban doen.
•
vereischen; invorderen. * ...GIBLE, a. opvorderbaar, te
EXCORIATION, 1. (36) afschaving van de huid, ontveleischen.
ling, v. "...RIER, va. het vel af halen.
EXIGU, a. gering, klein, nietig. "-ITE, f. geringheid, onEXCORTICATION, f. ontschorsing, ontbolstering, v.
beduidendheid, nietigheid, v.
EXCREMENT, M. drek, m. uitwerpsel, o.
EXIL, m. verbanning, ballingschap, v. *4, -EE, a. et m. f.
"-Eux,
a. tot het uitwerpsel behoorenpe.
verbannen ; banneling, balling, verbannene, m. en v.
EXCRP,SION, f. (22) natuurlijke uitwerping, v. uitwerp* -ER, va. bannen, verbannen, in ballingschap zenden.
sel, o. "...TOIRE, a. (74) afvoerend, uitwerpend.
s'-, vrf. zich vrijwillig verwijderen.
f. nietigheid,
EXCROISSANCE, f. uitwas van vleesch, o.
geringheid, v.
EXCRU, a. buiten het bosch gegroeid.
EXISTANT, a. bestaande, aanwezig. "...TENCE, f. bestaan,
EXCUBITEUR, M. (77) voetknecht, slingeraar, m.
aanwezen, o. "...TER, VII. bestaan.
EXCULSES, f. p1. nachlwaken, v. my.
EXODE, M. tweede bock van Moses, o. Exodus, M.
EXCURSION, f. strooperij ; afwijking, v.
Ex0INE, f. et a. (83) beivijs waarom men niet heeft kunEXCUSABLE, a. verschoonlijk, -baar. * ...SATION, f. (83)
tzen verschijnen, o.; afwezig. * ...OINEUR, na. afyever
verontschuldiging, v. * ...SE, f. verontschuldiging, vervan zoodanig betvijs, no.
schooning, uitvlugt, v. * ...SER, va. verontschuldigen,
EXOMOLOGESE, f. (32) openlijke kerkbiecht, v.
verschoonen. s'-, vrf. zich verontschuldigen.
EXORABLE, a. verbiddelijk.
EXgAT, M. verlof, o. ; verlofbrief, m.
EXORBITANT, a. "...BITAMMENT, adv. uitsporig, -lijk;
EXECRABLE,
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onmatig, -lijk. * ...CISER, va. (den duivel) bezweren,
bannen. m. bezwering, duivelbanning, v.
* ...CISTE, m. bezweerder, duivelbanner, m.
EXORDE, m. inleiding eenei• redevoering, v. aunhef, m.
EXOSTOSE, f. (36) overbeen, o.
ExoTERIQuE, a. algemeen, openbaar. "...TIQUE, a.vreemd,
uitheemsch.
EXPANSIBILITE, f. uitzetbaarheid, v. * ...SIBLE, a. uitzetbaar. * ...SIF, a. uitzettend; fig. uitboezemend.
f. Wizening, uitbreiding; (74) verlenging ; fig. mededeelzaamheid, innemendheid, v.
verlating van zijn
EXPATRIATION, f. verdrijving uit
vaderland, v. * ...TRIER, va. uit het vaderland verdrijven. 8' -, vrf. zijn vaderland verlaten.
EXPECTANT, a. wachtende; in afwachting van. *-, m.
die op iets verwachting heeft, * ...TATIVE, f. gegronde
verwachting, hoop, v.; regt van overleving, o.; wachtbrief, m.
EXPECTORANT, a. borstzuiverend. * ...RATION, f. opgeving
van slijm, v. * ...RER, va. slijm opgeven, ftuimen lozen.
EXPEDIENT, m. middel, o. uitweg, m. *-, a. raadzaam,
dienstig. * ...DIER, va. bevorderen, spoedig afdoen; voorthelpen, afvaardigen; opnzaken, opstellen; afzenden.
*...DITEUR, M. verzender van goederen, m. * ...DITIF,
a. vaardig, gezwind. * ...DITION, f. bevordering; verzending ; onderneming ; krijgsverrigting, v. -togt, m. expeditie, v. ; wettig afschrift, 0. * ...DITIONNAIRE,' a. arno. afzender ; afschrijver, m.
mee -, expeditie-leger, o.
EXPERIENCE, f. ondervinding, ervaring ; proef, proefneming, v.
EXPERIMENT, m. proefneming, v. k -AL, a. prefondervindelijk. "-ATEUR, 171. proefnemer, m. *-E, a. beproefd,
ervaren. * -ER, va. beproeven, ondervinden.
EXPERT, a. et m. ervaren, bedreven ; deskundige, M. *-ISE,
f. "-ISME, m. onderzoek
o. opneming door deskundigen, v.
EXPIATION, f. boeting, verzoening, v. * ...ATOIRE, a. verzoenend. * ...ER, va. boeken.
EXPIRANT, a. zieltogend. * ...RATION, f. uitademing, v.;
vervaldag, -tijd, m. ; uitwaseming, v. * ...RER, va. et n.
de lucht uitademen ; den geest •geven, sterven ; verschijnen, vervallen (van wissels enz.).
EXPLETIF, a. (98) plaatsvullend, versterkend.
EXPLICABLE, a. verklaarbaar. * ...CATEUR, m. verklaarder, in. * ...CATIF, a. verklarend. * ...CATION, f. verklaring, v. * ...CITE, a. -MENT, adv. duidelijk, klaar ; uitdrukkelijk. *...QuER, va. verlaaren, uitleggen. 8'-, vrf.
zich verklaren, zich uitdrukken.
EXPLOIT, m. heldendaad; daad, indaging, dagvaarding,
v. ; - de saisie, panding, v. "-ABLE, a. bebouwbaar,
ontginbaar, in beslag te nemen. * -ANT, m. deurwaarder die een exploit doet, m. * -ATION, f. ontginning,
bebouwing, v. ; geregtelijk beslag, o. * -ER, va. et n.
ontginnen, bebouwen, bewerken ; aanslaan, panden.
* -EUR, m. bebouwer, ontginner ; bewerken,
m.
EXPLORATEUR, M. navorscher, spion, m. "...BEE, va. opnemen, onderzoeken.
EXPLOSIF, a. uitbarstend. *...SIGN, f. uitbarsting, v.
EXPONCE, f. (83) vrijwillige afstand van eene bezwaarde
nalatensillap, M.
EXPORTATION, f. uitvoer, m. * ...TER, va. (waren) uitvoeren.
EXPOSANT, m. et f. vertooner, vertoonster (in regten) ; inzender, inzendster (op eene tentoonstelling),
no. en v.
*--, m. (122) exponent, M. * —SE, m. vertoog, o. uiteenzetting, v. ...Mt, va. vertoonen; ten toon stellen; verklaren, te kennen geven; blootstellen, in gevaar brengen; (valsche munt) uitgeven; (misdadigers) to pronk

stellen; (een kind) te vondeling leggen. s'-, vrf. zich
blootstellen, wagen. * ...SITION, f. tentoonstelling ; uitstalling, veiling; verklaring, v.
EXPRES, a. uitdrukkelijk, opzettelijk; duidelijk. "-, m.
adv. met voordacht.
bijzondere bode, expresse, m. *-,
* ...PRESSIF, a.
* ...PRESSEMENT, adv. uitdrukkelijk.
nadrukkelijk, krachtig. * ...PRESSION, f. uitdrukking,
uitpersing. v.
uitgesproken kan worEXPRIMABLE, a. dat uitgedrukt
den. * ...MER, va. uitdrukken ; uitpersen. s'-, vrf. zich
uitdrukken.
EXPROPRIATION, f. (83) onteigenng , V. * ...PRIER, va. onteigenen.
EXPUGNATEUR, m. stedenbedwinger, m.
* ...SIF, a. (22) uitEXPULSER, va. uit-, weg-, verdrijven.
drijvend. *...sioN, f. verdrijving, verjagzng, v.
EXPURGATOIRE, a. index -, lijst van verboden boeken
to Rome, v. * ...GER, va. zuiveren.
EXQUIS, a. * -EMENT, adv. uitmuntend, voortre &Wk.
EXSICCATION, f. (90) uitdrooging, v. k...succioN, f. nitzuiging, V. * ...SUDATION, f. uitzweeting, V. * ...SUDER,
vn. uitzweeten.
EXTANT, a. (83) aanwezig, in natura, zn wezen, bestaande.
* ...SIER (s'), vrf.
EXTA SE, f. verrukking, vervoering, v.
verrukt zijn, - worden. * ...TIQUE, a. zn verrukkzng, in
vervoering.
EXTENSEUR, M. (74) uitspannende spier, v. * ...SIBILITE,
f. rekbaarheid, v. * ...SIBLE, a. "...SIF, a. uitbreidend.
f. uitrekking, -spanning, -breiding, v.
EXTENUATION, f. verzwakking, afnemin,g ; vermindering,
v. *...NUE, a. krachteluos; uitgeteerd. * ...NUER, va. ver. zwakken, uitteren ; verkleinen.
EXTERIEUR, a. et m. uiterlijk, uitwendig ; het uiterlijke,
voorkomen, o. de schijn, m. * -EMENT, adv. uiterlijk,
naar den uiterlijken schijn.
EXTERMINATEUR, M. et a. uitroeijer, verdelger, m.;
verdelgend. "...MINER, va. uitroeijen, verdelgen.
EXTERNAT, m. burgerschool, v. * ...NE, a. et no. uiterlijk,
uitwendig ; dagscholier, m.
EXTINCTIF, a. uitblusschend ; vernietzgend, verdelgend.
* ...TION, f. uitblussching , uitdooving ; uitsterving, vernietiging, afdoening ; ( 83) verjaring, v.
EXTIRPATEUR, ns. uitroeijer, m. * ...PATION, f. uitroeijing,
v. * ...PER, va. uitroojen.
EXTORQUER, va. afpersen, afdwingen. "—Nor
f. afpersing, v.
EXTRAC, a. cheval
mager paard, O. * - TION, f. uittrekking ; fig. geboorte, afkomst, v.
EXTRADITION, f. uitlevering, V. "...DER, va. uitleveren.
EXTRADOS, m. (13) rug van een gewelf, m.
EXTRAIRE, va. uittrekken ; een uitreksel maken. * ...TRAIT,
m. uittreksel, extract, extrakt, O.
EXTRAJUDICIAIRE, a. * -MENT, adv. buiten den regterlijken vorm. * ...ORDINAIRE, a. -MEET, adv. buitengewoon, ongemeen, zeldzaam. * ...PASSE, a. (92) onnatuurlijk. * ...SECULAIRE, a. moor dan eene eeuw.
EXTRAVAGANCE, f. buitensporigheid, ongerijmdheid, v.
* ...GANT, ns. loszinnige, m. -, a. * ...GAMMENT, adv.
buitensporig, ongerijmd; buitensporigtijk.
* ...GUER, vn.
raaskallen, ijlen. * ...SATION, f. (22) uitstorting der
vaten, uitvloeijing, v. * ...SER (S'), vrf. uit-, overvloeijen.
EXTREME, a. uiterst, uitnemend, overdreven ; onction,
laatste oliesel, o. *-s, m. pl. twee regtstreeks tegenovergestelde dingen, uitersten, o. mv.
-MINT, adv. boron
mate, zeer veel.
f. uiterste einde, O.
EXTRINSEQUE, a. uiterlijk; valeur

gegeven waarde, v.
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EXUBERANCE, f.

FAT.

FAC.

onnoodige overvloed, M. "...BERANT, a.
overtollig, onnoodig. *...BERE, a. enfant -, gespeend
kind, o.
EXULCERATIF, a. (22) verzwering veroorzakende. "...0E-

RATION,

f. verxwering, v.

*:..ciaint, va. doe%

stye-

ren; fig. verbitteren.
EXUSTION, f. algeheele verbranding, v.
EX-VOTO, M. gelofte-gift, v. '

F.
FA, m. fa (muzieknoot), f.
FABALIE, f. boonstaak, v.; boonenveld, O.
FABER, FORGERON, m. zeesmid (visch), m.
O.
FABLE, f. fabel, fabelleer, v. verdichtsel, sprookje,
* ...BLIAU, m. (77) vertelling in verzen, sprook, v.
* ...SLIER, m. fabelschrijver, m.
"...CAFABRICANT, m. stoffenbezverker, fabriekant, m.
TEUR, m. - de fausse monnaie, valsche munter ; - de
fausses nouvelles, leugensmeder, m. "...CATION, f. het
vervaardigen van stoffen ; het slaan van geld. "...CIEN,
m. kerkmeester; (77) wapensmid, m.
FABRIQUE, f. fabriek, v. ; het maaksel, het maken of bewerken van stoffen; de bouw, m.; de inkomsten eener
kerk, v. mv.; fabriques, gebouwen rulnen op eene
schilderij, o. v. mv.
FABULEUx, a. "...LBUSEMENT, adv. fabelachtig, verdicht;
"...LISTE, m. fabeldichter,
op eene fabelachtige wijze.
f. fabelachtigheid, v.
fabelschrijver, m.
FACADE, f. voorgevel, o.
FACE, f. aangezigt, o.; zijde, voorzijde; oppervlakte, v.;
aanzien, voorkomen, o. ; opslag eener kaart, m. ; en -,
tegenover.
"...TIEUX, a.
FACETIE, f. kortswijl, boerterij, grap, v.
...SEMENT, adv. boertig , koddig ; op eene kluchtige wijze.
* -R, va. in
o.
(van
edelgesteenten)
ruitje,
FACETTE, f.
ruitjes slijpen.
Facug, a. boos, verdrietig. "...CHER, va. et imp. boos -,
SE
moeijelijk maken, vertoornen; ergeren; feed doen.
"...CHEvrf. zich ergeren, boos -, gemelijk worden.
RIE, f. verdriet, o. spijt, m. ontevredenheid,v. "...CHEUX,
a. ergerlijk, verdrietig, droevig. verdrietig
lastig mensch.
FACILE, a. "-MEET, adv. ligt, gemakkelijk , gedienstig;
"...LITE,
at te toegevend ; op eene gemakkelijke wijze.
"...LIf. gemakkelijkheid, toegevendheid ; vlugheid, v.
TER, va. ligt gemakkelijk maken, bevorderen.
FAcON, f. vorm, aanzien; maaksel, fatsoen; maakloon, o.; bearbeiding, wijze, manier, v.; de - que, zoo
* -NER, va.
dat ; sans -s, zonder komplimenten.
fatsoeneren ; bewerken ; beschaven, manieren leeren.
"-NIER, a. at te beleefd, te veel komplimenten makende.
FAC-SIMILE, m. volkomene nabootsing van schrift, o.
FACTEUR, m. (34) factoor ; instrumentmaker; brievenbesteller ; (122) factor, m. ; - d'orgues, orgelmaker, m.
"...TICE, a. nagemaakt, gekunsteld, kunsimatig. ...TIEUX,
a. et m. muitziek, muiter, m.
FACTION, f. partij, factie, v. ; etre en -, op schildwaclIt
staan. "...NAME, tn. schildwacht, v.
FACTORAGE, m. (34) kommissionairsloon, o. "...RERIE,
f. faktorij, f.
FACTOTON, FACTOTUM, m. bemoeial, m.
FACTUM, m. (83) Inemorie, v.
FACTURE, f. (34) fakluur, warenlijst, verkooprekening ;
wijze van bewerking, v. * -R, va. rekeningen uitschrijven; vervaardigen, maken, fabriceren.
FACULE, f. (WI) heldere vlek in de zon, zonnefakkel, v.

FACULTATIF, a. regt en magt gevende, vrijgelaten ; de

keuze latende. *...TE, f. vermogen, o. kracht, eigenschap, v. ; regt, o. magt; bevoegdheid, fakulteit, v. -s,
f. pl. begaafdheden, v. mv. talenten, o. my.
FADAISE, f. beuzelarij, zotternij, V. *...DE, a. smakeloos,
laf, zouteloos. "...DEUR, f. smakeloosheid, lafheid

(ook fig.), v. het zoutelooze.
fagots, zottepraat, beuzelpraat. "-AGE, m. het maken van takkebossen. * -AILLE, f. het afdammen met takkebossen.
* -ER, va. rijs-, takkebossen maken ; mal opschikken,
toetakelen. * -EUR, m. takkebossenmaker, m.
gekleede aap ; hansworst, m.
FAGUENAS, m. onaangename reuk, m. ; zweetlucht, v.
FAIBLE, a. zwak, krachteloos; teeder, flaauw. "-, m.
"-MENT, adv.
zwak, o.; zwakheid, zwakke zijde, v.
zwakjes, zwakkelijk. * ...BLESSE, f. zwakheid; magteloosheid; flaauwte, v. "...BLIR,vn. zwak worden, verzwakken.
FAIENCE, f. delftsch platteelwerk, onecht porselein, aardewerk, o. "-RIE, f. platteelbakkerij, v. "...CIER, m.
platteelbakker, -verkooper, m.
FAILLE, f. misslag, m.; falie, v. regenmantel, m.; kabeljaauwnet, o.
FAILLI, m. bankeroetier, m. "-BILITE, f. feilbaarheid,
v. "-BLE, a. feilbaar, * -R, vn. feilen, missen, dwalen,
een misslag begaan ; ontbreken, weinig schelen; bezwijmen, bezwijken; bankroet gaan (niet frauduleus).
"-E, f. bankbreuk, v. ; bankroet, fazllissement, O.
FAILLOISE, f. (126) plaats waar de zon ondergaat, v.
FAIM, m. honger, m.; fig. vurige begeerte, v.
FAIRE, m. beuknoot, v. beukeneikel, m.
FAINEANT, a. et m. lui; luiaard, lediglooper, m. "-ER,
vn. lediggaan, luijeren. "-ISE, f. lediggung, m. luiheid ,v.
FAIRE, va. maken, doen, veroorzaken ; laten; verschaffen;
eischen, bieden; it fait froid, - chaud, het is koud , warm ; - cote, (126) op strand vervallen; - les cartes,
de kaarten geven ; - de l'eau, (126) water innemen ; eau, (426) lek zijn; - faire, laten maken; - raison, voldoening geven; bescheid doen; - savoir, laten weten, te
weten doen ; - semblant, zich gelaten, zich houden als;
- force de voiles, alle zeilen bijzetten ; - voile, zeilen,
afzeilen, onder zeil gaan. SE
vrf. et imp. geschieden,
gebeuren, worden ; gemaakt worden ; zich vornten; zich
uitgeven (your iets); zich aanstellen. *-, m. manier,
wijze van werken eens kunstenaars, v.
FAISABLE, a. doenlijk, mogelijk, uitvoerbaar.
FAISAN, m. fazant, fezant, m. *-DEAD. m.jonge fazant, M.
"-DER, vn. et a. SE -, vrf. naar wild smaken, - doen
smaken; laten besterven.
f. fazantenhok, o. "-DIER,
m. fazantenkweeker, m. "-NIER, m. kleine fazant, m.
FAISCEAU, m. bundel, bijlbundel, m.
FAISEUR, m. maker, m. * ...SEUSE, f. maakster, v.
FAISSE,
bieden mend, v. * ...SELLE, f. kaasvorm, m.
"...SER va. teenen invlechten. "...SERIE, f. open mandenmakerswerk, 0. * ...SIER, m. vervaardiger van open
mandenwerk, m.

FAGOT, m. rijs-, takkebos ; bundel, m. ;

FAT.

FAN.
daad, daadzaak, v. ; feit, o. ; zaak, v. ; bedrijf,
geval ; deel, aandeel, o.; hauts -s, heldendaden, v. mv.;
sur le -, op heeter daad ; au -, ter zake ; goed onderrigt; de -, inderdaad; en - de, op het stuk van; si
o ja. "-, p. et a. gemaakt, gedaan ; voorbij; c'en est -,
het is gedaan.
FAITAGE, m. (13) dak; deklood, o. ; (5, 6) dakregt, d.
"...TE, M. top, nok, m. ; kruin, v. * ...TIERE, f. nokpan,
v. ; dwarsstaak op eene tent, M.
FAIX, m. last, m. zwaarte, v.
FALAISE, f. steile kust, v. * -R, va. breken tegen het ;strand.
FALBALA, M. oplegsel, o. * ...CADE, f. (86) bulging, V.
* ...CIFORME, a. zeissen-, sikketvormig.
FALLACIEUX, a. "...SEMENT, adv. bedriegelijk, valsch.
ontbreken,
FALLOIR, vimp. moeten, noodig hebben ; s'en
schelen.
FALOT, m. stoklantaarn, v.; smeerpot; fig. snack, m. *-,
a. * -EMENT, adv. snaaksch, op eene snaaksche wijze.
*-IER, m. lantaarnopsteker, M.
FALOURDE, f. bos dik brandhout, M.
FALQUES, f. p1. (126) zetteborden, o. MV.
FALSIFICATEUR, nl. vervulscher, 111. * ...FICATION, f. vervalsching, v. * ...FIER, va. vervalschen.
FALUN, III. schelpzand, 0. * -ER, va. (136) met schelpzand
bestrooijen. *-ILRE, f. schelpzandgroef, v.
FAME, f. faam, v.
een slechten naam
mal
FAME, a. bien
een goeden
hebbende.
FAMELIQUE, a. et m. hongerig, nooit verzadigd; hongerig
mensch, M.
FAMEUX, a. vermaard, berucht, beroemd.
F AmiL, a. tam, mak (van valken).
zich eigen
FAMILIARISER (SE), vrf. zich gemeenzaam
f. gemeenzaamheid,vertroumaken, gewennen.
tvelijkheid, v.
FAMILIER, a. * ...LIEREMENT, adv. vertrouwelijk, gemeenzoom. "-, m. huisvriend, m.
FAMILLE, f. huisgezin, o. familie, v.; geslacht, O.
FAMINE, f. honger; hongersnood, m.
FANAGE, m. hooibouw, m. het hooijen ; hoolloon,:o. * ...NAISON, f. hooitijd, M.
FANAL, m. scheepslantaarn; vuurbaak, v.
FANATIQUE, a. et m. f. dweepziek ; geestdrijver, m. -drij fster, v. * ...TISER, va. dweepziek maken. m.
dzveepzucht, geestdrijverij, v. fanatismus, O.
FANDANGO, rn. spaansche volksdans, m.
FANE, f. plant-bled, o. ; verwelkte bladen, O. MV. * ...NER,
va. doen verwelken; hooijen. SE -, vrf. verwelken.
* ...NEUR, m. hooijer, .n. "...NEuss, f. hooister, v.
FANFAN, m. hartje, liefje, popje, O.
FANFARE, f. trompet, v. bazuin-, lrompetgeschal, O.
FANFARON, a. et m. snoevend, pogchend ; snoever, zwetser, pogcher, m. * •NADE, f. pogcherij, snoeverij, v.
* -NERIE, f. karakter van een grootspreker,o.;gewoonte
van to pogchen, v.
FANFRELUCHE, f. beuzelachtig tooisel, O.
FANGE, f. modder, m. slijk, o. slib, v.
* ...GEUX, a.
modderig, slijkerig.
FANION, M. (68) trosvaan, v. * ...NISSE, f. gemeene wol,v,
FANON, 111. kossem, m. halskwabbe van het rundvee ; lok
aan den post van een paard, v. ; armband, no.. *-s, pl.
walvischbaarden, m. mv.; slippen aan een bisschopsmijter, v. My.
FANTAISIE, f. in-, verbeelding, fantazie, v. ; zin, inval,
m.; grit, luina, v.; smaak; inval (tens toonkunstenaars
enz.), m. ; vloszijde, v.
FAIT, M.
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FANTASMAGORIE, f. voorstelling van geestverschijningen,
V. "...ME, M. oogbedrog, O.
FANTASQUE, a. grillig, wonderlijk; fantastisch.
FANTASSIN, M. voetknecht (soldaat), m.
FANTASTIQUE, a. * -MENT, adv. ingebeeld, fantastisch.
FANToME, no. spook, o.; hersenschim, v. spooksel; droom-

beeld, o. •
no. jong eener hinde, O. * -NER, va. jongen werpen
(van hinden).
FAQUIN, m. schurk, schobbejak,m.*- ERIE, f. schurkerij, v.
FARAILLON, HI. kleine zandplaat, v.
FAR AIS, M. net voor de koraalvisscherij, O.
FARCE, f. hakmoes, gehakt vleesch, o.; klucht, v. -spel,
O. * ...CER, va. potsen maken. * ... CEUR, 1n. potsenmaker,
kluchtspeler, hansworst, 1n. * ...CIN, M. (112) worm, M.
"...CINEUX, a. met den 11101'M gekweld. * ...CIR, va. opm. opvuller, pasteirotten, doorspekken.
bakker, no. *...cissuRE,If. het opvullen.
FARD, no. blanketsel, o. ; pronk, valsche sclaijn, m. ; veinzerij, v. * ...DAGE, m. (126) overlast, bundels hout
in het ruim, m. MV. * ...DE, a. geblanket ; opgesmukt ;
geveinsd. "-E, f. baal koffij, v. * ... DEAU, M. last, m.
pak, o.; (67) losse grond, M. * ...DER, va. blanketten ;
opsmukken, een valschen glans geven.
FARFADET, M. kaboutermannetje, o.; ligtzinnig mensch,
M. * ...FOUILLER, va. et n. doorzoeken, dooreensmijten,
frommelen, havenen.
FARGUES, f. pl. (126) opboeisels, o. My.
FARIBOLES, f. pl. zotternijen, sprookjes, v. o. My.
stuif-, stofnzeel, O. * ...NER,
FARINE, f. meet, o.; folle
va. in meet wentelen, met meet bestrooijen. * ...NET, no.
dobbelsteen met oogen slechts aan edne zijde, m. * ...NEUX,
a. melig, meelachtig. "...NIER, m. meelkooper,
* ...NIERE, f. meelkist, -ton; meelverkoopster, v.
FARLOUSE, f. veldleeuwerik, m.
FAROUCHE, a. wild, woest, menschenschuw.
FASCE, f. (116) balk, m. dwarse streep, v. "...a, a.
dwarsgestreept. "...cio1, a. gestreept (van schelpen).
no. het maken van legertakkebossen.
FASCINA GE,
"...NATION, f. verblinding, betoovering, begoocheling, v.
va. verblinden, be* ...NE, f. legertakkebos, m.
f. zekere slak, v.
goochelen, betooveren.
FASEOLE, f. gespikkeld boontje, O.
FASHIONABLE, a. naar de mode.
FASTER, vn. (126) (van zeilen) fladderen, killen.
FASTE, no. pracht, staatsie, hoovaardij, v. *-s, p1. tijdwijzer der oude Romeinen, m. ; jaarboeken, o. My.
FASTIDIEUX, a. "...SEMENT, adv. verdrietig, vervelend ;
verdrietelijk.
FASTUEUX, a. "...SEMENT, adv. prachtig, -lijk, hoovaardig, -lijk, opzigtig, -lijk.
FAT, no. et a. lafbek, ingebeelde gek, m.; laf, mal, zot.
FATAL, a. * -EMENT, adv. noodlottig, -lijk. * -ISME, M.
leer van het onvermijdelijke noodlot, v. * -ISTE, m.voorstander van het fatalismus, no. "-ITE, f. lot, noodlot,
ongelukkig toeval, o. rampslag, no.
FATIDIQUE, a. * -MENT, adv. voorspellend.
a. vermoeijend, afmattend.
f.
FATIGUANT,
zware arbeid, m. vermoeidheid, afmatting, v.
p. et a. vermoeid; stijf, levenloos (van schilderijen).
va. vermoeijen, afmatten, lastig vallen. SE -,
vrf. zich vermoeijen, zich afmatten.
FATISTE, In. dichter, poe'et; fig. grappenmaker, M.
FATRAS, in. hoop, m. nutteloos twig, o.; prullekraam, v.;
fig. omslag van woorden, no. "-SER, vn. beuzelen.
f.
FATUAIRE, m. (77) geestdrijver; bezetene,
FAON,
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FAU.

M. laf
lafheid, zotheid, v. "...osnrfi, f.
ingebeeld karakter, 0.
FAU, m. beukenboom, beuk, m.
"-ER, va.
FAUBERT, m. zwabber, m. scheepsdweil, v.
zwabberen, dweilen.
FAUBOURG, m. voorstad, v. ; les faubouriens, de bewoners der buitenwijken.
FAUCHAGE, M. * ...CHE, f. het maaijen. * ... CHAISON, f.
maai-, hooitijd, m. * ... CHARD, m. kleine sikkel, m.
* ...CHAE, f. dagwerk eens tnaaijers, o. "...CHER, va.
maaijen.
vn. (86) maaijen, zwaaijen. "...CHET, M.
hooilzark, V. *...CHEUR, M. maaijer, M. * ...CHEUX, M.
hooiwagen (insekt), m.
FAUCILLE, f. sikkel, m.
m. kap-, hakmes, o.
FAUCON, m. valk, m. * - NEAU, m. falkonet (klein veldstulc), o. * - N.ERIE, f. valkenjagt,v.; -huis, o. valkerij, v.
* -NIER, m. valkenier, m. * - NIhRE, f. valkenierstasch, v.
FAUDAGE, m. het vouwen van Laken; merk (van zijde), o.
"...DET, m.
"...DER, va. (stoffen) vouwen; merken.
voetrooster der droogscheerders, m. "...FILER, va. rijvrf. zich mengen, met wijde steken naaijen. SE
gen, - indringen, - met iemand naauw verbinden.
"...FILURE, f. geregen naad,
FAURE, m. Faun, boschgod, m. ; fauna, beschrijving der
dieren van een land, v.
FAUSSAIRB, m. vervalscher, bedrieger, falsaris, M.
FAUSSE, a. voy. FAUX. * -- ALARME, f. loos alarm, o.
* --ATTAQUE, f. looze aanval, m. * -- CORDE, f. valsche
snaar, v. * -- COUCHE, f. miskraam, v. * ---MANCHE,
f. losse
overmouw, v. "—MARCHE, f. (75) bedekte
tnarsch, M. "--MONNAIE, v. valsche munt, v. t--PAGE,
f. (10) schutblad, o. "—QUILLS, f. (126) looze kiel, V.
heimelijke deur, achterdeur, v.
f. looze
"--VOILE, f. (126) vlieger, m.
FAUSSEMENT, adv. valschelijk, ten onregte, verkeerdelijk.
FAUSSER, va. verdraaijen, krom buigen ; trouweloos
handelen, zijn woord niet houden; - compagnie, wegsluipen.
FAUSSET, m. zwikje, o. piepende stem; valsche diskant v.
FAUSSETE, f. valschheid, onwaarde ; dubbelhartigheid, v.
FA USSURE, f. verwijding, bogt (eener klok), v.
feil, Pout, schuld, v. ; gebrek, o.;
F AUTE, f. misslag,
d'impression, - d'orthographe, druk-, spel-, schrijftout, v. ; - de, bij gebrek aan...
FAUTEAU, M. (77) muurbreker, stormram, M.
FAUTEUIL, m. leuning-, armstoel ; voorzittersstoel, M.
begunstigFAUTEUR, M. "...TRICE, f. begunstiger
ster eener parlij, v.
weideregt,O.
FAUTIF, a. gebrekkig; met fouten. *...TRAGE, M.
FAUVE, a. vaalrood, rosachtig ; bêtes -s, rood wild, 0.
"...VEAU, m. vaalroode os, m. * ... VETTE, f. bastaardnachtegaal, m.
FAUX, f. zeis, zeissen, v. *-, a. valsch, leugenachtig, onecht, nagemaakt, vervalscht ; geveinsd, trouweloos ; h
kwalijk dragen ; (82)
ten onregte, vergeefs ; porter to
niet sluiten. *-, m. het valsche, onware. *- ACCORD,
m. valsche loon, M. "—BOIS, m, waterloot, f. wild hout,
grint, o. "—BOURDON, in. eenvormig kerkgezang, 0.
"--BRAS, m. pl. (126) waterlooze brassen, m. my.
- BRAVE, M. windmaker, m. * -- BRILLANT, in. valsch
edelgesteente; klatergoud, schijnschoon, 0. * --ETAI, m.
(126) looze stag, v. * --FEU, M. het weigeren eens
schietgewecrs. * -- FEU(, M. pl. (126) blikvuren. o. mv .
kleine kosten, m.
pl. onnutte
* --FRERE, m. verrader, M. * --FROMENT, Ill. vlughauitvlugt, v.
ver, v. k —FUYANT, m. sluipweg,

FEN.
5 --JOINT, M. (107) gapende naad, m. *valsch licht, o. * -- MANTEAU, m. schoorsteenmantel,

m.
m.

* --MONNAYEUR, m. valsche munter, m. 5 --PAS, m.
misstap, m. * -- PLI, m. valsche plooi, v. "--PONT, M.
(126) koebrug, v. * -- SABORDS, m. pl. (126) blinde geschutpoorten, v. mv. * -- SAUNAGE, m. sluikhandel van
zout, m. zoutsluikerij, v. * -- SAUNIER, in. zoutsluiker,
M. * --SEMBLANT, m. valsche schijn, M.
FAVEUR, f. gunst, v. gunstbezvijs, o. gelegenheid, beleefdheid, dienst, v. ; aanzien, o. ; toegevendheid, v. ; entrée
de -, vrije toegang, m.; jours de -, respijtdagen, m. mv.
FAVORABLE, a. * -MEN•, adv. gunstig, genegen,gunstiglijk.
FAVORI, M. * -TE, f. gunsteling, lieveling, begunstigde, in.
en v. *-s, m. pl. bakkebaarden, m. my. *-SER, va.
begunstigen, bevoordeelen ; voortrekken.
m.
AGE, M. erfleengoed, 0. "...AL, a. getrouw.
boezemvriend, M. "...AUTL f. trouw, v.
FEBRICITANT, a. koortsig. * ... FUGE, M. koortsverdrijvend
middel, o. "...LE, a. koortsig, koortsverwekkend.
FECAL, a. matiere -e, menschendrek, M. * ...CER, vn.
zakken, droesem maken, bezinken (van vochten).
FIXES, M. pl. zinksel, grondsop, o. ; droesem, M.
FECIAUX, M. pl. (25) verbondepriesters; wapenherauten, m. mv.
tgcortD, a. vruchtbaar. * -ANCE, f. vruchtbaarmaking, v.
* -ATION, f. bevruchting,v. * - ER, va.bevruchten,yruchtf. vruchtbaarheid, v.
baar maken.
l'gcuLR, f. droesem, m. zetmeel, 0. * ...LENCE, f. ( 22). aanzelsel van pis, 0. * ...LENT, a. (22) dik,drabbig. * ... LERIE,
f. zetmeel-fabriek, v. *...LITE, f. zetmeelbeginsel, 0.
FED 'ERALISER (SE), vrf. een bondgenootschappelijken regeringsvorm invoeren. "...RALISME, m. stelsel eener
bondgenootschappelijke regering, bondgenootschappelijk
regeringsstelsel, 0. "...RALISTE, M. aanhanger van het
federalismus, m. * ... RATIF, "...RAL, a. bondgenootschappelij k. * ...RATION, f. verbond, bondgenootschap, o. *...RE,
a. et m. verbonden; verbondene, m.
FEE, f. toovergodin, toovernimf, v. "--RIE, f. tooverkunst,
• tooverij, v. -spel, o.
FEINDRE, va. et n. veinzen, voorgeven, verzinnen; huichelen ; aarzelen ; hinken.
FEINT, p. et a. geveinsd; verzonnen, blind, loos. * -E, f.
veinzerij, list, v.; (01) looze stoot; (10) bleeke afdruk;
soon van elft, m. ; (112) kreupelheid, v.
F•ELATIER, m. glasblazer, m.
FELE, f. glasblazers blaaspijp, v. "... LER, va. data barsten. SE -, vrf. barsten ; it a le timbre fele, het scheelt
hem in den bol, hij heeft een slag van den molen weg.
f. geluicwensching, V. -wensch, m. "...CIf. galukzaligheid, v. "...LITER, va. geluk wenschen.
SE -, vrf. zich verheugen, zich gelukkig achten.
FluaN, m. goudgewigt, a. ; les Mins, het kattengeslacht.
va. blazen, sissen (als de katten).
FELON, a. trouweloos. * - IE, f. ontrouw ; trouweloosheid,
v. ; verraad (in het leenstelsel), 0.
FELOUQUE, f. roeisloep, feloek, v.
FELURE, f. scheur, berst, reet, v.
FEMELLE, a. et f. vrouwelijk; wijfje, o. S-s, f. p1. FEMELOTS, m. pl. (126) vingerlingen aan het roer, m. my.
FgmtNirt, a. vrouwelijk. "-, m. (98) vrouwelijk geslacht, O.
* -ISER, va. een woord van het vrouwelijk geslucht maken.
FEMME, f. vrouw, v. wijf, o. ; - de ehambre, - de charge,
kamenier; huishoudster, v. * - LETTE, 1. onnoozel
zwak wijfje, teer vrouwtje, 0.
FEMUR, In. dijbeen, 0.
FENAISON, f. hooitijd, hooibouw, m.

FEU.

PER.
faire le -, pogchen, grootspreken. * ...DERIE,
* ...DEUR,
f. ijzerkloving, -kloverij, v. ; staafhamer, m.
m. klover van ijzer, m. ; - de naseaux, zwetser, snoeshaan, m. * ... DILLER (SE), vrf. bersten, splijten, springen. * ... DIS, m. splijting der leiblokken, v. * ... DOIR, m.
kloofbeitel, m. * ... DRE, va. splijten, kloven, klieven,
vrf. barsten, vaneensplijten.
doorklieven. 8B
FENETRAGE, m. vensterwerk, o. de venters, o. mv.;
venstergeld, O. * ...TRE, f. venster, O.
FENIL, m. hooiberq, hooirook, m. hooischuur, v.
FBNouIL, m. venkel, v. * - LETTE, f. venkelwater, o.;
soort van appel, m.
k ...TION, f. woeker, m.
FENERATEUR, M. woekeraar, m.
FENTE, f. spleet, reet, scheur, kloof, barst, v.
leenroerig,
leenregtelijk. *-ITA ,
adv.
-EMENT,
FEODAL, a. *
f. leenroerigheid, v. leenwezen, O. "-ISMS, M. leenstelsel, O. * ...DATAIRE, M. leenheer, m.
d'une
FER, M. ijzer ; fig. zwaard, staal, o. degen, m.; canne, beslag van eenen rotting, o.; - de cheval, hoeNzer ;
les
strijkijzer;
repasser,
- a friser, haar-, krulijzer ; - a
fers, boeijen, ijzers; ketenen; gevangenschap, slavernij, V.
FER-BLANC, M. blik, o. * ...BLANTIER, M. blikslager, M.
FER-CHAUD, m. zuur, o. heete node, v. ; (22) brandijzer, O.
FERIAL, a. dagelijksch, alle werkdagen ibehalve des Zondags en Zaturdags). * ...RIE, f. (140) werkdag der week,
m. -8, f. pl. (25) vier-, rustdagen, m. mv. "...RIN, a.
(22) boosaardig." ...RIR, va. sans coup -, zonder slag of stoat.
FERLAGE, M. (126) het reven der zeilen. * ...LER, va. de zeilen inhalen." ...LIN , m. zek. landmaat ; zek. wollen stof, v.
FERMAGE, m. pachtgeld, o. m. ijzeren tralie,
v. * ...MANT, a. toesluitende, besluitende ; h portes -es,
met poortsluiten.
FERME, f. pacht-, landhoeve ; pacht, v. *-, a. et adv. vast,
sterk, onbewegelijk; standvastig, onwankelbaar, ferm;
fiksch ; onverschrokken. *-1 int. houd moed I * -MENT,
adv. standvastiglijk, kloekmoediglijk.
fig.).
FERMENT, m. gist, gest, v. al wat gisten doet (ook
* -ATIF, a. gistende.
"-ABLE, a. voor gisting vastbuar.
*-ATioN, f. rijzing, gisting ; gisting ander het yolk, v.
* -ER, vn. rijzen, werken, gisten (ook fig.). "-ESCIBLE,
a. tot gisting geneigd.
FERMER, va. sluiten, toesluiten, toedoen ; stoppen ; spervrf. sluiten,
ren, versperren, insluiten, omringen. SE
"...METE, f. vastheid;
zich sluiten, gesloten warden.
...MBTURB,
f.
*
sluiting,
.v. slot, O.
standvastigheid, v.
* ...MEUR, m. (74) sluitspier, V.
FERMIER, m. pachter, m. *...MIERB, f. paehtster, v.
m. slot aan een boek, o.; fermoorFERMOIR, m. haak
beitel, m. ; ovendeksel, o.
FENDANT, M.

FERNAMBOUC, M. BraZi/iehOUt, O.
FEROCE, a. wild, woest, wreed.

f.
woestheid, wreedheid, v.
f. oud ,jzer, o. * ...LER, va. kletteren, met
de degens schermutselen ; twisten, krakeelen. * ...LEUR,
m. voorvechter ; oudijzer-, oudroestverkooper, m.
hoefsmid, m.
FERRANT, a. marechal
FERRE, f. (143) nijptang, randkolf, v.
chemin
vaste weg,
FERRE, a. beslagen; bedreven;
staalwater, o. ; style
steenweg, m. ; can -e, gestaald
gueule-e,
stootende stijl, m. ;
gulzige keel, v.
harde
O. * ...RER,
* ...REMENT, m. ijzeren werktuig; ijzerwerk,
va. beslaan (met ijzer) ; - d'or, - d'argent, met goud -,
met zilver beslaan ; - un cheval a glace, een paard ten
ijs beslaan. * ...RET, m. beslag, o. stilt (van een veter),
v. * ...RETIER, m. hoefhamer, m. * ...REUR, m. bealagmaker; plombeerder, m. *...nzrsE, f. die needs
FERRAILLE,
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f. (39) lederen zak, m. * ...RIFICATION, f. ijzerwording, V. * ...RIQUE, a. (90) ijzer bevattende, ijzerachtig.
* -NERIE, f. ijzerFERRON, m koopmaft in staafijzer, m.
smederij, V. -winkel, m. "-NIER, m.ifzerkramer,-verkooper, m. *-NiERE, f. ijzerverkoopster, v. ; voorhoofdkettingje, o.
FERRU'GINEUX, a. ijzerachtig, ijzer bevattende, ijzerhoudende. * ...MINATION, f. ijzersoldeersel, O.
FERRURE, f. beslag, ijzerwerk, o. ; het beslaan der paarden.
FERTILE, a. vruchtbaar. "...LISATION, f. vruchtbaarmaking, v. "...LISER, va. vruchtbaar maken. * ...LITE, f.
vruchtbaarheid, v.
FERU, a. (112) gekwetst ; fig. verliefd. * -LE, f. plak, v.
FERVENT, a. FERvEmmENT, adv. ijverig, blakende, vuriglijk. * ...VETTR, in. ijzer, m. drift,v.; godsdienstijver, tn.
FESSE, f. bit, M. "--CAHIER, M. afschrijver (om loon), tn.
"...SEE, f. bilsla* --MATHIEU, M. vrek, woekeraar, m.
gen, m. mv. * ...SER, va. op de bitten slaan, - geven.
"...SEUR, in. die gaarne op de billen geeft; (145) kopm. billen, v. mv. aars,
pendraajer, m.
dik gebild.
gat, achterste, o. *...su, a. wet
FESTIN, M. gastmaal, feestmaal, feest, festijn, O. "-ER,
va. feestelijk onthalen, gastereren.
O.
FESTON, M. loofwerk, o. bloemkrans, m. festoen,
* -NER, va. met loofwerk versieren.
FESTOYER, FITOYER, va. wet onthalen.
FETE, f. feest, o. ; feestdag, heilige dag ; naam-, geboortedag, m. ; - des morts, Allerzielendag. * --DIEU, m.
H. Sakramentsdag. "...TE, a. onthaald ; gevierd, geprezen. * ...TER, va. vieren, een vierdag houden ; feesbeslaat.

telijk
FETICHE, f. benaming der afgodsbeelden van de negers,
v. * ...CHISME, M.. afgodendienst der negers, v.
f. stank, m.
FETIDE, a. stinkend.
FATu, m. stroohalm, M. * ...TUB, m. voy. FOETUS.

vuur, o. ; haardstede, v. ; brand, m.; Licht, o.;
glans, m.; vuur, o. drift; (113) defensieltjn, v.;
d'artifice, vuurwerk ; - du ciel, bliksemvuur, warlicht,
o.; - follet, dwaa//icht, o. ; - gregeois, grieksch vuur ;
- de paille, fig. voorbijgaande drift; - saint-Antoine,
(22) St. Antonius-vuur, o. roos, v. *-, a. wijlen, zalilaatst overleden.
ger, onlangs
FEUDATAIRE, m. et f. leenman, m. leenvrouw, v. * ...DE, rn.
voy. FIEF. * ...DISTE, m. die in het leenregt ervaren is.
FEUILLAGE, m. loaf, lof, lofwerk, O. * ...LAISON, f. uitbotting der bladeren, bladschieting, v.
m. kloosterzuster
FEUILLANT, M. * -INE, f. monnik
van St. Bernard, v. "-INE, ,f. soort van gebak, vliegertje, boterbanket, O.
vet papier ; schrift, geschrift,
FBUILLE, f. blad ; blad
o. ; lijst, v.; - periodique, maand-, tijdschrift ; weekblad,
o. ; yin de deux -, de trois feuilles, twee-, driejarige
wijn, m. ; - d'os, schilfer van een been, v.; - de scie,
zaagblad, o. ; en feuilles, in losse bladen, ongebonden
(van boeken). * --MORTE, a. donkergeel. * ...LEE, f.
loofwerk
loaf van een boom, O. * ...LER, vn. bladeren
schilderen. * ...LET, tr. blad eens boeks, - eens briefs;
lijntje, plankje, o. ; (54) zaag ; streng sajet, V.
FEUILLETAGE, m. geblaclerd gebak, vliegertje; gebrek
in glas, O. * ...TER, va. doorbladeren; boterdeeg maken. "...LETON, m. mengelwerk in een dagblcul; dun
liniaaltje, O.
FEUILLERE, f. ader in eene steengroeve, v. "...LETTE, f.
half okshoofd, o.
Fzuuzu, a. bladrijk. *-BB, f. (407) groeve, spanning, v.
FEU, M.
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FIG.

f. houten heugel win een muilezels-zadel, m.
FEuRRE, m. voeder, miststroo, O.
FEUTRAGE, M. het vilten. "...TRE, M. vilt, O. * ...TRER,
"...TRIER,
va. met vilt beleggen; met wol enz. vullen.
m. viltmaker, m. "...TRIERE, f. zijplap, viltlap, m.
FEVE, f. boon, v. ; - de café, - de haricot, - de marais,
koffij-, snij-, tuinboon.
gedroogde witte boon, v.
FEvigRoLE, f. kleine
FEVRIER, m. Februarij, Sprokkelmaand, v.
F1, int. foci! *-, m. ossenschurft, O.
FIACRE, m. huurkoets; slechte koets, v.; huurkoetsier, m.
FIAMETTE, f. vuurkleur, v.
FIANcAILL ES, f. pl. ondertrouw, v. *...cg, M. -E, f. onV. "...CER,
dertrouwde, verloofde, bruidegom, braid, m.
va. ondertrouwen, zich verloven.
fig. mislukken, stranden, slecht uitFIASCO, M. faire
vallen; (108) sissen, uitfluiten.
FIAT 1 int. het z,j zoo! toegestaan
FIBRE, f. vezel, V. "...BREUX, a. vezelachtig. * :..BRILLS,
f. dun -, fijn vezeltje, O. "...BRINE, f. vezelstof, v.
"...BRINEUX, a. vezelslofachtig.
Fic, m. (22) uitwas, o. aanbei, speen, V.
FICELER, va. met bindgaren binden. *.. CELLE, f. bindgaren, O. * ...CELLIER, M. haspel, garenwinder, M.
"...CHER, va.
FICHE, f. kram, v. houvast, o. ; (46) fiche, v.
inslaan, inheijen; je t'en fiche, zeer verpligt, daar komt
niets van. "...CH ERON, m. luns, lens, v. "...CHET, M. ivoren
pennetje bij het tiktakspel; papiersnippertje,
o. *...cHEuR,
m. kalkinvoeger, -strijker, ni. *.. CHOIR, m. voorhangm. vrouwenhalsdoek, m. -, a.
stokje, houvastje, o."
-MENT, adv. armzalig.
FICTEUR, M. (77) worker in wassenbeelden, m.
"...TICE, a.
kunstmatig, verdicht. "...TIF, a. verdicht. "...TION, f.
verdichtsel, O. -NAIRE, a. (83) op eene fictie gegrond.
FIDf1I-COMMIS, m. erfmaking met last van overgifte, v.
fidei-commis, O. * -SAIRE, FIDUCIAIRE, m. erfgenaam
onder fidei-commis, M.
f. borgtogt, m.
FIDEJUSSECR, m. borg, m.
;
FIDELE, a. et m. trouw, getrouw; geloovig ; geloovige, m.
les -s, de geloovigen. "-NIENT, adv. getrouwelijk; naauwkeuriglijk, met naauwgezetheid.
f. trouw, getrouwheid, v.
FIEF, M. leengoed, leen, o. ; - dominant, hoofd-, opperleen ; - servant, achterleen. "-FANT, in. leenheer, 111.
* -FATAIRE, M. leenman, M. "-FA, f. grondrente, grondpacht, v. * - Fg, a. beleend; van een leen afhankelijk ;
volslagen, aarts... "-PER, va. tot leen geven.
FIEL, M. gal, v. ; fig. haat, toorn, in. gal, v.
FIENTE, f. mest van vee, m. "-R, vn. drek lozen (van
dieren). *-ux, a. vol drek, vol meet.
vrf. (op iemand)verFIER, va. aan-, toebetrouwen. SE
trouwen, zich (op iemand) verlaten.
adv.
trotsch
;
fier;
moedig, vermeFIER, a. FIEREMENT,
tel; duchtig ; met fierheid, stoutelijk.
*--h-BRAS, m.
f. trotschheid, fierheid, v.
pochhans, opsnijder, m.
* -TONNEUR, m. muntmeester, m.
FIEVRE, f. koorts, v. ; - bilieuse, galkooris ; - chaude,
scarlatine, - putriintermittente, - lente, - pourpree,
de, - quotidienne, - quarte, - tierce, heete
afgaande
vlekken-, scharlaken-, rot-, alledaagsche
slepende
derdendaagsche
anderendaagsche koorts.
FIfNREUX, a. koortsig, koortsverwekkend.
"...VROTTE, f.
ligt koortsje, o. rilling, v.
FIFRE, tn. dwarsfluitje, o.; pijper, M.
FIGEMENT, m. stremming, v. "...GER, va. doen stremmen.
vrf. stremmen, stollen.
SE

vn. willen uitsteken. * ...LETTE, f. witte druif, v.
FiGuE, f. vijg, v. "-RIE, f. vijgenboomgaard, m. "...GUIER,
M. vijgenboom, m.
FIGUR ANT, m. "-E,- f. figurant, balletdanser, m. -es, v.
"...RATIF, a. "...RATIVEMENT, adv. vertoonend, afbeeldend ; zinnebeeldig; op eene figuurlijke wijze. "...RE, f.
verbeelding, v. beeld ; menschbeeld ; afbeeldsel,o. figuur,
gestalte, houding, v. *...RE, a. verbeeldend, afgebeeld;
figuurlijk, overdragtelijk. "...RAMENT, adv. oneigenlijk,
overdragteljk, beeldsprakig. * ... RER, va. et n. of-,
verbeelden, voorstellen, zinnebeeldig voorstellen, veel vertooning figuur maken ; overeenkomst hebben (met).
SE -, vrf. zich verbeelden, zich voorstellen. "...RINES, f.
pl. (92) beeldjes, o. mv.; lnjwerk, o.
FIR, m. draad, m. garen ; snoer, o. ; fig. scherpte, snede,
d'or,
v.- vloed, stroom, m. ; - h plumb, schietlood, o. ;
- d'argent,
'
goud-, zilverdraad, o. ; - de caret, kabelgaren, o. ; - gros, pekdraad ; - de perles, parelsnoer, o.;
- retors, getwijnd garen.
FILADIgRE, f. schouw (vaartuig), V.
FILAGE,' m. het spinnen ; spinloon, O.
FILAMENT, in. (53) vezeltje, O. * -EUX, a. vezelachtig.
FILANDIERE, f. spinster, v. *-, a. soeurs filandibres,
schikgodinnen, v. MV. * ...DRE, f. wier, zeegras, o. -s,
pl. zomerdraadjes, o. my. ; wormen in ligchamen, m.
; gebreken in spiegelglas, o. MV. "...DREUX, a.
dradig (van vleesch).
FILARDEAU, m. regtstamnzige jonge boom, m. ; krulsnoekje, o. * .. DEUX, a. aderig (van steenen).
FILARETS, m. pl. (126) leijers, v. my. leaning, v.
FILASSE, f. geltekeld vlas, o. gehekelde hennep, M. "...SIER,
f. vlas-, hennepbereider, -verkooper, m.
- verkoopster, v.
FILATRICE, f. zijdehaspelaarster, v. "...TURE, f. zijdespinnerij, v.
FILE, f. rij, v. ; gelid, rot, o. ; feu de -, twee-gelederenvuur, rottenvuur ; is la -, in eene rij, achter elkander.
"...LE, m. gottd-, zilverdraad, m. -, a. geweven. "...LER,
va. et n. spinnen, gouddraad spinnen ; waslicht trekken ; laten schieten, vieren ; zich als een draad uittrekken ; in eene rij achter elkander gaan ; fig. spinnen, smeden, brouwen ; fig. uitsnijden, heen gaan; -.
doux, zoete broodjes bakken ; - de loch, (126) loggen.
f. hennep-, vlasspinnerij ; lijnbaan, v. "...LET,
M. draadje ; vezeltje; net ; nierstuk (van eenen os), o.;
tongriem, m. ; vergulde lijn op den rug van een bock,
v.; -s de bastinguage, (126) vinkenetten, o. My. "...LEUR,
"...LEUSE, f. spinster, v.
M. spinner, draadtrekker, m.
f. kinFILIAL, a. "-EM ENT, adv. kindeilijk.
derlijkheid, v. kinderlijke gevoelens, o. my. "...ATION,
f. kindschap, o. afstamming ; fig. aaneenschaketing, v.
FILIERE, f. trekijzer, o. ; steenader, v. ; dakbalk, en.
FILIFORME, a. druadvormig. "...CRANE, m. fijn -, doorzigtig draadzverk; vlechtzverk; (78) ivatermerk, O.
FILIN, M. (126) tens, wantslag, M.
FILLE, f. dochter, v. meisje, o. vrijster, deern, v. ; -s de
memoire, (19) zanggodinnen, v. MV. "...LETTE, f. jong
- klein meisje, O.
FILLEUL, in. "-E, f. (loop peetkind, -soon, -dochter, o. in. v.
FILOCHE, f. dik motentouw ; soort van netwerk, o. * ...LoN,
m. mijnader, v. "...LOSELLE, f. floretzijde, v.
FILOTIER, en. f. koopman koopvrouw in garen, m. v.
FILOU, ni. gaauwdief, beurzensnijder ; valsche sprier, M.
* -TER, va. listig stelen,ontfutselen. * -TERIE, f. gaauwdieverij, v.
FIGNOLER,

FLA.
FILS, m. zoon, m.; faire le beau -, den mooije uithangen.
FILTRATION, f. doorzijging, filtrering, v. * ... TRE, m.
zijgdoek, -papier, o. ; tooverdrank, M. * ...TRER, va.
doorzijgen, filtreren. SE -, vrf. doorzijpelen.
FILURE, f. spinsel, o. draad, m.
FIN, f. einde, slot, besluit, doel, o. ; h bonne -, met een
good doel. "-, m. het hoofdpunt, het gewigtigste. *-, a.
fife, dun, tedr; fig. schrander, listig, slim.
f. eindpaal van een regtsFINAGE, M. uitgestrektheid
gebied, limietpaal, m.
FINAL, a. eindigend, sluitend. * - E, f. (93) eincllettergreep, v.; (109) sluitstuk, O. *-EMENT, adv. eindelijk,
ten laatsle, ten slotte.
gerced geld, o. ; chiffre de -, roFINANCE, f. baar
meinsch getalmerk, o. *-s, pl. publieke schatkist, v.;
staatsinkomsten, v. mv.; geldmiddelen, o. mv. ; het
geldwezen, financien, v. my. ; kunst die to regelen, V.
* ...CER, va. et n. geld geven, opbrengen ; fig. dokken,
in de bears tasten. "...CIER, a. financieel. *-,m. rent-,
schatmeester; financier; rifle man, M.
FINASSER, vn. listige streken gebruiken. * - IE, f. slinksche listige streken, v. My. "...SEUR, M. draaijer,
bedrieger, m. * .. SEUSE, f. bedriegster, v.
FINATRE, f. slechte zijde (stoffe), v.
FINAUD, a. slim, listig in kleinigheden, sluts). *-, m. slimme
gast, gait, M.
FINEMENT, adv. listiglijk, fijn, met loosheid, sluw.
FINER, va. beuren, ontvangen. "-, vn. sterren. * - IE, f.
fineerderij, v.
FINESSE, f. fijnheid, dunheid ; list, loosheid, slimheid;
fijne geestigheid, v.
FINS, a. voltooid, volmaakt. *-, m. laatste hand, voltooijing, voltedigheid, v. '- MENT, M. (92) volkomenheid, v.
FINIR, va. et n. eindigen, besluiten, voleinden ; een einde
nemen, ophouden.
FINISSEUR, m. polijster ; afwerker,:voltooijer ; (145)
puntslijper, m.
FINITO, m. het slot -, het sluiten eener rekening.
FIOLE, f. glazen fleschje, o. fool, V.
FION, M. bevullige houding, v.; slag, m.
FIRMAMENT, m. firmament, uitspansel, o.
Fisc, m. schatkist van den staat, v. * - AL, a. lot de
ALITE, f. wetten op het
staatsschatkist behoorende.
stuk der schatkistbelangen, v. mv.; gestrenge toepassing dozer wetten, v.
FISCELLE, f. mandje, o. ; kaasvorm, m.
FissIPEDE, a. met geslepen ktaauwen.
scheur in de beenderen, v.
FISSURE, f. spleet
FISTULE, f. (36) fistel, v. * ... LEUX, a. fistelachtig ; (53)
holbladerig.
FIXATION, f. gezette prijs, m. ; bepaling, vastst ening ; (90)
stremming, v.
FIXE, a. vast, onbewegelijk, zeker, bepaald; etoiles fixes,
caste sterren, v. mV. * - MENT, adv. stiff, sterk, slrak.
FIXER, va. vaststellen,. bopalen, bestemmen, vestigen. SE
vrf. zich vestigen; tot iets besluiten, bij iets blijven.
f. (90) vastheid, onvlugtigheid in het rune, v.
FLABELLER, va. lucht toewaaijen.
FL ACCIDITA, f. weekheid, slapheid, v.
FL A CHE, f. kuil, m. holte in eene strait; spleet, v.
kwast (in hoist), M.
FLACON, m. schroeffiesch, v. reukfleschje, O.
FLAGELLATION, f. geeseling, v. * ... LER, va. geeselen.
FLAGEOLET, in. flageolet-fluitje, O. * ...LEUR, m. flageoletspeler, m.
f. flikflooijerij, v.
FLAGORNER, vn. flikflooijen.
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f. flikflooijer, m. -flooister, v.
oogendienaar, oorblazer, m.
FLAGRANT, a. en - delft, op heeterdaad.
FLAIR, m. reuk (van een bond), M. * -ER, va. et n. ruiken, snuffelen.•"-EUR, m. tafelschuimer, m.
* ... MARD, M. vlamFLAMANT, M. strandvogel, m.
mend zwaard, m.
FLAMBANT, a. vlammend. "...BART, M. vlammende kool,
v. ; dwaallicht aan den mast op schepen, O. * ...BE, f.
lischbloem, iris, f. *...13E, a. bedorven, verloren, weg.
* ...BEAU, m. fukkel, toorts, flambouw ; kaars, v. ; kandelaar ; stokebrand, M. * ...BER, va. et n. zengen, roos:
ten;mgsolvbdruipen;am(126)
flamberen. * ...SERGE, f. degen, m. rapier, O. * ...BOISE,
vlammend,
f. (36) springend vuur, O. * ...BOYANT, a.
flikkerend, glinsterend. -E, f. soort van vuurwerk, o.;
zekere tulp, v. * ...BOYER, vn. vlammen, flikkeren.
FLAMME, f. vlam, v.; gloed, liefdegloed, m.; laatifzer,
o.; wimpel, m. "-ROLE, f. vreevitur,blikvuur,o. * ...1►1ECHE, f. vlammetje, vonkje, O. * ... METTE, ni. (36) koplancet, o. vuurkleurige bruidslitijer, ni.
* ...MIG ERE, a. vlamdragend. *...mivoLE, a. snel als
de vlam. *...MIVOME, a. vlammenspuwend.
FLAN, m. vlade, vla ; schrootplaat, v.
FLANC, M. zijde, flank, v.; fig. boezem, m.
FLANCIIET, M. (115) ribbestuk, O. * ...CONADE, f. (91)
zijstoot, m.
FLANDREL ET, m. eijerkoek, M. * ...DRIN, m. lange slungel, M.
FLANELLE, t'. flanel, flenel, V.
FLiNER, vn. strautslijpen. "...NEUR, m. lecliglooper, m.
FLANQUER, va. (113) van ter zijde bestrijken, - bedekken.
SE -, vrf. zich neerplakken.
FLAQUE, f. poet, plus, m. *...QuLE, f. klets, (spat water
enz.), v. * ...QUER, va. bespatten, bestorten (slat het
klelst). vn. (125) zakkrn.
FLASQUE, a. slap, mat; fig. kleurloos. *-, f. lederen
kruidflesch, v. "-, m. zijstukken van een rolpaard, o.
m. pl. (126) slanders, klampen, m. mv.
inv.
FLATER, FLATIR, va. (70) pletten. * ... TOIR, M. plethamer, m.
FLaTRER, va. een hand die van een 'dollen hond ge
beten is, met een gloeijend ijzer vase den kop branders.
* ...TRURE, f. (44) unjkplaats, v.
FLATTER, va. vleijen, streelen, liefkozen, flikflooijen. SE
vrf. zich vleijen. * ... TERIE, L vleijerij, pluintstrijkerij, v. "...TEUR, * ...TEUSE, a. et m. f. vleijend, liefkozend ; vleijer, m. vleister, v.
FLATUEUX, a. winderig, opblazend. * ... LENCE,
f. tvinderigheid, v. "...OSITg, f. (22) opgeblazenheid, v.
FLAVP.OLE, f. bastaard-nachtegaal, M. "... VERT, in.
dikbek, (vogel), m. "...VESCENT, a. vaal, geelachtig.
Fa AU, M. dorschvlegel, m. ; balans eener weegschaal;
plaag, landplaag, v.; geesel, m. roede, tuchtroede, v.
FLECHE, f. pijl, schicht, zijde spek ; torenspits, v.;
langwagen eener klets, m. ; wip eener ophaalbrug ;
p jlvormige schans, v. ; (64) strual, m. ; lange haurnaald, v.
FLE CHIER, m. pijlenmaker, -verkooper, m.
FLECHIR, va. et n. buigen, krommen; bewegen, bidden;
zich buigen, wijken; bewogen worden, toegeven. * ...CHISSABLE, a. buigzaam, buigbaar. "...CHISSEMENT, m.
het buigen, wijken. * ...CHISSEUR, M. (74) buigspier, ,
FLEGMATIQUE, a. et m. slijmerig, sljmachtig ; koelbloedig, onaungenaam, flegmatisch; koel
onaandoenlijk
mensch; (schimpwoord) slijmgast, m. * ...ME, m.
O. ; koelbloedigheid, v. *...moN, m. bloedzweer, -vin, v.
FLETRIR, va. doen verwelken, - veillensen ; schenden,
* ...NEUR, M. * ...NEVSB,
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bezwalken; brandmerken. SE -, vrf. verwelken, verleppen. * ... TRISSURE, f. verwelking, v. ; brandmerk, o. ;
schandvlek, v.
FLETTE, f. flet (echuit), v.
FLEUR, f. bloem. v.- ; bloesem, m. bloeisel; waas der
vruchten, o. bloem, kern, v. puik, o. ; fleurs, (90) blocmen; (81) bloemen; maandstonden; (126) kruisgangen,
m. mv.; fleurs blanches, (2R) witte vloed, m.; - de farine, bloem, blom van meel, v. ; waterpas, gelijk
met ; - d'eau, met het water gelijk. * - AGE, m. zemelen
van de tweede mating, v. mv. * - AISON, f. bloei, bloeitijd, m. * - DELISER, va. brandmerken ; met lelien
opsieren.
FLEURg, "...RETg, * ...BONNE, a. (116) met bloemen
omgeven. k ...RER, va. een aangenamen geur uitwasemen,
verspreiden.
FLEURET, m. schermdegen, m. ; floret, floretzijde, v.
m. (109) bloempje in den zang, o. * - TE, f. bloempje, O.
-8, pl. kozerijen, v. mv. minnekout, v.
FLEURI, a. bloeijend, bloemrijk; 'Agues fleuries, Palmzondag. * - R, vn. bloeijen. * ... RISME, m. bloemenliefhebberij, V. "...RISSANT, a. bloeijend. * ... RISTE, m.
liefhebber van bloemen ; bloemist, m.
FLEURON, m. bloemwerk, -sieraad ; vignet, o.;' fig.
v. kleinood, o. *-NE, a. gebloemd.
FLEUVE, m. stroom, m. groote rivier, v.
FLEXIBILITg, f. buigzaamheid, v. * ... IBLE, a. buigzaam,
gedwee.
f. buiging, v. * ... UMINES, M. pl. (77)
romeinsche ridders, m. mv.
FLIBOT, M. vlieboot, V. fluitschip, o. "...BUSTIER, M.
vrijbuiter, m.
FLIC-FLAC, adv. flik-flak, links en:regts.
FLIE, f. schaafsel, o. krul, v.
FLIN, m. schuurpoeder, steenpoeder, o.
FLION, m. zeemeeuw, m.
FLIBOT, m. (13) stop-, dekstuk, o.
FLOCHE, f. kwast, m. "-, a. harig, pluizig, week.
FLocoN, m. vlok, v.
FLORAISON, f. bloei, bloeitijd, M. * ... RAUX, a. jeux
spelen ter eere van Flora, o. my.; akademie te Toulouse, v.
FLORE, f. bloemen-, plantenboek, o. *-,. (126) scheepssmeer, ongel, 0.
FLORgAL, m. (26) Bloeimaand, v.
FLORENTINE, f. florentijnsch satijn, o.
FLOWER, va. smeren (een schip).
lustig
FLongToNE, f. spaansche wol, v. * ...RES, faire
leven; opgang maken. * ...RETTE, f. (77) bloempje,
muntstukje, o.
FLORIDE, a. bloemrijk ; les -s, btoemlezing, v. * ... FARE,
a. bloemdragend. * ... FORME, a. bloemvormig. "...LEGE,
m. bloemlezing, v. * ...MANE, m. bloemengek, En. "...MANIE, f. bloemen-razernij, v.
FLORIN, in. golden, m.
FLORISSANT, a. fig. bloeijend.
* ... RISTE, m. bloembeschrijver, m.
FLOT, m. golf, baar, v. ; gloed ; fig. stroom, M. menigte,
v. ; houtvlot, o. ; fists, fig. stroomen, m. my. bundeltjes
wol, o. my. * - TAGS, m. het afzakken van een vlot.
* -TAISON, f. (126) waterlijn, v. * - TANT, a. drijoend,
vlot ; fig. onzeker, weifelend.
f. vloot, v. "-MENT, m. golfvormige beweging,
v. * -R, vn. drijeen, vlotten, dobberen ; golven, wapperen * ... TILLS, f. kleine vloot, flotilje, v.
FLOU, adv. (92) zacht.
* - ETTE, f. (126) vaantje, o.
wimpel, M.
FLUANT, a. papier -, vloeipapier, o.

FLOTTE,

FON.
FLUCTUATION, f. golvende beweging der vochten fig.
v.
wankelmoedigheid ; ongestadigheid (der prijzen),
* ...TUER, vn. golven; fig. golven, dobberen. * ... TUEUX,
a. weifelend, bewogen.
FLUENCE, f. verloop van tijd, m. "...ER, vn. vlieten,
vloeijen; - et refluer, op- en afloopen. "...ET, a.
zwak, teer.
FLUIDS, a. et m. vloeibaar ; vloeistof, v. * ...DIFICATION,
f. vloeibaarmaking, v. "—mil, f. vloeibaarheid, v.
FLUOR, m. vloeispaath, m.
FLUTE, f. fluit, v. ; fluitschip, o. ; (107) lasch, v. ; reiger,
m.; tang broodje ; zijdeworm-popje, o. ; traversiere,
dwarsfluit; flutes, fig. spillebeenen, o. mv. * ...TE, a.
liefelijk. *...TER, vn. fluiten; zuipen. * ... TEUR, m.
slecht fluitspeler, m.
FLUVIAL, * ...VIATILE, a. de rivieren en stroomen betreffende.
FLUX, m. vloed, loop, m. ; (90) vloeijingsmiddel, o. ; (46)
roem, m.; - de bouche, kwijling ; welbespraaktheid, v.;
- de sang, bloedvloed; - d'urine, pisvloed ; - de yentre, buikloop. *-rox, f. zinking, v. -N HIRE, a. met
zinkingen gekweld.
Foc, m. (126) kluiver, m.1ffok, v. bezaanstagzeil, o.
FocILE, m. (74) arm-, beenpijp, v.
FogNE, f. (114) edger, steekelger, m.
FOETUS, m. ongeboren vrucht, v.
FOGUE, f. (120) doorschieting, v.
For, f. geloof, o. ; trouw, v. ; woord, o. ; getuigenis, v.;
de bonne -, te goeder trouw.
FOIE, m. lever, v.
Forty, m. hoof, o. ; - d'arriere-saison, etgroen, nagras, o.
"-, int. foei!
FOIRE, f. kermis, jaarmarkt, mis, v. ; buikloop,
m.
* -R, vn. dun afgaan. * .,. REUX, a. loslijvig.
Foss, f. maul, reis, f. ; keer, m. ; h la -, tegelijk.
FOISON, f. overvloed, m.; h -, in overvloed, overvloedig* -NER, vn. in overvloed zijn, vermenigvuldigen.
FOLATRE, a. * - MENT, adv. dartel, vrolijk ; op cease dartele wijze. * ... TRER, vn. mallen, stoeijen, kortswijlen.
* ...TRERIE, f. stoeijerij, v.
FOLIAGE, a. gebladerd, bladvormig. * ...ATE, M. reukwerk der ouden, o. "...ATION, f. bladschieting, v. gebladerte, o. *...CHON, a. et m. koddig; snaak , m. * ... CHONNER,

va. dartelen.

FOLIE, f. dwaasheid, gekheid; zinneloosheid, v.

FoLIE , a. (90) bladerig, gebladerd.
FOLIO. M. vet, blad, o. ; bladzijde, v. ; nommer van eene
bladzijde, 0. *-LES, f. pl. (53) btaadjes aan een blad,
o. my. * -T, M. stinger in een uurwerk, m.
F oL, a. * -LEMENT, adv. dwaas ; dwaselijk.
FOLL ET, a. mat ; esprit -, spook, o. : feu -, dwaallicict,
vlasbaard, M. "-TE, f. halskraagje, 0.
o. ; poll
FOLLICULAIRE, m. (schimpwoord) dagbladschrijver, m.
* ...CULE, f. (74) zaadbol, m.; (53) zaadvliesje, o.
FOMENTATION, f. artsenijstoving, papping, v. * ...TER,

va. stoven, pappen; fig. onderhouden; stoken (kwaad) ;
voeden (slechte voornemens).
FONcAILLES, f. pl. onderlagen eener bedstede, v. mv.

a. rijk, gegoed ; bedreven ; donker van kleur.
* ...CEAU, M. (86) klinkplaatje; (143) tafeltje,o.
f. gat
o. gang in eene leigroeve, M. "...CER,

* ...CEE,

va. - un
tonneau, een vat bodemen ; - sur q., op iemand aanration ; - une teinte, eene kleur donker maken.
vn.
voorschieten (geld). "...CET, m. groote rivierschuit, v.
* ...CIER,

grondig ;

a. tot den grond of eigendom behoorende ;
seigneur -, grondeigenaar, grondheer,

FOR.
f. leibed, O. * ...CIEREMENT, adv. grondiglijk, in den grond.
FONCTION, f. bediening, v. ambt, o. ; werkzaamheid, v.
* -NAIRE, m. ambtenaar, m. * - NER, va. werken, handelen ; een ambt eene bediening bekleeden.
FOND, m. grond, bodem, m. ; het diepste ; bak eener koets;
(108,92) achtergrond, m. ; - de cale, onderruins; - de
lit, onderlagen van een bed, v. mv.; faire
staat maken, rekenen; a -, in den grond, grondig ; au -, als
men het wel inziet; de - en comble, van den yrond
op, geheel en al.
FONDAMENTAL ; a. *- EMENT, adv. tot den grondslag behoorende ; grondiglijk; loi fondamentale, grondwet, v.
FONDANT, a. smeltend ; sappig ; (90) oplossend. "-, m.
smeltingsmiddel, o.
FONDATEUR, m. * ... DATRICE, f. grondlegger, stichter, m.
stichtster, v. * ... DATION, f. grondlegging, stichting, fundatze, v. * ... DEMENT, m. 9rondslag, m. fondament, o.;
fig. grond, m. oorzaak, v. ; aars, m. achterste, o.
va. grondvesten, stichten, gronden; den grond leggen.
SE -, vrf. zich gronden ; fonde de pouvoir, gevolmagtigde, m.
FONDERIE, f. gieterij, smelterij, v. * ... DEUR, m, gieter,
en caracteres, lettergieter, m.
...DIS,
smelter, m. ;
m. inzakking van grond onder een huis, v. * ... DOIR,
m.
m. vetsmelterij, v.; smeltketel der stagers,
FONDRE, va. et n. smelten, gieten, versmelten ; vermageren, afnemen, inzakken; overvallen. SE -, vrf. smelf. modderpoel, m. slijkgreb,
ten, vergaan.
v. "...DRILLES, f. pl. grondsop, o.
FONDS, m. grond, in. land, vast goed, o.; sons geld,
v. kapitaal, fonds, o. ; biens fonds, vaste goederen, o.
my.; - d'amortissement, amortisatickas, v. ; a - perdu,
op lijfrenten.
FONDUE, f. geroosterd brood met kaas, o.
FONGER, vn. doorslaan, vloeijen (van papier). * ... GIBLE,
a. tel-, weeg-, meetbaar. R ...GIFORME, a. (74) paddestoelvormig. "...GITE, f. paddestoelsteen, m.
FONGUEUX, a. sponsachtig. *...Gus, m. (36) sponsachtig
uitwas, o.
FONTAINE, f. bron, springbron, wet, v.; waterwerk,
o. waterwerkkunst, v.; watervat, -bakje,
o.; - depuratoire, filtreertoestel, m. * ... NIER, m. fonteinmeester, m.
FONTANELLE, f. (74) opening aan het hoofd van pas
geboren kinderen ; fontanel, fistel, v. ; fonteintje, o.
FONTANGE, f. strik, lint op een vrouwenkapsel, o.
FONTS, f. smetterij, yieting, v. ; gegoten motaal, o. ; klokspijs, V. -metaal, o. ; (92) kleurmengeling, v. ; pistoolholster, m. *—CRUE, f. smelterts, m.
* - NIER, m.
bron-, fonteinmeester, m.
zijpgat,
o.
fontenel,
v.
FONTICULE, m. (36)
FONTS BAPTISMAUX, m. pl. doopvonte, v.
FOR, m. regterstoel, m. gereyt, o. ; - interieur, geweten, o.
FORAGE, m. boring, opening in eene leigroeve, v. * ... RAIN,
reizend koopman,
a. vreemd, uitlandsch; marchand
m.
m. leegte, v.
FORBAN, na. zeeroover, zeeschuimer, vrijbuiter, m.
FORcAGE, m. (70) overwzgt, O. * ...cAT, m. galeislaaf,
gateiboef, m.
FORCE, f. kracht, sterkte, magt, v. geweld; vermogen,
o.;
forces, mayt, krijgsmagt; droogscheerderschaar, v. *-,
adv. veet; a -, de -, par -, met geweld ; a - de, door,
door veet...; de vine
gewelddadigerhand; - m'est,
ik ben er toe gedwongen.• * ... CEMENT, adv. met dwang.
* ...GENE, a. razend, dol. -, m. dolzinnige, m. * ... CENER, va. et n. razend dot maken; - worden, - zijn.
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verlostang, v.
FORCER, va. dwingen, noodzaken; geweld aandoen; stormenderhand inn,men; duordringen, openbreken; overdrijven ; verdraaijen; (44) benaauwen. SE vrf. zich
geweld aandoen, al zijne krachten (of die to zeer) inspannen.
FORCET, m. bindgaren, o. *- TES, f. pl. beugelschaartje, o.
FORCINE, f. verdikking onder aan een tak, v.
FORCbORE, va. (83) uitsluiten....cLusior r,f. uitsluiting, v.
FORER, va. boren. * - IE, f. (geschut) boorderij, v.
FORESTIER, m. houtvester, rn. *-, a. tot een bosch of
woud behoorende; garde -, bosch-, veldwachter, m.
FORET, f. woud, bosch, o.; (10) kooikas, v.
FORET, m. drilboor, geschutboor, v.
FORFAIRE, vn. et a. misdoen, misdrijven ; verbeuren.
* ...FAIT, m. misdaad, euveldaad; aanbesteding, v.; a -,
(34) bij den hoop, voetstoots. * ... FAITURE, f. pligtverzuim, o. * ... FANTERIE, f. snoevertj, zwetserij, v.
FORGE, f. smederij, smidse, ijzerhut, v. ; smidshamer,
m.
"...GEABLE, a. smeedbaar.
* ... GER, va. smeden ; fig.
verdichten, verzinnen; (86) aanslaan.
* ...GERON,
smid, m. * ... GET, FORJET, m. FORJETURE, f. (13)
yebrekkige uitspringing, v. * ... GEUR, m. smeder; versinner,
rn. ijzerdraad,
FORHUIR, vn. honden met den waldhoorn roepen.
in. hondenroep met den hoorn, m.
FORJUGEMENT, m. onregtvaardig vonnis, o. * ... JUGER,
va. onregtvaardig vonnissen, afwijken van de wet.
FORLANCER, va. het wild opjagen. * ... LIGNER, vn. ontaarden. * ... LONGER, vn. SE -, vrf. (44) ver vooruitloopen.
FORMALISER DE QC. (SE), vrf. iets kwalijk opvaltcn.
* ...LISTE, a. vol komplimenten, aan vormen hangende;
kleingeestig.
na. kleingeestige, vormenyek, m.
f. regtsvorm, m. formatzteit, v.
FORMARIAGE, m. ongeoorloofd huwelijk (bij lijfeigenen),
o. * ... MARIER (SE), vrf. boven zijnen stand huwen.
FORMAT, m. vorm, in. formaat, o. * - EUR, m. vormer,
m. *-ION, f. vorming, stetting, inrigtiny, v.
FORME, f. vorm, m.; gedaante, gestalte, leest, v. ; hoedenmakersvorm, bol (van een hoed); koorstoel, in. ; (39) gezwel,
o. ; (93) bovenstuk, o. * ...MEL,a. -LEMBNT, adv. stellig,
* ... MENER, va. kwellen,
formeel, vormelijk, uitdrukkelijk.
tergen. va. vormen, maken, formeren ; beschaven. SE -, vrf. zich beschaven, - vormen; gevormd
beschaafd worden. * ... MERET, in. (13) gewelfboog, m.
FORMS, m. ziekte aan den bek (van valken), v.
m.
(90) mierenzuurzout, O. *-CAIRE, f. mier, v. "-DABLE,
a. vreeselijk, geducht.
FORMIER, m. leestenmaker, m. * ...MIQUE, a. acide
mierenzuur, o.
FORMULAIRE, m. voorschrift, formulier; formulierboek,
o. * ... LE, f. vastgestelde vorm, repel, m. voorschrift ;
(2) recept, o. "..LER, va. recepten schnjven.
FORNICATEUR, m. hoereerder, m. * ...TRICE, f. hoereerster, v. * ... TION, f. hoererij, v. het boeleren.
FORPAITRE, vn. ver of weiden, grazen. * ... PASSER, va.
overschrijden.
FORS, prep. buiten, behalve. * - ENANT, a. (44) twig.
FORT, m. sterkte ; hevigheid ; vesting, schans, sterkte, v.;
(44) hot, o. schuilhoek, m. *-, a. sterk, krachtig; hevig;
dik ; hard; groot; magtig, belangrijk, aanzienbjk;
veel; zwaar, moeijelijk; kloek, moedig; bedreven. * - EM ENT,
adv. sterk, nadrukkelijk, heviglijk. "-ERESSE, f. sterkte,
vesting, forteres, v.
FORTIFIANT, a. versterkend. * ...FICATION,f. vestingwerk, o.
-bouw, tn. versterkin g,v . "...PIER, va. versterken; verschanFORCEPS, m. (148)
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FOU.

vrf. sterker worden, in
sen ; (92) aanzetten. SE
krachten toenemen, zich versterken.
FORTIN, m. klein fort, o. kletne schans, v.
FORTRAIT, a. te veel afgernat (van een paard). "-URE,
V. te sterke afmatting der paarden, v.
FORTUIT, a. * - 1131 ENT, adv. toevallig; cas fortuit, toevallige gebeurtenis, v.
FORTUNE, f. geluk, toeval, lotgeval ; ongeluk; gevaar,
o. ; geluksgodin, f. ; vermogen, o. fortuin, v. en o. ; de mer, zeegevaren ; - de pot, hetgeen de keuken oplevert (noodiging daarop). "—Ng, a. gelukkig,
voorspoedig, door de fortuin begunstigd.
FORUM, m. (25) marktplaats, v.
FORURE, f. boorgat ; sleutelgat, o.
FOSSE, f. kuil, m. groeve, v. hol; graf, o. *...tag, m.
gracht, sloot, v. * ... SETTE, f. kuiltje, o.
bergzout, o. ;
FOSSILE, a. uit de aarde opgedolven; sel
les -s, de delfstoffen.
...ER,
va. et n. met
*
m.
het
delven
van
graven.
FOSSOYAGE,
grachten omringen ; omgraven. * ... BUR, m. doodgraver, m.
Fou, M. POLLS, 1. gek, gekkin, zot, zottin, zinnelooze,
m. v. *-, m. (152) raadsheer, m. *-, FOL, a. gek, zot,
dwaas, zinneloos; uitgelaten vrolijk ; onnoozel.
FOUACE, * ...ASSE, f. aschbrood, o. * ... AGE, m. haardstedertgeld, o. R .-AUL/3, f. (44) hondendeel,.o. "-AILLER,
zweepslagen geven.
FOUDRE, 1. bliksem, -straal, m. -vuur, o. ; donder, m.
*-, m. wijnvoeder, o. ; - de guerre, tig. geducht krijgsheld, m. * ... DROIEM ENT, m. bliksemslag, m. ; het tre/fen
van den bliksem. "...DROYANT, a. bliksemend ; verschrikkelijk, verpletterend. -E, f. vuurpijl, m. * ... DROVER,
va. et n. met den bliksem slaan ; hevig beschieten; fig.
ter neder slaan, - donderen, verpletteren; uitvaren.
FOULE, f. fakkeljagt (op vogels), v.
Fouvr, ni. zweep, roede, v. * - Ti, a. gegeeseld. * - TER,
va. et n. zweepen, geeselen; (126) (van de zeilen) klapperen tegen den mast; kloppen; klutsen; slaan, kletteyen; snijden (van den wind). "-TEUR, M. geeselaar, M.
f. (113) floddermijn, v. * ...GER, vn.
FOUGADE,
wroeten (van wade zwijnen. "...GER A IE, f. varenveld, o.
* ...GERE, varenkruid, o. * ... GON, M. scheepskombuis, v.
FOUGUE, f. oploopendheid, drift, v. vuur, o.; fig. dichterlijke geestdrift, v. ; mat de -, bazaansmast, m. -steng,
v. * ...GUEUX, a. oploopend, driftig, vurig.
FOUIE, f. (53) sumalc, v.
FOUILLE, f. optlelving, opgraving, v. * --AU-POT, M. koksjongen, M. *-R, va. et n. opdelven, opgraven, wroeten;
doorsnuffelen; (92) diepen.
FOUINE, 1. bunsing ; vischelger, m. ; gaffel, v.
FOUIR, va. graven. * ... ISSEM ENT, in. orngraving, v.
FOULAGE, m. inpersing, inpakking, v. * ... L ANT, a. met
een drukwerk, met eene perspomp. * ... LARD, M. soort
van oostindische zijden stoffe, f. - doek, m.
FOULE, f. gedrang, 0. ; hoop, m. groote menigte, v. ; het
rotten van lakens. "...LER, va. vertreden, vertrappen;
kwellen, onderdrukken; treden ; walken; vollen. SE -,
vrf. zich verstuiken. ".. LER IE, f. volmolen, m. * ... LEUR,
ni. druiventreder; roller, m. "...LOIR, in. stamper, kanonwisseher,
* ._ LOIRE, f. werktafel; volkuip, v.
FOULON, m. roller, m. ; insulin a -, volmolen, m. * - NIER,
m. lakenvoller,
FOULQUE, f. koet, v. soort van waterhoen, o.
1''0 ULUR E, f. kneuzing, verstuiking, v.; het vollen, walken.
*-s, pl. (44) sporen van een hert, o. mv.
FOUPIR, va. fommelen, kreztken, kreukelen.
FOUR, M. bak-, stookoven, m. ; bakhuis, o. ; (126) kar-

TOY.
wol
doeskist; kristalgrot, v. "...BANDRE, a. laine
(van gemengde soorten), v.
laag
beFOURBE, m. schelm, gait, bedrieger, m. "-, f.
drog, o. *-, a. bedriegelijk, valsch. "...BER, va. bedrief. bedriegerij, v. bedrog, o.
gen, verschalken.
FOURBIR, va. (wapens enz.) polijsten, glad maken. * ... BISSEUR, m. zwaardveger, m. * ... FISSURE, 1. het zwaardvegen.
FOURBU, a. (112) bevangen. * - RE, 1. bevanging, v.
FOURCA TS, M. pl. (126) ga/felstukken, zoghouten, o. mv.
stekers, m. mv.
FOURCHE, f. gaffel, hooivork, v. ; tweesprong, driesprong
(van een weg), m. ; a la -, lomp, plomp ; fourehes
patibulaires, fig. galg, v. "-CHER,' vn. SE -, vrf.
zich als eene vork vaneensplijten, zich verdeelen.
* ...CHERET, m. soort van havik, in. * ... CHET, ni.. zweer
tusschen de vingers, v.; gaffelije aan een tak, o. * ... CHEE, f. vorkvol, v. * ... CHETTE, f. cork, tafelvork,
v. ; belegstuk aan eene handnzouw,.o.; holte aan den
hoe f, v. ; stemsleutel, m. * ...CHON, M. tand eener vork,
m. g...cno, a. vorkswijze gemaakt, gespleten. * ... CHURE,
f. verdeeling, scheiding, v.
FOURGON, M. fourgon (rijtuig), v. ; (4) gloeiijzer, o. ;
vuurpook, m. *-NER, va. het vuur omroeren, poken;
door elkander gooijen.
FOURMI, f. mier, v. "-LIER, M. (72) miereneter, m.
*-LOIRE, f. mierennest, o.; fig. hoop, zwerm, m.* LioN ,
m. miereneter, m. * - MILLANT, a. (22) ongeregeld,
zwak (van den polo). "...MILLEMENT, M. gekriewel, o.
jeukte, v. * ... MILLER, vu. krielen, kriuelen, wemelen;
kriewelen, jeuken.
FOURNAGE, m. ovengeld, bakgeld, -loon, o. * ... NAISE, f.
smelt-, stookoven, no. * ... NALISTE, M. maker van smeltovens ; (70) kroesmaker, M. * ... NEAU, m. kalk-, glas-,
mijn, v. ; - de pipe, pijpenkop, M.
tigcheloven,
baksel, o. ; ovenvol; aanvoer, m. zeker getal personen, o.
FouttNI, p. et a. wel voorzien, geleverd. * ...NIER,
m. bakf. dorpsbakker, in. -in, v.
huis, o. * ... NIMENT, m. kruidbus, v.; (68) ledergoed, o.
FOURN IR, va. bezorgen, voorzien ; leveren, opleveren ; hijdragen, inleveren ; (91) toebrengen ; (eene som) mlmaken ; aanvullen. *--, vn. goedmaken, bestrijden.
* ...NISS EM ENT, M. aandeel, geschoten kapitaal, o.
m. leverancier, M. "...NITURE, f. soorraad, o. ; levering, v. ; toebehooren ; verschot ; toekruid; (50) verschot, o.
FOURRAGE, m. beestenvoeder, o. voerraadje; prop in
een kanon, v. * ... GER, vn. et a. voeder halen, fourrageren; plunderen, a/loopen, verwoesten. * ...GEUR, m.
voederhaler, m.
FOURRk. p. et a. ingestoken, ingesloten; met bont gevoerd ; digt begroeid ; paix -e, schijnvrede, In.
FOURREAU, m. overtreksel, o. ; koker, m. ; scheede, v.;
holster, m.; morsjurk, smu/, v. kiel, in. "...RELIER,
m. scheedenmaker, -verkooper, M.
FOURRER, va. induwen, insteken, inlasschen ; met bont
voeren; (120) bekleeden. SE -, vrf. zich verbergen;
zich inlaten, indringen; zich warm kleeden. * ...REUR,
m. bontwerker, m. "...RIER, m. (68) foamier, m.
* ...RIERE,
houtschuur, v. -zolder (in een koningshof),
m. ; schutskooi, * ... RURE, f. bontwerk, o. pelterij ; (126) bekleeding, omwoeling, smarting, v.
FounvoY.Ett, a. (tom dolen. SE -, vet. fig. verdwalen.
FOUTE A U, M. beuk, in. "...TELAIE, f. beukenbosch, o.
FOY E R,
hoard, ui. haardstede ; (108) stookkante,r,v .;brand-,
ntiddelpunt, o. *-s, pl. haardsteden, v. mv. huis Cot hof.

FRA.
FRAC , m. frak (soort van mansjas) , v.
FRACAS, m. vermorseling, v.; gekraak,

FRI.
geraas,

o. *-SER A

va. verbrijzelen, vermorselen:
FRACTION,_ f. (84) breuk; breking. v. * -NAIRE, a. (84)
gebroken. "...TURF, f. braak, breuk, beenbreuk,v. "...TURE,

a. gebroken.

FRAGILE, a. breekbaar, broos; gebrekkelijk; vergankelijk.

f. breekbaarheid , broosheid; fig. vergankelijkheid, zwakheid, broosheid, v.
FRAGMENT, m. stuk, brot, fragment, O.
FRAGRANT, a. riekend, welriekend, geurig.
FRAI, PRAIE, v. kuit, v.; kuitschieten, o.; rijdtijd (der

visschen), m. ; vischbroedsel, o. ; afslijting der munten, v.
koeltjes ; onlangs. * ...CHEUR, V.
koeltje, o.; verschheid, frischheid, v.; blos van het geluat, m.
"...CHIR, vn. (126) opwakkeren, opsteken (van den wind).
FRAIRIB, v. vrolijke partij, v.
FRAIS, FRAiCHE, a. et adv. frisch, versch, koel; nieuw;
gezond. *-, m. koelte, frissche lucht ; (126) koelte, v. "-,
m. p1. kosten, onkosten, m. mv.
FRAISE, f. aardbezie, -bei, v.; geplooide halskraag, m.; zinkboor, v. ; omloop van een kalf, m. ; (113) rij stormpalen, v.
"-MENT, M. paalwerk om de pilaren eener brug,
o.
va. krullen; plooijen ; wel kneden; met stormpalen voorzien ; met geveld geweer doen staan ; pellen,
doppen. "...SETTE, f. kraagje, v. "...BIER, m. aardbezieplant, v. "...SIL, m. asch van uitgebrande steenkolen,
v. sintels, m. mv. TR, f. strijdlans, v.
* ...SOIR, M.
fijne drilboor, v. * ...SURE, f. pangoot (van geschut), v.
FRAMBOISE, f. framboos, v. * -R, va. met frambozennat
inmaken. * ...SIER, M. frambozenstruik, m.
FRANC, m. (munt) franc, v. ; au mare le -, pondspondsgewijze.
a. et adv. t,rij, vrijmoedig, ongedwongen;
openhartig, opregt, onbewimpeld, rond uit; tam (van
boomen) ; terre franche , tuinaarde, v.
FRANCAIS, a. et m. f. fransch; Franschman,m. fransche
vrouw ; fransche taal, v.
FRANC-ALLEU, * ...-FIEF, M. vrijleen, O. * ...-ARBITRE, M.
vrije wil, m. * ...ETABLE (DE), adv. (126) op steven.
FRANCHEMENT, adv. ronduit, rondborstig, -lijk; (86) fiks.
FRANCHIR, va. overspringen, -klimmen; to boven komen.
* ...CHISE, f. vrijmoedigheid, openhartigheid ; bevrijding,
v. vrijdom, m. -, lieu de -, vrijplaats, v.
FRANCISCAIN, m. franciskaner-monnik, m.
FRANCISER, va. een fransch voorkomen geven; op zijn
fransch inrigten, -uitspreken. SE -, Vrf. de fransche
)
manieren aannemen. * ...SATION, f. (83
franschverklaring (van een schip), v.
FRANC-JUGE, m. lid van het veemgerigt, o. * ...-MAcON,
M. vrijmetselaar, m. -NERIE, f. vrijmetselarij, v.
FRANCOLIN, m. hazel-korhoen, berghoen, o.
FRANGE, f. franje, v.; boordsel, o. *-ON, m. kleine
franje, v. "...GIBLE, a. breekbaar.
f.
breekbaarheid, v. * ...GIBR, M. franjemaker, M. "...GIPANE, f. aangenaam reukwerk; soort van gebak,
o.
FRANQUE, a. langue
frankische taal in de Levant, v.
* ...QUETTE, a la -, adv. conduit, voor de vuist.
FRAPPANT, a. in het oog loopend; tre/fend, gelijkend.
* ...PART, a. /os; frere
losse ruige monnik, m.
FRAPPE, f. muntslag ; vorm, m. * --MAIN, m. handjeklap
(kinderspel), o. "-MENT, m. het slaan op de rots door
Mozes. * ...PER, va. et n. slaan, kloppen, uankloppen,
stooten ; in het oog loopen ; indruk maken, treffen, raken ; (126) aanslaan, vastmaken. * ...PEUR, m. klopper,
m. * ...PEUSE, f. klopster, v.
FRASQUE, f. looze streek, listige trek, m.
FRAICHEMENT, adv.
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barbiersknecht, m. * - NEL, a. -LEMENT,
adv. broederlijk. * -NISATION, f. verbroedering, v. "
SER, vn. broederlijk leven, - met elkander omgaan.
*-NITS, f. broederschap; gebroederschap, v.
FRATRICIDE, m. broeder-, zustermoord; broeder-, zustermoorder, m.
FRAUDS, f. bedrog, o. smokkelarij, v. * -R, va. bedriegen,
smokkelen. * ...DEUR, m. bedrieger, smokkelaar, m.
* ...DULEUX, a. ...SEMENT, adv. bedriegelijk.
FRAXINELLE, f. esschenkruid, o.
FRAYER, va. et n. banen; eventjes raken; schampen;
kuit schieten; fig. wel met elkander zijn.
FRAYEUR, f. schrik, angst, m. ontsteltenis, v.
FREDAINE, f. moedwillige streek, m. guiterij, v.
FREDON, m. (109) trilling, v. triller, m.; (46) drie of
vier gelijke kaarten, half spel, heel spel. * -NEMENT, m.
(tang) trilling, v. * -NER, vn. trillen (in het zingen),
neurien.
FREDURE, f. nietsbeduidendheid ; roekeloosheid, v.
FR .EGATE, f. fregat, o. ; fregatvogel, m.
FREIN, m. gebit, o. breidel; band ; loom, teugel(ook fig.),
M. *-DRE, va. verbreken.
FRELATER, va. (wijn enz.) vervalschen, snijden. "-IR, f.
vervalsching (van wijn enz.), v.
FRELE, a. broos, breekbaar ; zwak, vergankelijk. *-, f.
jeugdig meisje, o. * -MENT, M. zaad -, wit der oogen, o.
FRELON, in. horzel (insekt) ; fig. letterdief, m.
FRELUCHE, f. pluis, zijden kwastje, o. "...QUET, M. saletjonker, spring-in-'t-veld, m.
FRiMIR, vn. sidderen, beven, trillen, ijzen; suizen, razen
(van water dat begint to koken).
"...MISSEMENT, m.
beving, ijzing, Tilling, ontsteltenis, siddering, v.
FRkNE, m. esch, esschenboom, m.
FRgNfisiE, f. razernij, v. * ...TIQUE, a. et m. krankzinnig, razend; krankzinnige, m.
FREQUENCE, f. menigvuldige herhaling, v.; het jagen (van
den pols).
FREQUENT, a. * ...QUEMMENT, adv. menigvuldig, gemeen;
dikwijls, menigmaal. "-ATIF, a. (van werkwoorden) gene
herhaalde werking uitdrukkende. * -ATION, f. omgang,
m. verkeering, v. ; het dikwijls bezoeken (der kerk),
O.
*-ER, va. dikwijls bezoeken, dikwijls (bij iemand) komen ; omgaan, verkeeren (met iemand).
FREQUIN, m. suikervat ; botervlootje,
o.
FRERE, m. broeder, m.; - germain, volle broeder ; - de
lait, zoogbroeder ; freres jumeaux, tweelingbroeders.
FRESAIE, f. steen-, kerkuil, m.
FRESQUE, f. schilderwerk op natten kalk, fresko-werk,
o.
FRESSURE, f. aftal van een geslagt dier, O.
FRET, m. scheepsvracht, -huur, v.; vrachtloon, O.
FRETER, va. een schip huren, - verhuren. "...TEUR, m.
reeder, scheepsbevrachter, m.
FRITILLANT, a. brooddronken, dartel, huppelend, springend.
f. stroo ; wisjewasje, o. * ...TILLEMENT,
m. huppeling, sparteling, v. "...TILLER, vn. huppelen,
dartelen, spartelen; kwispelstaarten.
FRETIN, m. broedsel van visch; uitschot, O.
S.
FRETTE, f. ijzeren ring, - band, m.
FREUX, m. roek, soort van kraai, v.
FRIABILITC f. broosheid, breekbaarheid, v.
* ...BLE , a.
broos, breekbaar.
FRIAND, a. lekker, snoepachtig. "-, m. lekkerbek, m.
f. snoepachtigheid, v. -8, f. p1. snoeperijen, lekkernijen, v. My.
FRICANDBAU, M. gelardeerd
toebereid dun schijtje
kalfsvleesch, 0.
FRATER, M. (97)
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FUL.

FRO. •

fricassee (zeker vleeschgeregt), v. "-BNB,
"...SEUR,
va. fruiten, opstoven ; doorbrengen, verkwisten.
M. gaarkok; slechie kok, m.
FRICEB, f. braakland, o. ; en -, braak.
FRICOT, m. toebereide spijs, v. "-TER, vn. smullen.
FRICTION, f. (22) wrijving, v. * -NER, va. wrijven.
FRIGEPIER, va. koud maken, doen bekoelen.
FRIGIDITE, f. mannelijk onvermogen, O.
TRIGORIPIQUE, a. verkoelend, koudmakend.
FRIGOTTER, vn. tjilpen (der vinken).
FRILEUX, a. huiverig , koudelijk.
FRIMAIRE, M. (26) Rijpmaand, v. "...HAS, M. rijp, rijm,
witte nevel, m.
FRIME, f. schijn, m. bonding, v. voorkomen, O.
FRINGANT, a. lustig,vrolijk,levendig. "...GUER,va. spoelen, omspoelen. *-, vn. dansen, springen.
FRIPER, va. frommelen, kreukelen; bederven, afslijten;
gulzig opeten. "...PERIE, f. oude kleerenmarkt, -kraam, v.
...PE-SAUCE, M. lake-, SMUllebroer, M. "...PIER, M.
f. uitdraaguitdrager, oude-kleerenkooper,m.
ster, oude-kleerenkoopster, v.
FRIPON, M. guit, schelm, schurk, m. "-, a. schelmsch,
schalkachtig. "-NE, f. feeks, v. "-NE AU, M. kleine
schelm, m. guitje, schurkje, O. "-NEB, va. et n. ontste*-NERIE, f. schellen, bedriegen; schelmerij plegen.
merij, v. schelmstuk, o.
FRIQUET, m. schuimspaan, m.; boommuschje, O.
FRIRB, va. et. n. in de pan bakken, braden ; smullen.
o.;
FRISE, f. baai, fries; (13) fries, v. ; friseerwerktuig,
cheval de -, (113) spaansche ruiter.
krullen;
noppen;
eventjes
aanraken.
et
n.
FRISER, va.
*.. SEUR, ru. kapper,m. "...80IR, m. haarijzer, graveerijzer, O. "—SON, m. korte onderrok (van vrouwen), m.;
(126) drinkvat , o. ; haarlok, m.; gemeen taken, O. "...SOTTER, va. dikwijls, fijn krullen.
FRISQUE, a. aurdig ; sierlijk. * ... QUETTE, f. (10) frisket,
raatnpje, O.
FRISSON, m. koude huivering, rilling, v. "-NEMENT, M.
rilling, v. "-NEU, vn. beven, rillen, grillen.
FRITURE, v. kapsel, o.; krulling, v.
FRITILLAIRE, f. (53) kievitseibloem, keizerskroon, v.
FRITTE, f. specie om er glas van to maken, v. "...TER,
va. (143) smelten. "...TIER, m. glassmelter, ns.
FRITURE, f. gesmolten boter of olie om er in Sc bakken,
v. ; het bakken in de pan, baksel, o. ; gebakken visch, tn.
FRIVOLE, a. ijdel, nietig, goring ; beuzelachtig, sleeht ;
f. ijdclheid, beuzelachtigheid, nieligtzinnig.
tigheid, ligtzinnigheid, v.
jeter le - aux orFROG, m. monnikskap, v. -kleed, o. ;
ties, de kap om den lain hangen.
FROC ARD, m. monnik, m.
FROID, m. koude, vorst ; koelzinnigheid, koelheid, v. *-, a.
koud; koelblo dig,koel,onverschillig. "-EMENT, h PROID,
adv. koud, zonder vuur, koeltjes. "-EUR,I. koude, koelheid ;
onverschilligheid, v. "-IR, vn. SE -, vrf. koud worden.
* -URE, f. koude der lucht, v.; (19) winter, ns.
FROISSEMENT, rn. kneuzing, verbrijzeling ; wrijving, v.
"...sEgi, va. kneuzen, verbrijzelen ; tegen elkander wrijven ; kreukelen, frommelen. "...SURE, f. kneuzing, v.
FRoLEMENT, ns. ligte wrijving, V. "...LER, va. wrijven, ligt-,
even aanraken.
FROMAGE, m. kaas, v.; hoofdvleesch (gehakt), O. "...GER,
m. kuasboer, kaaskooper, m. f. kaasboerin, v.
"...GERIE, f., kaashuis, o.; kaasmakerij, V. "...GEUX, a.
kaasachtig.
FROMENT, M. tarwe, welt, v. * -ACE, a. tarwachtig. "-AGB,
FRICASSEE, f.

"-iB, f. tarwemeel, o. tarwepap, V.
m. akkercijns, m.
"-EUX, a. rijk aan tarwe.
v.
"-KENT, m. rimpeling (van het
FRONCE, f. vouw,
voorhoofd), fronsing, v. * ...CBR, va. (het hoofd) fronsen,
rimpelen; plooijen. m. "...cURB, f. vouw, kreuk

(in een kleed enz.), v.
f. slinger, m.; (36) slingerverband, o.; (26) partij
der Fronde, v. "...DER, va. et n. slingeren, werpen;
fig. Laken, hekelen. "...DEUR, in. slingeraar ; vitter,
bediller; (26) aanhanger der Fronde, m.
FRONT, m. voorhoofd, o. ; voorgevel, m.; voorste gelid,
regt tegen
front, o. ; fig. onbeschaamdheid, v. ; - h
over elkander; de -, van voren ; naast elkander. "-AL,
ns. hoofdband, -doek, m. -, a. tot het voorhoofd behoorende. "-ALIERS, m. pl. grensbewoners ; reizende kooplieden, ns. my. "-EAU, m. hoofdband; (126) boog van
het halfdek, m.
FRONTIERS, f. "-s, pl. grenzen, frontieren, v. my. *-,
a. aangrenzend.
FRONTISPICE, M. (13) voorgevel, m.; titelblad, o. frontispies, v.
FRONTON, M. (13) boog boven eene dour ; (126) schild
,aan den spiegel, O.
FROQUE, a. als een monnik gekleed, in eene pij gehuld.
"...QUEUR, M. verbeteraar der wegen, ns.
FROTTAGE, in. het wrijven, schuren, boenen. "—TR"...TER, va. wrijven, schuren,
KENT, m. wrijving, v.
boenen ; bestrijken ; afrossen. SE -, vrf. zich wrijven;
zich inlaten (met iemand). * ...TEUR, M. ...SE, f. wrij"...TOIR,
ven, wrijfster; schoonmaker, -maakster, m. v.
m. wrijfdroek, -borstel, m.
FROU, m. gemeene weide, v. "-ER, vn. vogels lokken.
, FRUCTIDOR, M. (26) itruchtmaand, v.
FRUCTIPERE, a. vruchtdragend. "...PICATION, f. (53) bevruchting, ontwikkeling, v. "...PIER, vn. vrucht aanbrengen ; gedijen.
FRUCTUEUX, a. "...SEMENT, adv. vruchtbaar, voordeelig ;
met vrucht of voordeel.
FRUGAL, a. "-EMENT, adv. sober, matig, -lijk. "-ITC f.
matigheid, soberheid, v.
"...VORE, a. vrucht-,
FRUGIFLRE, a. vruchtdragend.
kruidetend.
FRUIT, m. vrucht, v. ; fruit, ooft; nageregt, o.; vrucht
v. voordeel, nut, O. *-AGE, M. 00ft, O. "-ERIE, f. ooltkelder; fruithandel, M. * -IER, a. ooft-,vruchidragend;
arbre
m. oofttuin, m. "-IER, tn.
vruchtboom, m.
fruitverkooper, in. "-ARE, f. fruitverkoopster, fruitvrouw, V.
FRUSQUIN, m. have, v. bezit, O.
RUSTS, a. ufgesleten (van munten).
va.
FRUSTRATOIRE, a. ongegrond, verijdeld.
verijdelen, to leur stellen; berooven.
FUGACE, a. (22) vlugtig. "...CITE, I. vlugtigheid, v.
FUGITIP, a. vlugtig, voortvlugtig. *-, M. "...TIVE, f. vlugtoting, voorlvlugtige, m. en v.
FUGUE, f. (109) fuga, v.; faire une -, fig. aan den haal
gaan.
Fusa, f. kleine duivenslag, m.
Flint, vn. et a. vlugten, ontvlugten, ontvlieden; schuwen,
mijden, ontwijken; tekken.
FUITE, f. vlagt; ontvlieding, ontvlugting ; uitvlugt, v.
FULGURATION, f. (JO) flikkering, blikseming, v.
FULIGINEUX, a. (90) roetachtig. "...NOSITE, f. roetachtigheid, v.
FULMINANT, a. ontploffend, bulderend.
"...NATION, f.
(90) ontploffing, v. * ...NER, va, et n. plegtiglijk afFRONDE,

GAG.

GAC.
kandigen, bulderen, uitvaren, schelden;
(90) ontploffen; fig. den banvloek uitspreken.
FUHADE, f. gesmoorde spijs, v."...HAGE,m. het rooken,
berooken; goudkleur, v. "...HANT, a. rookend ; schuimbekkend. *...mgE, f. rook, damp, m. ; vendeur de -,
windmaker, m. -8, pl. dampen uit de maag, m. mv.;
drek van het ros wild, m. *... HER, vn. et a. rooken,
dampen; (tabak) rooken; rooken, in den rook hangen;
mestetz. "...HERON, m. rookende kool, v. * ...MET, m.
gear van spijs en drank, m. "...HETERRE, f. (53) duivekervel, v. *...xtzun, m. tabaksrooker, m.
m.
a. bedwelmend, dronken makend, koppig.
meat, mist; mesthoop, m.
FUMIFUGE, a. rookverdrijvend. *-, m. rookverdrijver, m.
* ...GABION, f. (90) berooking, v. *...GAToIRE,rookmiddel, o.
va. berooken.
FuMISTE, m. rookverdrijver, m.
FuMIVORE, a. mestvretend (van dieren). *-, m. kap, v.
lamp-schoorsteentje, o. rookvanger, m.
FumosITA, f. dampigheid, koppigheid (van wijn), v.
FUNAHBULE, m. koordedanser, m.
FUNEBRE, a. tot eene lijkstaatsie of begrafenis behoorende ; treuriq, somber.
FUNER, va. (126) optuigen, takelen.
FUNERAILLES, f. pl. begrafenis, uitvaart, lijkstaatsie, v.
"...RAIRE, a. daartoe behoorende.
FUNESTB, a. "-mENT, adv. rampzalig, noodlottig, -lijk.
"-R, va. et n. noodlottig maken ; - zijn.
FUNEUR, m. (126) tukelmeester, m.
FUNICULAIRE, a. met touwen.
FUNIN, al, (126) loopend want, o.
FUR, adv. au - et a mesure, naar mate.
FURCATION, f. strooptogt, inval, m.
f. vorkbeen (eens vogels), o.
FURET, m. fret (zeker dier), o.; fig. snuffelaar,m. "-ER,
va. met een fret jagen ; fig. doorsnulTelen. *-EUR, m.
jager met het fret; fig. snuffelaar, speurhond, m.
FURBUR, f. woede, razernij, drift ; sterke zucht; dichterlijke verrukking, v. "...RIBOND, a. woedend, razend.
* ...RIB, f. woede; razernij ; helleveeg ; (30) wraakgo-
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din, v. * ...RIEUX, a. * ... RIEUSEMENT, adv. razend,
woedend, dol, hevig ; geweldig, uitermate.
FURFURB, f. uitslag, m.; schurft, v. ; kwaadzeer, o.
FURIN, m. (126) voile zee , v. *
f. pl. razernijen, v. my .
FUROLLES, f. p1. ontvlamde land- en zeedampen, m. my.
vreevuren, o. my.
FURONCLE, m. bloedvin, bloedzweer, v.
FURTIF, a. * ... VENENT, adv. steelswijze, in het verborgen.
FUSAIN, m. papenhout, a.
m. klos, m.; spit, v.
"...sEE, v. klos vol garen; vuurpijl, m.
"...SELL a.
spilvormig. "...SER, vn. uiteenvloeijen; zich uitbreiden.
FUSIBILITA, f. smeltbaarheid, v. * ... BLE, a. smeltbaar.
FUSIL, m. snaphaan, m. geweer, o. ; vuurstaal, o. -slag, m.
-tuig ; wetstaal; deksel op de pan van een schietgeweer, o. * - IER,m. snaphaandrager, fuselier, m. "-LADE, m. het schieten met snaphanen. "-LER, va. met
een snaphaan doodschieten. SE-, vrf. op elkander schieten; geweerschoten wisselen.
Fusiorr, f. smelting; ineensmelting ; fusie, v.
FUSTE, f. soort van klein roeischip, o. * -R, va. met een
stok slaan ; den strik mijden (van vogels). * - REAU, m.
overzetschuit, pont, v.
FUSTIBALAIRE, m. slingeraar, m. "...LE, f. lederen werpstinger, m.
FUSTIGATION, f. geeseling, v. "...GER, va. geeselen.
FUT, m. schaft, schacht, v. ; houtmerk; bout aan een
trommeel ; vat, o. ; stok van een raket, m.
FuTATE, f. bosch met hoogstammige boomen; hoogstammig
hout, hoog geboomte, o.
FUTAILLE, f. ton, v.; vat, vaatwerk; fast, o.
FuT AINE, f. bombazijrz, o.
m. bombazijnwever,
FUTE, a. listig, doorslepen. *...TEE, f. soort van tras, o.
FUTILE, a. beuzelachtig, gering, onbeduidend.
f.
beuzelachtigheid, geringheid, onbeduzdendheid, v.
FUTUR, m. verloofde, m.; toekomst, v. ; (98) toekomende
tijd, m. * - E, f. verloofde, braid, v. *-, a. toekomend,
toekomstig ; au -, in de toekomst, voortaan.
FUYANT, a. vlugtend ; (92) wijkend ; faux -, kale uitvlugt, v. "...ART, m. vlugteling, achterblijver, m.

G.
GABAR.E, f. (126) ligter, praam, m.; (114)groote zegen, v.
"...RER, va. (126) wrikken. "...RI, * ...RIT, m. (126)
mat, v. model van een schip, o. "...BIER, m. schipper

van een ligter, schuitenvoerder, m. va. hold mallen.
GABATINE, f. donner de la - a q., iemand om den lain

leiden.
GABELAGE, m. ligtijd van het zout op zolder, m. ; zout-

pacht, v. va. zout laten droogen (op zolders).
* ...LaUR, m. zoutwachter, m.
GABELLE, f. zoutpacht ; pacht v. ; zoutmagazijn,
o.
m. ruimte tussehen de wenkbraauwen, v.
GABET, m. (126) wedrhaan, windwijzer, in. "...BIB, f.
mars van den mast, v. "...BIER, m. uitkijker op de
mars, m.
GABION, m. (113) schanskorf, m. *- NADE, f. bedekking
met schanskorven, v. "-ITER, va. met schanskorven dekken.
GABORD, m. (126) kielgang, m. zandstrook, v. "...MYRON, m. (126) rakkeslee, wang, v. mastklamp, m.
GiCHR, f. schootplaat van een slot ; sluithaak, m. kram;
kalkachop, v. "...CHER, va. kalk beslaan; linnen spoe-

len; (126) wrikken. "...CHETTE, f. kleine sluithaak,
m. krammetje, o. "...CHEUR, m. kalkbereider; fig.
kladder (met koopwaren), m.
"...CHEUX, a. slijkerig.
m. plas, m.
GADELE,f. kruisbes, v. * ...DELIER, m. kruisbeziehstruik, m.
GADOUARD, m. nachtwerker,m. * ...DOUR, f. sekreetmest, m.
GAFFE, f. bootshaak, m.; zoutschip, o. "-a, va. met den
bootshaak vatten, vasthouden.
o. ; zekerheid, v. bewijs,
GAGE, m. pand, onderpand,
kenteeken, o. ; gages, p1. loon, huurloon, o. ; bezoldiging, soldij, v. gagien, v. my. ; maandgeld, o. "...GER,
vn. et a. loon geven, bezoldigen ; wedden ; verpanden.
panding, v. *...curcra, m. wed"...GERIE, f. saisie
der, m. * ... GEUSE, f. wedster, v. * ... GEURE, f. weddingschap, v. "...GISTS, m. tijdelijke loontrekker, handlanger, huurlakkei, m.
GAGNABLE, a. winbaar; ontginbaar. *-s, m. pl. polders,
m. mv. ontgonnen moerassen, o. my. "...AGE, m.
weide, v. weiland, o. -s, p1. veldgewas, o. "...ANT,
a. es m. winnend; winner, m.
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GAL.

GAGNE-DENIER, m. daglooner, krzt;jer,

GAR.
M. * ...-PAIN, M.

broodwinning, v. "...-PETIT, m. scharenslijper, m.
va. et n. winner, verdienen, verwerven, verkrijgen ; bereiken ; omkoopen ; bij-, inhalen; voordeel
behalen ; zich meester maken van ; toenemen, vermeerderen ; voorkomen; - au pied, vlugten; - sur soi, van
zich kunnen verkrijgen, het over zich kunnen brengen.
* ...EUR, m. winner, m. * ...EUSE, f. winter, v.
GAGUI, f. dikke
vrolijke
bevallige vrouw, v.
GAI, a. vrolijk, blijgeestiq, lustig ; helder. *-, a.
et int.
lustig. op! -EMENT, adv. vrolijk, met blzjdschap.
GAIAC, m. pokhout, o.
GAIETA, GAITE, f. vrolijkheid, dartelheid, v.
GAILLARD, a. lustig, vrolijk; half dronken. *-, m.
lustige broe'r, - snaak, m. ;
d'avant, (126) bak, m. ;
- d'arriere, halfdek, 0. *-E, f. dartel wijf, o.; oude
dans, in. ; soort van drukletter, v. "-EMENT, adv. op
eene losse
luchtige wijze; stoutmoediglijk. *-Iss, f.
vrolijkheid, snakerij ; dartelheid, v. -s, pl. losse taal, v.
GAIN, m. winst, v. voordeel, profijt, o.
GAINS, f. scheede (van een mes), v. ; (154) breede zoom,
m. ; wimpelbroeking, wimpelsleuf, v. ;
(13) onderstuk
van een borstbeeld, o. ; (53) buis, v. ; (74) bekleedselvlies, 0.
m. scheedenmaker, m.
GALA, m. gala, hoffeest, o. hofstaatsie, v.
GALACTE, f. melkzout, o. "...TIE, E melkafscheidsel, o.;
te groote tnelkafscheiding, v. "...TIQUE, v. gezuurd
(van melk) * ...TIRRHEE, f. buitengewone melk-, zogvloeijing, v. *...TORE, "...TOME, a. melkachtig, melkkleurig.
m. warmemelk,v. "...TOPYRE, f. zogkoorts, v.
GALAMMENT, adv. hoffelijk ; sierlijk, met smaak ; gepast.
GALANT, a. hoffelijk, beleefd; geestig, bevallig ; regtschapen ; verliefd, galunt ; smaakvot; - homme, regtschapen man; homme
wellevend man (jegens dames).
*-, m. verliefde, minnaar, m. "-ERIE, f. beleefdheid,
hoffelijkheid, aardigheid, v. ; minnehandel, m.; klein
geschenk, o. "-IN, m. belagchelijke minnaar, m. * -INS,
f. (52) gelardeerd gehakt, o. "-ISER, va. den verliefden
saletjonker spelen, zich al te galant aanstellen.
GALAXIE, f. (101) melkweg, m.
GALBANUM, m. soort van gom; fig. ijdele belofte, v.
GALBE, m. (13) sierlijke ronding, v. "...BULE, V. cipresnoot, v.
GALE, f. schurft, v. en o.
GALA, m. (53) gagel, m. "-ACE, *-AsSE, f. (126) galjas, groote galei, v.
GALES, f. (10) galei, v.
GALENE, f. loodmijn, v. looderts, o. en m.
GALER (SE), vrf. zich krabben.
GALERE, f. gale?, v. roeischip, o. *-s, pl. galeistraf, v.
GALERIE, f. galerij, gaanderij, v.; fig. kunstkabinet,
o.
verzameling van schilderstukhen, v.
GALgRIEN, as. galeislauf, m.
GALzRNE, f. noordwestewind, m.
GALET, m. schui fta fel (spel) ; strandkei, v. * ...LETAS,
m. vliering ; fig. armoedige woning v. "...LETTE,, f.
dunne weitenkoek, M.
GALEUX, a. schurft, schurftachtig.
GALHAUBANS, m. pl. (126) pardoen, o. bakstag, v.
GALIMAFRP,E, f. gehakt
opgestoofd vleesch, a. "...MATIAS, m. wartaal, v.
GALIN, m. onbereide ossenklaauw, M. *-E, f. rOg, M.
"-IE, f. heestergewas, o.
GALION, M. (126) galjoen, 0. * ... OTE, f. (126) galjoot, v..,
- a bombes, bombardeergaljoot. "...POT, M. witte wierook, in. pijnhars, v.
GAGNER,

GALLR,

f. noix de -, galnoot, v.

"-R, va.

genieten;

afrossen.
GALLICAN, a. gallikaansch.

m. eigenaardige
fransche spreekwijze, - uitdrukking, v.
"—PERE, a.
galnootdragend.
GALLIQUE, a. acide
galnotenzuur, d. "...LISME, m.
schedelleer, v. stelsel van Gall, o.
GALLOMANIE, f. franschgezindheid, V.
GALOCHE, f. overschoen; klomp, m.; (126) kabelgat, o.
GALON, m. lint, m. boordsel, o. ; koord, v. ; belegsel,
galon, o.
m. hagedis, v. va. met
galon bezetten, galonneren. *-NIER, m. galonmaker,
galonverkooper, m.
GALOP, m. rest van een paard, galop, m. * -ADS, 1. het
rennen, galopperen (van een paard), o. "-ER, vn. et a.
rennen, galopperen; omloopen, laten galopperen ; iewand vervolgen. "-IN. m. bijlooper, keukenjongen, m.
GALUCHAT, m. zeehondenvel, o.
GALVANIQUE, a. galvanisch. "...NISER, va. galvaniseren.
* ...NISME, in. galvanismus, o. dierlijke elektriciteit, v.
GAMACHES, M. pl. wollen slopkousen, v. MV.
GAMBADE, f. luchtspronq. m. ; fig. gekheid, v. "-R,
kromme sprongen maken. * ...BES, f. pl. (126) puttingtouwen, o. mv. "...BILLER, vn. met de beenen slingeren, spartelen.
GAMELLE, f. houten eetbak der matrozen of soldaten, m.
GAMIN, m. straat-, leer-, keukenjongen, m.
GAMMAROLOGIE, f. kreeftenbeschrzjving, v.
GAMME, f. tafel der zangnoten, toonschaal; krop (van
een schaap), v.
GAMOLOGIE, f. verhandelinq over het huwelljk, v.
GANACRE, f. onderste kakebeen van een paard, o. ; fig.
domkop, m. uilskuiken, o.
GANER, vn. (46) een steek laten
GANGLION, M. (74) zenuw-, peesknoop, m.; (36) overbeen ; (112) eelt, 0. "...GREER, f. (22) koudvuur,
o. ; fig. kanker, m. "...GRENER (ss), vrf. het koudvuur krijgen. "...GRgNEUX, a. door het koudvuur aartgetast.
GANIVET, M. (36) mesje, 0.
GANSB, f. his, /us, v. ; strop, M.
GANT, m. handschoen, m. ; want, v. * -E, f. brouwketelrand, M. "-BLEB, f. (53) klokbloem, v. "-ELET, M.
ijzeren handschoen, m. ; handleder, o. "-ER, va. handschoenen aantrekken, - passen. SE
vrf. zijne handschoenen aantrekken. "-ERIE, f. handschoen-fabriek,
-kraam, v.
M. "-igss, f. handschoentrzaker,
m. maakster, v. -verkooper. m. -verkoopster, v.
GARANcAGE, m. 'neekrap-verf, v. *...CE, f. meekrap, v.
-, a. meekrapkleurig. "...CER, va. met meekrap verwen.
f. meekrapakker, m. ; meekrapverwerij, v.
GARANT, in. "-E, f. borg, m. en v. verzekeraar ; waarborg ; zegsman ; (126) looper, m. *-i,m. gewaarborgde,
M. "-IE, f. waarborg, m. vrijwaring, v. "-IR, va. waarborgen, vrijwaren, instaan, verzekeren, bevestigen ; beveiligen. SE -, vrf. zich hoeden, zich wachten, zich beschutten, zich wachten (voor), op zijne hoede zijn.
GARBIN, m. zuidzvestewind (in de Middell. zee), m.
"...BON, m. patrijshaan, ra. ...CB, f. hoer, ligtekooi, v.
"...CETTE, f. (126) seizing, beslaglijn, v.; - dc ris, de tournevire, rif-, touwseizing, v.
GARcON, in. jongen, knaap; jongman, vrijgezel ; oppasser ; handwerksgezel, leerjongen, m. ; de boutique,
- de bord, - major, winkelknecht ; scheepsjongen ; regimentsadjudant, m. *-x.wr, n. kleine jongen, m. borstje,
0. "-MERE, f.

manziek meisje, o. wilde kraai, v.
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soldaat van de garde; waehter, bewaarder,
m. ; - du corps, lijfwacht, v. *-, v. wacht, garde ; baker, oppasster, v. ; opzigt, o. bewaring, behoeding, bescheming, hoede, v. toevoorzigt, o. ; eerste positie in
het schermen, v.; prendre acht ,even, oppassen. "-s, f. pl.
werk in een slot, o. ; (9) dekbladen, o. mv.; (44) been
in een hertenvoet, o. ; klaauw m. spoor van een wild
zwijn, o.; (101) wachters van Jupiter, m. my. *—AVAN"--BOIS, m. boschwachler, m.
CAE, f. voorpost, m.
*--BONNET, m. orermuts, V. * -BOUTIQUE, m. win"--CENDRES,
kelbewaarder, m.; oude waren, v. mv.
m. vuurstolp, v. *--CHAINS, m. (139) pal, v. * --CHAM"-CHASSE, m. koddebeiPETRE, m. veldwachter, m.
jer, jagtopzigter, jagtopziener, m. *--cerE, m. (126)
f. gevest van
kustbewaarder, uitlegger,
een degen, O. "-FEU, m. ijzeren hek om den haard,
* --FOU, m.
vuurscherm, o. ; (126) kardoeskoker, m.
leuning aan eene brug, v. "--MAGASIN, M. magazijn-,
dekblad,
o.
; handlegin.
*-MAIN,
pakhuismeester, m.
ger, m. "--MALADE, M. et f. ziekenoppasser, m. op* --MANGER, m. spijskamer,
passter, pleegzuster, v.
spinde, v. * --MARINE, m. kudet ter zee, adelborst,
*--MgNAGERIE, rn. pluimgraaf, m. * --MEUBLE, M.
bergplaats van huisraad, v. * --NAPPB, m. tafelmat, v.
*--NATIONALS, * --CIVIQUE, f. schutterij, gewapende
burgerwacht, v. * --NOBLE, m. adellijk refit tot vruchtgebruik van minderjarigen, O. * -NOTE, M. notaris,
m. "-ROBE, f. kleerkust, -kamer, v.: kleederen en
linnengoed, o. mv. en o. ; heimelijk gemak,o.
f. (91) zaalbewaarder, m. "--VAISSELLE, m. bewaarder
der tafelserviezen, m. *--vuE, m. oogenscherm, o.
GARDBR, va. bewaren, hoeden, behoeden; behouden; oppassen ; beschutten, beschermen ; houden, nakomen;
waarnemen, betrachten. SE -, vrf. zich wachten, - hoe* ...DEUR,
den, - in acht nemen; duren, goed blijven.
m. veehoeder, m. * ...DEUSE, f. veehoedsler, v. * ...DIEN,
In. -NE, f. gardiaan ; bewaarder, m. bewaarster, v.
*-DIENNAT, M. bediening van een gardiaan (in een
kloosler) v.
GARDON, m. voren, voorn (visa), m.
int.
GARB, f. wijkplaats, baai op rivieren; bogt, v. "-,
uit -den weg ruim baan! pas op! op zij! brand je
niet ! van onderen ! "-MENT, m. opsiering, v.
m.
GARENNB, v. konijnenwoud, o. -berg, m.
opzigter van een konijnenberg, m.
GARBR, va. (een vaarluig) in eene bogt vastleggen.
vrf. zich wachten, uit den weg gaan.
GARGARISER (SE), vrf. gorgelen. * ...RISME, M. het gorgelen ; gorgeldrank, m.
GARGOTAGE, m. vuile spijsbereiding,v.; slechte maaltijd,
m. * ...TB, v. gaarkeuken, portionstafel, v. * ...TER, vn.
onzindelijk den en
in gaarkeukens spijzen; slecht
gaarkok, portionstafelhouder, m.
drinken.
f. portionstafelhoudster, v.
f. uitGARGOUILLE, f. snuit eener dakgoot, m.
vallend gootwater, O. "...LBMENT, m. geraas van het
gorgelen; gerommel in het lijf, O. * ...LBR, vn. in
het water slobberen of morsen. m. gedruisch
eener loopende goot, O.
GARGOUSSE, f. kardoes (voor het geschut), v. * ...SIER, m.
kardoeskoker, m. * ...SIERB, f. patroontasch, v.
GARIDELLE, f. honigdauw, m. ; roodkeeltje (vogel), O.
GARNEMENT, m. slechte knaap, losbol, M. * ...NIMENT,
m. versiering, optooisel, v.
GARNIR, va. voorzien; stofferen; bezetten, versieren; uitrusten; beslaan, overtrekken; (126) kleeden, toe-, optuigen;

chambres garnies, gestoffeerde kamers, v. mv. SE -, yd.
zich voorzien, zich het noodige verschaffen.
GARNISAIRB, m. bewaarder bij belastingschulcrgen, m.
GARNISON, f. bezetting, v. garnizoen, o. ; inlegcring, v.
GARNISSEUR, m. sto ffeerder, m.
GARNITURE, f. stoffering, versiering, v. ; garnituur, stel
(van porselein enz.); behangsel (van een ledekant);
heslag, o.; (126) ankerroering, v.; slappe jenever, m.;
(66) binnenwerk, o. *-s, f. pl. (10) formaathout, O.
GARONAGE, m. Mier en -, verdaehte plaatsen bezoeken.
GARROT, rn. knevel, kneppel, knuppel, pakstok, m.; schoft
(van een paard), v. "-TER, va. sterk binden, knevelen.
GARS, m. jongen, lafbek, vlasbaarel, m.
GASCON, m. gaskonjer; zwetser, snoever, poacher, groatspreker, M. * -ISMS, m. gaskonsche spreekwijze, v. "-NADE, f. snorkerij, v. gezwets, 0. * -NER, vn. zwetsen,
pogchen, snoeven, grootspreken.
* ...LER, va.
GASPILLAGE, m. verkwisting, verspilling, v.
verkwisten, verspillen, verdoen. * ...LEUR, M. verkwister,
m. * -LEUSE, f. verkwistster, v.
GASTADOUR, M. schansgraver, bijleman, m.
GASTARALGIE, f. maagpijn, v.
GASTRICISME, m. buikziekte, v. "...NE, f. braakland, O.
* ...LOQUE, m. baikspreker, m. *...Quit, a. tot de maag
behoorende. * ...TE. f. maagontsteking, v.
M. "...LOGIE,
GASTROLATRE, m. lekkerbek, buikdienaar,
f. kookkunsl, v ; • keukenboek, O. "...MANE, m. lekkerbek,
m. * ...NANIE, f. lust tot lekker eten en drinken, m.
"-NOME, m. lekkerbek, m.
"...NOMIE, f. kennis van
lekker eten, eetkunde, v. * ...RAGIE, f. bloeduitvloeijing
in de maag, v. * ...RHgE, f. slijmvloed, m. "-TOME,
f. buikopening, v.
GATEAU, m. koek, m.; - de miel, honigraat, v.
GATE-MENAGE, nr. et f. twiststoker, m. -stookster, v.;
verkwister, m. verkwistster, v.
"--MCTIER, m. kladder,
prijsbederver, m. * --PAPIER, m. prulschrijver, papier-bekladder, m. "-PATS, m. deeg-, meelbederver, slechte
bakker ; fig. knoeijer, m.
GATitit, va. bederven, vernielen, bekladden ; vertroetelen.
SE -, vrf. bederven, verrotlen.
GATTE, f. (126) waterbak, m.
GAUCHE, a. linker ; linksch ; fig. linksch, lomp, onhandig,
verkeerd. *-, f. linkerhancl, linkerzijde, v. ; b -, links ;
linksom, ter linkerzijde; verkeerd. * -MENT, adv. onhandiglijk, lomp. * -R, a. et m. linksch; die linksch is.
* -RIE, f. lompheid, ongeschiktheid, v. domme streek, m.
GAUCHIR, va. uitw ij ken. "...CHISSEMENT, uI. uilwijking, v.
GARDE, f. (53) wouw, v. * -R, va. met wouw verwen.
GAUDIR (SE), vrf. zich vrolijk maken, spotten. * ...DISSERIE, f. vrolijk woordje, o. * ...DISSEUR, m. spotter, M.
"...DRIOLE, 1 aardigheid, grap, v.
GAUFRB, f. honigraat; wafel, m. * ...FRER, va. stoffen
wateren. * ...FREUR, m. die de stoffen wafert ; wafelbakker, m. * ...FRIER, m. wafelijzer, O. "...FRURE, f.
figuren eener stoffe, v. mv.
GAULE, f. roede, garde, teen, v.; lange stok,m. * -R, va.
afslaan (vruchten enz.). m. takjes,uitspruitsels;
geknakte takjes als teekens, o. my.
GAULOIS, M. bon -, braaf opregt man, m. "-, a. braaf,
opregt.
GAUPE, f. vuile slet, v. * -RIB, f. morsigheid, v.
GAUSSER (an), vrf. den spot drijven. * ...SERIE, f. spotternij, v. * ...SEUR, M. ...SE, f. spotter, m. spotster, v.
GAVASSINB, f. (120) bindtouw, o.
f. deel van
een weefgetouw ; zeer sterk bzndtouw, O.
GAVE, m. stroomend water, O. * ...VEAU, m. gildebroeder;

GARDE, M.
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straatjongen, m. * ... VETTE, f. baartje goud (tot draacltrekken), O. "...VOTTE, f. zekere luchtige dans, M.
GAZ, m. gas, gaz, o. kunstlucht, v. *- gIFIABLE, a. vervormbaar tot gaz.
va. tot gaz vormen. SE -,
vrf. gaz worden. "-gmRmE, a. gazvormig.
GAZE, f. gaas, o. *-R, va. m.et gaas overdekken ; sluijeren, bewimpelen, verhelen.
GAZELLE, f. wilde geit, gazelle, v.
GAZETIER, m. dagbladschriker, courantier ; courantenlooper, m. "...ZETTE, f. dagblad, o. courant,v.(ook fig.).
GAZEUX, a. gazachtig, als gaz.
GAZIER, tn. gaaswerker, m.
m. geween gaas , O.
GAZIFERE, v. gazvoerend. *-, M. gazleider, m.
GAZOMtTRE, m. gazmeter, xn.
GAZON, m. graszode, v. * - NE3fENT, In. belegging met
zoden, v. "-NER, va. met zoden beleggen.
GAZOUILLEMENT, m. gekweel der vogels ; gemurmel
eener beek, o. "...LEE, vn. kwinkeleren, kwelen; murmelen ; stamelen.
GEAI, m. meerkol, meerkoet, ekster, v.
LEANT, M.
f. reus, m. reuzin, v.
Gg ASTRB, M. (53) wolfveest, v.
GEHENNE, f. (37) hel, v.
GEINDRE, vn. klagen, kermen. "-, m. (4) meesterknecht,m.
GELATINE, f. lit, o. gelei, v. *...NEux, a. geleiachtig.
GLEE, f. vorst (felle koude) gelei, v.; - blanche, rijp,
rijm, m.; - de groseille, bessengelei.
GELER, vn. et imp. v,rf. SE -, vriezen, bevriezen. "-, va.
doen vriezen.
GgLIF, a. door de koude gespleten (hout).
GELINOTTE, f. jong vet hoer, o. ; - de bois, korhoen.
GELIVURE, f. scheur in de boomen door de vorst, v.
GimEmix, tn. p1. tweelingen (in den dierenriem), in. Mv.
GEMIR, vn. zuchten, kermen, klagen, treuren, stenen;
ktrren. "...MISSEMENT, m. zuchting, v. gezucht, gekerm,
geween, gejank, gesteen, O.
GEMMATION, f. uitbotting, v.
GEMME, a. sel -, berg-, steenzout, o. *-, f. edelgesteente;
door metaalzuur gekleurd kristal, O.
GENANT, a. lastig, hinderlijk, ongemakkelijk.
GENCIVE, f. tandvleesch, O.
GENDARME, m. zwaar gewapend ruiter, gendarme, pollcieruiter, in. ; fig. dik en zwaar vrouwspersoon, o. *-s,
pl. vonken nit het vuur ; vlakken in een diamant, v.
my. ; vliesjes in het oog, o. my. "...MER (SE), vrf. opstuiven (van kwaadheid). "...MERIE, f. bende -, v. korps
policie- ruiters, O.
GENDRB, m. schoonzoon, behuwdzoon, m.
GENE, f. pijnbank, pjniging ; marteling, kwelling, knelling, v. ; dwang, hinder, M.
f. stamboom, rn.geslachtregister, o. -rekening, v. "...GIQUE, a. daartoe behoorende. * ...GISTE, m.
geslachtrekenaar, geslachtkundige M.
GEN ER, va. drukken, knellen, kwellen, pijnigen, prangen ;
lastig zijn, storen, belemmeren ; ongemak aandoen, in
verle7enheid brengen, hinderen; beperken.
GENERAL, rn. legerhoofd, o. veldheer, generaal, m. ; het
algemeen; het grootste gedeelte. *-, a. algemeen;
en -, in het algemeen. "-AT, M. veldheerschap, o. waardigheid eons generaals, v.• "-E, f. algemeene marschslag, m. alarmtrom ; gemalin eons generaals, v. * - EMENT, adv. in -, over het algemeen, over het geheel.
"-ISATION, f. algemeene toepassing, v. "-ISER, va. algemeen maken. "-ISSIME, m. opperste bevelhebber van
een leger, generalissimus, m. f. algemeenheid,v.
-8, pl. algemeene bewoordingen, v. my.
GgNEALOGIE,

GER,.
a. voortbrengend, scheppend. * ... TIF, a.
voorttelend, voortbrengend. "...TION, f. voortteling, voortbrenging, v.; geslacht, 0. nakomelingschap; opvolging,
during van een geslacht, v.; leeftijd, tn.
GENEREUX, a. "...REUSEMENT, adv. edelmoedig, groatmoedig ; milddadig ; edelmoediglijk. "...RIQUB, a. tot het
f. groot-, edelmoediggeslacht behoorende.
GENfiRATEUR,

held, milddudigheid, v.
GENEsE, f. eerste boek van Mozes, o. Genesis.
GENESTROLE, f. soon van brem, v.
GENET, m. (53) brem, v. priemkruid, o. spaansche hengst,
m. spaansch paardje, O.
geboortevers, o. *-, m. hoGENETHLIAQUE, a. poeme

roskooptrekker (bij de geboorte), m.
GENETTE, f. wilde kat, v.; a la -, met korte stijgbeugels.
GENEVRIER, m. jeneverboom, In.
GENIE, m. bescherm-, geleigeest, genius, m.; behoorlijke

begaafdheid,.. geneigdheid, v.; vernuft, genie, o.; eigenschap ; krijgsbouwkunst, genie, v.
GENIEVRB, En. jeneverboom, m. -bezie, v.;jenever (drank) ,m.
GgNISSE, f. jonge koe, vaars, v.
GENITAL, a. tot de voortteling behoorende.
*... TIF, m.
(98) tweede naamval, teler, eigenaar, m. * ... TOIRES,
M. p1. (74) teelballen, in. my.
f. kroost, O.
GENOPER, va. (126) ankertouw maken, beknijpen.
GENOU, m. knie, v. ; h -x, geknield. "-mit, a. (53) van

geledingen voorzien. "-LEux, a. knoestig. *-LtEE, f.
kniewapen ; knieleder, o. ; kap eener laars, v.
GENRE, m. geslacht, o. soort, v. aard, m.
GENS, M. et f. pl. lieden, menschen, personen ; bedien-

den , m. my.; - de condition, lieden van aanzien ; d'eglise, geestelijke
(16 guerre,
kerkelijke personen;
krijgslieden; - de mer, zeelieden; - de lettres, geleerden; - de robe, raadsheeren, regtsgeleerden.
GENT, f. yolk, geslacht, a. natie, v. "-, a. mooi.
GENTIANE, f. (53) gentiaan, v.
GENTIL, a. aardig, mooi, lief, aanvallig, geestig, hupsch;
heidensch. *-s, m. pl. heidenen, m. my. * - HOMME, m.
edelman, m.,• - de la chambre, kamerjonker, m. "-HOMMEAU, m. (97) edelmannetje, O. "-HOMMERIE, f. (97)
adel, m. *-HommaatE, f. klein adellijk landhuis, o.
f. heidendom, O. "-LtiTRE, M. kale jonker, M.
"-LESSE, f. aardigheid, geestigheid, v.
GENTIMENT, adv. aardig, geestig, met veel vernuft.
GENUFLEXION, f. kniebuiging, v.
GEOCENTRIQUE, a. (101) aardmiddelpuntig.

GEODE, f. arendsteen, m.
f. landmeetkunde, v.
"...DESIQUE, a. landmeetkundig. * ... GENIE, f. leer van
het ontstaan der aarde, v. "...GNOSIE, f. aardkunde, v.

in. aardbeschrijver, aardrijkskundige landkaartenmaker, M. * ...PHIE, f. aardrijkskunde, aardrijksbeschrijving, v. * ... PHIQUE, a. aardnjkskundig.
GEOHYDROGRAPHIE, f. aard- en waterbeschrijving, v.
GEOLAGE, M. sluitgeld, O. * ...LE, f. gevangenhuis, o. ker
ker, m. * ... LIER, m. cipier, M. "...LILRE, f. cipiersvrouw, v.
GgOLOGIB, f. leer -, wetenschap van
het inwendige
der aarde, aardkunde, v.
"...MANCE, "...MANCIE, f.
stiprekenkunst, stipwaarzeggerij, v.
* ...MANCIEN, m.
stiprekenaar,
a. meetkundig (van
m.
teekeningen). "...METRE, m. meetkundige, m. "...METRIO, f. meetkunde, v. "...METRIQUE, a. meetkundig, meetkunstig, geometrisch.
GgORGIQUES, f. pl. landgedichten, veldliederen, o. my.
GgOSCOPIE, f. kennis van de hoedanigheden der aarde, v.
GERANIUM, m. (53) geranium, ooijevaarsbek, tn.
GEOGRAPHE,

GLI.

GIR.
m. zaakbezorger, waarnemer ; verantwoordelijk
uilgever (van een dagblad enz.), m.
GERBE, f. schoof, garf, garve, v. *...BEE, f. bos stroo
O. *...BER,
waarin nog wat koren zit, m. ; voederstroo,
va. in garven binden; op elkander leggen. "...BILLON,
m. kleine garve, v. schoofje, O.
GERCE, f. mot, v. boekworm, m. * ...CER, va. et n. SE -,
vrf. doen splijten, - barsten, kloven; sp!ijten, barsten.
*...CURE, f. kloof, spleet, scheur, barst, v.
URER, va. waarnemen, het opzigt hebben.
GERFAITT, m. giervalk, m.
GERMAIN, a. cousin -, volle neef ; cousine -e, voile nicht.
*-, a. et m. duitsch; Duitscher.
GERMANDRiE, f. gerrnanderkruid, O.
* ...NISME, m.
GERMANIQUE, a. duitsch, germaansch.
o.
duitsche spreekwijs, - uitdrukking, v. germanisme,
GER ME, m. kiem, keen, v. ; uitspruitsel, o. ; fig. oorsprong,
m. bron, v. ; - d'un oeuf, hanetred, in.; faux -, misdragt, v. * ...MER, vn. kiemen, ontspruiten. * ...MINAL,
"...MINATION, f.
M. (26 ) Kiemmaand, Grastnaand, v.
ontkieming, v. het kiemen. * ...MOIR, in. mouterij, v.
moulzolder, m. * ...MOTTE, f. wilde gierst, v.
GERONDIF, m. (08) gerundium, tegenwoordig deelwoord, O.
GERZEAU, m. onkruid in het koren, o. honigdauw, m.
USIER, m. tweede maag der vogels, v. * ...SINE, f. kraambed, O. * ...SIR, vn. liggen; ci git, hier ligt.
GESSE, f. wikke, soort van erwt, v.
GESTATION, f. dragt (eener merrie ens.), v.
GESTE, m. gebaar, o. (slechts in het meerv. gebruikelijk)
gebaren ; - de tete, wenk met het lwofd, m."-s,p1. ge.
baren, o. mv.; faits et -s, fig. het doen en laten (van
iemand).
m.
GESTICULATEUR, m. die te veel gebaren maakt,
* ...LATION, f. overdrevene beweging, gebuarmaking, v.
* ...LER, vn. te veel gebaar maken.
GESTION, f. beheer, bestuur, bewind, o. gestie, v.
GEZE, M. (13) goot tusschen twee daken, v.
f. bulGIBBEUX, a. (22, 53) bultig', verheven.
tigheid, bultige gestalte, v. het verhevene.
GIB ECIgRE, f. zak, m.; weitasch; goocheltasch, v.
* ...LOT, 1u. (126) kropband,
GIBELET, m. drilboor, v.
zwaanshals, M. * ...LOTTE, f. stoofsel van jonge
O.
hoenders,
GIBERNE, f. patroontasch, v. * -RIE, f. patroontaschfabriek, v. * ...NIER, m. patroontaschmaker, m.
GIBET, m. galg, v. * ...BIER, m. wildbraad, wild, o.
- de Mars, maartsche bui, v.
GiBouLEE, 1. slagregen,
GIBOYER, vn. met een snaphaan jugen. "...BUR, n1. jager
met een vuurroer, strooper, m. "...EUX, a. rijk aan wild.
GIGANTEE, f. zeewier, O. "...TESQUE, "...TIN, a. reusachtig. * ...TOGR APHIE, * ...TOLOGIE, f. reuzenbeschrijving, V.
GIGOT, m. schapenbout, m. *- 8, pl. (86) achterschenkel,
m. *-TE, a. sterk gebeend, gebild (van dieren). * -TER,
vn. met de beenen spartelen.
GIGUE, f. engelsche dans, m ; muziek daarop; vrolijke
meid, lustige deem, v. * -R, vn. huppelen en dansen.
GILET, m. kamizool, vestje, o.
GI1.LB, m. vischnet, o. ; hansworst, m. * -RIE, f. domme
streek, m. ezelachtigheid, v.
GIMBLETTE, f. ringvormig gebak, knappertje,
O.
GINGEMBRE, m. getnber, v. * ...BRINE, f. gemberpoeder, O.
zwakke wijn, m. *-, a. zwak,
GINGUET, M. slechte
slecht, bekrompen, ongenoegzaam.
GIRAFE, f. kameelpardel, m. kameelpaard,
O.
GIRANDOLE, f. kroonkandelaar, luchter,
ru.; rad met
vuurpijlen, o. ; diamanten oorsiersels, o. mv.
GIMANT,
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f. paddestoel,m.
opaal-, zonnesteen, m.
ni. pl. (72) duivengeilucht, O.
clou de -, kruidnagel, m. *...FLEE, f. violice, nagelbloem, v.; - jauno, muurbloem, v. * ...FLIER,
M. kruidnagelboom, m.; violierplant, v.
breedte der treden van een trap,
GIRON, m. schoot,
v.; (116) driehoek, m. *-11ER, va. (32) ronden.
GIROUETTE, f. weerhaan, m. * -RIE, f. fig. onbestendigheid, v. het draaijen naar alle winden.
GISA NT, p. et a. liggende, geveld. *-s, m. p1. boom van
eene kar, m.
GISEMENT, m. (126) ligging der kusten, v.
GiT, ci -, bier ligt begraven; la cote -, de kust ligt, de
kunst strekt zich uit.
GiTE, m. leger van een haas ; nachtverblijf, o. ; slaapplaats, herberg, v. ; (115) benedendij; (67) laag, v.
vn. liggen ; overnachten.
GIVRE, m. ijzel, rijp, rijm, m.; S116) slang, v.
f. gladheid, v.
GLABRE, a. (53) glad.
GLAcANT, a. bevriezend; ijskoud.
GLACE, f. ijs ; spiegelglas, o. ; spiegel, m. ; glas eener
koets, o.; kleine vlak in diamanten; (bij suikerbakkers) suiker met eiwit gemengd, v. ; ijs, o. ...a, a.
* ...CER, va.
bevrozen; glanzig ; ijskoud, ongevoelig.
fig. doen
doen bevriezen, stollen ; ijskoud maken ;
vn.
ijzen; glanzen; oversuikeren ; glad aannaaijen.
* ...CER1E, f. spiegelgieterij, v.
SE -, vrf. bevriezen.
"...CRUX, a. onzuiver (van diamanten). "...CIAL, a. bevrozen, ijskoud. "...CIALE, f. (53) ijskruid, 0. "...CIER,
* ...CIERE, f. ijsM. bereider verkooper van ijs, m.
ktlder, n,. "...CIERS, ru. p1. ijsbergen, m. mv."...cis,m.
veldborstwering, schuinte, belling ; (92) aangezette kleur;
rij loovertjes, v. ; glazuursel, o. *...coN, m. ijsschots, v.
GLADIATEUR, m. (25) zwaardvechter, m.
GLAIEUL, M. 153) zwaardlelie, v.
O. * -R, va. met
GLAIRE, f. slijmachtig yacht; eiwit,
eiwit bestrijken. * ...REUX, a. l•jmig, slijmerig. * ...RIME,
f. bronnenmos, O.
GLASS, m. losbranding van geschut, v.
GLAISE, f. klei, potaarde, v. teem, O. "-R, va. met klei
f. leemput,
beleggen. "...SEUX, a. kleiachtig.
m. "...SINE, f. klei-bezinksel, O.
GLAIVE, m. zwaard (ook fig.), o.; zwaardvisch, m.
GLANAGE, m. nalezing van korenaren, v.
* -AGE, m. weideregt
GLAND, m. eikel, aker ; kwast, m.
voor vurkens, O. *-E, f. klier, v. "4E, f. eiktloogst, m.
GL AN DUL E, f. kleine klier, v. *.. LEUX, a. klierachtig.
GLANS, f. handvol korenaren; rist (uijen), v.; hoop
(kleine peren), m. * ...N ER, va. et u. korenaren nalezen. "...NEUR, M. * ...NEUSE, f. nalezer, m. naleester (van
korenaren), V.. * ...NUKE, L nalezing (van korenaren), v.
GLAPIR, vn. keffen; krijschen. "...PISSANT, a. schetterend, krijschend. * ...FISSEMENT, u. gekef ; geschreeuW,
gekrijsch, O.
GLAS, u1. gelui der doodklok, O.
GLATIR, va. krijschen. * ...TISSEMENT, M. gekrijsch, O.
GLEBE, f. klomp erts; grond en bodem, m.
GLENS, f. beenkast, v.; (126) tros touw, m.
GLENER, va. (126) touwwerk opschieten.
GLETTE, f. (90) zilver-, goudglid, -schuim, o.
* ...SANT, a.
GLISSADE, f. uitglijding, uitglipping, v.
glad, glibberig ; misselijk, bedenkelijk.
* ...SER, va. giijfig.
den, uitglijden; uitschieten;
over iets heen stappen. -, va. behendig indoen, - insteken ; se - dans,
heimelijk insluipen. * ...SEUR, m. glijder, m. * ...SOIRE,
f. glijbaan, sullebaan, v.
GMASOL, m.
GIRATORBS,
GIROFLB, M.

•
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GOR,.

GOB.

GLOBALEMENT, adv. over den hoop, voetstoots.
GLOBE, m. kloot, bol, m.; - celeste, hemelbol

; - terrestre, aardkloot; - imperial, rijksappel, m. * ...BULE, f.
bolletje, klootje, o. * ...BULEUX, a. uit bolletjes zamengesteld.
GLoBosiTfi, f. bolrondheid, v.
GLoiRE, f. roem, m. eer, heerlijkheid,pracht, v. glans,
m. ; glorie, roemzucht ; (138) zon, v.
GLOMERER, va. tot een bol opstapelen.
* -ETTE,
GLORIA, m koffij of thee met brandewijn, v.
f. lusthuisje; pried, o.
GLORIEUSEMENT,adv. roemwaardiglijk,heerlijk.*...Rimix,
a. beroemd; heerlijk; roemruchtig, roemrijk; roomwaardig, hoovaardig, trotsch. m. hoovaardige, m.
* ...RIFIER, va.
*...RIFICATION, f. verheerlijking, v.
prijzen, roemen, verheerlijken. SE -, vrE zich beroemen. * ...RIOLE, f. ijdele geringe room, m.
marginale,
GLOSE, f. woordverklaring, opheldering, v. ;
kantteekening,- v. "...SER, va. et n. uitleggen, verm.
berisper,
vitter,
m.
klaren ; bedillen. * ...SBUR,
*...SBUSE, f. vitster, v.
*
...BATEUR,
0.
GLOSSAIRE, m. uitlegkundig woordenboek,
m. uitlegger, verklaarder, m.
f.
GLOSSOCATOCHE, m. (36) tongklemmer, m.
tonggezwel, 0. * ...COMB, m. windas, o. * ...GRAPHS, m.
tongbeschrijver, m. * ...GRAPHIE, f. tongbeschrijving, v.
*...paTRES, m. p1. serpent-, tongsteenen, m.ray.*...TOMIE, f. tongontleding„ v.
GLOTTE, f. (74) luchtbuisspleet, gorgelopening, v.; wachtelkoning (vogel), m.
GLouGLou, m. klok-klok; geklok bij het schenken uit
eene flesch, o. * -TER, (GLOUGLOTER), vn. kokkelen,
kl kken (van kalkoenen).
GLOUSSEMENT, m. het klokken van eene hen. * ...SER,
vn. (van eene hen) klokkelen, kakelen.
GLOUTERON, m. voy. BARDANE.
GLOUTON, m. veelvraat, gulzigaard; veelvraat (zeker
dier), m. *-, a. vratig. "-NENENT, adv. gulziglijk.
* -NERIE, "-NIB, f. gulzigheid, v.
G LU, f. vogellijm, v. en o. "-ANT, a. kleverig * -AU, m. lijmstang,v.' -ER, va. met vogellijm bestrijken; kleverig maken.
m. grof roggestroo, dakstroo, o.
GLUTEvf, m. lijmstof, v.
GLuTINANT, *.. NATIF, a. voy. AGGLUTINANT. * ...NEUX,
f. kleverigheid, v.
a. kl e verig.
o.
GLyaRATION, f. zoethoutwater, dropwater,
GLYPHOGRAI'HIE, f. kunst van overdrukken door middel
van galvanische koperplaten, v.
GLYPTOGRAPHIE, f. kennis van gegraveerde steenen, v.
* ...THEQuE, f. kabinet van gesneden steenen, o.
* ...MI GNOME, m. "...NIDE, f. aardmannetje, -wijfje, o.
"...MON, m. astronomische
QUE, a. (19) zinspreukig.
zonnewijzer; stijl van een zonnewijzer,m.*...moltiQuE,
f. zonnewijzerkunde, v.
GNONONOGRAPHIE, f. zedeleer, v.
Go, tout de -, adv. geheel vrij, zonder omstandigheden.
*-AILLER, va. boerten, schertsen.
GOBBE, f. vergiftigd balletje (om dieren te dooden), o.
* -TE, v.
GOBELET, m. beker, m.; goochelaarsbekertje, o.
zeker klein vaartuig, o.
GOBELINs, m. pl. vermaarde tapijtfabriek te Parijs, v.;
tapijtwerk in die fabriek vervaardigd, o.
COBELOTTER, vn. zuipen, drinken met teugjes.
GOBE-MOUCHES, m. vliegenvanger (vogeltje); fig. ledigganger, nieuwskramer, beuzelaar, m.
GOBER, va. inzwelgen, inslurpen, binnenslaan ; ligtgeloovig zijn.

m. soort van schelvisch of kabeljaauw, m.
onderlagen eener bedstede, v. um; klimboo.
men, m. mv. *-R (BR), vrf. gekscheren, den spot drijven.
GOBET, m. brok, m. "-ER, va. voegen, met kalk bestrijken.
m. gebogGOBEUR, m. slokop; ligtgeloovige, m.
chelde, bultenaar, m. * ...BLIN, m. bullebak, m. kwelduiveltje, o.
vn. braaf
GODAILLE, f. zuiperij, dronkenschap, v. "-R,
zuipen.
GOD AN, m. Zia, v. bedrog, o. ; opligting, v.
GODELUREAU, m. pronker, saletjonker, m.
GODENOT, in. goochelaarspopje, dwergje, o.
* ...DET, m. kommeGODER, vn. valsche plooijen krijgen.
tje, potje (zonder voetje of oortje), o.; pijpekop, bloemkelk ; schepemmer, m.
GODIvEAU, in. pastei van kalfsgehakt, v.
GODRON, m. ronde plooi (aan lubben); (13) eijerlijst, v.
m. steek,
"-NER, va. rondplooijen ; versieren.
beitel, m.
GODURE, f. valsche plooi, v.
GOeLETTE, f. (126) schoener, schooner, in. goelet, v..
GOeMoN, m. zeegras, wier, o.
GOFFE, a. mismaakt, lomp. * -RIB, f. lompheid, v.
GOGAILLE, f. gelag, o. ; vrolijke maaltijd, m.
GoGo (a), adv. vivre -, heerlijk -, in overvloed leven.
* -ER, vn.
GOGUENARD, a. et m. spotachtig ; spotboef, m.
gekscheren. * -ERIE, vn. lage spotternij, v.
GOGUETTES, f. pl. grappen, kwinkslagen, v. my. ; chanter
- a q., iemand uitschelden.
GOINFRADE, f. brasserij, v. * ...FRE, m. vraat, slokop,
simper, m. * ...FRRR, vn. inzwelgen, zwelgen, slempen,
brassen. "...FRERIE, f. zwelgerij, slemperij, v.
GOITRE, m. kropgezwel, o. * ...TREUX, a. aan kropgezwellen onderhevig.
GOLFE, tn. zeeboezem, m.; inham, golf, bogt ; (74) holte, v.
GOLLETE, f. malienkolder, m.
GOMME, f. gom, v. ; - arabique, - elastique, - gutte, arabische -, el astieke gom. (gomelastiek); gittegom, v. * ...MER,
va. gommen. * ...MEUX, a. gomdragend, gomachtig.
m. gomboom, m.
GONAGRE, f. kniejicht, v. "-, m. lijder aan kniejicht, m.
GONALGIE, f. kniepijn, v.
GOND, m. duim van een deurhengsel, m.
GONDOLE, f. gondel, v.; langwerpig drinkschaaltje; oogenschaaltje, o. "...LIER, in. gondelroeijer, m.
GONELLE, f. jagtbuis, o.; priestermantel; wollen wapenrok, m.
GONFALON, m. kerkbanier, v. "-LER, m. kerkvaandrager, m.
GONFLEMENT, m. opzwelling, v. * ...FLER, va. et n. opzwellen, opblazen.
vn. et SE -, vrf. zwellen, zich
uitzetten.
GONIN, m. looze vos, listige bedrieger, m.
GONIOMP.TRIE, f. hoekmeetkunde, hoekmeting, v.
GONNE, f. bierton, v.
GONORRHEE, f. (22) zaadloop, druiper, m.
GORD, m. soort van vischnet, o. ; kolenmijn-klei, v.
GORDIEN, a. noeud
gordiaansche knoop, m.
GORE, f. zeug, v. *-T, m. bigge, v. speenvarken,o.; (126)
scheepsschrobber, m. "...RETER, va. een schip schrobben,
hoggen.
GORGE, f. keel, gorgel, strot ; hals ; boezem, m. borst, v. ;
(fin geplooide) strook ; krop (van het gevogelte),
m.;
holligheid, v. ; nuauwe ingang, in. ; engte tusschen twee
bergen, v.; (23) hats eener zuil, m.; rendre -, breken;
fig. teruggeven.
a. opgezwollen (van de beenen
der paarden) ; (116) met een gekroonden dierenhals.
GOBERGE,
*-8, p1.

GOU.
*
f. monel.Pvol, slokje, o. "—GEE, Va. met spijs
vrf.
en drank overladen, volstoppen, (ook fig.). SE
"...GEzich (met spijs en drank) overladen, (oak fig,).
RET, m. (36) wegwijzer, m.
"...GERETTE, f. halokraag ; keelband, m. "...GERIN, tn. halsstuk van een
harnas, o.
m. schaaf tot lijstvoegen, v.
GOSIER, m. keel, v. gorgel, strot, slokdarm, m. ; longpijp;
fig. stem, v. ; (76) windpijp, v.
GOSSE, f. logen uit de grap, V. "-R, vn. liegen, jokken.
GOTHIQUE, a. gothisch; ouderwetsch.• *-, m. gothische
bouwtrant, m. * f. gothisch schrift, o.
teekening met sapverf, v.
GOUACHE, f. teekenkunst
GOUDRON, m. teer, O. *-NER, va. teeren.
GOUFFRE, m. afgrond, m. draaikolk, v. maalstroom
(ook fig.), m.
GOUGE, f. guds, v. holle beitel, m.
GOUJAT, m. trosdrager, legerjongen ; opperman, m.
GOUJON, m. grondeling, post (visch) ; drevel, m. speek,
spil, v. ; ijzeren bout, M. * -NER, va. met bouten vastf. boars, m.
maken.
GormAE, f. grootebeet, v. mondvol, M.
m. naauwe
invaart eener haven, v.
GOULIAFRE, a. et m. gulzig ; gulzigaard, m.
GOULOT, M. hals eener flesch, - eener kan, m. "-TE, f.
(13) kleine goot, v.
GOULU, a. gulzig, vratig. *-, m. vraat, slokop ; veelvraat
(dier), m. * -MENT, adv. gulziglijk.
GOUMENE, f. (126) kabellouwen, o. My.
GOUPILLE, f. stiftje, pennetje, o. kleine spie ; spijl,
V.
* -R, va. eene spie voorsteken. * ...PILLON, M. spreng-,
wijkwast ; kannewasscher, m. -NER, va. met eenen
kannewasscher schoonmaken.
GOURD, a. stijf van koude, verkleumd.
"-E, f. uitgeholde kalebas, v. *-IN, m. knuppel, dikke stok,
rn.
* -INER, va. met een knuppel afrossen.
GOURE, f. vervalschte droogerijen, v. my.
* -R, va. beet
hebben. * ...REUR, m. vervalscher van droogerijen, m.
GOURGANDINE, f. straathoer, v. "...GANE, f. suikerboontje, o.
GOURMADE, f. vuistslag, m. * -R, va. stompen.
GOURMAND, a. et m. gulzig, vratig ; gulzigaard, gulzige, m. ; branche -e, waterloot aan een boom. "-ER,,
va. uitschelden, beknorren, doorhalen, kwalijk bejegenen ; intoomen (een paard) ; zijne driften intoomen.
* -ISE, f. gulzigheid, vratigheid, v.
GOURME, f. droes (paardenziekte), m.
* ...MER, va. den
kinketting aandoen ; vuistslagen geven, mishandelen.
vrf. eene deftige houding aannemen. * ...MET,
SE
m. wijnkenner, wijnproever, m.
"...METTE, f. kinketting ; fig. breideltoom, m.
GOURNABLE, M. (126) houten pin, v.
GUI:78SE, f. bast, in. schil (van peulvruchten) ; (126) sloep,
v. ; ( 13) kapiteel-versiersel, O.
GOUSSET, m. holligheid onder de okselen, v. okselstuk,
o. ; okselstank ; broek-, horologiezak, m.; (116) lezenaartje, o.
m. smaak; geur der spijzen; smaak, lust, m. oordeel, O. * -ER, va. smaken, proeven ; beproeven ; goedkeuren ; smaak vinden, genieten.
vn. vesperbrood eten.
m. vesperbrood, namiddagmaal, O.
GOUTTE, f. jicht, v. podagra, voeteuvel, o.; droppel, m.;
essaaistukje, o. "-, adv. niet met al; - bij droppets; - crampe, - sciatique, kramp-, heupjicht, v.;
- rose, belroos, v. ; - sereine, zwarte staar, v.; - volante, vliegende jicht. * ...TEUX, a. jichtig. m. po-

dagrist, m.

GRA.
GOUTTItRE, f.
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dakgoot ; (9) holle snede, v.; koetsrabat, o.

*-s, pl. (126) watergangen, m. my.
m. stuur, roer (ook fig.), o. * ...NANT, M.
regeerder, bestuurder, m.
* ...NANTE, f. stad-, landvoogdes ; opvoedster van kinderen; huishoudster, v.
GOUVERNE, f. (34) rigtsnoer, O. *-MENT, m. regering, v.
bewind, bestuur, gebied, o. ; regeringsvorm, m. ; stad-,
landvoogdijschap, v. ; road-, landshuis, o. * ...NER, va.
regeren, het bewind voeren, - hebben, besturen, bestieren ; een schip sturen. SE -, vrf. zich beheerschen, gedragen, - aanstellen. * ...NEUR, m. stadhouder, landvoogd ; bewindhebber, bestuurder, bestierder ; opvoeder
van kinderen, gouverneur, M.
GOYAVIER, rn. guajaveboom, mdische perenboom, m.
GRABAT, m klein slecht bed, o. ; rustbank, v. *- AIRS,
a. bedlegerig.
GRABEAU, m. uitschot, o. afval van specerijen, m. * ...RUGE, m. kibbelpartij, v. krakeel,
o.
GRaCE, f. genade, gunst, genegenheid, v. ; behagen, o. ;
bevalligheid, gratie; aangenaamheid, aardigheid, v. *-s,
pl. de (drie) bevalligheden, v. my. ; actions de -, dankzegging, v. ; dankgebed na het eten, o. ; - a Dieu t God
dank! de -, ei lieve! ik bid u.
GRACIABLE, a. vergeeflijk, verschoonlijk. * ...CIEUSEMENT,
adv. beleefdelijk, vriendelijk, genadiglijk.
* ...CIEUSER,
va. vriendelijk bejegenen. *...CIBUSETk, f. vriendelijkheid, beleefdheid, v. ; klein geschenk, o. * ...CIEUX, a.
genadig ; aanvallig, bekoorlijk; liefderijk ; vriendelijk.
* ...CILITE, f. fijnheid -, v. het piepende eener stem.
GRADATION, f. trapswijze opklimming ; (92) trapswijze
vermindering der kleuren, V.
GRADE, m. eeretrap; graced (rang), m.
* -R, va. tot een
rang verheffen. * ...DEAU, m. spiering, m.
GRADIN, m. trapje, o. optrede, v.
*-s, pl. trapswijs verhoogde banken, v. my.
GRADUATION, f. afdeeling in graden, v. ; gebouw tot uitdamping van het tout, o. *...g, m. gepromoveerde, m.
* ...EL, a. -LEMENT, adv. trapswijze, trapsgewijze. * ...ER,
va. in graden afdeelen; een akademischen graad verleenen, promoveren.
GRAILLE, f. kraai, v. * -4/ENT, m. gekras, o. schorre
stem, v. * ...LER, vn. met den jagthoorn bijeenroepen.
overblijfsel van een maaltijd,
o. ; afval,
m. ; brokken (van marmer), in. my. ; Marie -, snorsig
wijf, o. slons, v.
GRAIN, m. groan, o. korrel, m. ; koren, o. ; kern, bezie,
v. ; aas, grein (gewigt), o. ; regenvlaag, v. ; (58) net f,
v.; - de grele, hagelsteen, m.; - de moutarde, mostaardzaad, o. ; - de raisin, druif, v. ; - de vent, (126)
windbui, vlaag, v.; grains d'or, goudkorrels, m. mv.;
(138) gouden regen, m. ; grains de petite verole, poknaden,
pokdalen, m. v. my.; gros grains, menus grains, winter-, zomergraan, o. * -E, f. zaadkorrel,..m. zaad, o.
kern, V. * -IER, m. zaadterkooper, -handelaar, m.
"-IERE, f. zaadverkoopster, -handelaarster, v.
GRAISSAGE, M. smering, V. * ...SE, f. vat, smeer, o. smout;
vetligheid, v. * ...SER, va. smeren; - is patte, fig. omkoopen. m. groene boomkikvorsch, m.
a. smerig, vettig. "...SIER, M. koopman in vette waren,
M. * ...SOIR, m. vetbak, smeerbak, m.
GRAMEN, M. (53) gran, hondsgras, O.
f. et a.
grasplant, v. ; grasachtig.
GRAMMAIRE, f. spraakkunst, -leer, v. "...MAIRIEN, m.
taalkundige, taalonderwijzer, m.
* ... MATISTE, m. (97)
taalman, schoolvos, m. * ...MATICAL, a. -EMENT, adv.
taalkundig, -lijk. * ...MATOLOGIB, f. spraakleer, v.
GOUVERNAIL,
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GRAMMOGRAPHE, m.

GRE.

GRA.

GRAMMR, M. nederlandsch wigtje,

O.

papiersnoeijer, m.

GRAND, m. het groote, verhevene; de .groote, groote

f. draadschuijer, m.
m. egelantierbezie. v. * ...- FAILLE, f. winter-bastaardnachtegaal, m.
GRATTBLEUX, a. schurftachtig, schurftig.
* ... TELLS, f.
drooge schurft, v. en o. * ... TRR, va. krabben,
kleine
GRATTE-BOPSSE,

man:

spaansche grande, m. 4 -, a. groot, lang ; hoog ; aanzienlijk, voornaam, edel; groat-, upper-, (b j namen);
en -, in het groot, in levensgrootte; ,root, edel. "-BEAU,
m. ilun
stparel,v. * -' CHOSE, f. veel. "-CORDON, *-'CROIX,
m. grootlint, grootkruis (eener ridderorde), O. * -DUC, m.
groothertog: grootvorst, m.
* - DUCHg, ni groothertogdom, o * -' DUCHESSE, f. groothertogin grootvorstin, v.
GRANDELET, a. tamelijk, vrij groot.
"...DEMENT, adv.
grootelijks, zeer, ongemeen; groot, edel.
GRANDESSE, f. waardigheid van een spaanschen grande, v.
GRANDEUR, f. grootte; fig. hoogheid, verhevenheid, heerlijkheid, v.; gewigt, o.; rijkdom,
GRANDIOSE, a. grootsch, verheven, grundioso. * ... DIOSITg,
f. het grootsche. "...DIR, vn. groot warden. *. .DISSIME,
a. zeer groat, allergrootst, zeer aanzienlijk.
GRAND'GARDE, f. hoofd-, veldwacht, V. "...-MAITRE, m.
grootmeester, m. ...'m
f. groolmoeder, v. "...'M ESSE,
f. groote mis, hoogmts,v. * ...- MONDE, m. papier van de
grootste snort, O. "...-OEUVRE, in. het goad maken ; de
steen der unjzen. m. * ...- ONCLE, tn. oudoam,
RE, m. groolvader, m. * ...- REPASSE,f. * ...-MARCHAND,
ni. * ...-FIN, m. * ...B FINE, f. deken, V. * ...'TANTE, f.
oudtante, oudmoei, v.
GRANGE, f. schuur, v. ; batteur en -, dorscher,m. "...GEAGE. m. verpaehtinq, v. "...GgE, f. schuttrvol, v.
GRANIT, in. gruniet, m. "-ELLE, a. granietaehtig,--ctardig.
GRANULATION, f. korreling der metalen, v.
* ... LB, f.
korreltje, o. "...LER, va. in korrels veranderen.
GRAPHIE, f. beschrijving, v. * ... PHIQCE, a. -MENT, adv.
heschrijvend, zinnebeeldig. "...PHITE, m. loodmijn, v.
"...PHOISaTRE, m. (64) hoekmeter, m. •
GRAPPE, f. tros, druiventros, m. rist, v. ; mijnzand, o.;
streniselmelk, v. * ... PEUX, a. trosrijk (van druiven).
vn. et a. in de wijnbergen nalezen ; cone
kleine winst hebben. "...PILLEUR, in. ...SE, f. nalezer,
ni. naleester, v.; schaggeraar, m. "...PILLON, m. trosje
druiven, o.
(;RAPPIN, m. dreg, dregge, o. scheepshaak, m. * - ER, va.
de dreggen werpen en vasthechten; (143) schuimen.
GRAS, in. vet, o.; vetheid, vettigheid, v.; - de la jambe,
kuit van het been, v. *-, a. et adv. vet, vettig, smerig ;
zwaar, dik ; fig. veil, schandelijk;
jour mardi
vlees•hdag ; vastenavond, in. ; parlor -, brouwen, lispen.
"--DOUBLE, in. pens der dieren, v. *--FONDU, rn. (112)
smelting van het vet, v.
"-SEMENT, adv. fig. mint,
rijkelijk. "-SET, a. vetachtig. "-SETTE, f. (53) vetblad,
o. ; (112) voetgewricht, o.
GRASSEYEMENT, m. het brouwen, lispen, o. lisping, v.
"...ER, vn. brouwen, lispen.
"...EUR, m. ...SE, E die
brouwt of lispt.
GRASSOUILLET, a. poezelig, vleezig, mollig.
GRAT, In. plaats waar de hoenders met krabben hun
voedsel zoeken, v. * - ERON, m. kliskruid, o.
GRATICULER, va. (105) ruiten, op een net teekenen.
GRATIFICATION, f. genadegift, gift, toelage, v. ; gunstbeivijs, o. "...FIER, va. beschenken, begiftigen,begunstigen.
GRATIN. m. uanbrandsel, 0. "-ER, va. listen aanbakken.
GRATIOLE, f. (53) godsgenade, v. klein vingerhoedkruid, o.
GRATIS, adv. om niet, kosteloos, gratis.
GRATITUDE, f. dunkbaarheid, erkentelijkheid, v.
GRATTE, f. (126) krabber, schraper, rn. "...TEAU, GRATEAU, rn. bruineerstaal, polijst-staal, o.

kraauwen; uit-, op-, afkrabben. * ...TOIR, m. schrapijzer, o. krabber, tn. krabbertje, o.
a. "-EMENT , adv. vrijwillig, onverschuldigd ;
kosteloos, om niet; fig. zonder grand : don gratuit,
vrijwillige gift,.v. * -E, f. (31) vrijwiltigheid, onverdiende genade, v.
GRAVATIER, nl, karremcin,m. * ...TIF, a. loom.
GRAVE. a. zwaar, hevig, sterk ; ernstig gewigtig ; defog, statig ; diep (van toon).
f. wijnmoer, -asch,
v. "-LEUX, a. steenachtig, gra keelachtig; onbetamelijk.
GRAVELLE, f. graveel, o.
vuile taal, v.
GRAVELURB, f. onbetamelijke
GRAVEMENT, adv. deftiglijk, ernstiglijk.
GRAVER, va. graveren, etsen, uitsteken, snijden;
grive,
gegraveerd, gesneden ; visage -,pokdalig gelaat. * ...VEUR,
m. pluatsnijder, etser, graveur, graveerder, in. ; de
cachets, - de medailles, - de poincons, signet-,penning-,
m.
m
ij. dekre,iz an
keizand; kiezel, gruis en zand in (de blaas), o.
8eVMIPEelit,
sn
GRA
GRAVIR, vn. et a. klauteren, beklimmen.
GRAVITATION, f. zwaartekracht, v. * ...Tg, f. zwaarte ;
deftigheid, v. ; gewigt, o. gewigtigheid ; diepte (van
toon), v. "...TER, vn. door zwaarte naar een zcker
punt hellen.
GRAVOIR, m. graveerstift, v. ; schaafmes, a.
kalkpuin, O.
GRAVURE, f. snij-, graveerkunst, v. -werk, o. ; plaat, v.
plaatdruk, m.
a. ; de -,
GRA, m. vrije wil, m. believen, wagevallen,
gaarne ; a mon -, nuar mijn zin ; bon - mal
goedschiks kwaadschiks; savoir bon -, dank weten ; savair
kwalijk nemen.
niauvais
GREC, a. vent -, (126) noordoostewind (in de Middell.
zee), m.
GRgCISME, m. grieksche spreekivijs, v.
GRECQUE, f. (9) handzaag ; (22) hoeklijnige figuur, v.
GREDIN, a. et rn. armhartig, nietig ; schooijer, rn.
GREEMENT, in. (126) tuig, staund
loopend want, o.;
uitrustinq, takelaadje, v. *...ER, va. tuigen, optakelen;
(de zeilen) aanslaan.
GREFFE, in. kanselarij,
v. *-, f. onto, griffel, v.
* -R, va. enten, griffelen. "...FEUR, m. enter, tn. * ...FIER,
m. entmesje, o.
m. griffier, m.
GRgGE, f. vlashekel, m. *-, a. soie
ruwe zijde, v.
"...GEOIS, a. feu -, grieksch vuur, O. "...GORIEN, a.
gregoriaansch.
f. hagel, hagelsteen, m. *-, a. lang en dun,
a. van den hagel geslaslunk ; fijn ; piepend.
gen ; pokdalig ; verarmd ; (116) bepareld.
wimp.
hagelen.
va. door den hagel bederven; grout nadeel
lijden.
GRELET. m. (66) moker, m.
f. hugelv;jltje, o.*. .LAN,
tn. (126) greling (klein kabeltouw), in. puardelijn, v.
GRfiLON, in. groote hagelsteen, in. "-NAGE, in. het korrelen van het was. "-NER, va. het was korrelen.
GRELOT, m. schelletje, belletje, a. "-TER, via. van koude
trillen en beven.
GRELU, a. arm, kaal. *-cHoN, m. betaalde minnaar,m.
GRgMIAL, ni. bisschopsvoorschoot, O. "...MIL, tn. parelkruid, o.
GRENADE, f. granaatappel, m.; ('15) handgranaat, v.
* ...DIER, m. granaatboom; grenadier, m.
f.
GRATUIT,

GRI.
granaattasch, v. * ...DILLS, f. passiebloem, V. "...DIN,
m. vleeschpastei, v.
GRENAGE, m. korreling van het buskruid, V. * ...NAILLE,
f. schiethagel, m. ; gekorreld metaal, o. -R, va. (metaal) korrelen. * ...NASSE, f. (126) kleine regenbui, wituivlaag, v. "...NAT, m. granaatsteen, m. ; citroen',chi', v.; staalkoraaltjes, o. mv.; groote kolibri, m.
"...NAUT, m. knorhaan (visch), m. *...1TELER, va. korrelen maken (op leder enz.). "...NER, vn. et a. zaad opschieten, - dragon; korrelen.
GRENETERIE, f. zaadhandel, m. "...TIER, m. grutter ;
* ...TIERE, f. zaadverkoopsler, v.
zaculverkooper, m.
* ...TIS, m. koraalrand aan munten, m.
GRENIER, m. zolder, korenzolder, m. ; fig. koren-, voorraadichuur, v.; embarquer en - (126) oningepakt inschepen; - h foin, hooizolder, m.; - to sel, zontmagazijn, o.
* ...NOIR, m. buskruidzeef, v.
kikvorsch, lakker, m. ; kikvorschgezwel,
GRENOUILLE,
o. * -R, vn. zuipen, zwelgen ; plassen (in het water).
kikvorschpoel,
m. -sloot, v.
* ...LtRE, f.
GRENU, a. vol graan, korrelig. * -RE, f. korreling, v.
GRES, m. keulsch aardewerk, o. ; inksteen, m.
GRESEUX, a. biksteenachtig. *...sIERE, f. biksteengroef, v.
GREsiL, m. stofhagel, m.; fijn gestooten glas, o. * -LEMENT, m. het stofhagelen ; ineenkrimping, kronkeling, v. * -LER, vimp. et va. stofhagelen ; in elkander
krimpen, kronkelen; gruizen (bij glazenmakers).*-Lor
m. griesmeel, o. "-LONNER, vn.piepen (ale een krekel).
GREs0IR, m. gruisijzer, o.
GRESSERIE, f. keulsch aardewerk, o.; biksteengroeve, v.
GRIVE, f. vlakke zandige oever, m. ; geregtsplaats in
Parijs, v.
GREYER, va. (83) onregt aandoen;" bezwaren,Tdrukken.
GRIBANE, m. kanaalvaarder, m. * ...BLETTE, 1. varkenskarbonade, v.
GRIBOUILLAGE, M. broddel-, kladwerk, o. * ...LE, m. domoor, botterik, M. "...LETTE, f. grabbelspel, o. ; pie -,
bonte kraai, v. ; fig. kijfachtig wijf, o.
GRIEF, m. grief, verongelijking, bezwaarnis, v. ; bezwaar
o. *-, a. GRIEVEMENT, adv. zwaar, hard, gestreng ;
zwaarwigtig; gestrengelijk.
GRIEvETA, f. zwaarwigtigheid, ijselijkheid eener misdaad, v.
GRIFFADE, f. (44) krab -, v. slag met den klaauw, M.
* ...FE, f. klaauw, m. ; fig. geweld, magt, o. roofzucht,v.;
naamstempel ; (HO) bol, klaauw, m. "...FER, va. met
den klaauw vatten.
GRIFFON, m. grijpvogel, griffioen, m. * -NAGS, m. krabbelschrift, o. hanepooten, v. mv. kladwerk, o. "-NE, f.
mesties (negerin), m. "-NEMENT, m. ruwe schets, v.
*-NER, va. slecht schrijven, - teekenen, krabbelen.
*-NIER, m.
* -NEUR, m. slecht schrijver, - atelier, m.
slecht graveerder, m.
GRIGNON, m. korstje brood, o. *-0TER, va. knpgen, knabbekn ; eene kleine winst doer.
GRIGOU, m. vrek, schrok, m.
GRIL, m. rooster, m. roosterwerk, o.; ovenvloer, m. * -LAo.
DE, f. het braden op den rooster ; geroost vleesch,
"-LAGE, M. het roosten ; tralie-, roosterwerk, o.
GRILLE, f. tralie; spreektralie, v. -kamertje (in kloosters), o. ; tat-, traliewerk, o. ; rasp, v. ; rooster, m.
* _R, va. roosten, op den rooster braden, zengen; met
van
&alien voorzien. vn. blaken van ongeduld, verlangen, vurig haken nactr.
GRILLON, m. krekel, m. ; duimschroef, v.
GRIMACE, f. vreemde kuur, v. ; wheel gezigt, o. grijn-
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zing ; fig. geveinsdheid, gemaaktheid, v. ; soort van
naaikistje, dames-werkkistje, o. * -R, vn. grijnzen, leem. *..creitE, f. grijnlijke gezigten trekken.
zer, grijnster ; hu.ichelaar, -ster, m. v.
GRimAtrn, m. (97) abc-kind, o. weetniet, M.
GRIME, in. (108) oud man, m.
GRIMELIN, M. (97) kleine jongen, m. "-AGE, M. nietig
spel, o. * -ER, vn. om eene kleinigheid spelen.
GRIMOIRE, m. tooverboek; onleesbaar schrift, o.
* ...PEREAU, m.
GRIMPER, vn. klauteren, opklauteren.
pimpelmees, v. specht, m.
GRINCEILSNT, M. a- de dents, tandengeknars, o. * ...CSR,
va. - les dents, knarsetanden.
GRINGOTTER, vn. et a. kwinkeleren; voorzingen.
GRINGURNAUDE, f. vuil , o. modderspat, v. * ...NOTTER,
vn. kwinkeleren, slaan (van nachtegalen).
M. "-TR, f.
GRIOT, m. (136) grinte, v.• koorddanser,
M.
'
morel, v. "-TIER, M. morelleboom,
kuur,
grit;
(2:2)
griep,
v
;
-sou,
schagcheGRIPPE, f.
vrf.
roar, m. * -R, va. grijpen, kapen, pakken. sz
opkrimpen.
Gius, a. grijs, graauw ; fig. halfdronken. *-, m. grijze
graauwe kleur, v. ; petit-, grijs bontwerk, o. ; -brun,
donkergrijs ; -eendre, aschgraauw ; - de lin, appelbloesem, -kleur, v. ; - de more, zwartgrijs ; -pommele,
appelgraauw (van paarden). * -AILLE,1. schilderwerk
met wit en zwart, o.; (48) gemengd haar, o. -R, va.
graauw schilderen. *-ATRE, a. grijs-, graauwachtig.
GRISER, va. half dronken maken. SE -, vrf. een roost
drinken. "...SET, m. jonge distelvink, m. * ...SETTE, f.
v.;
griset (soort van stof); burgerdochter, -vrouw,
los -, wulpsch meisje, 0. "...SOLER, vn. zingen als
leeuwerikken.
fig.
GRISON, a. et m. grijs van haar ; grijsciard, grijskop ;
ezel, m. graauwtje, o. *-NER, vn. grijs van haar worden.
o.
ontvlamd
gas,
GRISOU, a. feu -, ontvlambaar
GROVE, f. lijster, v. *-Li, a. wit en graauw gespikkeld.
m. * -LER,
* -LEE, f. ongeoorloofde winst, v. woeker,
va. woekeren. "-LEUR, m. grijper, woekeraar, m.
GRIVOIS, a. et m. vrolijk, lustig ; vrolijke kerel, - soldaat, m. * -E, f. Bartel meisje, o.; vrolijke marketentster ; tabaksrasp, v.
GROGNARD, a. knorrig. *-, m. knorrepot, m.
GROGNE, f. verdriet, o.; beknorring, v. "-MENT, m.
geknor, o. *-R, vn. knorren, morren, grimmen. *-1JR,
a. et m. knorrig, verdrietig ; knorrepot, m.
GROIN, m. varkenssnuit, -smoel, m.
GROISIN, m. glasbrokjes, o. my. *...soN, m. gestampt
krijt, o.
GRoLEMENT, m. hoofdschudding (bij oude lieden), v.
GROMMELER, vn. brommen, pruttelen.
GRONDABLE, a. bekijvenswaardig. * ...DEMENT, m. dof
o. * ...DER, va. bekijven,
geluid, gerommel, gebrom,
vn. knorren, brommen ; kijven ; rommebeknorren.
len, klateren. * ...DERIB, f. bekijving, beknorring, v.
gekijf, o. * ...DEUR, a. et m. knorrig, morrig ; knorrepot, m. * ...DEUSE, f. knorrig wijf, o.
GROS, m. het dikste, sterkste, grootste, voornaamste;
drachma; groot (munt); gros (der legers), o. ; dikke
zijden stof, v. *-, a. dik, grof, groot, zwaar, lomp;
zwaarlijvig ; zwanger ; groot, rijk, magtig ; hevig ;
talrijk, aanzienlijk; - temps, onstuimig weer, o.; jouer jeu, grof spelen; - yeux, dikke oogen ; yeux oogen
vol tranen. *-, adv. veel ; vendre en -, in het greet
(verkoopen). * --BEC, M. dikbek, kersenvink, in. *-•Bois,
m. voorraadschuit, v. * --BULLE, f. hollandsch papier, 0.
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- rouge, aalbes ; -verte, kruisbes,v. *...LER,
m. - epineux, aalbezien-. kruisbezienstruik, m.
GROSSE, f. gros(twaalf dozijn), o. ; uitvaardiging, v. at.
schrift (eener akte), o.; grosse, expeditie, v. * -- AVENTUBE, f. (126) bodemerij, f. * -MENT, adv. overvloedig.
*-RIE, grove ijzerwaar, v. ; handel in het greet, m.
GROSSESSE, f. zwangerhetd, zwangerschap, v.
O.
GROSSEUR, f. dikte, zwaarlijvigheid, grootte, v. ; gezwel,
GROSSIER, a. * ...SIEREMENT, adv. grof, raw, lamp, onbeschaafd, onbeleefd ; onbeleefdelijk ; kortelijk, in het
algemeen. lompheid, onbeschaafdheid, v.
vn. dikker
* ...SIR, va. dik maken ; vergrooten.
SE -,
sterker ,rooter worden, zwellen ; aangroeijen.
vrf. zich vergrooten. "...SISSEMENT, M. vergrooting
(door ,glazers), v.
GROSSOYER, va. de grosse eener akte maken.
GROTESQUE, a. * -31ENT, adv. wonderlijk,snaaksch, vreemd.
GROTTE, f. grot, spelonk, v. hol, O.
GROU, M. * -ETTE, f. steenachtige kleigrond, m. * -ETTEUX, a. steen-, gruisachtig.
GRouILLANT, a. wemelend. ...LEMENT, M. gerommel, O.
"...LER, vn. SE
vrf. wemelen, krioelen.
GROUPE, m. groep, v. ; gekristalliseerd stuk bergstof,
O.
* -NENT, m. groepering, v. * -R, va. et n. groeperen.
GRUAU, zn. gort, grut ; pap, v. ; jonge kraanvogel, m.;
zoutschip, o. ; kleine weegkraan, v.
GRUB, f. kraanvogel, m. ; kraan, v.• windas, o. ; fig.
domkop, M. * -RIE, f. houtvesterschap, u.
(6) afbeitelen.
GRUYER, va. opknappen, opknabbelen;
"-IE, f. opknabbeling, v.; bedrog, O.
GRUME. f. bois en -, ruw hout, O. * ...ME AU, M. klompje,
o. klont, v. ". ..RIELER (SE), vrf. klonteren. "...MELEUX,
a. klonterig.
GRUON, M. jonge kraanvogel, M.
a. ale een kraanGRUYER, tn. opperboschmeester, m.
kraanvalk, m.
vogel; faucon
GUI, m. waadbare plaats, ondiepte (in eene rivier), v.
a -, doorwadend. * -ABLE, a. waadbaar, ondiep. * -ER,
va. in het wed brengen ; spoelen.
*-R, va.
GUIDE, f. weede, v. pastel, o.; blaauwkuip, v.
met weeds verwen.
GUENILLB, f. lomp, vod, v.; oud versleten kleed, o.
m. oud lapje, o.
GUENIPE, f. slet, straatloopster, v. *...NON, f. meerkat
(ask fig.), f. *...)TucttE, f. meerkatje (ook fig.), o.
GuErE, f. wesp, v.
GuAPIER, tn. "...PIERE, f. wespennest, o. ; bijenwolf, m.
GuERE, "-s, adv. weinig, niet zeer, niet veel, bijna niet.
o. ; (19) velden, o.
GUgRET, tn. braak land, - veld,
mv. * ...RIDON, M. knaap (waarop men licht zet),
stomme knecht, m.
GUfiRIR, va. heelen, genezen. *-, vn. SE -, vrf. genezen,
gezond warden toeheelen. "...RISSABLE, a. geneesbaar.
o.
GUERITE, f. schilderhuisje ; wacht-, kijktorentje,
GUERRE, f. oorlog, krijg, strijd, m. * ...RIER, m. krijgsman, -held, m. -, a. strijdbaar, oorlogsgezind. heldkrijgsheldin, v. * ...ROYER, vn.
haftig.
oorlogen. * ...ROYEUR, M. krijgsman, M.
GUET, M. wacht, nacht-, ratelwacht, v.; klapperman,
m.; mot du -, parool, wachtwoord, o. * --a-PENS, M.
laag, hinderlaag am to moorden, v. ; overlegd voorbedacht schelmstuk, o. ; de -, met geleider lage, voorbedachtelzjk.
GUkTRE, f. slopkous, v. "-R (SE), vrf. slopkousen aantrekken.
...TEUR, M. (126)
GUETTER, va. beloeren, bespieden.
seinwachter, m.
GROSEILLE, f.

schreeuwer, m. ; ovenopening, v. *-, a.
"—LB, f. opemet open mond (van paarden) ; gulzig.
ning, v. mond, m.; gat (van een oven), o. ; - de raie,
f. mond-,
(126) haak-steek, m.; - bee, verlaat, O.
* ...LER, vn. veel
bekvol, tn. -s, f. pl. vuile taal, v.
-, hard schreeuwen.
..LES, m. pl. (116) roock /deur, v.
GUEUSAILLE, f. bedelpak, gespuis, o. * -R, vn. bedelen,
schooijen.
rn. schooijer, bedelaar, m. '''...ss,
klein stick
f. bedelaarster, v. -, f. "...SET, tn. groot
staaNter, O. * ...SER, vn. bedelen. schooijen. * ...SERIF,
f. bedelurij, schooijerij;
fig. vodderij, v. * ...SETTE, f.
(93) verfbakje, O.
GUEUX, a. et m. arm, behoeftig ; schooijer, bedelaar,
geus ; schelm, schurk; vuurpot, lollepot, m. ; revetu,
geluksvogel, opkomeling, m.
Gun, m. (53) mistelplant, v.; (126) giekboom, m. * -BRE,
f. (126) scheg, v.
o. ; deur
GUICHET, m. poortje, deurtje ; •tralievenstertje,
van eene kust, v. * -LER, m. czpiersknecht, portier
eener gevangenis, M.
f. fig. leidGUIDE, m. wegwijzer, leidsman, gids, m. *-.
nt. ; (109) fugen- thema;
ster, leidsvrouw, v. ; leireep,
feestboekje; handboekje, o. * -iNE. rn. ezelsbrug, v.
* ...DER, va. den weg wijzen; geleiden, onderrigten.
* ..DON, m. ruitervaantje, o. standaard ; kornet, m.;
o. ; (126) breede
(10) custos, m. aanwijzingsteeken,
wimpel, standaard,
GUISETTE, f. zeezwaluw, v.
GUIGNARD, m. pluvier (vogel), m.
GutoNs, v. spaansche kers, v. * ... ONER, va. et n. lonm. spaansche kerken, belonken, beloeren.
senboom, m.
m. ongeluk (voornamelijk in
het spell, o.
GUILDIVE, f. suikerbrandewijn, rum, m. tafia, v.
M.
GuITAR, f. regenbui, v. stort-, plasregen,
GUILLAGE, in. gisting van versch bier in eaten, v.
GUILLAUME, m. boor-, sponningschaaf, v.; gouden willem (munt), m.
GUILLEDIN, M. engelsche ruin, M. * ...DOU, M. courir
pierewaaijen. "...DIETS, M. pl. (10) aanhaling steele
ken, o.
m. pl. witmantels (monniken-orde), m. my.
"-ET,
GUILLER, vn. (van bier) gest van boven opgeven.
O.
oppervlakkig werk,
a. vrolijk, lustig ; ouvrage
m. getjilp der
*-ETTE, f. bastaardnachtegaal, m.
musschen, O.
GUILLOCHER, a. kronkelend versieren. *...CHI, m. kronkelend sieraad, o.
GUILLOTINE, f. guillotine, f. werktuig om to onthoofden,
* -R, va.
O. * -MENT, m. onthoofding daarmede, v.
daarmede onthoofden.
GUIMAUVE, f. witte maluwe, heemst, v.
GUIMBARDE, f. lange vrachtwagen; soon van dans,
m.; zeker kaartspel, o; mondtrom, v.
GUIMPE, f. halsdoek der nonnen, m.
GUINCHE, f. (93) likhout; ligt vrouwspersoon; gemeen
m. het ophijschen ; loon daarvoor,
danshuis, O.
O. * ...DANT, m. (126) hoogte, broeking eener vlag, v.
* ...D11, a. opge* ...DE, f. pers der droogscheerders, v.
wonden ; hoogdravend. * ...DEAU, M. (126) gangspil, v.
* ...DER, va. opwinden: oplzijschen. SE -, vrf. fig. to hoog
vliegen. * ...DERESSE, f. hijsclztouw, o. * ...DERIE, f. opgezwollenheid (van stijl), v. "...DRE, m. soon van haspel voor zijde,
GUINg E, f. guinje (engelsche gouden munt), v.
GuniGois, m. scheefheid, verkeerdheid, v. "...GUET, a.
naauw, eng, bekrompen. "...GUETTB, f. kleine kroeg
GUEULARD, M.

HAC.

HAL.

buiten de stad, v. ; lusthuisje; huurrijtuig tabakspijpje, o.
GUIPER, va. overspinnen. "...POIR, m. haak der passementwerkers, m. * ... PON, GUISPON, M. (126) pikkwast,
m. * ... PURE, f. zijden kant, v.
GUIRLANDE, f. bloemkrans, m. guirlande, v. ; (126) boegband, in.
GUIS A RME, f. bijl met twee sneden, v.
GUISE, f. w;jze. manier, v. ; en - de. op de wijze van, als.
GUITARE, f. citer, v. m. scheepswacht van zes
uren, v.
GUM
f. (116 en 126) ankertouw, o.
GUNNRE, f brandnetel, m.
GUSTATIF, a. nerf
smaakzenuw, v. "...TION, f. smaak,
m. proeving, v.
GUTTURAL, a. tot de keel behoorende;
lettre -e, keelletter, v.
GYMNASE, m. leer-, oefenschool, v. gymnasium, o.
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f. kunst der ligchaamsoefeningen,
turstiek, gymnastic, v. *-, a. gymnaslisch, gymnastiek.
GYMNIQUE, f. ('77) kampvechters-, worstelaarskunst, v.
GYMNOPODES, m. pl. barrevoeters (monniken), m. my.
*...sopHisTEs, m. p1. zekere indische wijsgeeren, m.
mv. *...THORAX. 01. ongevinde visch, m.
GYNECEE, M. ('77) vrouwenvertrek, O.
GYNgCOCR ATIE, r. vrouwenheerschappij, -regering, v.
* ...GRAPHIE, f. beschrijving der vrouw. - der vrouwenziekten, v. *...LATRIE, f. vrouwenaanbidding. -dienst,
v. * ... MANIE, f. vrouwenzucht. done verzotheid op vrouwen, v. * ... NOME, m. (77) vrourvenopzigter. in. * ... PHYSIOLOGIE, f. natuurkundige beschrijving der vrouw, v.
f. vrouiven-ontleding. v.
GYPSE, 01. pips, plerster
v. * ... SEUX, a. gipsachtig.
GYROMANCIE, f. waarzeggerij door het rondonz gaan in
een kring, v. * ... VAGUE, in. zwe, vende monnik, m.
GYMNASTIQUE,

H.
Le signe

indigue gue la lettre H est aspiree.

int. ach! es I ha!
li A BE AS- CORPUS, m. (eng. wetgeving), de habeas-corpus-akte, v. reat van borglogt, 0.
HABILE, a. 0 -MENT, adv. hekwaam, geschikt, knap, behendig : behendiglijk, met verstand, met oordeel. "-Tg,
f. bekwaamheid, geschiktheid, v.
* ...LISSIME, a. zeer
knap.
f. (83) bevoegdmaking, wettiging,
v.
f. bevoegdheid, v. "...LITER, va. bevoegd
maken ; wettigen.
HABILLAGE, m. toebereiding (van wild, leder enz.), v.;
het kleuren, afzetten (van speelkaarten). * ... LEMENT,
m. kleeding, V. ; - de tete, hoo fdbekleedsel, o. helm, m.
* ...LER, va. kleeden, aankleeden ; kleederen makers ;
(visch) schoon maken; (een kal f) villen; (eene huid)
bereiden ; (wild) toebereiden ; tig. bekleeden, bewimpelen ;
snie jen (jong hout); kleuren, afzetten (speelkaarten) ;
habille, (11,) met een volgetukeld schip. s'-, vrf. zich
aanicleeden, - kleeden. * ... LEUR, m. bereider van huiden: viller van beesten, m.
HABIT, m. kleed, o. kleeding, v. gewaad, o. ; mansrok, m.
HABITABLE, a. bewoonbaar. * ... TACLE, M. hut, woreng,
f.; (126) kompashuisje, o. * ... TANT, -E, a. et m. f.
wonend, woonachtig; inwoner, bewoner, ingezeten; in-,
bewoonster, m. v. "...TATION, f. wonin7, woonplaats ;
plantaadje, v. * ... TER, va. et n. bewonen, wonen; bijwonen (beslapen'i. f. vikaris-plaats, hulpdienst, v. * ... TUDE, f. gewoonte, hebbelijkheid; gemeenzame verkeering, v. "...TUg, m. vikaris ; genoot,
gewone bezoeker, m. -, a. gewoon, gewend. "...TUEL, a.
-LEMENT, adv. aangewend : ingeworteld; uit gewoonte.
"....TUER. va . gewennen, aanwennen. 8'-, vrf. zich gewennen, zich aanwennen, de gewoonte aannemen van...
`11ABLER, vn. opsnijden, snoeven, zwetsen. * - IE, 1. snoeverij, zwetserij, V. "...BLEUR, m. snoever, zwetser, m.
"...BLEUSE, f. snoefster, zwetster, v.
‘1-1AcRE, f. bijl, v.; - d'artnes, oorlogs-, enterbijl, v.
'-MENTS, M. pl. (116) golvende banden, m. me.
"-FAILLE, f. (136) slroohakker, m. ".. CHER, va. leak' ken, Vein hakken ; afbikken ; (33) kruisstrepen, harceren.
0 -11BAU,
m. bijltje, hakmes, o. * ...CHETTR, f. Paha`HA,

mer, m. *...cHis, m. gehakt vleesch, 0. *...CHOIR, m.
hakbord, -blok, -mes, o. .CHURE, f. (33) kruisstrepen,
harceringen; (116) kteurstrepen, v. my.
`HAGARD, a. wild, woest, stuursch, barsch.
HAGIOGRAPHE, m. levensbeschrijver der heiligen, m.
* ...LOGIE, f. leer der heiligen; heilige aandrift, v.
HAGUE, f. vermicelli-deeg, o.
`HAHA, m. opening in een tuinmuur, v.
f. heg, hegge; rij, v.; rif, o.
`HAILLON, m. leigravcrshut, v. "--5, m. pi. oude vodden,
lompen, v. mv.
'HAIN E, f. haut, m. vijandschap, afguast, v. *...NEux, a.
haatdragend.
va. haten. * ...YSSABLE, a. hatelijk.
`HAIRE, f. harm kleed (van monniken), o.
HALT, m. goed gestel, o. *-}1. a. vrobjk en gezond.
`HALAGE, m. het voorttrekken van eene schuit, trekloon,
jagtloon, o.
'HALER AN, m. jonge wilde eend, v. * ... BRENg, a. met
gebroken pennen (van vogels) ; haveloos.
`HALE, m. brandende zonnehitte, v. * -BAS, M. (126) neerhaler, tn. *...LE, a. verbrand -, bruin geworden door
de zon.
HALEINE, f. adem, m. ; ademhaling, v. ; fig. luchtje, koeltje,
o. ; de longue -, gerekt, langdradig, van langen adem.
`HALENgE, f. stinkende uitademing, v.
`HALER, va. verbranden, zwarkichtig makers, verzengen
door de zon; droogen. SE -, vrL bruin worden door
de zon.
HALER, va. (44) de honden aanhitsen; (126) aanhalen.
ALETANT, a. hijgende. * ...TER, vn. Injgen.
`HALEUR, M. (126) lijnlooper, m. "...LIN, m. treklijn, v.
ALL AGE, m. standyeld (van eene kraam), o.
HALL ALI, int. jagtgeschreeuw om aan to toonen dat het
hert moede is, o.
'HALLE, f. hul, overdekte markt. v. * - BARDE, f. hellebaard, m. "- BARDIER, m. hellebardier, m.
`HALLIER, m. marktbewaarder; kramer, m.; bosch vol
struiken, o.
HALLUCINATION, f. zinsbedrog, o. ; dwaling, v.
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HAU.

HAR.

'HALO, m. kring om de zon of de maan, M. *--GENE, a.
. zoutvoortbrengend. m. chloor, v. * - SACHNIE, f. schuimzout; meerschuim, o.
IIALoiR, m. hennepeest, m.
`HALOT, m. konijnenhol, O.
`HALOTECHNIE, `HALURGIE, f. bereiding der zouten, v.
.11ALTE, f. halte, v.; maaltijd gedurende een halte, m.;
halte la, houd stil ! niet verder! halt!
glAmitc, in. hangmat, v.
H A MADRIADE, f. boomnimf, v. "...DRYAS, M. baviaan, m.
`HAMEAU, M. gehuclit, o. !mart, V.
HAMEcON, m. vischangel, vischhoek, m. * -NER, va. hengelen; fig. verleiden, om den tuin leiden, bedotten.
`HAMFE, f. schaft, schacht, v.; steel, m.
`HAMSTER. M. noordsche veldrot, hamster, v.
‘IIAN, tn. herberg voor karavanen in oostersche landen, v.
`HANCHE, f. heap ; schoft ; (126) windvering, v.
`HANGAR, m. wagenhuis, o. -schuur, loots, v.; afdak, O.
ANNETON, M. meikever, m.
f. - teutonique, Hanzeverbond, O. * ...SIERE, f.
paardelijn, v.
`II ANTE, I. vlaggestok, M. * -R, va. et n. bezoeken, omgaan,
verkeeren, kennis hebben, - honden.
`HAPPE, f. ijzeren ring aan eene wagenas, m.; voorsteekpen aan eenen ploeg ; handpers, v. * -- CHAIR, M. dievenleider, no. * ... PEE, f. inbeslagneming, v. * - LOURDE,
f. valsche steen, M. * ...PER, va. happen, toehappen, opvn. aankleven, zich vasthechten, zich hecksnappen.
ten aan.
`HAQUENgE, f. telpaard, o. telganger, m. hakkenei, v.
`HAQUET, ni. karretje, O. *-IER, M. karrenvoerder, M.
`HARANGUE, t openbare redevoering, plegtige aanspraak,
v. *-, va. et n. eene plegtige aanspraak doen ; veel spreken, het hooge woord voeren. * ...GUEUR, m. redenaar ,
m.
spreker ; verhandelaar, woordvoerder ; babbelaar,
‘IIARAs, m. paardenfokkerij, stoeterij, v. ; langstaartige
papegaai, m. * - SER, va. vermoeijen, afmatten. * - SIER,
no. opzigter over eene stoeterij, M.
`HARCELER, va. kwellen, tergen, verontrusten, afmatten,
telkens aangrijpen, bestoken.
* ...DgES, f. pl.
`HARDE, f. (44) hoop -, troep herten, m.
* ...DER, va. de
schade door de herten veroorzaakt, v.
f. pl . kleedingstukken, o. mv.;
honden koppelen.
zakcn, v. mv. goed, o.
'HARDT, a. * - MENT, adv. stout, vrijpostig, onverschrok"...DIESSE, f.
ken; vermetel, laatdunkend ; stoutelzjk.
stoutheid, stoutmoedigheid, v.
HARDOIS, M. (44) schuurtakken, m. MV.
`HARENG, no. haring, m.; - saure, - sauret, bokking, no.;
- pee, pekelharing. *-AisoN, in. haringvangst, V."-ERE,
f. haringwijf, vischwijf, o. ; fig. kijfster, v. k -ERIE, f.
haringmarkt, v. haringnet, O.
* ... ERIE, f. kij`HARGNER (SE!, vrf. elkander bekijven.
* ...EUX, a. kijfachttg, twistziek,
verij; kijfpartij, v.
bijtend.
`HARICOT, M. klim-, snij-, witte boon, v. * ...DELLS, f.
knot (slecht paard), no.
HARMONICA, no. speeltuig op glazen, O. * ...NIE, f. zamenstemming, wellaidendheid, harmonic ; overeenstemming, v. * ... NIEUX, a. ...SEMENT, adv harmonisch, zaa.-MENT,
men- , overeenstentmend, zvelluid end .
adv. harmonic voortbrengend, overeenstemmend ; naar
de regelen der harmonic. '...NISER, * ...NIER, va. in
overeenstenzming brengen. * ... NISTE, no. kenner van de
regelen der harmonie, no.
`HARNACIIEMENT, In. het optuigen; paardentuig, o.

*...OVER,

va. (een paard) optuigen. * ...CEETTR, M. tuig-,

zadelmaker, In
‘HARNAIS, m. harnas; twig, paardentuig, o.
m. geschreeuw, O.
HARPAGON, M. vrek, gierigaard, m. * ...PAILLER (SE),
vn. (44) uiteenloopen.
krakeelen, kibbelen, haspelen.
"...PAILLEUR, m. bedelaar, schooijer, m.
‘HARPE, f. harp, v. ; (13) kantsteen, bindsteen ; (44) hondenklaauw, no.; ophaalbrug, v.
‘HARPEAU, M. (126) enterdreg, v. * .:.PER, va. sterk vastgrijpen. * ...PIE, f. harpij (verdicht gedrogt), v. ; bloedzuiger, in. helleveeg, v. * ...PIN, M. (125) bootshaak, m.
`HARPorr, m. harpoen, m.; houvast, O. *-NER, va. de
harpoenen werpen. * -NEUR, m. harpoenier, m.

f. harpspeelster, v.
`HART, m. band van een takkebos ; strop, m. koord, v.
'11 ASARD, M. geval, toeval, geluk; gevaar, o.; jeu de -,
kansspel, o. ; au -, blindelings. * -ER, va. wagen. SE -,
vrf. zich wagen. "-EUX, a. ...SEMENT, adv. hagchelijk,
gewaagd, gevaarlijk.
‘1-lAsE, f. wijfje van een hags, - van een konijn, O.
HAST, no. arines d'-, piek, hellebaard, m. *-z, spies, v.
* -IES, * -ILLES, f. pl. varkens-afval, o.
`HATE, f. haast, m. gezwindheid, v. ; en -, in haast ; h la -,
met spoed, met overijling, in haast, overijld, in alter ijl.
* -LET, m. klein braadspit, speetje, O. "-R, va. bespoedigen, voortzelten. SE -, vrf. zich haasten, zich spoeden.
"...TIER, m.
`HATEUR, m. opzigter over het gebraad, m.
braadijzer van het spit, o.
‘HATIF, a. * ...TIVEMENT, adv. vroegtijdig ; haastiglijk,
vroegtijdiglijk. "...TIVEAU, m. vrsegtijdig soft, o. vroege
peer, v. * ...TIVETE, f. vroegtijdigheid, v.
`HAUBANS, m. pl. (126) hoofdtouwen, o. mv. want, O.
HARPISTS, no. harpspeler, harpenaar, m. "-,

* ...BEREAU, rn. voy. HOBEREAU.
maker van wapenrokken,
`HAUBERGENIER, no.

M.

"...GEON, `HAUBERT, m. kleine wapenrok, wapenrok,
malienkolder, m.
o.; (109)
`HAussE, f. legger, m. treeft, v. onderlegsel,
sleufje in den strijkstok, o.; het rijzen, stijgen, verhooging, v. "--coL, m. ringkraag, m. * -MENT, M. verhooging, v. "...SER, va. verhoogen, verheffen, opheffen,
vermeerderen; - les epaules, de schouders ophalen.
vn. hooger worden, wassen, rijzen. SE -, vrf. zich hooger makers, zich oprigten ; opklaren (van het weder).
* ...SIER, M. spekulant op rijzing in de publieke fondf. vloedf. (126) tros,
sen,
plank eener aids, v.
HAUT, a. hoog,, groot ; opper ; helder, laid; lang ; aanzienlijk, verheven; trotsch, hoogmoedig ; onstuimig (van
de zee) ; le Tres - , de Allerhoogste, God ; la chambre
het Hoogerhuis. m. hoogle, v. opperste ver- e,
hevenste deel, o.; top, m. spits, kruin, v. *-, adv. hoog,
boven ; overluid, vrij wit; en - , boven, daarboven,
ginds ; d'en - , van boven. *--a-BAs, m. fig. marskramer, marsdrager, in. * --a-HAUT, M. jagtkreet, M.
trotWAUTAIN, * -EMENT, adv. hoogmoedig, trotsch;
schelijk, hoovaardiglijk.
`HAUTBOIS, M. hobo, v. * - , * ...BOISTE, M. hohospeler,
hobast, M.
`HAUT-BORD, M. vaisseau de - , hoog getuigd &zip, O.
"... - BOUT, m. eereplaats, v. oppereind (van de tafel),
o. *... - COTE, no. lamsborst, v. * ... - DE - CHAUSSES, no.
broek, v. * ... - DESSUS, m. eerste bovenstenz, v.
`HAUTE-CONTRE, f. tweede bovenstem, v. alt, M. * ...-FUTAIE, f. bosch met hoogstammige boomen, o.

HEM.
f. met
opper-, hoogste geregt, O.
schoone figuren gewerkt tapijt, o. *...-LuTTE (DE), adv.
f. hooge vloed, springvloed, m.
met geweld.
`HAUTEMENT, adv. moediglijk, vrij uit; trotscheldk ;
openlijk.
AUTE-PAIE, f. verhoogde soldij, v.
`HAUTES-PUISSANCES, f. pl. Hoogmogenden.
`HAUTESSE, f. Hoogheid (titel van den Sultan), v.
`HAUTE-TAILLE, f. hoogere tenor, m.
diepte ; fig. trolsch`HAUTEUR. f. hoogte, v.; heuvel,
heid, fierheid, verhevenheid ; poolshoogte, v. ; - d'un
bataillon, stelling en sterkte van een bataljon, v.
`HAUT-POND, M. ondiepte, v. "...-.TUSTICI ER, 01. lid van een
opper-geregtshof, O. * ...-LE-CORPS, in. (86) sprong look
fig.), in. ; hevige kramp, v. "...-MAL, m. vallendeziekte,
v. "...-PENDU, M. (1.26) zwarte onweerswolk, v. "...-RHIN,
m. Bovenrijn, m. *...sommE, m. beroerte, v.
liavE. a. bleek, mager ; ontduan, mismaukt.
`HAVENEAU, '...NET, M. klein vischnet, o. "...RON, M.
windhaver, wilde haver, v.
`11AviR, va. et n. SE -, vrf. zengen, aanbranden,
m. haven, zeehaven, v.
`HAVRE-SAC, M. ransel, knapzak, m.
`Hg, int. hei! ei! ach!
`HEAUME, M. helm ; (126) helmstok, M. "...MIER, M.
wapensmid, M.
HEBDOM A DAIRE, a. wekelijksch. "-MENT, adv. wekelijks.
HA BERGE, f. (83) hoogte van een gebouw, v. "-R , va.
herhergen, huisvesten.
HIBETL a. et m. dom; domkop, M. "...TER, vs. dons
maken.
HEBICHET, m. rieten zeef, v.
WEB AIQUE, a. hebreeuwsch. "...BRA1SME, m. hebreeuwsche taalwending, v. hebrecuwsch taalgebruik, - iotaeigen, O. "...BREU, a. et m. hebreeuwsch ; hebreenwsche
taut, v. ; fig. iets onverstaanbaars ; les -x, de Hebreen.
IIE ATOMBE, f. (77) offerande van 100 beesten, v.
"...TOMPHONIE, f. (77) oiler van 100 menschen, O.
HECTARE, m. nederlandsch bonder, O.
teringkoorts, v.
HECTIQUE. a. tievre
HECTOGRAMME, us. nederl. ons, O. "...LITRE, m. nederl.
mud, o. -zak, M. * ...METRE, in. 100 nederl. ellen.
"...ST ci:RE, m. 400 nederl. wissen.
HEGIRE, f. tijdrekening der Mahomedanen, Hegira, v.
HEIDUQUE, m. heiduk, hongaarsche voetknecht, us.
HP.LAS, int. helaas! ach!
HALf:PoLE, no. (77) muurbreker, M.
MLER, va. (een schip) praaijen.
HftIAQUE, a. (101) in de zonnestralen op- en nedergaande. *-s, f. pl. zonnefeesten, o. mv.
f. schroeflijn, v. ; (101) groote beer, m. "...00iDE, a. schroefvormig.
`Hamm, m. Helikon, zangberq; (109) geluidmeter, m.
HELINGUE, r. (146) eind dik,touw, o.
WLIOSCOPE, M. zonneglas, o. -kijker, m. "...STAT, M.
m. zonnewende, v
iterrekij ker (werktuig), tn.
IIELLENES. m. pl . de Hellenen, nude Grieken, m. my.
HELLENIQUE, a. oud grieksch. "...RISME, m. grieksche taal'mending, v. "...NISTE, m. geleerde in de grieksche taal, m.
HELMINTHES, m. pl. ingewandswormen, m. my. "...THIASE, f. worniziekte, v. "...THIDES, m. pl. waterwormen, m. mv. "...THOPYRE, f. wormkoorts, v.
`HEM! int. hem! hei! hei daar!
LEM APHOBE, m. bloedvrees, v. "...PHOBIE, f. afschuw
van bloed, m. "...STAGOGUE, m. bloedkenner, m.
f. bloedafgang, m.
f.
TICE, f.

HER.
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bloedbeschrijving, v. "...TOPISIE, f. bloedophooping, v.
"...TOSE, f. bloedwording, v. "...TOPILIE, f. roode vlek,
bloetlidek. v.
HEMIR A LOPE, m. iemund die alleen h;j dag ziet.*. .R0C ALLE, f. (53) daglelie, turksche lelie, v.
"...rLExIE,
m. halve cirkel, m.
f. (22) beroerte, verlumming aan tene zijde,v. "...OPIE,
f. hal fz;gtigheid, v. * ...SPHERE, m. halfrond, O.
a. halfcirkelvormig.
"...SPHf:RIQUE, "...SPHgRai DE,
"...STICHE, m. helft van een dichtregel, v.
HgMOPHOBIE, f. (22) afkeer van bloed, m. "...PTYSIE,
f. bloedspuwing, v.
MMORRAGIE, f. neusbloeding, bloedvloeijing, -storting,
v. "...ROiD AL, a. van de speenader. *.. ROIDES, f. pl.
aanbeijen, v. my.
igMOSTASIE, f. bloedstilstand, m.
HENNIR, vn. brieschen, hinneken. * ...NISSEMENT, m.
gebriesch, gehinnek, o. het hinneken.
Hi:PATIQUE, f. et a. leverkruid, o. ; tot de lever behoorende. "...TITE, f. (22) leversteen, m. ontsteking in
de lever. v.
EPTA GONE, a. et m. zevenhoekig; zevenhoek, m.
HEPTA RCHIE, f. zevenhoofclige regering, v.
MRALDIQUE, a. tot de wapenkunde behoorende.
`HRAUT, m. heraut, wapenkoninq, M.
m. allerlei
HERB ACP., a. gras-, kruidachtig.
groenten, v. my. moeskruid; gras. o. ; weide, v. weiland ; weiregt, O. "...BAGEUX, a. grasrijk.
HER BE, f. gras, kruid, o. ; mauvaises -s, onkruid, o.;
berbes potageres, moeskruiden, keukengroenten. ". .BEILLER , vn. grazen (van wild). "...BEILLEUX, M. grasverzamelaar, m. "...BER, va. op het gras Wtspreiden
(OM te hleeken). "...EERIE, f. bleek om was te bleeken, v.
"...BETTE. f. kort en dun gras, O. "...BEUX, a. graziq,
grasrijk, begraasd. * ...BIER, m. kruidkoek, o. ; eerste
many van herkaauwende dieren, v. "...BILIR E. f. groenvrouw, v. "...BIVORE. a. nrasetend, kruidetend.
f. kruidlez;ng, v.
"...RISEUR, m.
HERBORISATION,
kruidlezer, kruidenzoeker, m. * ...RISER. vn. krui* ...RISTE, m. kruidkundige,
den lezen, - zueken.
kruidenverkonper, m.
HERBU, a. met gras begroeid. "-E. f. kleiaarde, v.
•H•RE, m. pauvre -, arm-, ellendig mensch, arnte bloed,
m.; jong hert. O.
HERCO-TECTONIQUE, f. vestingbouwkunde, V.
HilRiThITAIRE, a. * -MENT, adv. erfe/jk; uit hoofde van
f. erfgoed ; erfregt, o.
erfregt.
Hf.14:SI ARQUE, M. aartsketter, stichter eener kettersche
gezindheid, f. strijdigheid met de katholijke leer, v. "...STE, f. ketterij, v. "...TIQUE, a. et m.
f. kettersch ; ketter, m. ketterin, v.
.11faussi:, a. borstelig, stekelig ; stuursch: - de, bedekt
met..., vol... "...SER, vn. SE -, vrf. oprijzen, te berge
va. doen oprijzen; bezetten.
rijzen (van het haari.
"...SON, m. egel, m. "...SONNE, f. ho s wijf, O.
HERITAGE, M. erfenis, erfgoed, erfdeel, O. "...TER, va.
et n. erven. "...TIER, M. `.. TIgRE, erfgenaam, in. en v.
HERMAPHRODITE, in. tweeslachtig mensch, m. - wezen,D.
HER MAN EITTIQUE, f. uitlegkunde, v.
HERMES, HERRES, f. pl. woeste onhehouwde landen. o.
HERMP.TIQUE, a. -EXERT, adv. hermetisch, scheikundig
gesloten.
HERmirtE, f. hermelijn, m. hermelijnvel, O. * ...NETTS,
v. timmermansbijl, v. dissel, m.
HERMITAGE, HERMITS, M. VOy. ERMITAGE, ERMITE.
`HERNIAIRE, a. (36) tot eene breuk behoorende.
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f. breuk, darmbreuk, v. "...itiEux, a. gebroken, eene
breuk hebbende.
HEROiCITE, f. heldhaftigheid, v.
HER0i-COMIQUE, a. boertig-verheven.
HEROIDE, f. helden-, he'dinnebrief, m. 'Ann, f. heldin,
v. *...1QuR, a. -MENT, adv. heldhaftig, dapper ; verheven ; heldhaftiglijk. *...ismE, m. heldenmoed, m.
`HERON, m. reiger, m. "-NEAU, m. kleine jonge reiger, m.
vn. op de reigerjagt gaan. "-NIER, a.
faucon
reigervalk, in. ; oiseau
magere vogel. -, fig.
beenig, droog. "-NIkRE, f. reigerskooi, -hut, v.
'HiRos, m. held, m.
HERPER (sit), vrf. steigeren, opstaan.
`HERPES, f. pl. (126) regelingen, v. my. ; - marines,
uitwerpsels der zee, o mv. zeedriften, v. mv.
'BERsE, f. egge; valpoort, v. ; houten kandelaar, m.
"...BEAU, M. (126) kleine strop, m. * ...SER, va. eggen.
*...SEUR, m. egger, m.
HESITATION, f. hapering, weifeling, aarzeling, besluiteloosheid, v. * ... TER, vn. haperen, stotteren, blijven steken : weifelen, aarzelen, besluiieloos zijn.
"...ROHETERADELPHB, a. onvolkomen tweeslachtig.
CLITE, a. (98) onregelmatig. * ...RODOXE, a. onregtzinnig.
"...RODOXIE, f. onregtzinnigheid, v. * ... ROG gNE, a. ongelijkaardig, -slachtig, -soortig. *...RooENEITE, f. verschil van aard, o. ongelijkaardigheicl, -slachtigheid,.
st ∎ ortigheid, v. * ... ROPOZITE, f. (47) diamantaarde, v.
"...ROSCIENS, m. p1. (1) bewoners der gematigde luchtstreken ; eenzijdsschaduwigen, m. mv.
'HETRE, m. beukenboom, beuk, m.
'HETI, int. ei ! o! ha ! *-, m. poop (vaartuig), v.
HEUR, m. geluk, O.
HEURE, f. uur, o. stond, m. ; oogenblik, o. tijd, m. ,1"cette -, nu; tout a
aanstonds ; de bonne -, vroeg ;
a la bonne
to goeder uur ; zoo kan het er door.
*-s, pl. (140) gebedenboek, o.
HETTnEux, a. "...SEMENT, adv. gelukkig, gelukzalig ;
bij geluk.
'HEuRT, m. stoot, schok, m.; hoogte ; wederwaardigheid,
v. "-ER, va. et n. stooten, aanstooten ; strijden ; kwetsen. "-OIR, m. deurklopper ; (28) stootbalk,
HEUSE, f. (126) pompzuiger, m.
IlEx A if,DRE, ni ., (I22) teerling, M. * ...GONE, a. et m. zeshoekig • zeshoek, M. * ...GYNE, f. geslacht van zeswijvige
planten, O. * ...MERON, m. zesdeelig gedicht; zesdaagsch
werk, O. * ...METRE, m. zesvoetig vets, O.
HEXA NDRIE, f. geslacht van zesmannige planten, O.
HEXAFTERE, a. (72) zesvleugelig.
HEXASTYLE, a. (13) zeszuilig.
1IIATUS, m. wangeluid door bijeengevoegde klinkletters,
o.; gaping ; (74) scheur, v.
HIBERNACLE, m. (110) winterbedekking, v.
m. uil, nachtuil, m.
'111o, in. fig. knoop, m. hoofdzwarigheid, v.
`11IDEUX, a. * ...SEMENT, adv. leel jk; mismaakt, afschuwelijk, afgrijselijk.
HIDYPATHIE, f. eenstemmigheid met alles, v.
'HIE, f. heiblok, o. straatstanper, m.
HIEBLE, YEBLE, M. (53) wilde vlier, v.
'HI EMENT, m. het insluan van palen; gekraak, O.
va. inheijen, insluan.
HIER, adv. gisteren; - au soir, gisteren avond.
`Ha:RA R CR I E, f. regering, vV. gezag, O. ; kerkregering, v .priesterg 2zag, o.
m. pl. gezamenlijke geestelijkheid, V.
HIEROGLYPHE, in. beeldschrift, O. "...PHIQUE, a. beeldsprakig, beeldschriftkundig.

HOM.
MiRON, m. tempelruim, -gebied ; altaar onder den blooten kernel, O. *-IQUE, M. (77) overwinnaar in de heilige spelen, m. -, a. jeux -s, heilige spelen, o. my.
HILARITE, f. opgeruimdheid, v. gelach, O.
HILOIRES, f. p1. (126) luikbalken, schaarstokken, m. mv.
HIPPIATRIQUE, f. paardenartsenijkunde, v.
HIPPOCAMPES, M. pl. (30) paarden van Neptunus,o.M*.
* ...CENTAURE, M. VOy. CENTAURB.
HIPPOCRENE, f. (30) hengstenbron, bron der zanggodinnen, v. *...DROME, M. (77) renbaan voor paarden, v.
* ...DROMIE, f. paardenwedren, in. ; rijkunst,v. "...GRIPPE, M. (30) gevleugeld paard, O. * ...POTAME, m.•rivier-,
nijlpaard, o. hippopotamus, m.
HIRCIN, a. bokachtig, als een bok. '"...CIPEDE, a. met
boksvoeten. *...on)ELR, a. harig als een bok. "...CICOPTE,
f. bokkenlucht, v.
HIRONDELLE, f. zwaluw, V.
HISPANISME, m. spaansche uitdrukking, v. spaansch taaleigen, O. "...PIDE, a. (53) ruwharig. " .. PIDITE, f. ruwharigheid, v. ; (22) dubbele oogleden, o. my.
`HISSER, va. kischen, ophijschen.
HISTIODROMIE, f. zeilvaarlkunde, V.
HISTOGENIB, f. weefselwording, v.
HISTOIRE, f. geschiedenis, historie, v. ; geval, o. beschrijving, v.
* ...RIER, va. met
HISTORIEN, m. geschiedschrijver, m.
beeldjes versieren. ".. RIETTE, f. vertelseltje, geschiedenisje, O. * ...RIOGRAPHE, m. aangesteld geschledschrifver,
m. "...RIQUE, a. -MEET, adv. geschiedkundig, -lijk.
HISTRION, M. (77) potsenmaker; fig. tooneelzot, M.
M. *-NAHOVER, m. winter, -tijd ; fig. hooge ouderdom.
CRE, m. gemengd winterzaaaisel, O. *-NAL, a. wintersch. * - NAGE, rn. (126) winterlaag, overwintering ;
overwinteringshaven, v. ; regentijd (in de kolonien), m.
*-NATION, f. winterslaap, m. * - NER, vn. overwinteren.
s'-, vrf. zich aan de koude gewennen.
'Ho, int. ho ! ha! hei!
`HOBERBAU, m. boomvalk ; fig. kale jonker, m.
`Hoc, 'HocA, in. hole-, hokken-, hokaspel, o.
`HocHE, f. kerf, v. "-MENT, m. schudding (van het
hoofd), v. * -POT, M. hutspot, M. *-QUEUE, m. kwikstaart (vogel), M. * ...CHER, va. schudden. "...CHET, M.
kinderspel, o. rammelaar, m.
HOIR, M. (83) erfgenaam, m. *- IE, f. erfenis, v.
'HOLb, int. holla! stil, stil! houd op, zachtjes!
'HOLLANDER, va. pennen bereiden. * ... DE, M. hollandache kaas, v. *.. DILLE, f. silezisch linnen, O. "—DISER, vn. verhollandschen.
HOLOCAUSTE, in. brandoffer, O.
'HOMARD, m. zeekreeft,
HOMBRE, M. omberspel, o. ; omberspeler, m.
HOMELIE, f. leerrede, v. * ... LI AST.% in. zedeprediker, M.
HOMERIQUE, a. homerisch, als de helden van Homerus ;
fig. verbazend, buitengemeen.
HOMICIDE, M. et a. moord, doodslag, manslag ; moordenaar, m.; moorddadig. * ... LETIQUE, f. kennis der gewijde schriften, homiletics, v.
HOMMAGE, M. leenpligt, m. ; huldiginq ; onderwerping,
hulde, v. eerbied, in. * -R, in. leenman, leenpliglige, M.
HOMMASSE, O. (97) femme -, manhaftige
mannelijke
vrouw, V.
HOMME, m. mensch ; man, manspersoon, m. ; - d'affaires,
zaakwaarnemer; - de lettres, zaakwaarnemer; - d'eglise, geestelijke; - de suer, zeeman; - de metier,
handwerksman; - de robe, regtsgeleerde ; - de poule,
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zetbaas ; - des Bois, boschmensch, ourang-outang ; marin, zeekalf, o.
dagtverk, o.
HOMOCENTRE, m. (401) gemeen middelpunt, o. * ...COLE,
m. dwergje, o. "...DRUMM, f. berekening van magi en
gewigt, hefboomkunde, v.
HOMOEPATHIE, f. geneeswijze door gelijke aancloeningen, v.
HOMOGi:NE, a. gelijkslachtig, -soortiq : homogeen (van
een ministerie).
f. gelijkslachtighefd, v.
* ...LOGATION, f. (83) bevestiging, geregtelijke goedkeuring, v. * ...LOGnE, a. (422) gelijknamig, evenredig.
va. (83) bevestigen, geregtelijk goedkeuren.
Ma. a. (98) gebjknamig, -luidend.
HONGNETTE, f. (6, breekbeitel, m. "....GRE, a. et m. geruind : ruin, m. -R, va. (een paard) ruinen, lubben.
* ...GROYEUR, m. bereider van hongaqrsch leder, m.
HONNETE, a. eerlijk, regtschapen; eerbaar, welvoegelijk;
hoffelijk, beleefd, fatsoenlijk, hupsch ; billijk : - homme,
eerlijk deugdzaam man; homme
hoffelijk -, beleefd
wellevend man. *-, m. het welvoegelijke, eerbare. "-MENT, adv. op eene eerlijke wijze, beleefde, lijk. *-Ti, f. heuschheid, welvoegelijkheid ; braafheid,
eerbaarheid ; hoffelijkheid, beleefdheid, aardigheid, v.;
klein geschenk, o. -8, pl. ho/felijkheden, v. me.
HONNEUR, m. eer, v. eerbewijs, o. ; roem, goede naam,
m.
p1 eerhewijzen, eerambten, o. my. eereposten,
m. mv.; (46) troefbeelden, o. me. ; -s funebres, lijkplegtigheden v. me.
`HONNIR, va. honen, beleedigen, smaden, onteeren; honni
soit qui mal y pense, die erg denkt vaar' erg in
het hart, schande over die er kwaad over denkt.
HONORABLE, a. "-KENT, adv. eervol, eerwaurdig, aanzienlijk, achtbaar ; op eene eerlijke
deftige
uitstekende wijze. "...RAIRE, a. slechts den titel hebbende,
eere.... (lid enz.).
m. -a, pl. verschuldigde belooning,
v. honorarium, salaris, o. * ...RER, ea. eeren, vereeren,
hoogachten ; eer aandoen. s'-, vrl. eer in (iets) stellen.
"...RIFIQUE, a. eergevend, eervol.
`HONTE, 1. schaamte, schaamachtigheid; schande, schimp,
schandvlek, v. * ...TEUX. a. ...SEMENT, adv. beschaamd;
schandelijk ; onbetamelijk, met schande, op eene schandeldke wijze ; pauvres honteux, schamele armen, huisziltende armen.
HOPITAL, m. gast-, arm-, ziekenhuis, hospitaal. o.
`HOQUET, tn. hik, m. *-0N, m. naam
m. kleeding van
zekere geregtsdienaars (oudtijds in Frankrijk), v.
HORAIRE, a. cereles -s, uurcirkels, m. me.
gioRDE, f. zwervende volksstam, m. horde, v.
"...DEINE,
a. (74) gerstevormig.
HORIZON, in. gezigteinder, horizon, m. kim, v.
* -TAL, a.
* -TALEMENT, adv. vlak, waterpas, horizontaal.
HORLOGE, f. uurwerk, o. klok, v.; - marine, lengte-,
tijdmeter, m. ; - de sable, zand-, uurglas, o. ; - solaire,
zonnewijzer, m. ; - sonnante, slaguurwerk, 0. * .:.G RR,
m. horologiemaker, m. * ...GERIE, f. uurwerkmakerskunst, v. ; handel in uurwerken, m.
HORMIS, prep. behalve, uttgenomen.
110ROGRAPHIE, f. zonnewijzerkunde, v.
HOROSCOPE, m. voorzegging uit het geboorte-uur, horoskooptrekking, planeetlezing, v. horoskoop, m.
* -R, vn.
horoskoop trekken.
HORREUR, f. afgrijzen, o. afkeer, afschrik, gruwel, m.
ijzing, verschrikking ; ufschuwelijkheid, schanddaad, v.;
sainte
verbazing (door eerbied), v.
* ...RIBLE, a.
-MENT, adv. afgrijselijk, verschrikkelijk, ijselijk, afschuwelijk ; op erne verschrikkelijke wijze.
`HOW, prep. buiten, behalve, uitgenomen, uitgezonderd ; - de
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saison, buitentijds, to onpas. "-D'OEUVRE, M. uitspring end
gebouw, bijwerk; tusschengeregt, o.
HORTICOLE, a. tuinlievend. * ...CULTEUR, m. tuinminnaar,
tuinbouwer, m. * ...CULTURE, f. tuinbouw, m.
HORTOLAGE, m. moestuin, m.
HOSPICE, m. herberg, v.; gods-, armhuis, o. * ...TALIER,
a. gastvrij, herbergzaam. f. gastvrijheid,
herbergzaamheid, v.
HOSTIE, f. hostie, v. misbrood, 0. gewijde ouwel, m. ; (77)
offerdier, o.
HOSTILE, a. * -MENT, adv. vijandelijk.
f. vijandelijkheid ; vijandschap, v.
HdTE, m. * ...TESSE, f. waard, herbergier ; gastheer; gast,
m. ; waardin, herbergierster, v.
HOTEL, tn. paleis ,root openbaiar gebouw ; voornaam 16gement, o. ; - Dieu, gods-, gasthuis, o. ;• - de la monnaie, munt, v. ; - de ville, stad-, raadhuis,o. * -LERIE,
f. herberg, v.
HOTELIER, m.
f. waard
m. waardin van
een hotel, v. logementhouder, m. -houdster, v.
`HOTTE, f. draagkorf, m.
korfvol, m. mandvol,
v. "...TEUR, m. ...SE, f. korfdrager, m. -draagster, v.
`HOUAGE, m. (67) lengte eener ader, v. *-, "—ACHE, m.
zog van een schtp, kielwater, o.
`HOUARI, m. werri, v. klein roeivaartuig, o.
`HOUBLON, m. hop, v. "-NER, va. met hop brouwen.
"-NIgRE, f. hopland, -veld, o. -akker, m.
‘11OucRE, m. hoeker (vaartuig), m.
`llouz, f. hak, m. snort van houweel, o. ; kalkloot, m.
* -R, va. omhakken.
‘HOUILLE, f. steenkool, f. fijne steenkolen, v. me. gruis, o.
f. steenkolenmijn, v. * ...LERESSE, f. maatschappij tot steenkolenmijn ontginning, v. m.
steenkolomijnwerker, m.
`llouLB, f. deining, hooge golf, v. * ...LETTE, f. herdersstaf, m. ; tuinspade, v. *...LEux, a. hol, onstuimig (van
de zee) ; les lames houleuses, de onstuimige baren.
`HOUPPE, f. kwast, kwispel, m.; (53) bosje, o. *...PEE, f.
verheffing der gzilven, v. *-LANDE, 1. reisrok,reismantel, m. * ... PER, va. kwasten aan jets maken; (tool)
kammen. * ...PIER, m. wolkammer, m.
`HOURAILLER, en. met slechte honden jagen.
m.
koppel slechte jagthonden, m.
‘HouRcn, f. (126) bezaansbras, m.
`HOURDAGE, m. ruw metselwerk, o. "...DER, va. in het
ruwe metselen, toerapen.
`HOURET, m. slechte jagthond, m.
gloptittis, f. pl. de schoone vrouwen in het paradijs der
Mahomedanen, v. my.
`HOURQUE, f. hoekerschip, o. * ... SER, va. een vel omhangen of omnaaijen met de ruigte van binnen. * ...VARI, m. getier ; jagtgeschreeuw, o.
HOUSARDAILLE, f. huzarengevecht, o.
gioUsPILLER, va. ruw aantasten, rukken, schudden.
LON, m. boetedronk, m.
`HoUSSAGE, m. omheining van een windmolen; afstoffing,
v. "...SATE,
f. hulstbosch, o.
`Houss8, f. schabruk, v. dekkleed der rijpaarden; overtreksel; deksel, o. * - R, va. afvegen, afstoffen. * ...SETTB, f. koffer-, valslot, o. - a, pl. scheepsmatrozenbroek,
v. * ...SEUR, m. stoffer, m. "...SEUSE, f. stofster, v.
"...SINE, f. spitsroede ; spitsgarde, v. -R, va. met eene
garde uitkloppen. * ...SOIR, m. stofbezem, stoffer, m.
HOUT, m. houtzagersschraczy, v. ezel, m.
‘Houx, m. hoist, steekpalm, M.
`HOYAIT, M. houweel, 0.
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‘114tBieoTs, 'HuLOT8, m. pl. (426) patrijspoorten, v. DM
koldergaten, o. mv.
`HucHE, f. buktrog, m.; broodkast, v.; tretnel, m. meelkist in den molen; vischkaar, v.
"...CHER, va. (44)
roepen. "...CHET, ni. jagthoren, o.
`HITE, •11IIE-HAII, int. hu I voort !
`llugE, f. jagtgeschreeuw, o.; fig. uiljouwing, v. "...ER,
va. (44) den wolf met groat geschreeuw vervolgen ; fig.
uitjouwen. bespot ten.
`HUGUEE OT, m. "-TE, f. Hugenoot, m. en v. "-ISMS, m.
leer der Hugenoten, v. "-TE, f. fornuisje, (snort van)
polje, pannetje, o.
Hui, adv. (83) feden.
HUILE, f. olie, v. ; les saintes -s, het heilig oliesel.
",..LER, va. olien. * ... LERIE, f. oliemolen, in. -pakhuis,
O. "...LEUX, a. olieachtiy. * ... LIER, m. olieslager, m.;
oliekan, -flesch, v. -glas; olie- en azijnstelletje, o.
* ... LIERE, f. oliekruik, V.
Hum, vn. schreeuwen (van wouwen).
Hum m. deur, v.; h - dos, met gesloten deuren. "-SERIE, f. deurwerk, deurgestel, o. "-sun, m. deurwaurder, gereytsdienaar, m.
'Hut' r, a. et m. acht ; de achtste. "-AIN, m. achtregelig
vers, O. * -AIIVE, f. tijd van acht dagen, m. "-IEME,
a. et m. achtste; achtste gedeelte; achtste, O. -MEET,
adv. ten achiste.
HUITRE, f. oesler, v. * ... TRIER, m. oesterverkooper, m.
f. oesterbank, -plaats, v. ; • oesterpakhuis, o.
HULOT, M. kolderyat, hennegat, o.; hoot, v.
"-TE, f.
groota nachtuil, m.
HumAix, a. "-EMENT, adv. menschelijk, menschlievend ;
vriendelijk, minzaum; op eene tnenschlievende wijze;
les -s, de menschen, stervelingen.
HUMANISER, va. beschaven; goede zeden
gezelligheid
inboezemen. s'-, vrf. menschelijker -, gezelliger worden.
"...NISTE, m. beoefenaar
kenner der humaniora, m.
f. menschheid ; menschelijke natuur,menschelijkheid; menschlievendheid; beleefdheid, vriendelijkheid, v. -s, pl. klassikale studien, v. mv.humuniora, V.
HUM A NTIN, m. zeevarken, O. "...MATE, f. varenkruid, O.
HUMBLE, a. "-MEET, adv. ootmoedig, -lijk, onderdanig,
-lijk, nederig ; in ootmoed, met nederigheid.
HUMECTANT, a. bevochtigend, verfrisschend. "...TATION,
f. bevochtiging, v. * ... TER, va. bevochtigen, not maken,
verfrisschen.
`Hun ER, va. inslurpen, inzwelgen, inzuigen.
HUMERAL, a. (74) tot de schouders behoorende. "...RUS,
rn. (74) schouderbeen, 0.
HUMEUR, f. vocht, o. vochtigheid (in het liychaam); fig.
inborst, v. gemoedsaard; lust, m. ; luim, luimigheid, v.
humor (in stijl), m.
HUMIDE, a. et m. vochtig ; het nat, het vocht. "-MEET,
adv. op eene vochtige plaats. "...DITE, f. vocht, o. nattigheid, v. -8, pl. (22) vochten, slijmerige sappen, o. mv .
HumtLIANT, a. vernederend. "...ATION, f. vernederiny,
verootmoediging, v. "...ER, va. verootmoediyen, vernederen. s'-, vrt". zich verootmoedigen, - vernederen. "...TE,
f. ootmoedigheid, nederigheid, v.
HUMORAL, a. (22) uit de vochten ontstaande. "...RISTE,
a. luimig ; eigenzinnig, koppig, verdrietig. m. luimiy
schrijver, huniori4 ; aanhanger van Galenus, m.
f. (126) mars van den mast, v.
marszeil; vischnet, o.
`HUPPE, f. hop (vogel), m. ; kuif der vogels, v. *-coL,
vliegenvanger (vogel), in. *...rg, a. gekuifd (van vogels); fig. voornaam;

f. zwijnshoofd, o. ; zalms-, snoekekop, M.
`HURLEMENT, zn. gehuil van .een wolf, o. *...LER, va.
,

HuRB,

brullen, janken.
HURLUBERLU, a. et m. onbedachtelijk • loehoofd, losbol, m.
HURTEBILLER, va. besprsngen (der schapen).

silussARD, m. hussaar, huzaar, m.
Loui, le -, (26) Lodewijk de onrustige, *-13,
m. V. wijnoaardfestoenen, v. mv.
f. hut, v. *-R, va. (1126) in het hol strijken.
vrf. zich hutten bouwen.
froirAu, m. koekoek. fig. hoorndrager, m.
a. glasachtig.
HYADES, f. pl. zerengesternte, o.
f. glassteen, m. "...LOGRAPHIB, f. glasteekening, v. "...LURGIE, f. glaswerkerskunst, v.
HYACINTHE, f. hiacintsteen; hiacint (bloem),
HYBRIDE, a. van tweederlei afkomst.
HYDRACIDB, m. waterzuur, O. "...COQUE, a. (2) water-,
vochtdrijvend.
f. (22) vocht-, bloedverdunning, v.
HYDE AULIQUB, f. et a. waterleidingskunst, v.; daartoe
f. (36) waterbreuk, v.
behoorende.
HYDRE, f. waterslang, hydra, v.; (1M) draak, m.
HYDRENCEPHALE, f. hOoldwaterzucht, v. *...iiiROckLE,
f. darmwaterbreuk, v.
HYDRoiDATR, m. waterstofzout, o.
"...DIQUE, a. waterHUTIN, M.

`HUTTE,
SE -,

stofzuur.
m. watermeerle, v. * ...CARDIE, f. hartwaterzucht, v. "...CEPHALE, f. hoofdwaterzucht, v. "...DYf. leer der vochtbeweging, V. "...GENE, in.
waterstof, v.
"...GRAPHE, ni. waterbeschrijver, m.
"...GRAPHIE, f. waterbeschrijving,
V. "...MANCIB, f.
waarzeggerij uit het water, v. * ...MEL, m. mee, mede,
f. honigwater, o. *...ME TRE, m. watermeter, m.
"...PROBE, rn. et f. die walerschuw is. "...PHOBIE, f.
watervrees, v. * ...PIQUE, a. et m. waterzuchtig ; waterzuchtige, m. "...PISIE, f. waterzucht, v. "...POTE, m.
wuterdrinker, m. "...PYRETE, f. waterkoorts, v. "...STATIQUE, f. waterweegkunde, v. "...TECHNIQUE, f. waterbouwkunde, v. '...TIQUE, a. (22) zweetverwekkend.
-, m. zweetverwekkend middel, O.
HYENE, HitNE, f. hyena, v.
HYGIENE, f. gezondheidsleer, v.
HYGROCLIMAX, m. vochtzwaartemeter, M. * ...METRE, M.
vochtmeter, m.
HYMEN. HYMENEE, m. huweNksgod, Hymen; fig. huwelijk,
o. ; echt, m. ; (74) maagdevlies ; kraakbeenig deel. O.
HYMNE, in. et f. lofzang (ter eere der Godheid), m.
"...N AIRE, m. boek van lofzangen, O. "...NOGRAPHE,
m. hymnendichter, M.
HYPERBOLE, f. overdrijving, vergrooting, v.
* ...BOLIQUE,
a. -MEET, adv. orerdreven. "...BORE, a. noordeNk.
"...CRITIQUE, m. albediller, m. "...DRAKE, m. overdreten tooneelstuk, o *...mgstn,f. braking ; misselijkheid, v.
HYPNOBASE, * ...BATASE, f. slaapwandeling, v. "...BATE,
m. slaapwandelaar, m.
f. slaapbeschrijving, v. * ...TIQUE, a. slaapwekkend.
HYPOCONDRE, m. weekheid van den buik, v. ; miltzuchtige, in. * ...CONDRIAQUE, a. miltzuchtig, zwaarmoedig.
HYPOCRAS, rn. hippokras, kruidentojn,
M.
HYPOCRISIE, f. huichelarij, schijnheiligheid, v. "...CRITE,
a. et in. f. huichelachtig, schijnheilig ; huzchelaar,
m. ; huichelaarster. v.
HYPOGASTRE, m. t 74) onderbuik, rn. "...GEE, M. (25) grafkelder, m. "...GLOSSE, M. (74) smaakspier, v. * ...STASE,
f. (31) persoonlijkheid ; (22) drabbigheid van de pis,
V. "...STATIQUE, a. (31) persoonlzjk.
HYPOTHi:CAIRE, a. van het pandregt ; creancier -,schu/dHYDROBATE,
E AMIQUE,

IGN.

IMB.

eischer die pandregt heeft, m. * -MENT, adv. bij wijze
van trusting, met pandregt.
HYPOTHgNUSE, f. (64) schuinsche zijde eens regthoekigen
driehoeks, v.
V.
HYPOTH EQTJB, f. onderpand, o. kuating, hypotheek,
* ...THIIQUER, va. verpanden, hypotheek nemen.

adv. vooronderstekl; hypothetisch; bij vooronclerstelling.
* ...TIPOSE, f. (8l) voorstelliny, verzinneltjking, v.
IlYsoPE, f. (53) hijsop, nt.
IlYsTARIE, f. moederkwaal, y. * ... RIQUE, a. tot de baarmoeder behoorende : passion -, moederkwaal, v. "—ROC LE,

f. baarnwederbreuk„ v.
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* ...ROTOMIE, f. (148)

keizersnede, v.

f. voor-, verotsderstelling, V. "...THATIQUZ, a. -MINT,

I.
IACHT, YACHT, M. jagt, (vaartuig), O.
LAMBE, tn. (19) jambus (tine korte en gene large lettergreep), m. * ... BIQUR, a. jambisch.
IATRALEPTIQUE, f. geneeskunde door uiterlijke middelen. v.' ...TROY HYSIQU a, f. gene 'skundige natuurkunde, v.
ICARI ENS, tn. (77) spelen van Icarus, o. mv .; ikariers, many.
lcELut, IcBLLE, pron. die, deze, voornoemde.
ICHNEUMON, rn. egyptische rat; sluipwesp, v.
ICHNOGRAPHIE, f. grondteekening van een gebouw, v.
* ...GRAPHIQUE, a. als plan geschetst.

IcHoR, uh(itt) lidwater,o.*...CHOREUX, a. bloed-, lidwaterig.
ICHTHYOCOLLE. In. steur, nt. *-, f. vischlijm, v.
f. beschrijving der visschen, v.
* ... PHAGE, M.

vischeter, m.
jusqu' -, tot bier toe,
Ica, adv. hi,r, hier ter plaatse;
tot nu tue; par -, hierdoor; -bas, bier beneden; op

deze aarde ; -Fes, hier digt bij.
f. beeldbeschrdving, v. * ...LaTRE, m. beeldendienaar, -aanbidder, In. * ... LOGIE, f. beeldenleer, v. '...11,trzE, m. liefhebber van beelden, m. * ... MANIE, f. zucht poor beelden
of schilderijen, v.
ICOS A PiDRE, m. S64) twintigztjelig ligchaam, O.
ICTgRE, M. (22 geelzucht, geling. v. * ...TERIQUB, a.
geelzuchtig de geelzucht verdrijvende.
IDg AL, a. et m. denkbeeldig, ideaal ; denkbeeld, ideaal,
0. "-ISME, m, stelsel van het denkbeeldige, idealismus, o.
IDItB, f. denkbeeld, begrip, idee, o. gedachte, v. inval,
m. ; valsche meening, v.
IDENTIFIER, va. twee dingen onder ten begrip brengen,
vereenzelvigen: s'- avec..., zich vereenzelvigen met...
* ...TIQUE, a. -MENT, adv. hetzelfde, onder ten en hetzelfde denkbeeld begrepen : op ane en dezelfde wijze ;
eenslu dend, van gelijken inhoud. - ...TITfi, f. gelijkheid,
eenheid van natuur, vereenzelviging, identiteit, v.
ID1OLOGIE, f. kunde -, leer der worming van de denk••
beelden, v. * ... LOGUB, m diepe denker, m.
IDES, f. p1. (25) 15e Maart, Mei, Junij en October, 13e
der andere maanden; les - de Mars, de dag waarop
Julius Cesar vermoord wend.
f. zelfaanbidding, v.
IDIOME, ru. landstaal, v. tongval, m. taaleigen, O.
IDIOT, a. et in. dom, eenvoudig ; domoor,
f.
* -ISME, m. domheid, wezenloosheid, v.
* -ISME, m.
eigenaardige spreekwijs eener taal, v.
IDOLATRE, a. afgodisch : fig. verzot, verliefd."-,m.afgodendienaar, m.
vu. et a. afgoderij plegen;
vergoden.
f. afgoderij, afgodendienst, v.
". .LATRIQUE, a. afgodisch, tot de afgoderij behoorende.
"...LE, f. afgod, m. afgodsbeeld, o.
m. (77)
afgodentempel, m. "...LOMANIE, f. afgodenzucht, v.
IDYLLS, f. herdersdicht, o.
IF, m. ijp, iep, iepenboom, taxis, M.
ICONOCLASTS, m. beeldstormer, in.

IGINAB,B, a. ongeleerd, onwetend.

Mid, a. vurig, uit vuur.

"-OLOGIE, f. verhandeling over
het vuur, v. "-OLOGUE, tn. vuurbeschrijver, vuurkenner,
IGNESCENT, a. bratulend, gloeijend.
IGNICOLB, a. et tn. vuuraanbidilend vuuraanbidder, M.
* ...TION, f. (90) gloeijing der metalen, v. *...vOms, a.
vuurspuwend. * ...VORB, in. vuureter, m.
IGNOBLE, a. *-MENT, adv. onedel laag, gemeen.
1G/commis, f. smaad, m. schande, oneer, v. *. .NIEUX,
a. ...SEMBNT, adv. sohandeljk. smadelijk, eerloos.
IGNORANIMENT, adv. onkun tiglijk. * ...RANCE, f. onwetendheid, onkunde, v. * ...RANT, a. et in. onwetend, onkundig ; weetniet, onkundige, m. * ...Rg, a. onbekend.
apes weten wat er
* ...RER, va. niet weten ; ne rien
omgaat. 8'-, vrf. zich zelven niet kennen.
EL, pron. hij, het; ils, p1. zij.
ILgOGRAPHLE, f. darmbeschrijving, v.
ILE, iLE, f. eiland, a. "-s, tn. p1. (74) darmbeenderen, o. mv.
ILIAQuz, a. (22) tot den kromdarm behoorende. *...oN,
darmbeen, O.
ILLATIF, a. eene gevolgtrekking aantoonende.
f.
ILLgGAL, a. * -EMENT, adv. onwettig, -lijk.
onwettigheid, v.
ILLEGITINE, a. * -MENT, adv. onecht, onwettiy, -lijk.
f. onechtheid, onwettigheid, v.
ILLETTItg, a. ongeletterd, niet gestudeerd.
ILLICITE. a. * -MENT, adv. ongeoorloofd; op eene ongeoorloofde wijze.
ILLImITA , a. onbepaald, nnbegrensd. "...SIBLB, a. onleesbaar .
ILLUMINATIF, a. verlichtend. * ...NATION, f. verlichting,
illuminatie, v. *...NA, a. et m. verlicht; verlichte, geestenziener, illuminant, m. * ...N ER, va. verlichten. *...N:sME, m. sekte -, leer der illuminaten (in Duitschland), V.
ILLUSION, f. begoochelinq, valsche inbeelding, verblinding
(der zinnen), v. "-MOIRE, a. -MENT, adv. bedriegelijk,
begoochelend ; vruchteloos, voor den schijn.
vermaardheid ; opILLUSTRATION, f. glans, roem,
heldering, v. * ...STRE. a. beroemd, vermuard ; door-R, va. verheerlijken ; beroemd maken. * ...STRISSINE, a. allerdoorluchtigst (titel).
ImarrATIoN, f. het besmeren met modder of slijk.
ILOT, m. eilandje, O. * -B, m. spartaansche slaaf, heloot,
m. * -ISME, m. verlaging (eener volksklasse), v.
IMAGE, f. beeld, evenbeeld, o.; afbeelding, beeldtenis, v.;
- en wine douce, koperplaat, v. * ...GINABLE, a. denkboar, to bedenken. "...GINAIRE, a. ingebeeld, hersenschimmig. * ...GINATIF, a. vindingrijk, met eene rijke
f. inbeeldingskracht;
verbeeldingskracht.
in-, verbeelding ; moedervlek, v. * ...GINATIVE, f. verbeeldingskracht, v. * ...GINER, va. bedenken, verzinnen;
vitvinden. s'-, vrf. zich, inbeelden.
IMARET, M. turksch gasthuis, o.
ImsgOILLB, a. et m. dom, onnoozel, eenvoudig ; onnoozel

•
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mensch, m. *-mENT, adv. eenvoudiglijk.
f.
domheid, onnoozelheid, eenvoudigheid, v.
IMBERBE, a. baardelooa.
IMBIBER, va. doornat maken,weeken.
8 IMBOIRE. vrf.
intrekken, inzuigen. "...BITION, f. inzaiging. intrekking, v.
IMBRIAQUB,
beschonken drunken.
a. tulle -,
hale dakpan, v. "...QUg, a. (53) panrormig.
IMBROGLIO. M. verwarring, v. het ingewikkelde.
INKY. a. (met jets, ingenomen.
IMITABLE, a. narolgbaar, narolgenswaard.
* ... TATEUR,
a. et m. nabootsend. navolger, nabootser. nl. ....TATRI
CE, f. narolgster, nabootster, v. "...TATIF, a. narolgend,
nabootsend. '...TATION. t. navolging, nabuotsing, v.
* ...TER, va. navulgen. nabootsen.
IMMACULg, a. (31) onberlekt.
IMMANENT, a. inwonend (van den geesa, bijblijrend.
IMMANGEABLE, a. oneetbaar. * ... QUABLE, a. -MEET, adv.
onfetlbaar, onmisbaar.
INMARCESSIBLE, a. onverderfelijk, onverwelkbaar.
IltriATLRIALIsms, nl. leer der onstoffelijkheid, v. "...RIALISTE, n1. aanhanger van de leer van het onstoffeljke,. in. "...RIALITg, f. onstoffelijkheid, v. * ...RIEL, a.
-LEMENT, adv. onstoffelijk.
IMMATRICULATION, f. inset:Hiving in een register, v.
* ...CULER, va. in een register insehrijven.
IMMATURITg, f. onrijpheid, v.
13114CDIAT, a. "-EMENT, adv. onm;ddellijk, dadelijk;
les nobles iannediats, de onmiddelbare edelen.
"-E,
*-ION, L onmiddelbaarheid (van cluitschen adeldom), v.
immAmoRIAL, a. onheugeljk.
ImmEN:42. a. * ...SgMENT, adv. onmetelijk onmeetbaar,
zeer •g•oot. onnoemetjk, uitermate. f. onmetelijkheid, oneindigheid, v.
IMMENSURABLE, a. onmeetbaar.
lmmERsIF, a. (90) door tnilunipeling verkregen.
4 ...sioN,
I. (90 en 101) itulomp.•ling ; intrede eener planeet in
de schaduw eener (Indere planeet, v.
IMMEUBLE, a. et tn. onroerend nroerend goed, O.
IMMINENT, a. "...NEMMENT, adv. boven het bold handreigende.
ImmiticEE (s'), yd. z;ch inmengen. - bemoejen. "...CIBL E, a. 43) onvermengbaar. onvermengbaarheid. v.
IMMOBILE, .-14 ENT, adv. onbewegelijk. standvastig. onwr,kbaur. "...LI ER, a. onroerende goederen betreffende.
f. onbewegel, jkheid. onbeweegbaarhei,i, v.
IMMOIARATION, I. onmatigheid, v. "...14.1(g, a. -MEET,
adv. onmatig, ongeregeld onniatigljk boven mate.
IMMODESTE, a. *-NIENT, adv. onzedig, onbescheiden, onvoegzuam ; onzedeljk. * ...D.EsTIE, f. onzedigheid, onvoegzaantheid, v.
IMMOLATEUR, al. offeraar, m. "...LATION, f. her offeren.
" ..LER, va. offeren. 8 .-, vrf. zich po/feren.
Immoi, DE, a. onrein. "...DICE, 1. de onreinheid naar de
wet (bj de juden), v - s, pl. vuiligheid, v. drek,
IMMORAL, a. " - EM ENT. adv. zedeloos, onzedelijk.
f. onzedelijkheid, zedeloosheid. v.
IMMORTALISER, va. onste•feljk maken, vereeuwigen.
zich
zjnen nuam onsterfeljk maken. "...TA LITL f. onste•feljkheid. v.
"...TEL. a. onsterfel jk.
papierbloem,v. "...TIFICATION. I. slaw eens
onbekeerden. u,. onhoetvaardigheid, v. *...TIFIE, a. onbekeerd, onboetvaard,g.
IMMUABLE, a. " - M ENT, adv. onveranderlijk.
f.
vr,jizeid -, v. vrijdom van belasting,
f. onveranderlijkheid, v.

IMPAIR, a. ongelijk, °taffeta (van een_ ,petal).
IMPALPABLE, a. onPoelbaar, ontastbaar.
IMP ARDONNABLE. a. onvergeelljk.
IMPARFAIT, a. onvolmaakt. ottrolkomen; onvoltooid.*-,m.
(98) onvolmaakt verledene tijrl, eerste betrekkelijk verledene tijd, at. "-EMENT, adv. onvolkomenljk.
IMPARTIAL, a. * -EMENT, adv. onpart ► dig, -lijk.

f. onpartjdigheid, v.
IMPA ETIBILITg. f. ondeelbaarheid, v.

* ...TIBLE, a. on-

deelhuar. onverdeelbaar.
IMPASSE, f. blinde steep, v. keerweer, m. keerlaan, v.
f. ongeroeligheid, harifvochtigheid, v.
'...BLE,

a. ongevoelig, hardvochtig. onbewegelijk.

ImpAsTATioN, (..cement. o. gips. pleister, v.
IMPATIENCE
MENT, adv.

drrldig
verliezen.
IMPATRIOTE.

f. ongeduld, O. "...TIENT, a. *...TI BMongeduldig, -lijk. "...TIENTER.. va. ongevrf. ongeduldig worden, het geduld
m. niet-vaderlandsch:gezinde, m.
(a'), vrf. zich indringen en den betas

IMPATRONISER

spelen.
IMPAYABLE.

a. onhetaalbaar. (ook fig.).

IMPECCABILITA, E. schuldeloosheid (vrij van zonden), v.
"...BLE, a. onzondig. schuldeloos.
IMPP.CUN
geldgebrek, O.
IMP 'iNTR A BILITA, f. ondoordringeljkheid.

ondoorgrondea. ondoordringelijk,ondoorgrondelijk.
IMPgN ITENCE, f. onboetraardighed, v. "...TENT, "a. onboetvaardig, verstokt in de zonde.
IMPENSES. f. pl . (83) onkosten tot verbetering van lander jen of hu . zen, o,. i»v.
IMPLRARIF, a. berelend, gebiedetul, meesteraehVg. *-,
m. (98) gebiedende wjx, v. "...TIVEMENT. adv. op
een deb edenden loon. ....TOIRE, f. (53) meesterwortel,
at f. ke:zerin, v
ImrERr.EPTI B
ENT. adv. onmerkelijk, onmerkbaar.
IMPENDABI.E. a. onverLeshaar. net to vertiezen
IMPERI ECT1ON. f. onpolosaaktheid, on? ,olknnienheid, v.
*-s. t'. pI. 110 defeklen, onvolledige bladen, o. 1111r.
INIPER FORE, a. on7enpend.
•
IltrLitim. a. keizertijk. "-E. f. hemel van eene koets,
an een bed, ru ; snort van kaartspel, o. ; keizerskroon. v. ; rijksappel, tu. " - IAMB, a,. sided der aanhangers van het keizerrijk, a. "...RIAUX, at. pl. de
keizerl jken, de k&zerlijke troepen.
a. niv.
Ixtligunwx, a. * ...S EXTENT adv. heerschzachtig, gebiedend, dringend op erne meesterachtige w jze.
IMPi,RISSABLE, a. onvergankel jk.
* ...RIT1E, f. onervarenhe. d. v.
f. (73) ondoordringbaarheid, v. ....maABLE a. ondoordringbaar, waterdigt.
"...MUTABLE, a.
onverwisselbaar. * ...SON N E I., a. -LEM ENT adv. onpersoonl jk. *...TINEmmENT adv. onbeschofteljk. "...TIN EN CB. f. onhehoort jkheid, onbescherdenheid ongerijnzdheid . onbeschaarndhe;(1, onbeschoftheid. v.
* ...TI N ENT, a. et a. onhehoorl.jk, ongerijmd, onbesche'de,,,
onb, schaamd, onbescho f lomperd , in.
..TURBABILITP,. f.
gelijkmoedigheid. onverstoo•baarhe:d, v.
* ...TUREABLE, a. - MEET, adv. onverstoorljk, onverstoorhaar.
IMPALPABLE, a. (83) verkrijgbaar. * ...TRANT, rn. - E. f.
* ..TR A 'PION, I.. verkrjve•krijoer. verkrijgster. v.
ging. verwerving. v. *. .TRF.R, va. verkrijgen, verwerven
(door ern rekwest env.).
IMPATUEUX, a. '...TUEUSEMENT, adv. hevig,
onstaimig, -lijk. k...TuosiTL, f. hev:gheid, onstuimigheid, v.
lijkhe d, v.

"...BLit

IMP.
a. et m. roekeloos, snood; gorldeloos; goddeleoze,
f. goddeloosheid. v.
adv. onbarmhartig, onmede- 3f ENT,
IMP IT.OY A B L E. a
doogetul onbarmhartigljk.
onverzoenlijk.
adv.
a.
*-MENT
IMPLACABLE.
IMPLANTATION, f. inplunting, invoeging, v. ‘...TER, va.
inplanten, invnegen.
IMPL EXE. a. (19) ingew:kkeld, ingerlochten.
IMPLIABLB, a. onbuighaar. *.. CATION, f. (83) inwikke* ...CITE. a.
ling . (57) tegenspraak, strijiligheid, v.
-MENT, adv. mede daaronder begrepen, - verstaan.
* ...QUER, va. in eene zauk wikkelen, - betrekken: medebrengen; loonen, doen bljken ran. blijk geven van.
IMPLORER, va. hidden smeeken. aanbidden.
IMPOLI. a. * - MENT. adv. ongemanierd. onheleefd. -elijk.
* -TESSE, f. ongemanierd hes d. onbeleefdheid, v. * - TIQUB,
a. -MENT. adv. unstaatkundig -I jk.
a. ongewngen.
IMPONDLIABLE, a. onweegbaar.
niet • ezien b j het milk.
IMPOPULA IRE a. n'et benzind
geducht,
van beo.;
d'
.
belang.
gewigt,
f.
4IPORTANCE.
f.
lang. * ...TANT. a. gew;glig aanzienl jk.
va.
invoeren
(goedeinruer (van goederen , nI. * ...TER,
ren). vn. et imp. van gewigt -, van helang aangelegen zjn • n'impnrte, door is niels aan gelegen.
IMPORTUN, a. -4:MENT adv. last rg op eene lastige wjze.
*-1T&, f.
* -ER, va. lastig vallen orerloopen; manen.
lust, overlast, in. hin ► erl jkhe d. v.
* ...8ANT, a.
IMPOSABLE, a. aan schulling onderhevig.
onlzarmekkend. * ...SER. va. de hunden opleggen : betastingen oplegoen; betigten; ontzag eerbied inboezemen teen naam) geven en - it, bedriegen. diets maken. *. .SEUR, nl. ( 10) die de bladen optegt.
m. schatter. in. *...srrioN, f. oplegging; belasting,
*chatting, v.; accjns. in.
imPOSSIBILITi, 1. onmogelijkhe'd, otuloenljkheid, v.
a . .SIBLE. a. onningeljk, ondoenl jk.
IMPOSTB, 1. (13) rand. in. iijst; impattna, v. * ...TEUR,
a. et tn. bedriegeljk; bedr;eger: verleider; lasteraar,
* ...TORE, f. bedrog, 0. bedriegerj; bedriegeljkheid;
lastering. huichelarij. -v.
IMP0T III. belustini, :chatting. v. impost, m.
IMPOTENCE. f. verlamm n9, gebrekkeljkheid, v. * ...TENT,
a. gebrekkelijk. verminkt.
IMPOUHvU a. a 1' , op het onrerwachts.
IMPR ATICABLE. a. ondo.•llijk, nnuitroer!ijk : onhandelboar, wondrrl jk : onbegaanbuar. onbruikbuar (run wegen). *...BiLiTg, f. onrcitroerbaarheid: onhan(lelbaarheld : onbru.kbaarheid; on6egaanbacirheid. v.
IMPRgCATION. f. Hoek, al. verwensch , v. * ...CATOIRE,
a. verdoekend, verwenschend. a ...CIABLE, a. voy. INAPIMPIE,

PR g('IABLE.
IMPREGNABLE

a. (90) doordringbaar. * ...NATION, f. doorweeking intrekking. v. * ...NER. va. doortrekken, -weeken ; bezwangeren; fig. inprenten, inscherpen. a'-, yrf.
intrekken. inzulgen
IMPRENABLE. a. onneembaar, onwinhaar.
f. ,83) onrerjaarbaarheid, v.
IMPREsCRIPTIBILITfi,
'...TIBLE, a. onverjaarbaar.
IMPRESSIF, a. indrukwekkend. * ...8ION. f. indruk afrlruk,
druk opluge van een boek, v. ; faute d' - , drukfuut,
drukfeil, v.
ImPitgvoYANcE, f. onroorzigtigheid, onbedachtzaamhe d,
v. * ...VOYA NT. a. onvoorzigtig, onheraden onbedacht.
*...vu. a. onroorz;en onverwacht.
I3IPRIMg, III. gedrukt stuk. 0 '...MER, va. in - , op-. afdrukken, drukken; inboezemen, inprenten. * ...MERIE,
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hoekdrukkunst; -drukkerj, v.; - en faille donee, plaatdrukker j. v. * ...MEUR, In. boekdrukker. drukker, in ;
- en faille douce, pluutdrukker; - de miles de colon. ka
toendrukker, m. * ...MURB, f. (92) gronclverf ; gronding
op dnek, v.
IM PRO B A B II.ITg f. onwaarsch jnlijkheid, v. *...B A BLE a.
- MENT, adv. onwaarsch jnl jk.* ... BAT EUR, a. afkeurend.
—, Ill. * ....BATRICE, f. afkeurder, Iu, afkeurster. v.
* ...RATION, f. afkeuring, v. *...BITA, tomer/ jkheid,v.
anlwoord enz. your de roust, 0.
IMPROMPTU, m. vers
IMPROPR E. a. * - MENT, adv. oneigentijk. oneigentlijk ;..
ongeschikt, ongepost. * - TA, f. ongeschiktheid, v. *
Tg. f. het oneigenljke.
INIPROUVER. va . afkeuren. verwerpen, veroordeelen
IMPROVIsATEUR, Ill. * ...vISATRIcE, f. die roor de vuist
verzen maakt en opzegt. *...visg. a. voor de vuist oilgeuproken. ....VISER, va. voor de vain verzen maken
en npzeggen. *...vIsTB (a L'), adv. onvoorziens, onverwachis.
IMPRUDENCE, f. onvonrzigtigheid, onbedachtzaamheid, v.
Pe, ona ...DEN•. a. ....DEMMENT, adv. onroorzigtig,
in.
beduchtzaam. -ljk. -, in. onbedachtzame
IMPUB..;RE a. onhuwbccar. *.. BERTL. f. onhurvhaarheid, v.
f. onbeschaamdheid, schaamtelousheid, v.
IMPUDENCE.
‘...DENT, a. * ...DEMMEN r, adv. onbeschuamd. schactinnl. onbeschuamde, schaamtelons mensch, in.
teloos.
f. ontucht,
a ...DEUR, f. schaamteloosheid, v.
onkuischheid, v. *.. DIQUE, a. - MENT, adv. onkaisch,
ontuchtig, -Ijk.
IMPUGNER, va. (83) wraken.
IMPUIs8A NCE. f. onvermo • en, o. onmagt, v. * ...SANT, a.
once m ►gend, onmaitig, magicians. .
IMPULSIF a. (73) vo ►► t-. aandr'jrend. a ...8I1N, f. voortdrijr,ng ; aandrift, v. ; fig pr,kkel.
INN; Nr. MENT. adv. straffeloos zonder strar ongestraft.
f.
* ...NI, a. ongeslraft, stradeloos.
loosheid, v.
INIPuR, a.. onzuiver. onrein. onk'sisch. * - ETg, f. onzui. verheid otaucht. r ► ile teal, v.
IMPU l'ABI.E a. toerekenbuar - our. — of to rekenen op...
...T A BILITg f. toerekenbaarheid, v. .. TA no: f. beschradi • ► ng. aantri g (21) aftrekking.cifsehr king v.
'...TER vs. bexchradigen. w jten, aanrekenen, ioeschr j
yen t21) aftrekken afochr ken.
IN. prep. in (bij het forniaat van een boek ; in-folio enz.).
AEORDABLE. a. wear men niel landen kan ontoegunkel jk, ongenuc•bccar. `...ABRI rg, a. nnbeschadawd,
onbedekt. "...A RROG E ABLE a onherroepet ►jk.*...A CCEPTABLE. a. onaannemel jk. *...AccEssIBILITL. f. orige* ...ACCESSIBLE, a. ontuegankeljk,
nua,baurheid, v.
ongenuah baar.
IN ACCORD. in. verschil, o. oneenigheid, v. * - ABLE, a. onvereeniabaar niet toe to staan.
I N Accourumg. a. ongewoon. * ...ACHEVA. a. onrollonid.
f. werkeloosheid v.
"...At:Tit, . a. werkeloos.
* ...ADMISSIBLE a. onaannemel jk niet toe le laten.
f.
onachizaamheid.
v.
•..ADvERTANCR,
*
INA L'.;: ■ ABILITL f. onvervreemdbaarlmid, v. * ...NABLE,
a. onrerrreemdbaar.
INALLiABLE a. onrereen;gbaar, n'et to verbinden.
f. onveranderbaarheid ; onrervalschIN A LT.C.R
..RABLE, a. on"erunderhaar.
baurhe41, v.
f.
AMENDABLB a. onrerbeterhuor.
31. onverliesbaurheid, v. • ...AMIsS1BLB, a. on•erliesbaar.
INAmovintuTg, 1. onafzetbaarheid, v. a ...VIBLE, a. onafzetbaar.
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INANimt, a. onbezield, levenloos.

f. zwakheid (door gebrek aan voedsel), leegte der maag, v.
a.
onbemerkt.
*... AP E11917.

INAPPLICABLE. a. ontoepasselijk. "—CATION, f. onachtzaamheid,nalatigheirl, v. "...QUg. a. onazhtzaam. natatig.
a. onwaardeerbaar. "...APTITUDE, f.

INAPPRICIABLE,

"...ARTICULg, a. onduideljk uitgesproken. "...ASSERM ENTg, a. onbeeedigde. * ...ATTAQUA-

ongeschiktheid. v.

BLE a. onaantastbttar. * ...ATTEN DU, a. onverwacht.
"...TION,
INATTENTIF, a. onoplettend. onopmerkzaam.

f.

onoplettendheid, onuchtzaamheid, v.
inwijdingarede, v.
INAUGURAL, a. discours
TION, f. inwUding, V. "—REEL. va. inwijden.
INCALCULABLE, a. onberekenbuar.

"...RA-

a. witgkeijend. "...CANTATION, f. bezwe-

ring, betooverinq, v.

a. onbekwaam, niet in stoat.

"...PA CITg,

het ligchttant) . toegenegenheld, genegenheid, v. ; lust, tu. ;
liefde. beminde, v. "...N ER, va. et a. neigen, buigen,
hellen, overixellen; genegen zijn. B i- , vrf. zich neigen,
buigen, overhellen.
d.;:-311, sf.r. , ingeslotene. inINcLus, a. ingesloten, inliggen .av
adv. made ingesloten brief, in. "-IF, a.
gesloten, inclais, daaronder begrepen, met inbegrip van.

INCWRCIEL 8, a. (8:3) ondwingbaar.

INCOM HER, va. (83 rusten op.

goederen vereenigen.
INCAPABLE.

"...NA NT. a. neigend, het lend. "...NATION, f. neiging, overhelling; bulging (met

wijeing tier magneetnaald, v.

INcoGzquo adv. onbekend, order een vreemden nacos.
INCOHLRENCE, f. gebrek aan zam,enhang, O. "...HARENT,
a. onzamenhangend. "...LORE, a. kleurloos.

INCAMLLATION, f. vereen ging met de pauselijke kamergoederen, V. "...MgRER, va. met de pauselijke kamerINCANDESCENT,

INcLiswica, f. ongenade; fig. gestrengheid (van het
wader enz.), v. "...MENT, a. gestreng, ruw.
INOLINAISON, f. helling. neiging ; (126) afwijking, mis-

f.

onbekwaamheid, v.
IN CARCLLATION , f. kerkering, v. "—CIL R ER, va. kerkeren.
tryINCARNADLN, a. lijfverw g, vleeschkteurig. "-, in.
verf, vt eschkleur. v. "...NAT, a. hoog rozerood. "-, in.

hooge vleeschkleur, v. *...NATIF, a. et in. vleeschmakend; - middel. o. "...NATION, f. (31) menschwording,
v.
a. getdeesch; zelf. "...NER (8'i, vrf. (31)
mensch worden : (36) nieuw vleesch krijgen.
vleeseh
INCARTADE, f. nwedwillige beleediging, b ,schimping, v.
INCENDIAIRE, a. et tn. f. brandstichtend; brandstichter, :U. -stichtster, v. "...DIE, in. brand, in. ; fig. vuur
des oproers. oproer, O. "...DIBR, va. in brand steken;
afbranden, eene prooi der vtammen warden.
INCLRATION, f. vermenging met was; wasbereiding, v.
INCERTAIN, a. *- EMENT, adv. onzeker; onhestendig, bestuiteloos; twijfelacht:g, onzeker. * ...TITUDE, f. onzekerheid, onhestendigheid, v.
INC ESSA MMENT, adv. terstond, weldra; onophoudelijk.
INC ESSIBLE, a. (h3) onafstaanbaar.
INCESTE, ui. bloedschande, -schending, v.; bloedschender,
nt. *--, a. bluedschendig. * ...TUEUX. a. "...TUEUSEMENT,
adv. bloedschendig, in -, met bluedschande.
INCHANT ABLE, a. onzingbaar. * ...CHARITABLE, a. liefdeloos, onmededoogend, niet liefdadig.
INCHOATIF, a. (98) een aanvang uitdrukkende.
INCIDEMMENT, adv. bij toeval, bijgelegenheid. "...DENCE,
f. (64) ontmoeting, v. "...DENT, in. tusschenkomend gevat, o. ; toevallig bijkomende omstandigheid; zwarigheid, v. -, a. bij-, tusschenkomende, invallende.
vn. (83) allertei zwarigheden maken.
INCINERATION, f. (90) het verbranden tot asch.
INCIRCONCIS, a. et m. onbesneden; onbesnedene, m.
INCISE, E (98) kleine tusschenzin, M. "...SER, va. insnijden; (22) inb;jten en scheiden. "...SIP, a. insnijdend,
snijdend (van tanden) ; (22) inbijtend, scheidend en
verdunnend. "...SION, f. insnijding, v. "...SOIRE, a. (36)
insnijdend.
InCITABILITE, f. prikkelbaarheid, v. * ...TABLE, a. prikketbaar. "...TATION, f. aanhitsing, opstoking, v. "...TATIF, a. (262) prikkelend. "...TER, va. aansporen, aunhitsen, opstoken.
INcivn, a * -EMENT, adv. onbeleefd, onheusch ; onbeleefdelijk. *--Isg, a. onbeschaafd, ongemanierd.
f. onbeleefdheid, onwellevendheid, onheuschheid, v.
INCIVIQUE, a. onburgertijk. "...VISME, m. gebrek aan
burgerdeugd, o.

INcomausriBurri, f. onbrandbaarheid, V. "...TIBIA a.
t onbrandbaar.
INCOMMENSURABILITg, f. onmeetbaarheid, V. "...RABLE, a. onmeethuar.
INCOMUISgRATION, f. mededoogenloosheid, V.
INCOMMOD A NT, a. Lustig vallend, betemmerend. "...MODE,
a. ongemakkelijk, moeijelijk, lastig. '1 —M01A, a. in ongelegenheid, unpassel jk
beschadigd (van schepen).
-MENT, adv. ongemakketijk. "...MODER, va. lastig vatbelet aandoen. s'-, vrf. zich in ongelelen, overcast
genheid brengen, zich ontriken. "...MODITg, f. ongemak,
o. ; ongelegenheid, onpasselijkheid, v.
INCOMMUNICABLE, a. onaiededeelbaar. "...T A BILITL f.
kW) onstoorbaarheid, v. "... TABLE, a. -MENT, adv. 183)
onst aorbaar.
INCOMPARABLE, a. "-MENT, adv. onvergelijkelijk.
Iticompansurra, f. onverdragelijkheid. onbestaanbaarheld (met jets), v. "...TIBLE, a. -3/8NT, adv. onverdragelijk, onbestaanbaar (met jets).
INCOMPgTENCE, f. onbevoegdheid, v.
* ...PgTENT, a.
"...PLTEMIIIENT, adv. onbevoegd, zonder bevoegdheid.
INCOMPLET, a. onvolmaakt,onvolledig,onvoltallig.
a. (Li! eenvoudig.
INCOMPRgH ENSIBILITA, f. onbegrijpeldkheid, V. "...SIBLE,
a. -MENT, adv. unbegrijpelijk, op onbegrijpelijke wijze.
INCOMPRESSIBLE, a. niet zamen te persen, onzamendrukbuar.
INCONC EVA BLS, a. onbegrijpelijk, onverklaarbaar.
"...CILIA EL E, a. onvereenigbuar, niet tot een vergelijk te
brengen. "...CLUANT, a. niet afdoende. "...DUITE, f.
wangedrag, O.
INCONGRU, a. "...GRC1MENT, adv. (98) tegen de regels;
fig. onvoegzaam. * ...GRUITg, f. taalfout; fig. onvoegzaamheid, v.
INcoNNu, a. et m. onbekend ; onbekende, m.
INCONSiIQUEMMENT, adv. tegenstrijdiglijk.
"...QUENCE,
f. valsche gevolgtrekking, tegenstrijdigheid, v. "...QUENT,
n. inconsequent, zich zelven niet gelijk blifvende, tegenstrijdig.
INCONSIDERATION, f. onbedachtzaamheid, onberadenheid,
v. "...DgItg, a. -MENT, adv. onberaden, onbedachtzaam ; onbedachtzaantlijk.
INcomisTANcE, f. het onzamenhangende, niet-overeenstemming ; onvastheid, losheid, v.
INCONSOLABLE, a. "-MENT, adv. ontroostbaar, troosteloos.
INCONS CA NCR, f. onstandvastigheid, onbestendigheid,
v.
"...STANT, a. *...sTAmmENT, adv. onstandvastig, -Irjk,
wispelturig ; onbestendig, -lijk.
INCONSTITUTIONNEL, a. "-LEMENT, adv. met de staats-

IND.
* ...TIONreading strijdig, - strijdende, ongrondwetfiq.
NALITE, f. strijdigheid met de staalsregeling, ongrondwettigheid, v.
INCONTESTABILITY, f. onbetwistbaarhed, V. * ...TESTABLE, a. -MENT, adv. onbetwistbaar ; op eene onbetwistbare wijze. * ...TESTS, a. onbetwist.
d'uINCONTINENCE, f. onmatigheid, wulpschheid, v. ;
rine. (22' p;svloed, m. * ...TINENT, a. onmatig, wulpsch.
-, adv. dudelijk, terstond.
INCONVENABLE, a. onbehoorljk, ongelegen. * ...VENANCE,
f. onvoegzaanzheid, onbehoorlijkheid. v. * ...VENA NT, a.
onvoegzaam, onbehoorlijk. m. onaannemelijkheid, zwarigheid, v. hinderpaal, m. ; ongerijf, ongemak, nadeel, 0. last, overlaid, v.
INCONVERTIBLE, a. onverwisselbaar. * ...VERTISSIBLE, a.
onbekeerbaar.
INCOQUB, a. zonder schaal.
INCORPORALITE, f. onligchamelijkheid, v. * ...RATION,
f. inljving ; vereeniging, v. * ...R EL, a. onligchamelijk.'
"...RER, va. inlijven, vereenigen. s'-, vrf. zich vermengen, zich vereenigen.
INCORRECT, a. onnaauwkeuriq, gebrekkig. *-ioN, f. on-.
naauwkeurigheid, v. * ...RIGIBILITE, f. onverbeterbjkheid, v. "4...RIGIBLE, a. onverbeterlijk.
INCORRUPTIBILITE, f. onbederfelijkheid; fig. onomkoopbaarheid, v. "...TIBLE, a. onbederfelijk ; onomkoopbaar.
f. onbederfelijkheid, v.
INCRASSER, va. (22) verdikken.
f. ongeloofelijkheid, ongeloofbaarheid, v.
f. ongeloovigheid,
* ...DULE, a. ongeloovig.
ongeloof, o.
Iricitilg, a. ongeschapen.
INCREMENT, in. (122) differentiele grootheid, v.
INCRIMINER, va. beschuldigen aanrekenen (de misdaad).
INCROY ABLE, a. * -MENT, adv. ongeloofeljk. *-, m. fig.
pranker, lufbek (in den tijd der eerste fr. republiek),
INCRUSTATION, f. inlegging met kalk of gips ; omkorsting, v. * ...STER, va. met platen van marmer -, met
kalk of gips beleggen, - inleggen; korsten maken.
*...CUBE, m.
INCUBATION, f. broeding, v. het broejjen.
nachtduivel, m. nachtmerrie, v.
INCULPABLE, a. beschuldigbaar. * ...PATION, f. beschuldiging, v. * ...PER, va. beschuldigen, to last leggen.
INCULQUER, va. inprenten, inboezemen.
INCULTE, a. onbebouwd; onbeschaafd. ruw.
INCUN ABLE, a. wit de eerste tijden der drukkunst.
INCUR A BILITE, f. ongeneesbaarheid, V. * ...RABLE, a. ongeneeshuar. * ...RIE, f. zorgeloosheid. v.
f.
gebrek aan leer- of weetgierigheid, o.
fig. naINCURSION, f. vijandelijke inval, m. strooperij ;
sporing, navorsching, v. * ...NATION, f. (22) kromming, v.
gedenkpenning die mis of hol geINCUSE, a. medaille
slagen is, m.
INDE, m. indigoblaauw, o.; Lois d'-, campeche-hout, O.
INDEBROUILLABLE, a. onontwarbaar.
INDECENCE,
f. onvoegzaamheid, onbetamelijkheid, v.
*...CENT, a." ...CEMMENT, adv. onvoegzaam, onbetumelijk.
INDECHIFFRABLE, a. niet to ontcijferen, onleesbaar,
onverklaarbaar.
INDECIS, a. onheslist; besluiteloos.
f. besluiteloosheid, aarzeling, v.
INDECLINABLE, a. (98) onverbuigbaar.
INDECROTTABLE, a. niet to reinigen; fig. niet te beschaven. onhandelbaar.
INDEFECTIBLE, a.
f. onvergankelijk; sneergankelijkheid (van de kerk), v.
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a. * -MENT. adv. onbepaald,
* -SSABLE,
a. onverklaarbaar. "-TA, f. onbepaaldhe'd, v.
INDPUBILE, a. onuitwischbaar. "...GABLE, a. moverdraagbaar.
INDALIEgml, a. nnheraden. nnoverlegd onbeznnnen.
INDELICAT, a. onkiesch. * -ESSE, f. onk:eschheid
INDENtrut. a. (831 schadelons (gesteld). * ...NISER. va.
schadeloos stellen,
hnnden 8'-. vrf. zich verhalen
op...
f. schadelonestelling, schadevergnedino. v.
INDC:moNTR ABLE a. onbewijsbctar. * ...NIABLE, a. onloochenbaar. niet to ontkennen.
INDEPENDAMMPNT, adv. onafhankelijk • - de. buiten,
zonder. daarenboven. "...DANCE, f. nnafhankelijkheid, v.
* ...DA NT, a. onathankelijk, eigenmagtig ; zonder betrekking tot...
INDESCRIPTIBLE, a. onbeschrijrelijk.
INDETrEucTIELE, a. *...BILTTII,f. onvernielbactr;-heid,v.
INDETERMINATION, f. beslultelnogheid. v.
MINE, a.
-MENT, adv. onbepaald, beslaiteloos ; onbepaaldelijk.
INDEVINABLE, a. met to raden.
INDEVOT, a. * -EM ENT, adv. onvroom, ongodsdienstig,
"-totg, f. ongodsdienstigheid, v.
INDEX, m. bladwijzer, m. register, o.; wijsvinger, m.;
lijst van verboden boeken (te Rome), v.
INDICA TEUR, a. (74) duigt
wijsvinger, m. * ...CATIF,
m. (98) aantoonende wijze, v. -, a. aantonnend,aanivijzend. * ...CATION, f. aanwjzing, v. teeken, o.; (426)
noordelijke rigting, wijzing, v.
* ...CE. m. kenteeken,
kenmerk. O. * ...CIBLE. a. onuitsprekelijk, onzeggelijk.
INDICTION, f. bijeenroeping (eener vergadering), v. ; tijd.
vak van v-jftien jaren, O.
INDIENNE. f. gedrukt katoen. O. * ...NEtTR, m. sitswerker, m.
INDIFFERENCE, f. onverschillioheid,
V. * ...RENT, R.
* ...REMMENT, adv. onverschillig,
* ...RENTISME,
a,. stelsel van onverschilligheid, o.
INDIGE N A T, M., inboorlingsregt, O. * ...G ENCE, f. behoeftigheid, armoede, nooddruft, v.
* ...GENE, a. it m. in-landsch inboorling, m. * ...GENT, a. et m. behoeftig,
nooddruftig, arm: behoeftige, m. * ...GESTE. a. sneerteerbaar, moejelijk to verduwen; onverteerd.
f. onverteerbaarheid ; bedorven maag, v.
INDIGNATION, f. verontwaardiging, v.
INDIONE, a. et m. onwaardig, sno'cl.• onwaardige, m.
* -MENT, adv. onwaardiglijk. * -R, va. verontwaariligen, belgen. 8'-, zich ergeren, verontwaardigd zijn.
"...ITg, f. onwaardigheid, snoodheid, v. /mon, m.
INDIGO, m. indigo, m.
* -TALE, m. indigo-zout, o.
*- TERSE, f. indigo-plantaadje, -fabriek, v.
INDIQUER, va. aantoonen, aanwijzen, aanzeggen.
INDIRECT, a. * -EMENT, adv. niet regt toe, zijdelingsch,
middellijk, verborgen, slinksch ; door omwegen, van
ter zijde, zjjdelings.
INDISCERNABLE, a. niet to onderscheiden. -onderkennen.
INDISCIPLINABLE. a. onleerzaam, ontembaar. * ...PLINE,
f. gebrek aan tucht, - aan ondergeschiktheid. O. * ...PLINE. a. angeregeld, zonder tucht, ongeoefend, zonder
krijgstucht.
INDISCRET, a. et m. onbedachtzaam, onbescheiden, praat.
achtig ; onbescheidene, m. * ...CRgTEMENT, adv. onbescheidenlijk. "...CRETION, f. dhbescheidenheid, v.
INDISCUT ABLE, a. niet vatbaar voor beraadslaging.
INDISPENSABLE. a. * -MENT, adv. onmisbaar, onvermijdelijk, volstrekt noodzakelijk.
INDISPONIBLE, a. (83) onbeschikbaar. *...POST, a. ongesteld, onpasselijk; ongenegen, boos;
fig. ingenomen
tegen. "...POSER, va. verdrietig -, boos maken ; tegen
INDEFINI.
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iemand innemen. * ...POSITION, f. ongesteldheid, onpasset jkheid verdrietelijkheid. v. misnoegen, v.
INDISPUTABLE, a. onbettvistbaar. onte#enstrijdig.
IEDLssoLumniii, f. onoploshaarheid. onverbreekbaarhe'd,
v. * ...LUBLE. a. -MENT, adv. onoplosselijk, onoplosboar, onverbreektaar.
INDISTINCT, a. "-EMBNT, adv. onduidelijk, verward;
zonder onderscheid.
m. ondeelbaar wezen, o. ondeelige; individu,persoon. m. "-ALISATION,l. afzonderlijke beschouwing ; afzondering,v. "-ALISER, va. afzonderlijk beschouwen; afzonderen. "-ALISME. tn. eenheidsstelsel. stelsel van ondeelbaarheid, o. *f. ondeelbaarheid, eenheid (des pergoons) ; pergoonlijkheid, v. eigen ik, o. "-EL, a. "-ELLEMENT, adv. bijzonder, persoonlijk, op zich zelf.
INDIvis, a. (83) onverdeeld ; par -, gemeenschappelijk.
f. ondeelbaarheid, v. * -IBLE, a. -MENT,
adv. ondeelbaar. *-pcorr, f. (83) onverdeeldheid, v.
IN-DIX-kUIT,.m. (10) formaat in 18°, o.
INDoenE, a. onleerzaam, onbuigzaam, ongezeggelijk.
f. onleerzaamheid, v. * ...LENCE, f. gevoel* ...LENT, a.
loosheid, traagheid, zorgeloosheid, v.
"...LEMMENT, adv. gevoelloos, zorgeloos. traag.
INDOMPTABLE, a. ontemhaar. "...Tg, a. ongelemd, wild.
INDOTA, a. zonder huwelijksgift.
INDOU. m. Hindoe, tn.
IN-DOUZE, n*. (10) iormaat in IV, o.
INDU, a. onbehoorlijk. ongelegen ; laat.
INDUBITABLE, a. *-MENT, adv. ontwijfelbaar, zeker.
INDUCTION, f. gevolgtrekking ; (36) bestrijking, v. *...DUIRE. va . aanzetten, verleiden; gevolg trekken, besluiten.
INDULGENCE, f. toegevendheid, v. ; afloat, n1. * ...GENT,
a. "...GEMMENT, adv. toegerendh, toegeell jk, inschikkelijk.
INDuLT, 10. pauseljke vergunning, v. "-AIRE, m. regiverkrijger door 's pausen rergunning, m.
INDfiMENT, adv. (831 onbehoorlijk, onbillijk.
INDURATION, f. t36 , verharding, v.
INDtrsTEIE. f. Wfrerheid, kunstvlijt, naarstigheid, v.;
handel, ni.; hante , ingen, v. mv. "—STRUM., a. door
Wjverhe;d, industrieel. m. grout fabriekant, industr.eel. m. '...STRIEUX. a. ...SEMENT, adv. nijver,
tioest, schrander; naarstigljk.
ANLABLE, a. *-mENT, adv. onwrikbaar, onomINi
stooteljk.
INLcLAIRci, a. onopgehelderd. "...EDIT, a. ongedrukt,onnitgegeren.
INEFFABLE, a. * ...BILITA, f. onuitsprekeljk -heid, v.
INEFFAcABLE, a. * -XIENT, adv. onuitwischbaar.
INEFFECTIF. a. zonder raitwerking. niet werkelijk.
f. kruchteloos ; -heid, v.
INEFFICACE, a.
INc.GAL, a. "-EDEN T. adv. ongelijk, onefien, hobbelig ;
f. ongeljkheid, v.
wispelturig.
INac,OANCE, f. onsierlijkheid, v. "...GANT, a. onsierlijk,
nal a t ig.
f. onverkiesbaar ; -heid, v.
INELIGIBLE. a.
Rouvi; , a. onbeproe fd.
INI,N A RR ABLE a. onrertelbuar.
INEPT E, a. ongesclukt. onbekwaunt; dwaas, ongerijmd.
*...T1E. f. ongeschilaheid; ongerijindheid, v.
INC,PUISABLE, a. * -MENT, adv. onuitputtelJk.
f. traugheid, v.
IN ERIE, a. bang.
INC.RU DIT, a. ong eleerd. *-10N, f. gebrekcaan geleerdheid, o.
INEst, c.ilg, a. *-mENT, adv. onverhoupt.
IN EsT M A EIJI, a. unwaardeerbuar, onschatbaar.
1Ni;VIDENCE, f. onduidelijkheid. v. "...DENT, a. ondu;denjk, duister. "...TABLE, a. -MENT.. adv. onvermijdelijk.
INEXACT, a. * -ITUDE, 1. onnaauwkeurig ; -heid, V.

INF.
INEXCUSABLE. a. onverschoonbaar, onveranlwoordelijk.
INEX ✓ CUTABLE, a. onuitvoerlijk. "...TION, f. gebrek Clan

uitvoering, o. niet-vollrekking, v.
INExsscA, a. ongeoefend, onbedreven.
INEXISTENCE, f. niet bestuan, o. niet-aanwezigheid,
INEXORABLE, a. * -MENT, adv. onverbiddebjk.

v.

INExPABIaticE, f. onervarenheid, onbedrevenheid, v.
"...Bninivrfc, a. onervaren, onbedreven.
INEXPIABLE, a. onverzoenbaar. * ...PLICABLE, a. onverklaarbaar. "...PLICITE, a. onduidelijk, duister. "...PRI* ...PUGNAMARLS, a. onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk.
BLE, a. onoverwinneljk. "...TINGUIBLE, a. onuitblusf. onuitblusschelijk, onleschbaar.
schelijkheid, v. "...TIRPABLE, a. onuitroeibaar. * ...TRICABLE, a. geheel verward.
* ...LIBLE, a.
INFAILLIBILITA, f. onfeilbaarheid, v.
-MEET, adv. onfeilbaar.
* ...FALSIFIAINPAISABLE, a. ondoenljk, onuilvoerbaar.
BEE, a. onvervalschbaar.
* ...MATION, f.
INF ANANT, a. onteerend, eerroovend.
schandvlek, v.
INFAxE, a. eerloos, schandelijk; vuil, slordig, leelijk. *-,
m. et f. eerlooze, m. en v.
INFAMIE, f. eerloosheid, schande, schanddaacr, v. *-s, pl.
scheldwoorden, o. mv.
INFANT, m. * -E, f. infant, infante (kinderen der koningen
turn Spanje en Portugal, behalve de oudste zoon).
INPANTERIE, t. voetvolk, o. infanterie, v.
INFANTICIDE, m. et f. kindermoord; kindermoorder, m.
kindermoorderes, v.
f. onvermoeidheid, v. "...BLE, a. -MENT,
adv. niet to vermoeijen, onvermoeibaar, onvermoeid.
INFATUATION, f. vouringenomenheid, v. dwaas vooroordeel, o. "...TUER (Q. DE QC.), va. voorinnemen. S'- DE,
ingenomen zijn.
vrf. etre Wattle, verzot
INFiCOND, a. "-ITg, f. onvruchtbaar; -heid, V.
"-ER. va. aansteINFECT, a. besmet, stinkend, bedorven.
f. besmetting, v. bederf,
ken, besmetten, bederven.
0. ; stank, tn. k -UEUX, a. door besmetling.
f. ongeluk, o. ; tegenspoed, m.
INFgODATION, f. het geven van een leengoed, o. * ...DER,
va. an leenbezitting geven.
IN1 ✓ 11ER, va. besluiten, afleiden, opmaken.
INFfIRIEUR, a. onder, onderste, lager; minder, Beringer.
*-, tn. mindere, onderhoorige, m * -EMENT, adv. geringer, slechter, lager. "...RIORITg. 1. minderheid, v.
peringere stuat, m.: ondergeschiktheid, v.
INFERNAL, a. helsch.
I. helsche hoe,danighezd, v.
INFERTILE, a. * ...TILI'6, f. onvruchtbaar: -heid, v.
INFEST ER, va. verwoesten, afloopen, verontrusten (door
strooperijen).
INFEuit.U, a. bladerloos; ontbladerd.
.-8, pl.
INFIDLE, a. ontrouw, ongetrouw ; ongeloovig.
ongeloovigen, my. * M6T, adv ongetrouweljk. "...DELIT.g, F. ontrouw, to. trouweloosheid, v.; ongeloof, 0.
t. onafbeeldbaar ; -heid, v.
INFIGUR ABLE, a.
INFILTRATION, f. doorzijging, v. "...TRIM (8'), vrf. doorzJaen.
INFIME, a. fig. laagste, geringste.
INFINI, a. et m. oneindig; het oneindige; oneindigheid,
v. ; is 1'-, in het oneindige. "-MENT, adv. oneindiglijk,
ten hoogste.
f. oneindigheid, eindeloosheid ; groote
rekening met
men:gte, v. * -TfiSINIAL, a. calcul
oneindig kleine grootheden, v. * -TIF, m. (98) onbepualde tv;jze, v.
INFIRMATIF, a. krachteloos makend, vermetigend. *.,.ME
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INTl.
va. krachteloos
a. zwak, zwakkelijk, ziekelijk.
maken, vernietigen. "...HERM f. ziekenhuis, o. "...MIER,
f.
m. ziekenoppasser, krankenbezorger, m.
f. zwakheid, zieziekenbezorgster, pleegzuster, v. *
kelijkheid, gebrekkelijkheid, v. gebrek, ongemak, o.;
broosheid, v. ; hooge ouderdom, m.
f.
INFLAMMABLE, a. ontvlambaar, brandbaar.
ontvlambaarheid, v. "...TION, f. (22) ontsteking, v.
"...TOIRE, a. (22) ontsteking veroorzakende.
INFLEXIBILITE, f. onbuigzaamheid, onwrikbaarheid, v.
"...IBLE, a. -MENT, adv. onbuigzaam ; onverzettelijk.
*...ioN, f. bulging; (98) verbuiginq, v.
"...TION, f.
INFLICTIF, a. peine inflective, lijfstraf, v.
oplegging eener lijfstraf, v.
INFLIGER, va. eene straf opleggen.
INFLORESCENCE, f. stand der bloesems, m.
INFLUENCE, f. invloed, m. "...ENCER, va. door invloed
wericen, invloed uitoefenen. * ...ER, vn. invloed hebben.
IN-FOLIO, m. (10) formaat in folio, o. foliant, m.
INFORMATION, f. navorsching, ondervraging, v. narigt, o.
P...m.P.,tn.(83)onderzoek,o."...ME,a.wanstaltig,misvormd;
onvolkomen. "...MER, va. onderrigten, berigten, kerma
vn. (83) onderzoeken. s'-, vrf. er naar vergeven.
nemen, navorschen, navragen, onderzoek doen.
INFORTUNE, f. ongeluk, o. tegenspoed, m. "—TUNE, a.
et m. ongelukkig ; ongelukkige, m.
INFRACTEUR, m. overtreder, schender, m. "...TION, f.
overtreding, inbreuk, schending, v.
INFRANCHISSABLE, a. niet over te trekken, onoverkomelijk. "...GIBLE, a. onbreekbaar.
INFREQUENTE, a. onbezocht.
INFRUCTUEUX, a. "...SEMENT, adv. onvruchtbaar ; vruchteloos, nutteloos ; zonder eenig ,gevolg.
INFuNDIBULii, "...BULIFORME, a. (53) trechtervormig.
INFUS, a. ingegoten; ingeschapen, aangeboren.
"-ER, va.
laten trekken, te weeken leggen. "-SIBLE, a. onsmeltbaar.
f. in-, opgieting, inspuiting, v. ; treksel
(van thee enz.), o. ; fig. ingeving van den heiligen geest,
v. * -SOIREE, m. pl. infusie-diertjes, o. mv.
INGAMBE, a. vlug, luchtig ; goed ter been.
INGENIER (s'), vrf. op een middel denken. "...NIEUR, m.
krijgsbouwkundige, vestingbouwer, m. "...NIEUX, a....SEBEMENT, adv. vernuftig, schrander, geestig, zinrijk,
scherpzinnig, kunstig uitgedacht; vernuftiglijk. "...NUOSITE, f. vindingrijkheid, v.
INGENU, a. "...NUMENT, adv. eenvoudig, opregt, onbewimpeld ; eenvoudiglijk. f. eenvoudigheid,
opregtheid, v. ; les -s, (108) de onnoozele meisjesrollen.
INGERER DE QC. (s'), vrf. zich ongevraagd met iets bernoeijen, zich in iets mengen.
INGLORIEUX, a. niet roemrijk, niet roemruchtig.
INGRAT, a. et m. ondankbaar ; ondankbare, m.
* -ITUDE,
f. ondankbaarheid, v. ondank, m.
INGREDIENT, m. bestanddeel (van een geneesmiddel enz.), o.
INGUEABLE, a. onwaadbaar. "...RISSABLE, a. ongeneeslijk.
INGUINAL, a. (36) tot de liezen behoorende.
INHABILE, a. "-MENT, adv. onbekwaam ; onbevoegd. *-TP.,
f. onbekwaamheid, v. "...LITE, f. (83) onbevoegdheid, v.
INHABITABLE, a. onbewoonbaar. "...BITE, a. onbewoond.
f. ongewoonte, V. * ...BITUEL, a. niet gewoon, ongewoon, niet gewend ; niet gebruikelijk.
INHERENCE, f. aanhanging, aankleving (van een geeselen), v. * ...RENT, a. aanhangend, aanklevend ; onafscheidelijk, verbonden met...
INHIBER, va. (83) verbieden. "...BITION, f. geregtelijk
verbod, O. "...BITOIRE, a. verbtedend.

f. ongastvrijheid,
INHUMAIN, a. *-EmENT,ady.onmenschelijk. * ...MANISER'
INHOSPITALIEB, a. ongastvrij.

va. onmenschelijk maken. "...MANITE, f. onmenschelijkheid, wreedheid, v.
f. begraving, begrafenis, v. "...BIER, va.
begraven, ter aarde bestellen.
INIMAGINABLE, a. ondenkbaar. "...IMITABLE, a. onnavolgbaar.
f. vijandschap, v.
ININTELLIGIBLE, a. *...BILITE, f. onverstaanbaar ; -heid, v.
INIRRITABLE, a. * ...BILITE, f. ontergbaar ; -heid, v.
INIQUE, a. "-MENT, adv. onregtvaardig, onbillijk.
f. ongeregtigheid, zonde, v.
beginletter, v.
INITIAL, a. beginnend. "-E, f. lettre
INITIATION, f. inwijding,v.*...TIVE, f. regt van voordragt, o.
INITIE, m. ingewijde, m. "...TIER, va. inwijden, toelaten.
INJECTER, va. inspuiten. "...TION, f. inspuiting, v.
INJoNcTiox, f. uitdrukkelijk bevel, o. last, m.
INJURE, f. beleediging, schimp, v. hoon, m. scheld-,
smaadwoord, o.; les -s du temps, de guurheid van het
weder, v. "...RIER, va. beleedigen, schimpen, honen,
smaden. "...RIEUX, a. ...SEMENT, adv. beleedigend, honend ; smadelijk, verachtelijk.
INJusTE, a. * -MENT, adv. onregtvaardig, onbillijk, onregtvaardiglijk. "...TICE, f. onregtvaardigheid, v. "...TIFIABLE, a. niet te regtvaardigen, onverdedigbaar.
INLISIBLE, a. onleesbaar.
INNASCIBLE, a. (30) ingeschapen.
INNAVIGABLE, a. "...BILITE, f. onbevaarbaar ; -heid, v.
INNS, a. ingeboren, ingeschapen.
INNOCEMMENT, adv. onschuldiglijk. * ...CENCE, f. onschuld,
onnoozelheid, v. "...CENT, a. onschuldig, schuldeloos,
onnoozel; onschadelijk. m. onschuldige; onnoozele bloed, goede hals, m. "...CENTER, va. onschuldig
verklaren, vrijspreken.
INNOMBRABLE, a. * -MENT, adv. ontelbaar, talloos.
INNOME, a. zonder behoorlijk schrift (van een kontrakt).
INNOMINE, a. (74) ongenoemd, zonder naam.
INNOVATION, f. nieuwigheid, v. * ...VER, va. et n. nieuwigheden invoeren.
INOBSERVANCE, "...VATION, f. onaehtzaamheid, verwaarloozing, overtreding, v. het niet nakomen, - naleven.
IxoccuPg, a. ledig, zonder bezigheid, werkeloos.
IN-OCTAVO, m. (10) formaat in octavo, o.
INOCULATEUR, m. inenter, m. * ...LATRICE, f. inentster,
v. "...LATION, f. inenting, v. * ...LER, va. enten; (de
pokken) inenten. "...LISTE, m. voorstander der pokkeninenting, m.
INODORE, a. zonder reuk, reukeloos.
INOFFENSIF, 'a. goedaardig. * ...OFFICIEUX, a. (83) eene
onbillijke onterving bevattende. * ...OFFICIOSITE, f. (83)
ongegronde onterving, v.
INONDATION, f. overstrooming, v. vloed, m. "...DER, va.
overstroomen ; onder water zetten.
IrToPINE, a. "-MENT, adv. onverwacht, onvoorzien; onverwachts, onvoorziens.
INOPPORTUN, a. ongelegen, ten ontijde.
brour, a. ongehoord.
IN-QUARTO, m. (10) formaat in kwarto, o.
INQUIET, a. onrustig, ongerust, bezorgd.
INQUIETANT, a. verontrustend. "...TER, va. verontrusten,
storen. s'-, vrf. zich verontrusten, zich bekommeren.
"...TUDE, f. ongerustheid, bekommering, v. -s, pl. het
kriewelen in de beenen.
INQUISITEUR, m. geloofsonderzoeker, inguisiteur,
m
"...SITION, f. geloofsonderzoek, o. inquisitie, geestelijke
regtbank, v.
INHUMATION,
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a. niet arm te maken.
INsAisissABLE, a. niet in beslag kunnende genomenworden.
INSALUBRE, a. ongezond. * ...BRITE, f. ongezondheid, v.
INSATIABILITfi, f. onverzadelijkheid, v. * ...TIABLE, a.
-MENT, adv. onverzadelijk. "...TURABLE, a. (73) onverzaadbaar.
INSCRIPTION, f. inschrijving, v. opsehrift, inschrift, o.
INSCRIRE, va. s'- vrf. inschrijven ; zich inschrijven;
s'- en faux, (83) eene akte wraken. ". ... SCRIT, a. (64)
beschreven in eene andere figuur.
INSCRUTABLE, a. onnaspeurlijk. ondoorgrondelijk.
INSECTE, m. gekorven
bloedeloos diertje, insekt, o.
brsicuRITE, f. onveiligheid, v.
IN-SEIZE, M. (10) formaat in 16°, o.
INSENSfi, a. zinneloos, onzinnig, dwaas. "-, m. zinnelooze, gek, dwaas, M.
INSENSIBILITE, f. ongevoeligheid, gevoelloosheid, v. * ... BIBLE, a. -3:LENT, adv. ongevoelig, onmeedoogend ; onmerkbaar, allengs, allengskens, van lieverlede.
INSEPARABLE, a. * - 31ENT, adv. onscheidbaar; onafscheidelijk. "...BILITE, f. onafscheidelijkheid, v.
INSgRER, va. inlasschen, inzetten, invoegen. * ... SERMENTE, a. onbeeedigd. * ... SERTION, f. inlassching, v.
* ...SESSION, f. dampbad, o. *...sExA, a. (53) geslachteloos.
INSIDLATEUR, M. "...ATRICE, f. belager, m.belaagster,v.
* ...EUX, a. ...SEMENT, adv. arglistig, verraderlijk.
fripon,
INSIGNE, a. uitstekend, uitmuntend, berucht ; aartsschelm, m. *-s, pl. eere-, onderscheidings-,kenteekenen eener waardigheid, o. mV. * ... IFIANCE, f. onbeduidendheid, geringheid, v. * ... IFIANT, a. onbeduidend.
INSINUANT, a. innemend, indringend. * ... ATION, f. indringing, v. * ... ER, va. zacht insteken; bijbrengen. s'-,
vrf. onbemerkt indringen, zich indringen.
INSIPIDE, a. "-MENT, adv. smakeloos ; laf, zouteloos.
f. smakeloosheid, lafheid, v.; het zoutelooze.
INSIPIENCE, f. gebrek aan Isijsheid, v.
INSISTER, va. voiharden, op iets aandringen.
f. ongezelligheid, v. * ... ABLE, a. ongezellig. * ... AL, a. onmaatschappelijk.
INSOLATION, f. (90) blootstelling aan de zon, v. * ... LER,
va. aan de zon blootstellen. *...LENcE, f. onbeschaamdheld, schuamleloosheid, moedwilligheid; trotschheid, v.
*...LENT, a. "...LEMMENT, adv. onbeschaamd, onbeschoft; trotsch.
m. onbeschaamde; trotschaard, M.
INSOLITE, a. "-MENT, adv. ongewoon, ongebruikelijk.
INSOLUBLE, a. "...BILITE, f. onoplosbaar ; -heid, v.
INSOLVABLE, a. onvermogend.
f. onvermogen
om te betalen, o. insolventie, v.
INSOMNIE, f. stapeloosheid, v. * ... SOND ABLE, a. onpeilbaar.
INSOUCIANCE, f. zorgeloosheid, onbezorgdheid, v. "...CIANT, a. zorgeloos, onbezorgd. *...MIS, a. niet onderworpen, niet ondergeschikt. * ... TENABLE, a. onverdedigbaar,
niet vol to houden; onhoudbaar ; onverdragelijk.
INSPECTER, va. in oogenschouw nemen, bezigtigen, het
opzigt hebben. * ... TEUR, in. opziener, opzigter, m.
*... TION , f. bezigtiging ; inspektie, v. opzigt, inzigt, o.
INSPIRATEUR, a. inboezemend. *-, in. bezieler,
...RATRICE, f. hezielster, v. * ... RATION, f. ingeving ; inadoming, bezieling ; inboezeming, v. * ... RER, va. ingeven,
inblazen, inboezemen; bezielen, inademen.
f. onbestendigheid, onstandvastigheid, wankelbaarheid, v. het losse (eener zaak enz.).
INSTALLATION, f. plegtige aanstelling, bevestiging ; inhuldiging, v. * ... LER, va. in bezit -, in functie stellen.
INSTAMMENT, adv. dringend, met aandrang. * ... STANCE,
f. aundrang, m. dringende bede, v. ; eisch,
vervolINR17INABLE,

INT.
ging in regten ; tegenwerping, v. * ... STANT, a. dringend.
oogenblikkelijk, dadelijk,
m. oogenblik, o.;
terstond, op staande voet.
INSTANTANE, a. * -3LENT, adv. oogenblikkelijk, slechis
oogenblik durende. "-rrit, f. duur eens oogenbliks, m.
adv. in nuvolging van, naar de wzjze
INSTAR DE (a
van, naar het voorbeeld van.
V.
INSTAURATION, f. plegtige invoering ; wederoprigting,
INSTIGATEUR, M. * ...GATRICE, f. aanhilser, aanstoker,
m. aanstookster, v. * ... GATION, f. aanhitsing, opstoking,
v. * ...GUER, va. aanhitsen, opstoken.
INSTILLATION, f. indruiping, v. * ... LER, va. laten indruipen ; inboezemen.
INSTINCT, m. natuurdrift, natuurlijke aandrift, neiging,
v. instinkt, o. "-IF, a. * - IVEMENT, adv. uit natuurlijke
aandrift; door -, bij uit instinkt.
INSTITUER, va. in-, aanstellen; stichten; benoemen.
"...TUT, m. leefregel, m. ; stichting, v.; instituut, o.
*...TUTEUR, M. * ...TUTRICE, f. stichter, stichtstez.; leermeesler, -es, m. v. * ... TUPION, f. stichting, instelling,
oprigting ; school, v. opvoedingshuis ; gesticht, o.
INSTRUCTEUR, M. (68) exercitie-meester, m. "...TIF, a. leerzaam, onderwijzend. * ... TION, f. onderwijs, onderrigt, o.
leering; opmaking van een regtsgeding, v. geregtelijk onderzoek, o. -s, pl. voorschriften, bevelen, o. my. lastbrief, m.
INSTRUIRE, va. onderrigten, onderwijzen, leeren; (een
regtsgeding) opmaken. s'-, vrf. zich oefenen.
INSTRUMENT, M. werktuig, gereedschap; instrument,.
bewijsstuk, o. '- AL, a. musique -e, instrumentaal-muziek, v. * - ER, va. (83) bewijsstukken opmaken. * - ISTE,
M. bespeler van een instrument, m.
INSU (h L'), adv. buiten weten, zonder voorkennis.
INSUBMERGIBLE, a. niet overstroomd kunnende worden.
INSUBORDINATION, f. gebrek aan krijgstucht, o. ; wederspannigheid, v. * ... ORDONNfi, a. wederspannig.
INSUCCES, ni. mislukking, v.; kwaad gevolg, o.
INSUFFISANCE, f. ongenoegzaamheid, v. * ... FIS ANT, a.
"...FISANDIENT, adv. onvoldoende, niet toereikend, ongenoegzaam. * ... FLATION, f. (22) inblazing, v.
INSULAIRE, a. et m. f. van op tot een eiland ; eilander, eilandbewoner, m. -bewoonster, v.
aan beleediging blootgesteld.
INSULTABLE, a. aan hoop
* ...TANT, a. beleedigend, honend. "...TB, f. beleediging,
schimp, v. smaad, boon ; (75) aanval, m. * ...TER, va.
et n. beleedigen, beschimpen, honen, spotten; (75) overvallen, aantasten, den aanval doen.
INSUPPORTABLE, a. * - MENT, adv. onverdragelijk.
INSURGE, a. oproerig. "-s, m. pl. opstandvlingen, oproerlingen, mailers, insurgenten, m. mv. v .-GER (a'), vrf.
opstaan, muiten, tot -, in opstand geraken.
INSURMONTABLE, a. onoverkomelijk.
INSURRECTION, f. opstand, m. muiterij, v. * - NEL, a.
oproerig, snuitziek, muitend.
INTABULER, va. op-, inschrijven, boeken.
INTACT, a. onaangeroerd, ongeschonden. "-ILE, INTANGIBLE, a. onvoelbaar, ontastbaar.
INTARISSABLE, a. niet op te droogen, onuitputtelijk.
INTEGRAL, a. "-EMENT, adv. volkomen, geheel. * - ITg , f.
volkomenheid, v. * ... GRANT, a. geheel makend. * ... GRATION, f. (122) het vinden der integrate grootheid.
IN1q:GRE, a. opregt, onbesproken, regtschapen.
INTEGRER, va. (122) de integrate grootheid vinden.
f. geheelheid, volkomenheid; braafheid, opregtheid, zuiverheid; volkomenheid, ongekrenktheid, ongeschondenheid, V .
INTEGUMENT, m. (74) dunne inwendige huid, v.
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INTELLECT, m. verstand, bevattingsvermogen, O. "-IF, a.
verstandelijk. f. begrip, O. "-IVE, .f. verstandelijke vermogens, o. my. *-IIBL, a. tot het verstand behoorende, geestig, verstandelijk.
INTELLIGENCE, f. verstand, °ordeal, vernuft, inzigt, o.
"...GENT, a.
kennis; verstandhouding, eendragt, v.
* ...GEMMENT, adv. verstandig, kundig , met verstand,
f. verstaanbaarheid, duidemet oordeel.
lijkheid, v. * ...GIBLE, a. -MENT, adv. verstaanbaar,
duidelijk, op eene duidelijke wijze.
INTEMPERANCE, f. onmatigheid, v. * ... PERANT a. et m.
onmatig; onmatige, m. *...PERE, a. onmatig. "...PERIE,
f. guurheid van het weler ; ongesteldheid, v. * ... PESTIF, a. ontijdig, ongelegen.
INTENABLE, a. onhoudbaar; waar niet te blijven is.
INTENDANCE, f. opzigt, bewind, gebied, o. ; woning van
een intendant, v. "...DANT, m. opziener, intendant, M.
-E, f. intendantsvrouw, v.
INTENSE, a. (73) hoog -, ten hoogste gespannen; sterk,
f. grootste kracht, hevigheid, v. "...SITE,
hevig.
f. sterkste spanning, v. hoogste graad, m. intensiteit, V.
"...SIVEMENT, adv. in den hoogsten grand.
INTENTER, va. - une action, een proces beginnen, aandoen, in regten betrekken.
INTENTION, f. oogmerk, voornemen, o. bedoeling, meening, v. *-NE, a. bien mal
wel kwalijk gezind. "-NEL, a. opzettelijk, voorbedachtelijk.
INTERCADENCE, f. ongelijkheid van den pols, v. "...CALAME, a. ingelascht ; jour
schrikkeldag, M.
f. inlassching, tusschenvoeging, v. * ... CALER,
va. inlassclzen, invoegen. "...CEDER, vn. voor iemand
spreken, bidden, tusschen beide komen.
* ... CEPTER, va.
onderscheppen. "...CEPTION, "...CEPTATION, f. onderschepping, v. * ... CESSEUR, m. voorspraak, v. bemiddelaar, M. "...CESSION, f. voorspraak, bemiddeling, tiesschenkomst, v. "...COSTAL, a. (74) tusschen de ribben
liggende. "...CURRENT, a. (22) tusschenkomende. "...CUTANA, a. (74) tusschen vel en vleesch. "...DICTION, f.
verbod, o. ontzegging ; schorsing (in de function), v.;
het stellen onder curatele. va. verbieden, ontzeggen, schorsen; verbazen, verstomd doen staan ; onder curatele stellen. "...DIT, a. verstomd ; verboden.
m. verbod, interdikt, o. kerkban, m.
INTERESS ANT, a. belangwekkend, innemend, belangrijk.
* ...RESSE, a. baatzuchtig ; belanghebbend. m.
-E,
f. belanghebbende, deelnemer, m. -neemster, v.
* ... RESSan, va. et n. belang deel in iets doen hebben; betang inboezemen ; aangaan, betreffen, raken. ".. RESSER
(s'), vrf. - a, - dans, in iets deel nemen, - belang
stellen ; - pour, zich iemands zaak aannemen, zich in
de ores stellen. m. belang, voordeel, o. ; deelneming, belangstelling, v. ; aandeel ; het aantrekkelijke
(in de kunsten) ; eigenbelang, o. ; interest, m. rente, V.
INTERFOLIER, va. (een boek) met wit papier doorschieten.
INTERIEUR, a. et m. inwendig, innerlijk; het binnenste,
inwendige. "-EMENT, adv. innerlijk, van binnen.
INTERIM, m. tusschentijd, m. tusschenbestuur, o.
INTEBI0BITE, f. het inwendige.
INTERJECTION, f. (93) tusschenwerpsel, O. * ...JETER, va.
- appel, (83) zich op eene hoogere regtbank beroepen, appelleren, appel aanteekenen. "...LIGNE, f. (10) ruimte
tusschen twee regels, interlinie, v. -R, va. interlinien
zetten. "...LINEAIRE, a. tusschen de regels staande,
tusschenregelig. * ... LOCUTEUR, m. sprekende persoon in
eene zamenspraak, m.
"...LOCUTION, f. gesprek, O.
"...LOCUTOIRE, a. sentence -, voorloopig vonnis, o.

a. et m. smokkelend ; smokkelaar (schip dat
sluikhandel drijft), m. * ...LOQUER, va. (83) een voorm. tusschenspel, O.
loopig vonnis uitspreken.
m. tijd van de onzigtbaarheid der main,
m. donkere maan, v. * ... MEDE, m. tusschenspel; (90)
verbindingsmiddel, O. * ...MEDIAIRE, a. tusschen beide
zijnde. * ... MEDIAT, a. tusschentijds, - komende. "...MINABLE, a. onophoudelijk ; onaldoenlijk, onbeslisbaar ;
f. ophouding, verpoozing,
niet te eindigen.
v. * ... MITTENCE, f. (22) ophouding, v. "...31ITTENT, a.
(22) afgaand, aflatend, afwisselend. "...MONDE, m.
V.
ruimte tusschen de hemelbollen; fig. geestenwereld,
INTERNAT, m. kostschool, v.
INTERNATIONAL, a. van yolk tot yolk, international.
INTERNE, a. inwendig, innerlijk. *-, m. kostleerling,
m. "...ERR (s'), vrf. zich vereenzelvigen.
INTERNONCE, m. internuntius, buitengewone pauselijke
* ...CIATURE, f.
afgezant; oostenrijksch gezant, m.
waardigheid van den internuntius, v.
INTERPELLATION, f. (83) bevel -, o. uitdaging om iets te
verklaren; vraag om inlichting, - om opheldering, V.
"—FELLER, va. aanmanen, eischen te antwoorden.
INTERPOLATEUR, M. vervalscher van een geschrift, M.
"...POLER, va. een
"...POLATION, f. vervalsching, v.
handschrift door er iets bij te voegen vervalschen.
"...POSER, va. tusschen beide stellen, - zetten; bemiddelen. s'-, vrf. tusschen beide komen (met zijn gezag). "...POSITION, f. tusschenstand, m. ; bemiddeling, tusschenkomst, v.
INTERPRET ATIF, a. "...PRETATIVEMENT, adv. verklarend, uitleggend. "...PRETENCE, f. uitlegging, verklaring ; vertaling, vertolking, v. "...PRETE, M. et f. uit"...PRETER,
leyger, tolk, vertaler, m. ; uitlegster, v.
va. vertalen, vertolken, uitleggqn.
INTERREGNE, M. tusschenregering, v. * ... REX, M. tusschenregent, tusschenkoning, M.
INTERROGANT, a. point -, (98) vraagteeken, o. "...GAT,
m. geregtelijke vraag, v. *...GATRuR, m. ondervrager,
M. * ...GATIF, a. (98) vragend. "...GATION, f. vraag, ondervraging, v. ; par - negative, (98) vragend-ontkennenderwijs ; point d' - , vraagteeken, o. "...GATIVEMENT,
adv. vragenderwijs. * ...GATOIRE, M. (83) verhoor, O.
"...GER, va. vragen, ondervragen, uitvragen ; a fhooren; uithooren ; verhooren.
INTERROMPRE, va. in de rode vallen, storen, afhreken.
* ...RUPTEUR, m. verstoorder, schreeuwer, rn. * ... RUPTION, f. afbreking, ophouding, staking, v. "...SECTION,
f. (64) doorsnijdingspunt, o. "...STELLAIRE, a. tusschen de sterren. * ... STIOE, M. (83) tusschentijd, rn. ;
(73) tusschenruimte, v. "...VALLE, m. tusschentijd, m.
-ruimte, v.; afstand, m.; (109) klimming dating in
Loon, v. * ... VALVAIRE, a. (53) met tusschenklepjes.
INTERVENANT, a. tusschen beide komende. * ... VENIR, vn.
tusschen beide komen. * ... VENTION, f. tusschenkomst,
V. "...VERSION, f. omkeering, verwarring, v. * ... VERTIR, va. omkeeren, verwarren. * ... VERTISSEMENT, M.
omkeering, verwarring, v.
INTESTABLE, a. niet bevoegd om te getuigen. "...TAT, a.
zonder testament, ab intestato ; heritier
et adv. ab
natuurlijke erfgenaam.
ab
INTESTIN, a. innerlijk, inwendig ; inlandsch. *-, m.
darm, m. *-s, pl. ingewanden, o. mv. gedarmte, o.
* -AL, a. tot de ingewanden of darmen behoorende.
INTIMATION, f. geregtelijke aankondiging, ontbieding, v.
"...ME, a. innig, vertrouwd, geheim. "...mg, m. -E, f.
(83) gedaagde bij appel, getntimeerde, m. en v. "...31E* ...LOPE,
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MENT, adv. inniglijk, ten naauwste.
regtelijk aanlcondigen, aanzeggen, dagen.

va. ge-

INTIMIDATION, f. aanjaging van vrees, - van schrik, v.

va. beschroomd maken, vrees aanjagen,
afschrikken, bang maken, ontmoedigen. "—mug, f. vertrouwelijkheid, innige vriendschap, v.
INTINCTION, f. (49) indooping van den outbel in het
bloed van Christus, v.
INTITULATION, f. titel van een boek, m. "...TULE, m.
opschrift eener akte, o. "...TULER, va. betitelen; met
een opschrtft voorzien. 8' -, vrf. zich noemen.
INTOLERABLE, a. * -MENT, adv. onverdragelijk, onduldbaar, duldeloos. "...RANCE, f. onverdraagzaamheid, v.
"...RANT. a. et m. onverdraagzaam ; onverdraagzame,
M. "...RANTISME, m. stelselmatige onverdraagzaamheid,v.
INTONATION, f. aanhef, m. aanheffing, inzetttng (in den
juste, den juisten Coon aangeven.
zang), v. ; avoir
INTRADOS, M. (13) ondervlak van een gewelf, o.
a.
onvertaalbaar,
niet te vertolken.
INTRADUISIBLE,
INTRAITABLE, a. onhandelbaar, stuursch, wonderlijk.
INTRANSITIF, a. (98) onovergankelijk, onzijdig (van
werkwoorden).
IN-TRENTE-DEUX, IN-TRENTE-SIX, M. (10) formaat
in 320, - in 36°, o.
INTREPIDE, a. "-MENT, adv. onversaagd, onverschrokken, manmoedig, -lijk. "...PIDITE, f. onversaagdheid,
onverschrokkenheid, v.
INTRIGAILLER, va. verschalken. "...GANT, a. listig.
m. -E, f. listige indringer, onderkruiper, m. ; onderkruipster, v. "...GUE, f. list, kuiperij, kunstgreep, v.;
heimelijke minnehandel; knoop eens tooneelstuks, m.
* ...GUER, va. et a. in verlegenheid brengen,verwarren;
met allerlei listen en praktijken omgaan. S'-, vrf. zich
indringen, zich moeite geven one te slagen.
INTRINSEQUE, a. "-MENT, adv. innerlijk.
INTRODUCTRUR, m. "...DUCTRICE, f. inleider, invoerder,
m. ; inleidster, v. "...DUCTIF, a. inleidend.
f. inleiding, invoering ; inbrenging, inschuiving,
v. "...DUIRE, va. inleiden, invoeren, toegang verschaffen, binnenleiden ; insteken, inbrengen. s'-, vrf. zich
toegang verschaffen, zich indringen, insluipen.
INTROIT, M. (140) begin der mis, o. •
INTROMISSION, f. (73) inlating, inbrenging, v.
INTRONISATION, f. wijding eens bisschops, v. "...NISER,
va. een bisschop wijden.
INTROUVABLE, a. nergens te vinden.
INTRUS, a. ingedrongen (in een ambt). *-, m. indringer,
f. indringing, v.
ongeroepene, m.
INTUITIF, a. "...TIVEMENT, adv. (31) aanschouwend,aanschouwelijk. * ...TION, f. aanschouwing, v.
INTUMESCENCE, f. (73) opzwelling, v.
INUSITE, a. niet gebruikelijk.
INUTILE, a. * -MENT, adv. nutteloos, onnut, vergeefsch ;
vergeefs. "...LITE, f. nutteloosheid, vruchteloosheid, werkeloosheid, v. -s, pl. onnutte zaken, v. my.
INVAINCU, a. onoverwonnen. * ...VALABLE, M. ongeldig.
INVALIDE, a. et m. verminkt, zwak, onvermogend ; versad soldaat, m. * -MENT, adv. (83) niet gelminkt
dend, krachteloos. "...DER, va. (33) krachteloos maken.
f. (83) krachteloosheid, v.
INVARIABILITE, f. onveranderlijkheid, v. "...RUBLE, a.
-MENT, adv. onveranderlijk.
INVASION, f. vijandelijke inval, M.
o. * -R,
INVECTIVE, f. scheldwoord, smadelijk verwijt,
va. schelden, smaden, met woorden beleeligen.
INVENDABLB, a. onverkoopbaar. "...VENDU, a. onverkocht.

m. inventaris, m. boedelbeschrijving ; lijst, v.
INVENTER, va. uitvinden, verzinnen. "...TEUR, M. "...TRI"...TIP,
CE, f. uitvinder, verzinner, m. uitvindster, v.
a. vindingrijk; vernuftig. "...TION, f. uitvinding, v.;
vindingsgeest, m. ; verzinning, v. "...TORIER, va. een
inventaris maken, een boedel opschrijven, inventariseren.
...SE, a. verkeerd, omge•
INVERSABLE, a. onomwerpelijk
f. omkeering, omzetting, v.
keerd.
INVESTIGATEUR, m. et a. navorscher, naspoorder, m.;
nasporend. "...CATION, f. onderzoek, o. nasporing, navorsching, v.
INVESTER, va. in het bezit stellen, beleenen; (68) insluiten, berennen. "...TISSEMENT, M. (68) berenning, insluiting, v. "...TITURE, f. beleening ; leenhuldiging, v.
"...RER (s'), vrf.
INvETiRE, a. ingeworteld, verouderd.
inwortelen, verouderen.
INVETISON, m. (83) ledig erf, o.
INVITATION, f. (140) vermenging van' het bloed van Jezus
met den wijn, v.
INVINCIBLE, a. * -MENT, adv. onoverwinnelijk; fig. onwedersprekelijk. "...BILITE, f. onoverwinnelijkheid, v.
"...LABLE, a.
lxvioLABILITE , f. onschendbaarheid, v.
*...LE, a.
-MENT, adv. onschendbaar, onverbrekelijk.
ongeschonden.
f. onzigtbaarheid, v. "...BLE, a. -MENT,
adv. onzigtbaar,
INVITATION, f. uitnoodiging, noodiging, v. "...TATOIRE,
m. (140) voorzang, m. "...TER, va. uitnoodigen, nooden,
te gust noodigen ; aansporen.
INVOCATION, f. aanroeping, inroeping, v. "...TOIRE, a.
in-•, aanroepend.
INVOLONTAIER, a. * -MENT, adv. onwillekeurig,
1NyoLurrii, a. (53) ingerold. * ...TION, f. inwikkeling, v.
INVOQUER, va. aanroepen, inroepen.
INVRAISEMBLABLE, a. "-MENT, adv. onwaarschijnlijk.
"...BLANCE, f. onwaarschijnlijkheid, v.
INVULNERABILITE, f. onkwetsbaarheid, v. "...RABLE, a.
-MENT, adv. onkwetsbaar.
ToDE, va. (90) jodium. "...DATE, M. jodiumzuur, o.
IOL, m. * -E, f. jol (vaartuig), v.
IOLITHE, f. vioolgeurige steen, m.
jonische orde, v.
IONIQUE, a. (13) ordre
IOTA, m. jota, v. ; fig.' geringste puntje, o.
IPREAU, m. olmboom met breede bladeren, m.
IPSO-FACTO, adv. door de daad zelve.
IETERE, a. (13) met twee vleugels, tweevleugelig.
"...BILITE, f.
IRASCIBLE, a. ligt vergramd, opvliegend.
ligtgeraaktheid, opvliegendheid, v.
IRE, in. toorn, m. gramschap, verbolgenheid, v.
IREROPHYLACE, M. vredebewaarder, M.
IRESIONE, M. (77) vredeteeken. o.
IRIS, m. regenboog ; boog van den oogappel, m. ; lischbloem, zwaardlelie, V.
IRONIE, f. schalkachtige ernst, m. fijne bedekte scherts,
spotternij, v. *...NIQuE, a. -MENT, adv. ironisch, spotachtig ; nit spotternij.
IRRACHETABLE, a. onafkoopbaar.
IRRADIATION, f. straaluitschieting, v. "...DIER, vn. (73)
stralen, strulen uitschieten.
IRRAISONNABLE, a. *--MENT, adv. redeloos, onverstandig, -lijk.
IRRECONCILIABLE, a. * -MENT, adv. onverzoenlijk.
IRREALISABLE, a. niet to verwezenlijken.
IRRECUSABLE, a. * -MENT, adv. onverwerpelijic, onwraakbaar.
IRREDUCTIBLE, a. onherstelbaar ; onherleidbaar.

INVENTA/RE,

JAD.
IRRAFLicHi,

JAM.
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a. onberedeneerd, onoverlegd.
f. onbedachtzaamheid, v. ; weiniq overleg, o.
IRRg FORM ABLE, a. onveranderlijk,onverbeterlijk.
* ...FRAGABLE, a. onwraakbaar, onwedersrekelijk, ontegenzeggelijk, onloochenbaar.
IRREGULARITE, f. onregelmatigheid, v. *...GUL MR, a.
"...GULIEREMENT, adv. ongeregeld, onregelmatig, -lijk.
IRRELIGIEUX, a. "...LIGIBUSEMENT, adv. ongodsdienstig,
-lijk. *...LIGION, f. ongodsdienstigheid, v.
IRREMEDIABLE, a. onherstelbaar, ongeneeslijk.
SIBLE, a. -RENT, adv. onvergeeflijk, zonder genade.
* ...MITTENT, a. onafgebroken, onophoudelijk.
IRREPARABLE, a. "-RENT, adv. onherstelbaar. * ...PREHENSIBLE, a. -RENT, adv. onberispelijk. "...PROCHABLE, a. -RENT, adv. onbesproken, onberispelijk; zonder blaam, onwraakbaar.
IRRgSISTIBILITg, f. onwederstaanbaarheid, v.
"...TIBLE,
a. -RENT, adv. onwederstaanbaar.
IftngsoLu, a. * -RENT, adv. besluiteloos, weifelend, wankelmcedig, -lijk. *-Tiorr, f. besluiteloosheid, weifeling,
wankelmoedigheid, onzekerheid, v.
IRREVERENCE, f. oneerbiedigheid, v. *...VERENT, IRRESPECTUEUX, a. "...VA RERBIENT,
IRRESPECTUEUSEKENT, adv. oneerbiedig ; -lijk.
IRREVOCABILITE, f. onherroepelijkheid,
V. "...BLE, a.
-RENT, adv. onherroepelijk.
IRRIGATION, f. (136) besproeijing door sloten, v.
IRRITABILITE, f. prikkelbaarheid, gevoeligheid, v. "...TA BLE, a. prikkelend, prikkelbaar , gevoelig.
* ...TANT, a.
(22) veritittend, prikkelend; (83) to niet doende.
TION, f. (22) prikkeling, v.
"...TER, va. tergen, verbitteren, vergrainmen; prikkelen.
s'-, vrf. toornig
boos worden, in toorn geraken.
IRRORATION, f. (22) besprenging, v. ; het blootstellen aan
den dauw.
IRRUPTION, f. inbreuk, v. inval, m. ; het indringen.
ISABELLE, f. isabellakleur, v. *...GONE, a. gelijkhoekig.
ISARD, M. wilde geit, v.
ISATIS, M. steenvos, m.
IscARI0TE, m. fig. verrader, m.
ISCHIAGRB, m. heupjicht, v. "...ALGIR, f. heuppijn, v.
IscHioN, m. heupbeen, o.

f. gebrek aan zog, o.
IscHuRATIQUE, a. (22) pisdrijvend.
f. pisopstopping, v.
IsLAmisArn, m. godsdienst van Mahomed, v. Islamismus, o.
ISMAELISME, m. arabische godsdienst van Ismael, v.
lsocAt.E, a. (64) gelijkbeenig. k ...CHRONE, a. gelijktijdig.
Isoa, a. "-RENT, adv. afgezonderd, alleen, eenzaam ;
op zich zelf.
m. afzondering, v. ; (13)
(*stand, M. "...LER, va. afzonderlijk stellen, afzonderen. s'-, vrf. zich ran de zamenleving afzonderen.
ISOMETRIE, f. (22) het brengen under denzelfden noemer. "...MORPHE, a. (17) gelijkvormig. "...NOMIE, f.
(17) gelijkheid van afneming ; fig. gelijkheid voor de
wet, v. "...POLITIE, f. staatsburgerlijke gelijkheid, v.
ISORROPIE, ISORROPASTIQUE, f. evenwigtskunde, v.
lsosT AsE, f. gelijkwigtigheid, v.
ISOTHERRE, a. gelijk van luchtsgesteldheid.
ISRAELITE, m. et a. israeliet, m. ; israelietisch.
ISSANT, a. (116) half to voorschijn komende.
Issu, a. gesproten, afstammende. * -E, f. uitgang ; uitslag ,
m. uitkomst, v. "-s, pl. omstreken, v. mv.; afval van
beesten enz., m.
ISTHRE, M. landengte, landtong, v.
ITAGUE, ITAQUE, M. (120) draaireep, m.
ITALIQUE, a. (10) kursijf.
ITEM, a. et m. insgelijks, verder, daarenboven, nog ; post
eener rekening, m.; voila 1'-, daar ligt de knoop.
ITARATIF, a. * ...TIVEMENT, adv. (88) herhaald ; bij herhaling ; voor de tweede maal.
ITINERAIRE, M. reiswijzer, m. -boek, o. ; reisbeschrijving,
v. *-, a. colonne
handwijzer, m.
IULE, a. (53) katje, O. * ...LAIRE, a. katjesdragend.
!vomit, m. elpenbeen, ivoor, O. "...RIER, m. ivoordraaijer, m.
IVRAIE, IVROIE, f. dolik, onkruid, o. (ook fig.).
IvitE, a. dronken, beschonken, zat ; - d'ambition, bedwelmd door eerzucht; mort,smoordronken. "...VRESSE,
f. dronkenschap ; bedwelming ; fig. geestvervoering, v.
IVROGNE, a. et m. dronken; dronkaard, m.
"-R, vn.
zuipen, zich zat
zich dronken drinken.
f.
dronkenschap, v. "-SSE, f. zuipster, v.
lxiE, f. (53) engelsche zwaardlelie, v.

gergel, M. * -R, va. gergelen.
f. gergelijzer, kroosijzer, O.
krop, vogelkrop, m. ; hom aan een hemd, v.
hemdstrook, m. * -ER, vn. babbelen, kakelen.
JACENT, a. (13) verlaten.
JACHERE, f. (136) braakland, O. * ...CHERER, va. braakland beploegen.
JACINTHE, f. (53) hiacint, V.
JACOBEE, f. (53) St. Jakobskruid, O. "—BIN, M. -E, f. dominikaner monnilc, m. - non, v. -, m. (26) jakobijn ; fig.
heethoofd, drifter tot eene volksregering, m. "...NISME ,
O. stelsel der jakobijnen, O. "...BITES, m. pl. aanhangers van den koning van Engeland Jacobus II, m. My.
"...NAS, M. neteldoek, jakonet, M.
JACQUERIE, f. (26) boerenopstand, m.
JACTANCE, f. zwetserij, snoeverij, v. * ...TATION, f. (22)
gedurige onrust van een zieke, v.
JACULATOIRE, a. oraison
schietgebed, o. zielzucht, v.
JADIS, adv. eertijds, weleer, voorheen, voormaals.

JAGUAR, rn. tijgerkat, v.
JAILLIR, vn. uitspringen, opwellen. * ...LISSANT, a. uitspringend, uitspuitend, uitpuilend ; springend.
* ...LISSEMENT, M. het uitspringen, opwellen, O.
JAIS, JAYET, Tn. git, o.
JALAGE, tn. belasting op wijn ; lappersbelasting, v.
* ...LAP,
in. (63) jalappe, v.
JALE, f. groote bak, m. schaal, kom, v.
"...LET, m. rond
keisteentje, O.
JALON, tn. bakenstok,
- NER, va. et n. bakenstokken
insteken, - zetten. "...LOT, m. kaarsenmakerskuip, v.
JALOUSER, va. benijden. "...SIB, f. ijverzucht, v. naijver ;
minnenijd; nijd, m. jaloerschheid, afgunst, f. ; houten
tralievenster, o. zonneblinde, v.
JALOUX, *...sE, a. et In. f. ijverzuchtig, naijverig ; minnenijdig, jaloersch; nijdig, wangunstig; nijdigaard,
m.
ijverzuchtige, m. en v.
JAMAIS, adv. ooit; ne
nooit, nimmer ; 'a -, pour - ,
voor altijd, voor eeuwig ; a tout -, in alle eeuwigheid.

JABLE, M. (54)
JABOT, M.

ISCHOGALACTIE,
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JON.

JAV.

J AMBAGE, m. grondmuur; post, Stijl, M.

beenen der schrij/letters, v. o.

grondstreken,

My.

JAMBE, f. been, o. ; grondsteen, m. "...BETTE, f. knipmesje,

o. -8, pl. (13) kleine siutten, m. my. "...BIER, m. (74)
kuitspier, v. -8, pl. slagtersboom, m. ; (133) voetbeugcls, m. my.
JAMBON, m. ham, v. * - NEAU, m. hammetje, O.
JAN, M. jan (in het tiktakspel) ; doornbrem, v.
JANISSAIRE, m. janitsaar, m.
JANSENISME, m. leer van Jansenius, v. jansenismus, o.
*. .NISTE, M. aanhanger van het Jansenismus, m.
JANTE, f. velg van een wiel, v. * ... TILLES, f. pl. schepplanken van een watermolen, v. my.
JANUALES, f. pl. (25) Janusfeesten, o. my.
JANVIER, m. Januarij, Louwmaand, v.
JAPON, m. japansch porselein, O. "-ER, va. aan chineesch
porselein het aanzien van japansch ,even.
JAPPEMENT, m. gekef, gejank, o.
vn. keffen, janken, blaffen.
JAQUE, f. buis, o.; - de mailles, malienkolder, m.
* -MART, M. (139) mannetje dat de uren slaat, o.;
(70) veer, v. * ... QUETTE, f. wambuis; kinderrokje, 0.
JARDIN, m. tuin, hof, m. * -AGE, m. tuinmanskunst, v.
-werk, o.; eenige tuinen aan elkander, m. my. * - ER,
vn. hovenieren, tuinieren. * - ET, m. tuintje, O. * -FUSE,
f. onzuivere smaragd, m. * - IER, m. tuinman, tuinier,
hovenier, tn. *-IERB, f. hovenierster, v. ; bloementafeltje, o. ; (52) hutspot, m. ; geborduurde lub, v.
JARGON,
m. brabbeltaal, v. koeterwaalsch, kramerlatijn ; gekweel van vogeltjes, o. *- NELLE, f. zekere peer, v.
* -NER, vn. et a. brabbeltaal spreken. * - NEUR, M. ...SE,
f. brabbelaar, m. -ster, v.
JARRE, f. groote waterkruik ; grove wol, v. beverhaar, O.
JARRET, m. knieschijf, v. knieboog, m.; - de veau, kalfsschenkel, m. a. krombeenig (van paarden). * - ER,
va. kousenbanden aancloen. * - IER, m. (74) knieboogspier,
v. * -IERE, f. kousenband, m. ; kniegezwel ; (36) dijverband, O. * ...REUX, a. ,prof (van wol).
JARS, m. gent (het mannetje van eene pans), m.
JAS, JAT, M. (126) ankerstok, m.
JASER, vn. snappen, praten, babbelen. "-IE, f. gepraat,
gebabbel, gesnap, O. * ...SEUR, m. snapper, prater, m.
* ...SEUSE, f. snapster, praatster, v.
JASMIN, M. (53) jasmijn, m.
ASPE, M. jaspis, m. en O. "-R, va. besprenkelen (als
jaspis). * ... PURE, f. besprenkeling, marmering (ook 9) , V.
JATTE, f. kom, nap, v. bak, m.; spoelkom, v. ; (138) rad
O. * ...TEE, f. kom-, nap-, bakvol, v. m.
JAUGE, f. inhoudsmaat, v. ; tnaat-, peil-, roeistok, m.;
watermaat, v. * ... GEAGE, m. roeijing, peiling ; scheepsmeting, v. ; roei-, peilgeld, o. * ... GER, va. roeijen, peilen, meten, ijken. * ... GEUR, M. wijnroeijer, peiler, meter, ijker, M.
JAUMIERE, f. (126) hennegat, O.
J AUNaTRE, a. geelachtig.
a. et m. peel ; gele kleur,
v. ; - d'oeuf, dojer van een ei, m. * ... NET, in. boterbloempje, 0. * ...NIR, va. et n. peel maken, - verwen;
peel worden. * ... NISSE, f. geelzucht, geling, v.
JAVART, m. (112) gezwel aan den voet eens paards, O.
JAVEAU, M. aanwas, m.; eiland van zand en slijk, O.
JAVELER, va. "-, vn. laisser -, het koren in bundels
neerleggen, - laten liggen. * ... LEUR, m. die het koren
in bundels neerlegt, m. * ... LINE, f. kleine werpspies, v.
JAVELLE, f. bundel afgemaaid koren ; takkehos, m.
JAVELOT, M. werpspies, v. ; bundel afgemaaide haver,
* -TE, f. blok gegoten ijzer, o.

ht,

pron. ik.

JEANNELET, m. lokvogel, m. * ... TON,
JEANNOT, M. dom000r, botterik, M.
JEHOVAH, m. Jehovah, God, m.

f. fig. kindermeid,v.

JitooR AL, a. leverachtig ; son -, levergeluid, o.
JEREAHADE, f. klaaglied, o. klagt, v.
JESUITE, m. jezutt, M. * ...TIQUE, a. jezuttisch. * ... TISME,
m. leer -, v. gedrag der jezutten, o.; fig. schipiheiligheid, huichelarij,'v.
JEsus, *- CHRIST, M. Jesus, - Christus, M.
JET, m. worp, m. ; in-, afgieting ; spruit, loot, v. ; groei
(zonder kwasten), m. ; het over boord werpen ; (114)
werpnet ; (28) verloren hoofd, o. ; - d'abeilles, zwerm
bijen, m.; - de draperie, vouw, plooi (eener draperie),
v. ; - d'eau, waterstraal, -sprong, m. ; - de lumiere,
lichtstraal, m.; - de voiles, stet zeilen, O.
f. puin, gruis (op
JETE, m. (16) halve pas, m.
een weg), o. ; havendam, steenen beer, m. havenhoofd,
o. kisting, v.
JETER, va. werpen, gooijen, smijten, weg-, toe-, of-,
uittverpen; uitstorten, afgieten ; uitbotten,.etteren ; afbreken, slopen. SE -, vrf. zich werpen, - storten.
JETTICE, a. laine
uitschot van wol, O.
JETON, m. leg-, rekenpenning, m.
JEST, m. Opel, o. ; kunst -, wijze van spelen, v. ; speelhuis, o. boerterij, scherts ; speling, speelruimte, v.;
academie de -, speel-, dobbelhuis, o. ; - de billard, biljartspel, o. -tafel, v.; - de boule, balspel, o. kegelbaan, v. ; - de cartes, kaartspel ; Opel kaarten, o. ; d'esprit, kwinkslag,
d'Ochecs, schaakspel, -bord, o. ;
m. ; - de mots, woordspeling, v.; - d'orgues, register
orgelpijpen, o. ; - de paume, kaatsbaan, v.; - de quilles, kegelspel; stel kegels, O.
JEUDI, m. Donderdag, m. ; - gras, laatste Donderdag
voor de vasten ; - saint, witte Donderdag.
JEUN (a), adv. nuchteren. * - E, m. vasten, o. en V. ; jour
de -, vastendag, m.
JEUNE, a. jong, jeugdig. * - MENT, adv. (44) onlangs.
JECINER, vn. vasten. * ... NEUR, m. vaster, m.
JEUNESSE, f. jeugd, jongelingschap, v. ; jonge lieden, m.
My. * ... NET, a. zeer jong, bloedjong, piepjong.
JEU-PARTI, m. afstandskontrakt (tusschen reeders), O.
JOAILLERIE, f. juwelierskunst, v.; handel in juweelen,
-,m.
,
M. * ...LIER, M. * ...LIERE, V. juwelter,handelaar
handelaarster in juweelen, v.
JOBARD, "...BELIN, M. onnoozele, sul, m. * ... BER, va.
spotlen, schetsen, boerten.
m. groote aap,m.
JOCKEY, m. jonge voorrijder, m.
JOCRISSE, M. zot, uilskuiken, M.
JODELET, M. potsenmaker, grappenmaker, M.
JOIE, f. vreugde, blijdschap, vrolijkheid, v.
JOIGNANT, prep. naast, digt bij ; - h, naast -, bijgelegen,
belendende aan...
JOINDRE, va. bijeen-, zamenvoegen, -leggen, -zetten,
-hechten, -lijmen, -naaijen,-binden ; bijvoegen, bijdoen ;
- les mains, de handen zamenvoegen, - vouwen; - q.,
iemand inhalen, aantreffen, bij iem. komen. SE -, vrf.
et vr. zich vereenigen, bij iemand komen ; zamenloopen, elkander ontmoeten, zamenkomen.
JOINT, M. voeg, v.; gewricht, lid, gelid, o. geleding, v.;
ci
hiernevens, nevensgaande, bijgaande.
JOINTS, f. holte aan de hiel eens paards, v.
JoiNTP, a. gekoot, hoop
laag van pooten (van paarden).
* ...TEE, f. twee handen vol. * ...TIP, a. (13) ineengevoegd.
* ...TOYER, va. (66) de voegen vullen, voegen. "...TURE,
f. gewricht, o. ; voeg, v.

JUB.
JoLI,

JUS.
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a. "-MENT, adv. mooi, fraai, aardig, lief, hupsch,
de zangers, o. ; venir a -, fig. zich onderwerpen (door
schoon ; netjes. "-ET, a. moot, aardig.
dwang), bukken, het onderspit delven.
lore, m. hies, bieze, v. ; riet, o. ; hoepring ; echte rotting, M.
JUBILAIRE, a. annee
jubeljaar, o.*-, m. jubilaris, m.
JONCHAIR, f. bies-, rietbosch, 0. * ...CHE, f. (114) net* ...LATION, f. vreugde, vrolijkheid, feestviering, v. "...LE,
lijn, v.
f. gestrooide bloemen, - takken, v. m.
jubeljaar, -feest, o. "...LER, vn. juichen, jubelen.
mv. ; roomkaasje, 0. * ... CHER, va. met bloemen beJUCHER, vn. SE -, vrf. (van vogels) op stok -, op het
strooijen ; fig. bedekken, bezaaijen. *...cRtRE, f. bos
rek gaan. "...CHOIR, m. hoenderrek, o. -stok, m.
biezen, m.; plaats met biezen bedekt, v. ; rzetakker, m.
JuDAIQuE, a. joodsch. * ...ISER, vn. in eenige opzigten het
M. jorietveld, 0. * ...CHETS, in. p1. knipperspel, 0. "...OIER,
met de joden houden; als jood leven.
M. (53) spaansche brem, v.
dendom, o. ; joodoche uitdrukking, v.
JONCTION, f. vereeniging, zamenvoeging, v.
JUDICANDE, m. (82) onderwerp, 0. '...CATOIRE, a. tot
JONGLER, va. goochelen. "...GLERIE, v. goochelarij, kwakbeoordeeling dienende. * ... CATURE, f. regterambt, O.
zalverij, v. * ... GLEUR, m. goochelaar, kwakzalver,
"...CIAIRE, f. beoordeelingskracht, v. -, a. -MENT, adv.
JONQUE, f. (126) jonk, V. * ...QUILLE, f. (53) tij/oos, jonregterlijk, geregtelijk. "...CIEUX, a. ...SEMENT, adv.
quille, v.
oordeelkundig, schrander; met oordeel, met doorzigt,
JOTEREAUX, JOTTERAUX, JOUTEREAUX, in. pl. (126)
wijselijk, met schranderheid, oordeelkundiylijk.
mastklampen, m. my.
JUnE, ni. reyter; scheidsman, no. ; - de paix, vrederegtcr,
JOUAILLER, vn. laag spelen voor tijdverdrzjf.
M.
M. le bien-, het regtvaardige vonnis.
JOUBAREE, f. (53) huislook, 0.
ELE, a. voor een regterlijk vonnis vatbaur. "-MENT,
JOUR, f. wang, koon, kaak, v. bak, m.
n-s. oordeel, vonnis, o. uitspraak, v. ; gevoelen, o. meeJOUER, vn. et a. spelen, voorstellen ; zich aanstellen,
ning ; beoordeelingskracht, v. ; le jour du -, de jongste
q., iemand ten loon stellen, foppen. SE -,
veinzen ;
dag. "...GER, va. et n. oordeelen; vonnissen, regten,
vrf. zich vermaken ; iets spelende verrigten ; se - de,
regt spreken, uitspraak duen, uitwzjzen; beslechten, bespotten. * ... EREAU, M. kruk in het spel, m. * ...ET, m.
slissen; vermoeden, gissen, denken, achten, meenen.
speelgoed, -tuig, o. ; fig. speelbal, tn.; (126) beslag, o.
JUGULAIRE, a. (74) tot de keel behoorende. * ...LER, va.
...EUR, M. speler, m. ; - de gobelets, goochelaar, m.
worgen ; afpersen.
* ...EUSE, f. speelster, v.
JUIF, a. et in. joodsch; jood, m.; le - errant, de foodJOUFFLU, a. opgeblazen van wanyen.
sche wandelaar.
JOUG, m. juk, o. (ook fig.) ; zware hefboom, in.
JUILLET, in. Julij, m. Hooinzaand, v.
Joul, m. ossenvleeschnat (in Japan), 0. * -ERES, f. p1.
JUIN, M. Junij, m. Zomermaand, Wiedemaand, v.
sluiszijmuren, m. MV. * -R, n. - de, genieten, gebruiJUIVE, f. jodin, v. "-RIB, f. jodenkwartier, o.
ken. * - SSANCE, f. genot, gebruik, bezit, o.
JUJUBE, 1. *...BIER, no. borstbezie, v. -boom, M.
JouJou, no. kinderspeelgoed, 0.
JULEP, m. koeldrank, m.
JOUR, M. dag, m.; daglicht, licht; leven, o. ; geboorte,v.;
juliaansche almanak, M.
JULIEN, a. calendrier
uitweg, m. uitkonzst, opening, spleet; ruimte, v. ; (92)
JUM A RT, m. muilpaard, muildier, 0.
licht, o. ; grand -, plein
sterk daglicht, o. ; klaar- JUME AU, "...MELLE, a. et rn. f. tweeting. *-x, in. pl.
lichte dag, rn.; - de l'an, Nzeuwjaarsday ; - des centweelingen, My. * ...MBLER, va. met zijstukken of wandres, Aschdag, m.; - de conge, speeldag, m. ; - des meets,
gen voorzien. * ... MELLES, f. pl. zijstukken, wangen,
Allerzielenfeest, o. ; - des rois, Driekoningenfeest, o.;
klampen, a. v. m. mv.; dubbel rijtuiy, o. ; dubbele tooa -, doorzigtig ; par -, des daags, daags ; les jours,
neelkijke•, m. ; tweelingzuster, v. mv.
de leeflijd ; jours de grace, (34) respijtdagen, m. nay.;
JUMENT, f. merrie; muntschroef, v.
perce a -, open gewerkt. "-D'HUI (LE), de huidige
JUNIP1RUS, M. jeneverboom, M.
dag, de dag van'heden.
JUNONALES, f. pl. (77) Junofeesteh, o. My.
JOURNAL, m. dagboek, -register, journaal; dag-, week- JUNTE, f. raadsvergadering, regtbank, junta (in Spanje), v.
blad ; mound-, tijdschrift, 0. * -IER, m. daglooner, m.
m. onderrok je, 0.
JUPE, f. vrouwenr k, m.
-, a. dagelijksch; veranderlijk, wisselvallig. "-ISM E,
JURABLE, a. eedpligtig. * ...RANDS, f. ambt eens gezwom. invloed geest der daybladschripers, m. * - ISTE,
renen ; kollegie der, gezworenen, 0. * ...RAT, m. schepen,
m. dagbladschrijver, ru.
M. * ...RATOIRE, a: onder eerie. * ...RE, m. gezworene,
JOURNEE, f. dag, yeheele dag, m.; dagwerk, -loon, o.
in. ; les -0, de jury. -, a. gezworen, beeedigd. * ... RE-reis, v. ; de dog van een veldslag, veldslag, m.;
MENT, m. eed; vloek, m. * ...RER, va. et n. zwere.z;
- blanche, blaauwe Maandag, m. * ... NELLEMENT, adv.
bezweren, beeedigen; vloeken, lasteren ; sterk afsteken,
dagelijks, dag aan dag.
(van kleuren) ; piepen, krassen. "...REUR, M. vloeker,
JOUTE, f. steekspel; spiegelgevecht, o.; - de coqs, hanenzweerder,
gevecht, o. * - R, vn. een steekspel een spiegelgevecht
JURIDICTION, JURISDICTION, f. regtsmagt, v. -gebied, O.
houden. * ... TEUR, m. kampvechter, M.
jurisdictie, v. ; regtsdwang, m. "...DIQUE, a. -MENT,
JOUVENCE, f. jettgd ; verjonging, V. * ...CEAU, M. * ...CELadv. geregtelijk, in geregtelijken vorm.
LB, f. jongeling, jonge dochter, v.
JURISCONSULTE, m. regtsgeleerde, M. * ...PRUDENCE, f.
JOVIAL, a. "-EmENT, adv. blzjgeestig, vrolijk. *-ITC f.
•egtsgeleerdheid, v.
vrolijkheid, blijgeestigheid, v.
JURISTE, m. regtsgeleerde, regtskundige, na.
JOYAU, m. kleinood, juweel, 0.
JURON, m. gewoon vloekwoord, o.
JOYEUSE, f. naam van den degen van Karel den Groote.
JURY, JUR', m. jury, ni.; kommissie
van beoordee*-TE, 1. kortswijl, v. *...Eux, a. ...SEMENT, adv. blijde,
lours, v.
blij, vrolijk, verheugd; met blijdschap ; joyeuse entree,
Jus, m. sap, nat, o. ; - de reglisse, drop, m.
blijde inkomst (van een vorst enz.).
JUSANT, no. eb, ebbe, v. vallend water, a. * ...SEE, f. spotik
Jusz, f. leeuwenmanen, v. mv.
dye looijing, v. ; looiwater, O.
JUBE, M. verhevene plaats v.; koor in eene kerk voor
JUSQUE, * -S, prep. tot; zelfs; jusqu'a present, tot nu
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LAE.

(56) geregtsheer ; handhaver van het regt, m.
*...cIERB, f. (56) geregtsvrouw, v. "...FIABLE, a. to
regtvat'erdigen. "...PIANT, a. regtvaardigend. "...FICATIF,
a. regtvaardigend, bewijzend ; piece justificative, bewijsstuk, O. "...PICATION, f. regtvaardiging, verantwoording,
verontschuldiging ; (10) aankooijing der regels, v.
va. regtvaardigen, bewijzen, vrijspreken; (10) de regels
aankooijen. SE -, vrf. zich verantwoorden, zijne onschuld bewijzen. "...FIEUR, m. groote schaar, v.
JUTEUX, a. sappig.
m. bevoordeelde
JUVAGNIEUR, "...VEIGINEUR,
Aux, m. pl. (77) spelen ter eere
jongste zoon, m.
der jeugd, o. mv. "...vim', a. long, jeugdig.
JUXTA-POSITION, f. (73) aanzetting, v. aangroei van
buiten, m.

toe, tot dus verre, tot heden; jusques h quand ? hoe
tang ? tot wanneer ? jusqu'ici, tot hier toe, zoo ver, tot
heden ; jusqu'on, hoe ver ? waarheen?
JUSQUIAME, f. (53) bitzenkruid, o.
JusszoN, f. kalnnetsbevel, O.
JUSTAUCORPS, m. mansrok, mansjas, m.
JUSTE, a. et adv. regtvaardig, billijk, juist ; wet passend,
rigtig ; au -, naauwkeurig. "-, m. deugdzame, regtvaardige, m. * -3/ENT, adv. regtvaardiglijk, billijk; juist,
net. "...TESSE, f. juistheid, naauwkeurigheid, v.
JUSTICE, f. regtvaardigheid, geregtigheid, v. regt; geregt,
o. justitie, v. ; regters, m. mv.; regtbank, v. ; regtsgeregt spreken ; stealbied, o.; strafoefening, v.; faire
fen. "...CIABLE, a. aan den regtsdwang onderworpen.
va.
regten,
eene
lijfstraf
doen
ondergaan.
* ...cIER,

K.
KYLIARE, m. duizend vierkante roeden.
KYLOGRAMME, m. nederlandsch pond, O. * ...LITRE, m.
maat van duizend kan of leap, v. "...METRE, m. nederlandsche snijl, v.
KIOSQUE, M. turksch lustprieel, o.
KNODALOMORPHE, a. menschvormig.
KOELLEE, f. (53) wit nieskruid, O.
KNOUT, M. straf met de zweep in Rusland, v.
KOPECK, m. kopeck (russische kopermunt), O.
KYRIELLE, f. titanic, v. gebed zonder einde (schertsend), v.
KYRIOTOMIE, f. (2) bloedlozing, V.
KYTTARARGIE, f. bloedstorting, v.
KYSTE, m. (22) zakgezwel, o.

KABAK, m. bierhuis, brandewijnhuis in Rusland, O.
KAGNE, f. zeer fijn italiaansch deeg, O.
KAKATOtS, m. kakatoe (soort van papegaai), m.
KALI, m. loogkruid, o. weedasch, v.
KAN, in. chan (der Tartaren), m.
EANTIN, a. la philosophic -e, de kantiaansche wijsbegeerte. * ... TISTE, m. aanhanger van Kant, m.
KAOLIN, M. chinesche porseleinaarde, v.
KAUCHTEUSE, a. rijk aan steenkolen.
KAZINE, m. schatkamer van den Grooten Heer, v.
Knithrgs, m. scharlakenbezie, v. "...MESSE, f. kermis, v.
KETSCH, M. (126) kits, bomkits, v.
KIOSQUE, m. kiosk, v. vrijstaand lusthuis, o.

L.
pron. haar, dezelve, het, hetzelve.
"-, m. (109) la, zesde noot, v.
La, adv. daar, ginds, derwaarts; its la, zoo wat,tamelijk ;
kom kom; la-bas, daar ginds, daar ; la - dedans, daarin,
daar binnen; la - dessous, daar beneden; la - dessus,
daarop ; la - haut, daar boven.
LABARUM, m. (23) kruisvaan (van Konstantijn), v.
LABEUR, m. zware arbeid, m.
LABIAL, a. tot de lippen behoorende ; mondeltng ; lettre -e,
lipletter, v. "...131E, a. (5:3) lipvormig.
zwak geheugen, O.
LABILE, a. memoire
LABORATOIRE, M. stook-, werkhuis der scheikundigen of
apothekers, laboratorium, o. *...RIEUX, a. ...SEMENT,
adv. arbeidzaam, werkzaam, naarstig, -lijk, met vlijt;
moeijelijk, met veel bezwaren verbonden.
LABOUR, in. akkerbouw, m. ; akkerwerk, O. "-ABLE, a.
bow-, beploegbaar. "-AGE, m. akker-, landbouw, m.;
het plvegen. *-E, m. pas heploeget stuk grond, o.
* -ER, va. ploegen, beploegen, bebouwen; omhalen, onespitten, dcorwoelen; (wijn) lossen. vn. veel to lijden
hebben ; den grond sclzuren (van schepen) ; doorgaan
(van het anker). "-EUR, M. akkernzan, landbouwer, m.
LABRE, M. lipvisch, bovenlip der insekten, v.
f. lipvormigheid, v.
tABYRINTHE, rn. doolhof, in.; fig. verwarring, verlegenheid, verwikkeling, v.

LA, art. de, den, het. "-,

LAC, M. meer, m. "-CA, m. gomlak, O.
LACER, va. snoeren, rijgen; bespringen (van honden) ; reven (het zeil). "...CEUR, m. nettenmaker, M.
LACERATION, f. verscheuring, v. "...RER, va. (83) verscheuren.
LACERET, M. dril-, sp;jkerboor, v. * ...CERNE, f. (77) regenmantel, m. * ...CERON, LAITERON, m. (53) wilde
latuw, - latouw, v.
LACET, M. rijgsnoer, o. veter ; strik ; klinknagel, M.
LaCHE, a. slap, niet gespannen, los; traag, loom; la'',
lafhartig ; schandelijk, laag. *-, m. bloodaard, lafaard,
M. "-MENT, adv. slapjes ; traag ; lafhartiglijk; laag,
schandelijk. "...CHER, va. ontspannen, losmaken,vieren ;
wat schot geven ; loslaten, laten varen. SE -, vrf. verslappen; losgaan ; - le pied, wegloopen, het huzepad kief.
zen; - le mot, het laatste bod doen.
lafhartigheid; laagheid, eerloosheid; eerlooze daad, v.
LAciNIE, a. (53) uitgetakt, uitgetand.
LACIS, m. netwerk, mazenwerk, O.
LACONIQUE, a. * -MENT, adv. lakonisch, beknopt, kort en
bondig. "...NISME, M. korte en bondige spreekwijze, V.
LACRYMAL, a. fistule - e, traanfistel, v. * ...MATOIRE,
traantje, O. * ...MULE, f. tranenfleschje, O.
LACS, M. strik, strop, rn. snoer, a. ; fig. valstrik, m. net , O.
LACTATE, f.(90) melkzuur-zout, O. * ...TATION, f. het
zogcn. *...TLE, a. (101); voie
melkweg, M. ;veines - s,

LAN.

LAM.
(74) melkaderen, v. my. * ...TIFERR, a melkgevend;
melkrijk. "...TIFIQUE, a. melkverwekkend, zogmakend.
"...TIGi;NE, a. melk voortbrengend. * ...TIPHAGE,a. zich
met melk voedende. * ...TIPOTB, a. melk drinkende.
"...T0MgTRE, M. melkmeter, M.
LACUNE, f. gaping, uitlating, leemte, v.
LADANUM, m. soort van gom, v.
LADRB, a. melaatsch; fig. gierig, vrekkig, gevoelloos. *-,
"...DRESSB, f. melaatsche, m. melaatsche vrouw,v.;
O. "-RIE, f. mefig. schrok, vrek, m.; gierig wijf,

laatschheid, v. ; leprozen-, lazarushuis, o. ; vrekkigheid,
gierigheid, v.
LAGAN, m. strandgoederen, o. my. at wat* de zee uitwerpt. "-ISTB, m. gierstebrood, O.
LAGON, m. meertje, binnenwater, O.
LAGUE, f. zog, kielwater, o. "...GUNE, f. klein meer,
klein moeras, o.
LAI, a. wereldlijk ; frere
soeur -e, leekebroeder,m. -zusf. rietgras, o.
ter, v. *-, m. wereldldke,leek,m.*-CHR,
"-ASSE, f. leeLAID, a. leelijk, mismaakt, wanstaltig.
dikke vrouw, V. * -ERON, f. leelijk meisje, o.
lijke
"-EUR, f. leelijkheid, v. "-IR, va. leelijk maken ; fig.
belasteren, in minachting _brengen, zwart maken.
LAIE, f. wijfje van een wild zwijn,
o.; naauwe weg door
een bosch; steenhouwershamer, M.
LAINAGE, rn. wollen waren, v. my.; het wol kaarden.
LAINE, f. wol, v. ; - d'autruche, - d'oie, donsveeren van
struisvogels, - van ganzen, v. my. "...NER, va. kaarden, wollig .maken. "...NERIE, f. wolhandel, m. "...NEuR,
wolkrasser, m. "...NEUX, a. wollig.
m.
wolhandelaar ; wolwerker, M.
LAiQUE, a. et m. wereldlijk; wereldlijke, leek, m.
O.
LAIS, m. boompje dat bij het kappen gespaard wordt,
"-SE, f. hoedband, rn.; koppeltouw, o. - riem, m.
LArssA, m. wit vakje in een patroon,
O. "-ES, f. p1.
drek, meat (van wolven enz.), m.
LAMER, va. laten, terug-, achter-, nalaten ; verlaten,
begeven ; overlaten ; toelaten ; staken, uitscheiden.
LAIT, in. melk, v. zog, o. ; petit -, hui, wei,v.; coupe,
water en melk. "-AGE, m. melkspijs, v. zuivel, o.
"-ANCE, "-E, f. horn van visch, v. "-E, a. (van visch)
horn hebbende. "-BRIE, f. melkkelder, m. -huis, o.;
melkerij, v. * -EUX, a. tnelkachtig, melkverwig ; dof
(van edelgesteenten). "-IER, m. ijzerschuim, o. ; melkboer,
m.
f. melkvrouw, -boerin, v. -meisje, o.; min;
melkkoe, v.
LAITON, m. geel koper, o. ; fit de -, koperdraad, o.
LAiTUR, f. latuw, latouw, v. ; - pommee, kropsalade, v.
LAIZE, f. breedte eener stof, v.
LARMUS, O. lakmoes, o.
LALLATION, f. gebrekkige uitspraak der letter 1, v.
LAMMA, m. tartaarsche
tnongoolsche priester, m.;
kameelschaap in Peru, o.
LAMANAGE, M. het loodsen; loodsgeld, o. * ...NEUR, M.
loods, m.
LAMANTIN, m. zeekoe, v.
LAMBBAU, m. lap, m. lomp, v. Harden, v. mv. ; fig. brok,
stuk, o. ; (38) viltdoek, m. "...BEL, m. (116) balk, m.
LAMBIN, m. "-E, f. talmer, sukkelaar, -ster, m. v. "-ER,
vn. sukkelen, talmen, dralen.
LAMBOURDE, f. zolderrib, v. ; zekere weeke steen, m.
LAMBREQUINS, M. pl. (116 en 13) loofwerk, snijwerk, O.
LAMBRIS, m. beschot, paneelwerk; pleisterwerk,
o. lambrizering, v.; (19) de hemel, het hemelgewelf. "-SAGE,
M. lambrizeerwerk, O. * -SER, va. met bout of pleister-

werk be8chieten, lambrizeren.
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LAMBRUCHB, LAMBRUSQUE, f.
LAME, f. dunne metalen plaat,

draad, m.; kling ; zeegolf,

wilde wijnstok, M.
v. ; klatergoud, o. goud-

baar, v.

LAMELLBUX, a. bladerig.
LAMENTABLE, a. * -MENT, adv. beklagelijk, jammerlijk.
* ...TER, va. et n.
"...TATION, f. wee-, jammerklagt, v.
beklagen, beweenen, bejammeren, klagen. SE -, vrf. jam-

meren, kermen, treuren.
LAMIE, f. groote haai; onschadelijke netel, m.
m. platenmaker, gouddraadtrekker ; klingenmaker,

an.
LAMINAIRE, f. zeewier, o. "...NAGE, m. het pletten van

"...NOIR, m.
metaal. * ...NER, va. metaal pletten.
pletmolen, m. godsdienst -, leer der
lamaas, v.
LAMPADAIRE,m. lantaarnstok,m. "...DIAS, m. vlammende
staartster, v.
LAMPAS, m. gezwel in den bek van een paard, O. "-SAS,
m. "-SES, f. p'. gedrukt indisch linnen, o. *-sE, a.
(116) met uithangende tong.
LAMPE, f. lamp, v. "...PEE, f. groote roemer, M. * ...PER,
va. zuipen, zwelgen. "...PERON, M. tuit eener lamp, v.
"...PION, m. illumineerlampje, -glas, o. "...PISTE, m.
lampenmaker, -verkooper, an. "...PONS, M. pl. tafel-,
drinkliederen, o. my.
LAMPRESSES, f. pl. netten om lampreijen te vangen, o. my.
"...PROMS, f. lamprei, V. "...PROYON, "...PRILLON, f.
kleine lamprei, v.
LANcAGE, nr. (88) het alloopen,`tet te water laten.
LANCE, f. lans, speer, spies; stung, steng, v. ; vaandelstok ; straal, m.; lancet, o. ; - a feu, vuurspeer, v.
LANCEOLAIRE, a. lansvorrnig.
LANCER, va. (met kracht) werpen, schieten, slingeren.
*-, va. et n. (een schip) doen alloopen; gieren. SB
vrf. onstuimig toeschieten, zich werpen. "-ow, m. puntig snoekje, O.
LANCBTIER, m. lancetkoker, m. "...CETTE, f. laatvlijm,
v. lancet, O. "...CIBR, m. lansier, m. "...CIgRE,f. dijkribbe van een molen, v. "...CINANT, a. stekend (van
pijn). *...coin, m. schut van een watermolen, o.
LANDAU, "-LET, M. zeker rijtuig, o.
LANDS, f. heigrond, m. heide, v. *-9, p1. fig. vervelende
plaatsen in een boek, v. my.
LANDGRAVE, M. "...VINE, f. landgraaf, m. -gravies, v.
"...VIAT, m. landgraafschap, o.
LANDI, m. landi-kermis (te St. Denis), v. ; vakantiedag,
M. "...DUB, m. groot brand- of vuurijzer,
O.
LANERET, m. mannetje van den steenvalk, O.
LANGAGE, m. taal, spraak, v.; stijl, m.
LANGE, M. (10) doek, fodder, m. '-a, m. p1. luren, luijers, v. my.; windsels, o. My.
LANGOUREUX, a. "...SEMENT, adv. kwijnend, smachtend.
LANGOUSTE, f. zeekreeft, sprinkhaan, m.
f. zeekreeftennet, o.
LANGUR, f. tong, taal, spraak, v.; (Malthezer orde) tong,
v. ; yolk, o. (126) wig, v. wrijfhout, o.; - maternelle,
moedertaal, v.; - mere, - matrice, grondtaal, v.;
- de terre, landtong, v. "...GUETTE, f. tongetje, klepje, O.
LANGUEUR, f. kwijning, verzwakking, v. ; het smachten
(van liefde enz.). "...GUEYER, va. (een varken) schouwen. "...GUEYEUR, m. varkensschouwer, m. '...GuIER,
m. gerookte varkenstong, v. * ...GUIR, vn. kwijnen, verkwijnen, versmachten; tervelend
langwijlig zijn.
"...GUISSAMMENT, adv. op eene kwijnende
smach*—GUISSANT,
tende wijze.
a. kwijnend, smachtend,
lodderig ; flaauw.
LANIAIBB, a. dents

-s, scheurtanden, m. my. * ... NICE,
19
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a. bourre
*cheer-, vlokwol, v. "...NIER, m. wijfje
van den steenvalk, o.
f. dunne lederen riem,
In. * ... NIFERE, a. woldragend. * ... NISTE, M. (77) die
kampvechters afrigtte, kocht of verkocht.
LANNE, f. (114) pees, v. * ... QUERRE, f. zwemkussen, O.
LANSQUENET, M. duitsche soldaat (oudtijds), m.; (46)
lanskenet, O.
LANTER, LENTER, va. koperwerk drijven.
LANTERNS, f. lantaren, lantaarn, v. ; open torentje (op
een koepel), o. ; getraliede galerij, v. ; - magique, tooverlantaarn ; - a mitraille, schrootbus, v .; - a gargousse,
kardoeskoker, m.; - sourde, dievenlantaarn, v. "...NER,
vn. talmen, lanterfanten. va. wijs maken, paaijen.
"...NERIE, f. talrnerij, v. ; beuzelpraat, zottepraat, m.
* ...NES, f. pl. beuzelpraat, m. "...NIER, m. lantarenmaker, -opsteker ; fig. talmer, beuzelaar, m.
f. beuzelaarster, v.
LANTIPONNAGE, M. zottepraat, M. "...PONNER, VII.
zotteklap spreken.
LANTURE, L gedreven sieraad (op koper enz.), O.
LANUGINEUX, a. (53) wollig, donzig. * ...SURE, f. (13)
vorstlood, O.
LAPER, vn. oplekken, slurpen , leppen (van honden).
LAPEREAU, M. jong konijntje, O.
LAPIDAIRE, m. steensnijder ; diamantverkooper; m.;
style -, stijl van opschriften (op marmer, metaal), M.
* ...DATION, f. steeniging, v. * ... DER, va. steenigen.
* ...DIFICATION, f. versteening, steenwording, v. "...DIFIER, va. versteenen, tot steen maken. "...DIFIQUE, a.
versteenend, steen makend.
LAPIN, M. "-Z, f. konijn; wijfje van het konijn,
o.;
une lapine, fig. eene vrouw die veel kinderen krijgt ;
tam angoraasch konijn; - de garenne,-declapier,
wild konijn, O.
LAPIS LAZULI, m. lazuursteen, m.
LAPS, M. - de temps, verloop van tijd, m. *-, a. afgevallen ; - et relapse, de r. k. godsdienst weder aangenomen en weder verlaten.
LAQUAIS, m. lijf-, voetknecht, lakkei, m.
LAQUE, f. gomlak, o. *--, m. chineesch lakvernis, O.
LARCIN, m. diefstal; roof, m. ; fig. letterdieverij, v.
LARD, m. spek, vet, o. ; gras
spekvet. "-ER, va.
spekken, larderen ; fig. doorsteken. * - OIRE, f. lardeer-,
spekpriem, m. *--0N, m. reepje spek, lardeerstuk, o.;
fig. steek older water, m. schimpwoord; bijvoegsel tot
een dagblad, 0. "-ONNER, va. snUden; fig. steken onder seater geven. * -URE, f. (120) gaol, v.
LARENIER, m. (13) kranslijst, v.
LAKES, nr. pl. huisgoden der heidenen,
LARGE, a. breed, ruim, wijd. *-,
so. breedte ; (126)
ruimtc; voile zee, v. "-MENT, adv. overvloediglijk,
rijkelijk, mildelijk. * ...GESSE, f. milddadigheid, gift,
v. geschenk, o. ; piece de -, gedenk-, strooipenning, m.
* ...GETTE, f. smal lint, 0. "...GEUR, f. breedte, ruimte,
wijdte, v. "...GO, adv. (109) seer langzaam. '...GUE,
rn. hooge zee, v. "...GUER, va. (126) de zeilen en touwen schoot geven; vaisseau largue, bekaaid schip.
LARIGOT, in. (77) herdersfluitje,o.*...mx,m.lorkenboom,
LARME, f. traan ; drop, droppel, m.; -s de plomb, vogelschroot, o. "...MIER, m. (13) afdak, uitstek, o. -s, pl.
slapen aart het hoofd der paarden, rn. mv. * ...MOIEMENT, m. (22) het tranen der oogen ; traanoog,
o.
*...MOYANT, a. schreijend,bitterlijk weenend. "...MOYER,
.vn. schreijen, in tranen smelten.
LARRON, m. "-NESSE, f. dief, nl, diefegge, v. k -NEAU,
m. diefje, u.

LAZ.
m. pl. (30)
spooksels, o. mv.
LARYNX, M. (74) strottenhoofd, O.
LAS, int. ach helaas I "-, a. moede, vermoeid, lastig.
LASCIF, a. "...CIVEMENT, adv. geil, ontuchtig, onkuisch,
f. geilheid, ontucht, onkuischheid,
wulpsch.
wulpschheid, v.
LASSANT, a. vermoeijend, lastig, vervelend. * ...SER, va.
vermoeijen, afmatten, lastig vallen, vervelen. SE -, vrf.
zich vermoeijen, afmatten, afsloven; vervelen. "...SITUDE, f. vermoeidheid, matheid, v.
LASSERIE, f. fijn mandewerk, O.
LASSIEN, nt. (136) schoven-schuur, v.
LASSIS, m. zijden watten, v. mv.
LAST, LASTE, M. (126) last (gewigt van twee tonnen), O.
LATANIER, m. palmboom in Amerika, m.
LATENT, a. (86) vice -, verborgen gebrek, O.
LATERAL, a. "-EMENT, adv. zijdelingsch ; zijdelings,
van ter zijde.
LATIN, a. et rn. lalijnsch ; Latijn, o. latijnsche taal, v.; - de
cuisine, keuken-, kramerlatijn, o.;voile -e,(126) latijnzeil, driehoekzeil, O. "-ISER, va. een woord een latijnschen uitgang geven. * -ISME, m. latijnsche eigen* -ISTE, m. die
aardige spreekwijze of uitdrukking, v.
. het Latijn good verstaat en spreekt, latinist,
taalkunde, v.
f. Latijn, o. latijnsche stijl,
LATITER, va. verbergen, helen.
LATITUDE, f. (1 en 101) breedte, v.; fig. omvang, nt.
* ...DINAIRE, a. et
uitgestrektheid, grootere vrijheid, v.
in. vrijdenkend ; vrijdenker, In.
LATRIE, f. culte de -, Godsvereering, v.
LATRINES, f. pl. sekreet, heimelijk gemak, O.
LATTE, f. lat, v. * -R, va. met latten beleggen. "...TIS,
m. latwerk, O.
O. "...DES, f. pl.
LAUDANUM, m. aftreksel van opium,
(140) lofzangen na de vroegmetten, m. mv.
LAURh, a. met lauweren bekroond. " - AT, a. poke -,
bekroomie dichter, m. *-0LB, f. (53) peperboompje,
O. "...RIER, M. (53) laurier-, lauwerboom ; (18) lauwer ;
fig. roem, m. -s, pl. fig. lauweren, m. mv. roem, m.
eer, v. "...RIOT, m. bakkers tobbetje, O.
LAVAGE, m. het wasschen, afwasschen, o. ; plas water,
m. ; spooling, v. * ...VAGNE, f. genuesche lei, v.
LAVANDE, f. (53) lavendel, v. "...DILtE, f. waschvrouw, v
LAVARET, m. zeevoorn,m> * ...vASSE, f. stort-, plasregen,
wolkbreuk, v.
LAVE, f. lava, v. ". MAIN, M. waschkom, v. -bekken, O. * -MENT, m. wassching ; klisteer, v. lavement,
O. "...VER, va. et n. wasschen, afwasschen, afspoelen,
bespoelen; de grondverf leggen. SE -, vrf. zich wasschen, - reinigen, - zuiveren. "-TON, m. kaardsel, o.
scheerwol, v. "...VETTE, f. vaatdoek, schuurlap, m.
* ...VEUR, in. ...SE, f. wasscher, m. waschster,v.*...vis,
m. (02) wassching, v. * ...VOIR, rn. waschhuis, o.-plaats,
v. ; waschkuip, v. -bekken,
o. ; spoelvat, o. ; gootsteen,
f. vaat-, spoelzvater, o. -s, pl. nazand, o. door het wasschen verkregen goad- en silverdeeltjes, a, mv.
LAXATIF, a. (22) buikontlastend, laxerend.
LAYS, f. (76) wind lade, windkast, v. ; (66) tandhamer,
m.; perskuip, v. "-R, va. eon weg door een bosch hakken ; boompjes teekenen die gespaard worden; steenhouwen. "-TIER, M. kasten-, kistenmaker, M. *-TTE,
f. lade, schuiflade, v. kistje, o. ;
luurmand, v.
"-TTERIE, f. kastenmakersambacht, O.
LAZAGNES, f. pl. lintvormig deeg tot gebak,o. "...ZARET
LARVE, f. masker (van insekten), o. "-s,

LEM.
m pesthuis, quaruntaine-huffs, lazaret, o. * ... zALITHE, f. lazuursteen, m.
LAzzi, m. ('108) koddig gebarenspel, o.; grappen, v. my.
LE, art. de, den, het. *-, pron. hem, haar, het.
LE, m breedte eener stole, baan, v. ; jaagpad, o.
m. porseleinblaauw, o. *- ARD, m zwarte populier, m.
LEBECHE, m. (125) zuidwestewind in de liliddell. zee, m.
LECHE, f. xeer dun sneedje, o. ; a - doigt, mondjesmaat.
* -FRITE, f. braadpan, v.
LECHER, va. likken, lekken, aflikken.
LEC0N, f. lee, onderwijzing, v.; onderwijs, o.; lezing,
voorlezing ; wijze van lezen, v. ; leeruur, o. ; leering,
V. voorschrift, u. ; bestrafng, v. verwijt, o.
LECTEUR, m. leter, voorlezer ; leeraar, hoogleeraar, lector, m. *... TRICE, f. lezeres, voorlezeres, v. *...TURE,
f. het lezen, o. lezing, voorlezing ; belezenheid, v.
LEGAL, a. * - EMENT, adv. wettig ; wettisch ; wettelijk,
wettiglijk. *-ISATION, f. (83) bevestiging, legalisatie, v.
*-ISER, va bevestigen, wettigen, legaliseren. *- ITS, f.
wettigheid, deugdelijkheid, v.
LEGAT, m pauselijke stedehouder, - afgezant, legaat, m.
• * -AIRS, m. et f. aan wien of wie eene erfgift vermaakt is ; legataris, m. *- EUR, m. *- RICE, f, erfmaker, -maakster, erflater, -laatster, m. v. *-INS, f.
soort van halfzijden stof, V. *-ION, f. legatie, V.
LEGS, a. (126) ledig, zonder lading.
LEGENDAIRE, m legendenschrijver, m. * ... DE, f. levensbeschrijving -, V. levensverhaal der heiligen, o. legends, v. ; langdradig verhaal ; omschrift eener munt, o.
LEGER, a. ligt, niet zwaar ; luchtig, gaauw, vlug, vloeijend (van den stijl), liglzinnig, ongestadig; a,la Legere,
adv, ligt, ligt op.
LEGEREMENT, adv. ligt, luchtiglijk ; ligtzinniglijk.
f. ligtheid, luchtigheid; vlugheid, snelheid ; ligtzinnigheid ;
losheid, aangenaamheid (van stijl) ; aangenaamheid, v.
LEGICIDE, m wetverbreker, wetschender, nI.
va. wetten maken, - geven.
LEGION, f. (25 en 26) hour-, krijgsbende, v. legioen,
o. ; fig. groote menigte, V. ; - d'honneur, legioen van
eer (ridderorde in Fr.), o. *-NAIRE, m. lid dier m de,
o. ; soldaat van eon legioen, m.
LEGISLATEUR, m. * ... LATRICE, f. welgever, m wetgeefster, v. *-, a. wetgevend. "`...LATIF, a. wetgevend. * ... LATION, f. wetgeveng, V. *...LATURE, f. welgeving, v.;
wetgevend ligchuam, o. wetgevende vergadering, v.;
duur harer zittingen, m. *...TE, m regts-, wetgeleerde, m.
LEGITE, f. (49) dekkleed van den lezenaar, o.
LEGITIMAIRE, a. (88) tot de legitieme portie behoorende.
* ...MATION, f. echtverklaring, wettiging, echting, v.;
het voorleggen en erkennen eener volmagt. * ... ME,
a. -MENT, adv. wettiglijk, wettelijk; billijk, regtmatig,
geregtelijk. * ... ME, f. (83) kindsyedeelte, o. legitieme
porno, v. *...MR, va. wettigen, wettig maken, ech.ten;
regtvaardigen. sE -, vrf. zijne wettigheid aantoonen.
"...MISTS, m. voorstander der wettigheid; (26) uanhanger van den oudsten tak der Bourbons, legitimist, m.
* ...MITE, f. wettigheid, regtmatigheid, eerlijke geboorte, v.
LEGS, m erfgift, erfmaking, v. legaat, o.
LEGUER, va. bij uitersten evil ma/con, vermaken, legaleren.
LEGUMES, m pl. peulvruchten; groenten, v. my. ...MINEUX, a. tot de groenten behoorende, peuliruchtdragend.
LEMME, m. (122) voorbewijs, lemma; (109) kort rustpunt, o.
LEMNISQUE, m. (77) purperen hoofdband, m.; (81) verklaringsteeken, o.

LEU.
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LEMUREs, f. p1. spoken, o. my. nachlgeesten, m. my.
LENDEMAIN, m. le -, de volgende dug, des anderen

daags, de dag daarna, m.
L TINDOR E, a. vadzig, lui. *-, m luiaard, druiloor, slaapmuts, m.
LENIFIER, va • (22) verzachten. *...TIF, a. et m. lenigend ; verzachtend middel, o.
LENT, a. - EMENT, adv. langzaam, traag, loom. *- EUR,
f. langzaamheid, traagheid, loomheid, v. *- E, f. noel, v.
LENTICULAIRE, a. linzenvormig. * ... TILLS, f. linze, v.;
linzeglas (loupe), o. -s, pl. sproeten, zomervlekken, v.
my. * ... TILLBUX, a, sproetig. *...TISQUE, m. mastikboom, m. -, a. miroir -, brandspiegel, m.
LEozeIN, a. van -, als eon leeuw. *- S, m pl. latijnsche
verzen die in het midden en op het einde rijmen, o. nor.
LEOPARD, m. luipaard, nm.; lion -e, (116) gaande leeuw, m.
LEPRE, f. melaatschhetd, v.
LEPREUX, a. et m. melaatsch ; lazarus, melaatsche, m.
* ...PROSE1tIE, f. leprozen-, lazarushuis, o.
LEPTISME, m. (22) algemeene verzwakking, v. *... TOPHONIE, f. h.elderheid der stem, v. *...TOTECHNIE,
f. fijnhoid der baron, v.
LEQUEL, LAQUELLE, pron. dewelke, welke, hetwelk, degene, die; wie, nat.
LESS-MAJESTE, f. crime de -, misdaad van gekwctste
majesteit, V. hoog verraad, o.
LESER, va kwetsen, beleedigen, schaden; to kort doen.
LFSINE, f. vrekkigheid, v. *- R, vn. xeer gierig zijn.
* -nra, f. vrekkigheid, gierigheid, v.
LEsIoN, f. beleediging, beschadiging, kwetsing, v. ; ongemak, o. pijn ; verongelijking, v.
LESSIVE, f. bog, loogwater, o. ; wasch, v.; (96) groot
verlies, o. *- R, va met loogwater wasschest, in de
wasch Moen.
LEST, m. (126) ballast, m. *- AGE, m. het ballasten. *-E,
- MENT, adv. vlug, ras, behendig, los ; ligt -, luchtig
gekleed. *- ER, va. (126) ballasten, ballast inladen.
"-EUR, m ballastschuit, v.
LETHAL, a. * - GIE, f. (22) sterfbaar; -heid, v.
LETHARGIE, f. slaapzucht, -ziekte ; ongevoeligheid, loghold, v. *...GIQUE, a. slaapzuchtig, -ziek ; log.
LETHIFERE, a. doodelijk, dood aanbrengend.
LETTRE, f'. letter, v. ; brief, zendbrief, m. ; a la -, letterlijk; - de cachet, (26) geheim schriftelijk bevel des
konings, o. ; - de change, - de credit, - de creance,
- de recommandation, wissel, wissel-, krediet-, geloo fs-,
aanbevelingsbrief ; - do divorce, - de condoleance,
scheid-, rouwbrief ; - de marque, (126) kaperbrief ;
lettre, gelelterd, geleerd, gestudeerd ; les lettres, de
letteren, de wetenschappen, v. mv.; les lettres humaines,
de humaniora (taalgeleerdheid enz.), v.; un homme de
lettres, eon geletterd man ; les saintes lettres, de Heilige Schrift, de gewijde oorkonden.
LETTRINE, f. (10) kleine renvooilelter, v. ; titel der kolommen (in woordenboeken), m. *...sE, a. (19) steeds
met dezelfde letter aanvangende.
Lou, m. wolf, m. *- ACHATE, f. zilveraagaat, m.
LEUCOLOGIE, f. verhandeling over de Albinos, v. *...coMA, m. (7 b) wine vlek op het hoornvlies, V. *...COPYRIE,
f. (22) teringkoorts, v.
LEUDE, m. (till) getrouwe, m. *-, f. tol, m.
LEUR, pron. hun, hunne, haar, hare ; le -, la -, les -s,
de -, hel hunne, het hare ; de hunnen, de haren.
LEURRE, m. lokvogel, In. lokaas, o. *-R, va. aan het lokaas gewennen; lokken, aanlokken. s8 -, vrf. zich met
bedriegelijke hoop vleijen.
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LEvAIN, m. zuurdeeg, o. ; zuurdeesem, m. ; (22) zuur,o.;
fig. oude wrok, m.
LEVANT, m. het oosten, o. de Levant, m. " 1-,a.opgaande.
-B, a. et m. f. oostersch; oosterling, m. ooster-

ache, v. *-is, m. turksche zeesoldaat, m.
'AVE, f. lepel in eene klosbaan of in de klik eener

malie, m.
LEVEE, f. opheffing, heffing, ligting (in allebeteekenissen);

weg-, afneming, v. ; het opbreken (van een beleg) ; het
scheiden (eener raadsvergadering) ; dam, dijk, m.;
inzameling, v.; oogst ; (96) trek, m. "...VER, va. et n.
heffen, opheffen, opligten, ligten, ophalen ; opbeuren ;
of-, weg-, opnemen; opslaan; opbreken; schetsen; heffen ; ligten, werven ; aflossen (de wacht) ; opheffen, eindigen, sluiten ; uitspruiten, opschieten ; rijgen, gisten.
vrE opstaan; opgaan, oprijzen, opkomen. *...vEn,
SE

m. het opstaan, o.• opgang der zon, m. ; lever (aan het
ho f), o. ; le lever-Dieu, (140) het opheffen der hostie.
m.gaarder, ontvanger, inner, m. "...VIER, m.
band-, hefboom, spank, v.
LEVIGATION, f. (90) vermaling tot stof, V. * ...GER, va.
tot stof vermalen.
LEVIS, a. pont -, ophaalbrug, v.
LgvITE, m. Leviet, m. "...TIQUE, m. derde boek van Mozes, o. Leviticus, m.
LEVRAUT, m. jonge haas, M. *...VRETEAU, m. haasje, o.
LEVRE, f. lip, v.; - inferieure, - superieure, onder-, bo* ...VEUR,

venlip, v.
f. wijfie van een windhond, o. *...TE, a. lang
"...TER, vn. met windhonden hazen jagen.
f. afrigting der windhonden, v. "...TEUR, M.
afrigter van windhonden, M.
TAVREUX, a. diklippig, met dikke lippen.
O.
LEVRICHE, f. wijfje van een kleinen windhond,
* ...VRIER, m. windhond, hazewind, m.
LEVRON, M. windhondje, o.
LEVORE, f. gist, gest, v. ; zivoord, o. ; rij mazen, v.
LEXICOGRAPHE, m. woordenboekschrijver, m.
f. wetenschap der woorden, woordkennis, v.
LEXIGRAPHIE, f. woordvorming, v.
o.
LEXIQUE, M. woordenboek (bijzonder grieksch),
LgZARD, m. hagedis, v. "-E, f. scheur, v. barst in een
muur, m. *-g, a. gescheurd, gespleten. "-ER (SE), vrf.
scheuren, barsten, splijten.
LIAISON, f. zamen-, verbinding, vereeniging ; betrekking,
vriendschap, v. ; zamenhang, m. verband,
o. ; verbindingstreep, v. "-NER, va. steenen voegen.
LIANCE, f. leenheerlijk regt, o. "...AWE, f. liaan, klimplant,
v. "...ANT, a. buigzaam, zacht ; minzaam. "...ARD, M.
oordje, o. "...ARDER, va.polje maken, bijeenleggen, ieder
wat geven. "...ASSE, f. lias (papieren), veter om papieren aan te rijgen, v.
LIBANOMANCIE, f. waarzeggerij uit den wierook, v.
LIBATION, f. drankoffer, o. "...BATOIRE, f. plengofferkruik, v. * ...BATTE, f. negerdorp, o. ".. BEES, f. pl.
plengoffers, o. mv.; plengschalen, v. mv.
LIBELLE, f. smaad-, schotschrift, blaayvboekje,
o. ; (83)
akte, v. opstel, o. * -R, va. (83) opsz,dlen, verklaren ;
bepalen. * ...LISTE, m. schrijver van een schotschrift, m.
LIBERAL, a. "-EMENT, adv. mild, mildelijk, milddadig,
-lijk, vrijzinnig, -lijk; les arts liberaux, de vrije kunsten, v. mv. *-, m. vrijzinnige, M. * -ISME, m. vrijzinnig stelsel, o. * -ITg, f, mildheid, milddadigheid,
gift, v. geschenk, o. "...RATEUR, m. verlosser, bevrijder,
m. * ...RATRICE, f. bevrijdster, v. "...RATION, f. (83)
bevrijding, vrijspraak, v. * ...RER, va. bevrijden, verlosLEVRETTE,

en smal.

* ...TERIE,

LIG.
vrf. zich vrijtnaken
sen ; ontheffen, ontlasten. SE
f. pl. (25) meerderjarigheids(van schulden).
feesten, o. mv.
fig.
LIBERTE, f. vrijheid, v. vrijdom, m. ; vrijpostigheid ;

ongedwongenheid, v. *-S, pl. vrijheden, vrijdommen, v.
m. mv. "...TICIDE, a. et m. vrijheidmoordend; vrijheidmoorder, -moord, m. "...TIN, a. et m. losbandig;
* ...TINAGB, m. losbanligtmis, zwierbol; vrijgeest, m.
digheid; vrijgeesterij, v. "...TINER, vn. een los of losbandig leven leiden.
LIBIDINEUX, a. "...NEUSEMENT, adv. wellustig, -lijk;
losbandig, -lijk. f. wellustigheid, losbandigheid, v.
"...RIE, f.
LIBRAIRE, In. boekverkooper, -handelaar, m.
boekhandel, boekwinkel, M.
LIBRATION, f. (101) schijnbare wankeling der maanas, v.
LIBRE, a. vrij, ongedwongen, los; vrijpostig, dartel, stout..
"-KENT, adv. vrijelijk, ongedwongen; gemeenzaam;
ruiterlijk, rondborstig.
o.
LICE, f. renbaan, v. strijdperk; wijfje van eenjagthond,
LICENCE, f. te groote vrijheid, losbandigheid, v. ; verlof,
dichterlijke
vrijheid,
v.
m.
lio. ; - poetique,
centiaat, die de geneeskunde, degodgeleerdheid enz. mag
uitoefenen, M. "...CIEMENT, m. afdanking' der soldaten,
v. "...CIER, va. soldaten afdanken; den graad van licentiaat verleenen (op hoogescholen). SE -, vrf. zich te
buiten gaan. *...CIEUX, a. -.BEMENT, adv. buitensporig,
-lijk, losbandig, -lijk.
LICET, M. verlof, o. "—CHB, f. zeehond, n .
LICHEN, m. schurftmos, o. "-EE, f. mosrups, v.
LICHENOGRAPHIE, f. mosbeschrijving, v.
willige verkooping, v.
LICITATION, 1. (83) openbare
LICITE, a. *-mEITT,:adv. geoorloofd. "...TER, va. openbaar
verkoopen.
LICORNE, f. eenhoorn, m. *...cou, *...coL, m. halsteron.
LICTEUR, M. (25) lictor, bijldrager, m.
LIE, f. he f, heffe, moer, v. grondsop, o. droesem, m. ; la
- du peuple, het gemeen, het graauw.
*-E, va. (een net)
LIEGE, m. kurkboom, m.;
kurken.
LIEN, M. band, knoop:(ook fig.), m. *-s, pl. boeijen,
kluisters (ook fig.), v. mv.; fig. slavernij, v. "-NE, f.
(120) liggende kettingdraden, m. mv. "-TERIE, f. spijsloop zonder vertering, M.
LIER, va. binden, toe-, zamenbinden ; vastmaken ; verpligten ; aanknoopen ; vereenigen; eene saus dik maken ;
gebonden
(126) vastsjorren. SE -, vrf. vastgemaakt
worden, zich verbinden; dik worden (van sans).
LIERNE, f. (13) nokbalk, bindbalk, in. rib, v.
LIERRE, M. klimop, eiloof, o.
LIEU, M. plaats, v. ; oord, getvest, o. ; ruimte ; gelegenheid, aanleiding, reden, oorzaak, v. grond,m.;afkomst,
familie, v.; en premier -, eerstelijk; en second -, ten
tweede; tenir - de pere, de plants van vader vervangen; au - de, in plaats van; les lieux, de vertrekken
van een huis ; heimelijk gemak, sekreet, o. beste kamer,
v.; lieux communs, gemeenplaatsen, gemeene -, algemeene stellingen, afgezaagde uitdrukkingen, v.
my.
* -E, f. mijl, v. uur, uur gaans, o.
LIEUR, M. schovenbinder, m.
LIEUTENANCE, f. stadhouderschap, o. ; luitenantsplaats,
v. * ...NANT, m. luitenant; stedehouder, m.
LIERRE, M. haas, m. * -TEAU, ni. jonge haas, m.
LIGAMENT, m. (74) bandspier, v. * -EUX, a. (53) dradig. * ...TURF, f. (36) laatband, m.; verband, o.; (10)
stukletter, v. ; (126) dikke strop, m.

LTN.
O.
LIGE, a. leenschuldig. "-, m. regt van leenverheffing,
"-KENT, adv. leenregtig, -pligtig. "...GENCE, f. leen-

pligt, m.
m. stam, m. geslacht, o. afkomst, v. *-R, m.
die van denzelfden stam is. -, a. retrait (83)
naasting, v.
LIGNE, f. lijn, linie, streep; rij ; geslachtslijn ; afkomst,
v. ; regel, m. snoer, rigt-, meetsnoer, o. v. ; hengel, m. roede, sim, v. * ... GNEE, f. geslacht,o. stam, m.;
nakomelingen, m. mv. * ... GNER, va. linieren, lijnen
trekken; de wolvin bespringen. "...GNETTE, f. zeilgaren, bindtouw voor netten, o. "...GNEUL, M. pik-, pekdraad, m. "...GNEUX, a. houtachtig. * ... GNIFIER (sE),
houtachtig worden. "...GNIVORE, a. houtvrf. host
houtworm, m. "...GNOLET, m. couvrir
etend ; insecte
en -, met leijen bedekken (een dak).
LIGUE, f. verbond, bondgenootschap, 0.; zamenspanning,
v. ; (26) verbond der katholieken tegen Hendrik III
en Hendrik IV, o. * ... GUER, va. in een verbond doen
treden. SE -, vrf. een verbond aangaan, zamenspannen.
"...GUEUR, M. (26) eedgenoot der Ligue, M.
LIGUL AIRE, f. (53) aschkruid, o. * ... GULF, I ingewandsworm, m. ; (53) vlies, o. -s, pl. lange en smalle duigent, v. mv. * ... GULF, a. (53) tongvormig gesneden.
LILAS, m. seringeboom, m. sering, v.
LIMA CEE, a. (53) lelieachtiq. * ... AL, m. wilde hop, v.
slek zonder huisje, v.
LIMACE, f. LIMAS, m. slak
schroef van Archimedes, v.
LIMACE, f. (122) spit
"-cox, m. slak, slek, v. ; (74) gehoorgang, m. "...CIER,
a. slakachtig, slak ...; escalier en -, wentcltrap, m.
LIMAILLE, f. vijlsel, o. vijlstof, v.
LIMANDE, f. schar ; (126) smarting, v.
LIMBE, m. rand, krans, straal, m.
*-s, pl. (74) voorburg der het, m.
LIME, f. vij/, v. ; kleine zoete limoen, m. ; - carree, raspvijl, v. ; - de la mer, schuim der zee, o. ; - sourde,
stille vijl; fig. veinsaard, m.; - donee, zoetvijl. "...MER,
va. vijlen, doorvijlen; fig. beschaven.
"...MIER, m.
spoor-, speurhond, m. ; - de police, fig. spion der policie,
LIMINAIRE, a. voorafgaand; epitre
voorberigt, O.
LI3fITATIF, a. "...TATIVEMENT, adv. (83) bepalend.
* ...TATION, f. bepaling V.
LIMITE, f. "-s, pl. grens, bepaling, v.; grenzen, v. My.
"...TER, va. begrenzen, bepalen.
"...TROPEZ, a. aangrenzend, aanpalend.
LIMNEUDETIQUE, f. kunst den koers op zee to vinden, v.
LIMON, M. slijk, slik, o. modder ; limoen, citroen ; disselboom, arm (eener kar), lamoen, m.; spit (van een
wenteltrap) ; (126) jakobsladder, v.
LIMONADE, f. limonade, v. limoendrank, m. citroenwater, O. * ...DIER, M. "...DIERB, f. maker -, verkooper
verkoopster van limonade, m. v.
LimorrEux, a. slijkerig, modderig.
m. paard
tusschen de draagboomen, o.; citroenboom, m.
f. chais, v.
LimousIN, m. grof-metselaar, M. "-AGE, m. grof metselwerk, O.
LIMPIDB, a. klaar, holder (van water). * ...RITE, f. klaarheid, helderheid (des waters), v.
LIMURB, f. vijling, v. het vijlen.
LIN, m. vlas, o. ; graine de -, lijnzaad, o. ; gris de -,
aschkleurig. '- ACEES, f. pl. vlasplanten, v. mv. "-AIRE,
f. wild vlas, o.
LINcEtm, tn. bedlaken; doodkleed, o.
m. (107)
kleine spar, v.
LIGNAGE,

LIS.
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* ... AL, a. in
cone regte lijn voortgaande (van erfopvolging). "...AMENT, m. trek, gelaatstrek, m.
LINETTE, f. lijnzaad, O.
LING E, m. lijnwaad, linnen, o. ; linnen lap, dock, m.;
linnengoed, o. ; du - blanc, schoon linnengoed ; - de
table, tafellinnen. * ... GER, M. "...GERE, f. linnenkooper, linnenkoopster, v. ; linnennaaister, v. "...GERLE,
f. lijnwaad-, linnenhandel, m. ; linnenkraam, -Joiner,
v. "...GETTE, f. sergie, v. baai, O.
LINGOT, M. staaf, baar, stang (van goud of zilver), v.;
(10) kwadraatje, o. "-IERE, f. slaafvorm, m.
"...GME, f.
LINGUAL, a. tot de tong behoorende, tong...
leng, v. "...GUET, in. (126) pal, m. "...G UIFOR ME, a.
tongvormig. "...GUISTE, M. taalkenner, taalvorscher,
M. "...GUISTIQUE, f. taalkennis, taalvorsching, v.
f. vlasveld, o.;
LIMIER, m. vlashandelaar, m.
vlasverkoopster, V.
LINIMENT, M. (36) verzachtende zalf, v. "...TION, f.
zalving, v.
LINON, in. kamerdoek, garengaas, O.
LINOSTOLE, a. geschoren. "...LIE, f. kaalschering, v.
LINOT, M. manneijes vlasvink, rn. "-TB, f. vlasvink, m.
LINTEAU, M. (13) bovendretnpel, m.
LION, M. leeuw, m. (ook hemelteeken). "-NE, f. leeuwin,
v. * - CEAU. 111. jonge leeuw, leeuwenwelp, m. leeuwtje,
O. "-DENT, M. (53) leeuwentand, m. "-NE, a. (116)
liggend.
LIOUBE, f. (126) keep, v. * - R, va. inkepen.
LIPODERME, a. (22) zonder huid. * ... THYMIE, f. bezwijming, v.
uitstekende onderlip, v. "...PEE, f.
LIPPE, f. dikke
vrije maaltijd, m.
mondvol, m.; franche
"...PU, a. eene dikke
f. sterke traning der oogen,
onderlip hebbende, diklippig.
LIPYRIE, f. binnenkoorts, v. *-N, a. sluipend (van koorts).
m. lijder aan binnenkoortsen, m.
V.
LIQUATION, f. scheiding van zilver en koper door lood,
LIQUEFACTION, f. smelting, vloeibaarmaking, v. "...FIER,
va. SE -, vrf. smelten, vloeibaar maken, - worden.
LIQUEUR, f. vocht, o. ; drank; likeur; zoete wijnsmaak,
m.; - forte, sterke drank, geestrijk vocht.
"...DALIQUIDATEUR, m. afrekenaar, vereffenaar, m.
TION, f. afrekening, vereffening, eluitinq, likwidatie,
v. "...DE, a. vloeibaar; klaar, in orde ; blijkbaar. -s,
m. pl. vochten; sterke dranken, o. m. my. "...DEMENT,
adv. klaar, blijkbaar. * ...DER, va. afrekenen, vereftenen, sluiten, likwideren. "...DITE, f. vloeibaarheid ;
vereffenbaarheid, v.
LIQUOREUX, a. malzoet (van wijn). "...RISTE, 111. likeurstoker, m.
LIRE, va. et n. lezen, of-, voorlezen, voordragen.
Lis, m. lelie ; fig. buitengemeene blankheid, v.
USABLE, a. leesbaar; fig. nuttig.
LISERAGE, M. boording van borduurwerk met bloemen,
V.
"...RE, M. gestikte rand, M. * ...RER, va. den rand eener
stoffe met bloemen of zijde borduren.
LISEUR, m. lever, m. "...SEUSE, f. /ezeres, v. "...SIBLE,
a. -MENT, adv. leesbaar, duidelijk.
LISIERE, f. zelfkant, boord ; leiband; (136) kant, zoom,
rn.; grens, v. * ...SOIR, m. schemel van eon rijtuig, M.
LISS E, f. lintwevers-schering, v. ; bindgaren ; (126) rahout,
o. ; (112) streep witte haren, v. ; lisses, (126) berghouten, barghouten, o. mv. scheersenten, v. my. *-, a.
glad. "-R, va. strijken, glad maken, likken, glanzen.
* -RON, M. lintwevers-scheerstok, M. "...SBUR, m. glassLINEAIRE, a. met -, naar lijnen gemaakt.
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LIV.

zer, m. *...szusB, f. glansster, V. "...80IR, M. glad-,
liksteen, M. "...WIRE, f. .glanskamer, v. -8, p1. (87)
steunhouten, o. my. "—SURE, f. glanzing, v.
LISTS, f. lijst, naamlijst, rot, v. ; - civile, civiele lijst,
toelage der kroon, v. * ...TEL, m. (13) pilaarlijst, v.
LIT, rn. bed ; legerstede ; bedding, v. grond, bodem, m.;
laag, v. ; fig. bed, huwelijk, o. ; - d'ange, ledekant, o.;
- brise, veldbed, o.; - en forme d'armoire, bedkast, v.;
- de justice, (26) koningstroon in het parlement ; regterlijke troon, m.; - nuptial, huwelijkshed, o.; - du
vent, windstreek, v. ; - de paille, - de plume, stroo-,
vederbed, 0. ; - de parade, praalbed ; - de repos, rustbed, o. ; - a roulettes, slaapbank, v.
LITANIE, f. tang en vervelend verhaal, o. *-S, pl. litanien (gebeden), v. mv.
LITEAU, m. (44) leger van den wolf bij deg, o. *-x, p1.
honte strepen in servetgoed, v. my.
LITER, va. zoutevisch inpakken; (20) de randen dikken
(bij het verwen); den zelfkant oprollen. * ... TERIE, f.
beddegoed, o. ; bedtoestel, m.
LITHARGE, f. half verglaasd -metaalschuim, 0. *...GA, a.
met metaalschuim vervalscht.
LITHOCALAME, f. versteende plantstengel, m. "...CARPE,
m. versteende vrucht, v. "...CHROME, m. schilder op
steen, m. * ... COLLE, 1. steenlijm, o. * ... GENESIS, f.
aardkunde, v. * ...GgOGNOSIE, f. kennis der steenen, v.
* ...GLYPHIE, f. steengraveerkunst, v. * ...GRAPHS, m.
steendrukker, m.
f. sleendrukkunst, v. steendruk, m. ; steendrukkerij, v. * ... IDS, a. steenvormig.
a. steenhard. N ...LABE, m. (36) steentang, v. * ... LOGIE, f. kennis en beschrijving der steenen, v. * ... MANCIE,
f. steenwaarzeggerij, v. "...MORPHITE, f. beeldsteen, m.
"...FHYLLE, f. versteend boomblad, o. * ._PHYTE, m.
steenplant, v. "...TOME, m.(36) ones tot het steensnijden,
o. "...TOMIE, f. (36) het steensnijden.
f.
steenverbrijzeling, v. * ... XYLE, m. versteend hout, o.
LITIER, m. glasschuim, metaalschuim, o.
LITIi RE, f. stroo (in stallen), o.; draag-, rosbaar, V.
LITIGE, m. twist, m. geschil, regtsgeding, o.
a. betwist wordende, in geschil.
LITISPENDANCE, f. (83) duur van een regtsgeding, m.
LITRE, m. (116) zwarte treurband, m. -lijst, v. *-,ned.
kan, v. ; ned. kop, m. * ... TRON, m. spint, v.
LITTgRAIRE, a. * - MENT, adv. letterkundig. "...RAL, a;
-EMENT, adv. letterlijk. * ... RALITE, f. al te letterlijke
vertaling, v. "...RATEUR, m. letterkundige, m. * ... RATURE, f. letterkunde, v. "...ROMANIE, f. razende zucht
tot de letterkunde, v.
LITTORAL, a. tot de kust -, tot het strand behoorende,
kust... "-, m. kustland, o. kustlanden, nw.
LITURGIE, f. kerkgebruik, o. -dienst, v. * ...GIQUE, a. tot
de kerkdienst behoorende.
LIURE, f. dik bindtouw ; bindsel, o. *-s, pl. (126) woeling, v.
LIVARDE, f. wrijfloutv, 0. ; voile a
sprietzeil, o.
LIVIDE, a. loodblaauw ; zwart en blaauw (van slagen);
fig. doodskleurig.
f. loodkleur, loodblaauwe
kleur; fig. doodskleur, v.
LIVRAISON, f. levering, aflevering, v.
LIVRE, m. boek, boekwerk, o. *-, f. pond, o.
f.
liverei, v. ; liverei-bedienden, m. mv.; haar van zekere
dieren, o. "...vRER, va. leveren, of-, overleveren; prijs
geven. SE -, vrf. zich overgeven, - overlaten. "...VRESQUE, a. erudition -, boekengeleerdheid, v. * ... VRET, m.
boekje ; livret, o. ; tafel van vermenigvuldiging, v.
* ...VRIER, M. broodschrijver, m.

LON.
f. (90) uitlooging, v. *...VIEL, a. geloogd.
LOBE, m. (74) kwab, kwabbe, lel, v. ; (53) zaadvliesje, o.;
f. lelletje, o.
- de Poreille, oorlapje, O.
Loc, LOCH, m. (126) soort van zinklood, o.
LOCAL, a. * - EMENT, adv. plaatselijk. * m. plants, v. lokaal, o. * - ISER, va. de plants aanwijzen ; er near
f. plaatselijke gesteldheid ; (92) kleur, v .
schikken.
LOCATAIRE, m. et f. huurder, m. huurster, v. * ... TEuB,

m. verhuurder, m. "...TIF, a. den huurder aangaande ; valeur locative, huurwaarde, v. * ... TION, f. verharing, verpachting, v. * ... TI, * ...TIS, m. huurpaard, o.
Locie, m. (126) log, v. logplankje, o. loglijn, v.
LOCHE, f. smeerling (visch), m. x-R, vn. loshangen, niet
vast zitten (van een hoefijzer).
LOCOMOTIF, a. zich vrij bewegende, van pleats verandef. stoomsleper op de ijzeren spoorrende.
wegen, m. lokomotref, v.
LOCUTION, f. spreekwijze, uitdrukking, v. gezegde, O.
LODIER, In. gestikte beddedeken, sprei, v.
LODS ET VENTES, m. pl. rekognitie-, rantsoenpenningen,
m. my.

Lo F, m.(126) loef, tvindzijde, v. * -FER, vn. loeven, opLOGARITHME, m. (123) logarithmus, m. verhoudingsgetal, o. * ...MIQUE, a. et f. logarithmisch ; logarithmische

reke nkunst, v.
LOCATE, f. (52) h is -, goed doorspekt.
LOGE, f. hut, v.: celletje, vertrek ; hok, yak, 0.; loots,
kraam, v. kraampje, o. ; (108) loge, v. "-ABLE, a. be-

woonbaar. 5 -MENT, m. woning, v. ; kwartier, logement,
o. ; inkwartiering ; (75) verschansing, v. * ... GER, vn. et
a. wonen, logeren, zijn intrek nemen; herbergen, huisvrf. zich huisvesten, investen, inkwartieren. SE
kwartieren ; -verschansen,-posteren,- legeren. * ...GETTE, f. hutje, o. * ...GEUR, m. verhuurder van gestoffeerde kamers ; slaapbaas, m.
LOGICIEN, In. redekunstenaar, m. * ...QUE, f. et a. -MEET,
adv. redeneerkunde, logica, v. ; redeneerkundig, -lijk.
Louis, m. woning, v. huis, o. ; herberg, v. kwartier, o.
corps de -, hoofdgebouw, middengebouw, o. 5 -TES, m.
pl. (77) leden der rekenkamer te Athene, m. my. * -TI.
QUE, f. letterredeneerkunde, algebra, v. * -TORIQUE, f.
verzameling van spreuken, bloemlezing van schoone gezegden, v.
LOGOGRAPHE, rn. snelschrijver, m. "...GRAPHIE, f.
kunst zoo snel te schrijven als men spreekt, v. * —GRITHE, in. woord-, letterraadsel, o. * ...MACHIE, f.
denst,ijcl, m.
Loi, f. wet, v. gebod, o.; magt, heerschappij, v.; allooi, o.
LOIN, adv. et pr. ver, wijd ; de -, van verre; au -, verre af ; - de, - que, het zij verre van... ; - d'ici, ver
van hier ; weg van hier ! revenir de -, van eene zware
ziekte hersteld zijn. * -TAIN, a. ver, ver afgelegen. -, m.
verte, v. verschiet, o.
LOIR, m. bcrgrat, bergrot, v.
LOISIBLE, a. geoorloofd. "...SIR, m. tijd, ledige tijd, m.;
h -, op zijn gemak.
LOMBAGIE, 1. (22) lendenzwakheid, v. * ...BAIRE, a. tot de
lenden behoorende. * ...BARD, m. bank van leening, v.
lombard, m. * ...BES, m. pl. leaden, v. my. * ...BOYER,
va. (128) tact zout verdikken. * ...BRIC, m. aardworm,
regenworm, ns.
LONDRIN, ns. namaaksel van londensch taken, o.
LONG, a. lang ; langdurig ; langwijlig, langzaam, traag.
s-, m. lenyte, v. ; le -, tangs ; tout le -, gedurende ;
au -, wijdloopig.

LUM.

LOU.
LONGANIMIT, f. langmoedigheid, lankmoedigheid, v.
LONGS, f. nierstuk, o.; leireep, m.
LONGER, va. kings gaan, - trekken, - zeilen.
LONGEVITE, f. langdurighe;d van leven, v. lang leven, O.
f. (101 en 1)
LONGIMETRIE, f. lengtemeting, v.
lengte, v. "...TUDINAL, a. -EMENT, adv. behoorende

tot -, volyens de geografische lengte ; in de lengte
strekkende.
LONG-JOINTS, a. cheval
langgebeend paard,
LONGTEMPS, adv. lang, lunge tijd, langen tijd.
LONGUE, f. (98) lange lettergreep, v.; (109)

o.

gestreepte
noot, v. ; a la -, langzamerhand, met den tijol; de main, sedert lang. * - MEET, adv. gedurende een langen tijd.
f. (126) latwerk, roosterwerk, o.
LONGUESSE, f. leiader in ontginning, v. * ... GUET, a. seat
Zang. * ... GUEUR, f. lengte; lanyzaamheid; langdurigheid, v. -S, pl. uitstel, o. ; talmerij, v. ; vervelende
plaatsen in een boek, v. MV.
LOPIN, m. (eetbaar) stuk, brok ; smeedbaar stuk ijzer, O.
LOQUACITI, f. babhelzucht, praatachtigheid, v.
LOQUE, f. lap, m. flarde, v. *...Qtr, a. (114) yebeten
door andere visschen. "...QUELE,
welbespraaktheid,
radheid van tong, v. * ... QUET, m. klink (eener deur),
v. "...QUETEAU, M. kleine klink, trekklink, v. knipje,
O. "...QUETTE, f. stuhje, o. ; rot gekaarde wol, v.
LORGNER, va. belonken, begluren, turen. "-IE, f. belonking, beyluring, v. "...ETTE, f. tuurglas, lorgnet, O.
* ...NEUR, m. ...SE, f. beyluurder, m.
v.
LORIOT, m. weduwaal; (4) trog, m.
LORMERIE, f. klein snzidsmerk; - ijzerwerk, O. "...MIER,
m. kleinkramer, kleinsmid, koopman in kleine ijzerwa-

ren, m.
Loins, adv. toen, in dien: tijd; - de, in den tijd van;
des -, van dien tijd af, van toen aan. "-QUE, C. wanneer, als, toen.
LOSANGE, f. schuinsche ruit, v.
LOT, m. deel, aandeel, o. ; lot, o.

kaveling, v. ; gros
loterij, v.
LOTS, a.
LOTIER,

a. (116) geruit.
prijs (in de loterij), m.;
hoogste lot, - prijs.. "-ERIE, f.

biers -, (97) goed voorzien.

m. lotusboom, m. "...TION, f. wassching, uit-,
afwassching, v.; (22) kruidenbad, voetbad, o. * ... TIR,
va. verloten, verdeelen; kavelen; de proof van een eras
nemen. "...TISSAGE, m. proefnenzing van erts, v. * ... TISSEMENT, m. verloting, verdeeling, kaveling, v.
LOTO, M. lotto, lottospel, O. •*-METRE, m. egyptisch brood, O.
LOTTE, f. aalrups, V.
LOUABLE, a. "-MENT, adv. loffelijk, prijselijk, prijzenswaardig ; gezond. "...AGE, M. huur, v. "...ANGE, f. lof,
m. lofspraak, lofluiting, v. -R, va. loftuiten, lof uitbazuinen. "...ANGEUR, in. (97) uitbazuiner, m.
LOUCHE, a. scheel, scheelziende; duister, dubbelzinnig ;
vin troebele wijn, m. "-, f. moeslepel, M. *--R, vn.
school zien.
LOUDIER, m. grove deken der gevangenen, v.
LOUER, va. verhuren, huren; loven, prijzen. SE - vrf.
zich verhuren ; zich roemen ; se - de, tevreden zijn met...
"...EUR, M. "...BUSE, f. verhuurder, -ster ; loftuiter,
vleijer, m. pleister, v.
LOUGRE, m. logger (schip), M.
LOUIS D'OR, m. Louis d'or (fransch gouden muntstuk), m.
Lour, m. wolf, m. ; beengezwel, o. ; fig. beer, schuldeischer,
m.; groote knijptang, v.; entre chien et -, tusschen licht
en donker; - cervier, losch, lynx, m. ; - garou, weerwolf; fig. buffel, norsch mensch, m. ; - marin, - de
mer, zeewolf (visch), m.

LOUPE,
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f. wen, klier, v. ; knoest (van boomen), m. ; ver-

grootglas, o.; ruwe diamant, m. panel, v. "...PEUX, a.
knoestig; klier-, wenachtig.
LOURD, a. zwaar, lomp, ongeschikt, plomp ; traag, log,
dom. "-AUD, m. lonzperd, domkop, m. -E, f. lomp wijf,
O. * -EMENT, adv. zwaar ; ongeschiktelijk ; grovelijk.
"-ERIE, "-ISE, f. lompe streek, m. lompheid, v. * - EUR,
f. zwaarte, logheid, v.
LOURRR, va. (109) noten slepen.
LOUSSEAU, LOUSSET, M. (126) hoosgat, o.
LOUTRE, f. otter, bever ; hoed -, m. mof van beverbane, v.
LoavE, f. wolvin ; steentatzg, v. "-R, va. borer met de
steensnijderstang. * -T, a. wolfgraauw (van paarden).
"-TEAU, "...VART, m. jonge wolf, m. "-TER, vn. jongen werpen (van wolven). "-TERIE, f. yereedschap tot de
wolvenjagt, 0. ; plaats waar dit bewaard wordt, v.
"-TIER, m. opperjagermeester bij de wolvenjagt, M.
LOUVOYER, va. (126) laveren.
LOUVRE, m. een paleis te Parijs ; fig. prachtig huis, o.
LOVER, va. (126) een kabel opschieten.
LOXODROMIE, f. (126) schuinsche zezling van een schip,
v. * ... MIQUE, a. (126) tables -s, streektafels, v. inv.
LOYAL, a. * - EMENT, adv. echt, onvervalscht ; regtschapen,
getrouw, -elijk, opregt, -elijk. * - ISTE, M. koningsvriend
(in Engeland), m.
LOYAUTE, f. getrouwheid, regtschapenheid; goede trouw, v.
LOYER, iu. huishttUr, v. ; loon, arbeidsloon, o. ; dormer
huren.
verhuren prendre
LUBERNE, f. wijlje van den luipaard, O. "...BIE, f. grit,
kuur, v.
LUBRICITL f. geilheid, onkuischheid, v. "...FIER, va. glibberig -, glad maken. "...QUE, a. -MEET, adv. geil, ontuchtig, onkuisch; onkuischelijk.
LUCARNE, f. dakvenster, O.
LUCCIOLE, f. glimwornzpje, 0.
LUCIDE, a. holder, klaar ; fig. helder van verstand;
intervalles -s, goede vlagen, heldere oogenblikken (van
f. helderheid (van vereen krankzinnige).
stand), v.
LUCIFER, M. morgenster, v.; duivel; jevallen engel, m.;
strijkzwavelstokje, O. "...PIQUE, a. licht voortbrengende.
"...FUGACE, * ...FUGE, a. lichtschuw, lichtvliedend. "...METRE, M. luchtmeter, m.
LUCRATIF, a. "...CRATIVEMENT, adv. voordeelig, winstgevend. * ... CRE, M. winst, v. voordeel, O. * ...CUBRER,
vn. blokken, studeren in den yacht.
LUETTE, f. huig, v. lelletje (in de keel), O.
LUEUR, f. schijn, m. schijnsel, o. ; fig. straal (van hoop), M.
LUGUBRE, a. * - MENT, adv. treurig, droeviy, naar; treariglijk, droeviglijk.
Las, pron. hij, hem, haar, aan hem, aan haar.
LUIRE, vn. schijnen, lichten, schitteren. "...sArrr, a. schijnend, lichtend, blinkend, glunzig ; ver
glimworrn,
m. glans, M.
glznsterworm, m.
LUMIERE, f. licht, o. lichtstof ; klaarheid, v. glans, m.;
aangestoken kaars, - lamp, v.: laadgat (van een
schietgeweer) ; (76) windgat; (19) daglicht, leven, o.;
fig. kennis v. doorzigt, o. ; inlichting, verlichting, v.;
groot geleerde (het licht zzjner eeuw), m. "-s, pl. geleerdheid, v. "...MIGNON, M. brandende pit eener kaars,
- lamp, v. ; brandend endje kaars, O.
LUMINAIRE, m. lichtgevend voorwerp ; (37) licht ; hemellicht, lichtgevend ligchaam, o. ; verlichting (eener kerk),
v. ; fig. gezigt, O. * ...NEUX, a. helder, blinkend, schitterend, verlichtend. * ... NIQUE, a. licht voortbrengende.
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MAC.

MAC.

LUNAIRE, a. tot de maan behoorende. *-,

f. (53) maan-

kruid, o. "...NAISON, f. maanscmzloop, m.
m.
a. maanziek; fig. wonderlijk, koppig; grillig.
maanzieke, krankzinnige, m.
Kopperrnaandag,
perdu,
m.
Maandag,
m.
;
LUND',
LUNE, f. maan; (19) maand, v.; (90) zilver, o.; nounieuwe maan; pleine -,_.voile maan. *-8, pl.
velle
fig. kuren, grillen, nukken.
LUNETTE, f. kijkglas, o. ; bril (van een sekreet) ; bril
(borstbeen van gevogelte) ; snort van onderwal, m.;
(113) kleine halvemaan, lunet (vestingwerk), v.; d'approche, verrekijker, m. ; - a facettes, ruitjesglas, o.
*-s, pl. brit, m. ; blindlappen of kappen van een
"...TER,
paard, m. my. ; venstertjes, luchtgaten, o. my.
va. brillen (een brit gebruiken). "...TIER, m. brillenmaker, -handelaar, m.
LUNI-SOLAIRB, a. cycle -, (101) zonne- en maansjaarskring, M.
LUNULE, f. (64) halvemaansfiguur, v. "-s, pl.(101) wachters, m.
LUPIN, M. vijgeboon,boksboon, v. "-ELLE, f. roode klaver, v.
LURIDE, a. bleek, doodsch.
LURON, M. * -NE, f. gezonde kerel, m. ; moedig flunk wijf, O.
LUSEAU, M. kerkhof, o. ; relikiekast, v.
LUSIADE, f. een heldendicht van Camoens.
Lusn m. (126) huizzng, v. schiemansgaren, O.
LUSTR AGE, a. glanzing, V. "...STRAL, a. eau -e, (77)
zuiveringswater, 0. "...STRATIF, a. glansyevend.
LUSTRE, rn. glans, luister ; kroonkandelaar, m. kristallen kroon, v.; tijd van vijf jaren, rn. "-R, va. glanzen,
m. glanzer, m. * ... INE, f. glanzige
opluisteren.
zijden stof, v. "...OIR, m. glans-, likhout; glansvilt, O.
LUSTRUCU, a. dam, onnoozel, eenvoudig. "-, m. slecht
mensch; gait, schalk, m.
LITT, M. (00) bereid leem, o. "-ATION, f. bestrijking
met teem, v. * -ER, va. met leenz..bestrijken.

MA, pron. mijn, mijne.
MACADAMISER, va. macadamiseren (een weg).
MACARON, m. amandel-, bitterkoekje, o. * -EE, f. makaronisch gedicht, o. *-I, ns. macaroni, (italiaansch gebak),
na. MV. * -IQUE, a. makaronisch (van zekere verzen).
* -ISME, M. zoodanige dichttrant, nh.
MAaDoINE, f. (52) mengsel van moesgroente; zeker
kaartspel, O.
MACgRATION, f. kastijding (des ligchaams) ; weeking, v.
* ...RER, va. kwellen, kastijden (het ligchaam); laten
weeken, inweeken.
MACHABf:ES, M. pl. boek der Makabeen, o.
DlacHE, f. veldsalade, v. *---couLis, In. (77) borstwering,
V. * --DRU, M. gulzigaard, as. "-PER, m. hamerslag,
m. ijzerschuim, O. "-LAURIER, in. (97) dichter, ns.
* -LIERE, a. dents -s, bak-, maaltanden, m. mv. kiezen, v. my. *-MOURE, f. brokken van scheepsbeschuit, o. mv.
MACHER, va. kaauzven; tig. voorkaauwen; - de haut,
zonder eetlust eten, met lange tanden den. * ...CHEUR,
...SE, in. f. kaauwer, -ster ; vreetzak, m. v.
trouwelooze
MACHIANth#ISME, M. machiavelistische
vn. mastaatkunde, v. machiavelismus, o.
chiavelistisch handelen.
NhCHICATOIRE, m. kaauwzniddel, o.
MACHICOT, M. (140) zanyer, m.

LUTH, M. (109) hat, v. *-Ex, a. meer dan viersnarig.
LuTsfinArtismn, m. Lutherdom, O. "...BIEN, -NB, a. et

m. f. luthersch ; Lutheraan, m. Luthersche, v.
LUTHIER, m. luitmaker, m.
LUTIN, m. kwelkrommel, -duivel, m. spook, kaboutermannetje ; woelig dartel kind, o. va. at n.pla-

gen, kwellen, woolen; razen, tieren.
LUTRIN, us. koor-, zanglessenaar, m.
LUTTE, f. worsteling, v. strijd, worstelstrijd, m. "-Lyn.
worstelen, strijden, kampen. "...TEUR, m. worstelaar,
kampvechter, rn.
LUXATION, f. (36) verrekking der leden, v.
Luxn, m. weelde, overdaad, pracht, v. *--R,va.verrekken.
LUXURE, f. ontucht, onkuischheid, v. "...MANCE, f. weelderige groei (van onkruid), m. * ...RIANT, a. (53) weelderig, geil. *...RIEUX, a. ontuchtig, onkuisch, wulpsch.
"...Nit LUZERNE, f. spurrie, rups-, spaansche klaver, v.
RE, f. spurrieland, o.
LY, M. chinesche mijl, v.
LYCANTHROPE, M. (20) weerwolf, ijlhoofdige die zich verbeeldt een wolf to zijn, m. "...PIE, f. zoodanige ijlhoofdigheid, v.
LYCEE, M.

lyceum, o. lands-, stadskostschool, v.

m. lichtLYCHNITE, f. marmer van Paros, O.
plant, v. "...NOMANCIE, f. waarzeggerij uit het licht, v.
LYGODION, m. varenkruid, O.
LYMPHATIQUE, a. (74) tot het waterachtige vocht behoorende. "...PRE, f. waterachtig vocht des ligchaams, O.
LYNX, m. losch, lynx, m.
LYRE, f. (77) Tier; her (gesternte), v. "...Ill, a. (53) tierlierdichvormig. 5 ...RIQUE, a. lyrisch, lier...; poete
lierzang, M.
lierdicht, o. ; poeme
ter, ns. ; poesie
"...RISME, M. bezielde
M. lierbespeler, M.
LYTTE, Lwormpje oncler

verhevene stijl,

M. "...RISTE,

de tong der honden, o.

MACHINAL, a. "-EXERT, adv. werktuigelijk. * ...NATEUR,
m. aanlegger, smeder, M. "...NATION, f. brouwing, smeding, v. listige -, booze aanslag, M. * ...NE, f. kunstwerk, werktuig ; fig. middel, werktuig, o. ; kunstgreep,
v. ; - ronde, het wereldrohd. * ...NER, va. brouwen,
smeden (jets kwaads). a. gebruik van machinen, O. * ...NISTE, m. kunstwerkmaker, as. "...NOIR,
xn. (93) likhout, o.
MACHOIRE, f. kinnebak, v. kakebeen, o. ; fig. domoor, m.
* ...CHONNER, va. kieskaauwen; hard graveren. "...CHU\ a.
B AT, M. (10) leerjongen; knoeijer,
(10) bekladden, onzuiver drukken.
MACIS, ns. foelie, v.
MACLE, MACRE, f. waterkastanje, o.; (116) ruitzverk ; (114)
kruisnet, o. ; pantsermalie, v.
MAcoN, m. metselaar, ns. "-NAGE, M. metselwerk, o.
"-NER, va. metselen, toemetselen ; fig. slecht werk maken. "-NERIE, f. metselwerk, o. ; met selarij ; vrijmetselarij,
V. "...NIQUE, a. de vrijmetselarij betreirende, maconniek.
MAQUE, f. hennepbraak, v. "-R, va. hennep braken.
MACREE, f. (126) springtij, O. "...CREUSE, f. meereend, v.
MACROBIOTIQUE, f. kunst om het boron to verlengen, v.
"...aPHALE, a. langhoofdig. * ...CHERE, a. langhandig.
f. tuniek met lange mouwen, v. * ...COSME, ru. de
wereld in het groat, het heelal.

MAI.
f. (10) bekladditzg, V. ...LATURE, f. misdruk; grof pakpapier, O. "...LE, f. vlek, smet; (101)
zonnevlek, v. "...LER, va. (10) bekladden, bemorsen.
vn . afsmetten, afgeven.
MADAME, f. mevrouw, vrouw ; (eert.) oudste dochter des
konings van Frankrijk, v.
MADEMOISELLE, f.juffer, mejuffer, j u fvrouw, ,mejufvrouw, v.
MADONE, f. Mariabeeld, o. madonna, v.
MADRg, a. gevlekt, gespikkeld, bont; loos, doortrapt, listig.
"-, m. looze vos, nr. ,-PORE, M. sterkoraal, v.
MADRIER, m. zware eiken plank, v.
MADRIGAL, m. klein zinrijk gedicht, puntdicht, O.
MADRURE, f. huidvlek, v. ; aders (in hout), v. mv.
MAeSTRAL, En. noordwestewind (in de Middell. zee), M.
MATTLf.:, a. dikwangig, opgezet van wangen.
MAGANESE, f. magnesia, v.
MAGASIN, in. pakhuis, magazijn, o. ; groote mand achter
aan den postwagen, v. "-AGE, m. ligtijd der koopwaren in een magazijn, w.; pakhuishuur, v. "-ER, va.
in een magazijn opslaan. "-IER, in. pakhuismeester, M.
MAGDALi:ON, m. rolpleister, V. "...DELONNETTES, f. pl.
Magdalena-nonnen, v. mv.; Magdalena-klooster, O.
MAGES, m. pl. (77) geleerden, wijzen, priesters (bij de
Perzen), m. my. "...GICIEN, M. -NE, f. toovenaar, m.
tooveres, v. * ... GIE, f. tooverkunst, tooverij, v. ; fig.
het betooverende, begoochelende ; la - noire, de zwarte
kunst. "...GIQUE, a. betooverend, tooverachtig.
AGISTER,
grootmeesterschap van Malta ; (90) meesterpoeder, bezinksel, O. "...STRAL, a. -EMENT, adv.
meesterachtig. "...STRAT, ni. nzagistraatspersoon, na.;
overheid, regering, v. -USE, f. regering, v. overheidsambt, O.
MAGNANIh RE, f. plaats voor de zijwortnenteelt, v.
MAGNANIMR, a. "-MENT, adv. .grootmoedig; -lijk. "...NIMITE, f. grootmoedigheid, v.
MAGNAT, m. magnaat, hongaarsch edelman, m.
MAGNP.SIE, f. magnesia, v. "
magnesia-metaal, o.
MAGNETIQUE, a. tot den zeilsteen behoorende ; magnetisch, aantrekkend. "...TISER, va. magnetiseren, genezen door het dierlijk magnetismus. "...TISEUR, m. genezer door het dierlijk magnetismus, m. "...TISME, m.
kracht
eigenschap van den zeilsteen, v. ; dierlijk magnetismus, o.
MAGNIFICENCE, f. pracht, heerlijkheid, v. luister, M.
"...FIQUE, a. -MENT, adv. prachtig, heerlijk, kostbaar,
luisterrijk; prachtiglijk.
MAGNOLE, "...LIE, f. magnolia-Hoot, v. * ...LIER, M.
magnoliaboom, m.
MAGO'T, m. groote aap, m. ; chinesche pop, v. ; zeer leelijk mensch ; verborgen schat,
MAHOMP.TAN, "-E, a. et m. f. mahomedaansch ; mahomedaan, tn. ; mahomedaansche vrouw, v. "...TISME, M.
mahomedaansch geloof, O.
MAHUTE, f. kruipend heestergewas, o. ; katoenboom, m.
11AI, tn. Mei, Bloeirnaand, v. ; meiboonz, meitak, M.
MALE, f. baktrog ; (14,6) druipbak, M.
MAIGRE, a. mager ; fig. schraal, dor ; four
vastendag,
m. *-, m. muger (mager vleesch), o. ; vastenspijs, v. *-,
adv. faire
vasten houden. * - LET, "...GRET, a. magertjes, schraaltjes. * - MENT, adv. schraal, gemeen.
"...GREUR, f. magerheid, schraalheid, v. "...GRIR, vn.
imager worden, vermageren.
MAIGUE. MEGUE. f. wei, hui, V.
MAIL, at. malie, houten kolf, v.; maliebacin, v. -spel, o.
zware homer ; geweekte kalk, m.
MAILLE, f. maas, v. sleek, nr.; vlek in het oog ; malie ;
MACULATION,
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(126) ruimte, lucht, v. ; half loud (gewigt), o. ; heller,
penning (munt), m.; fer maille, ijzeren venstertralie, v.
"...LER, va. mazen maken, breijen, knoopen. SE -, vrf.
bonte vlekken krijgen (van patrijzen) ; knoppen zetten
(van druiven). "...LET, M. stamper ; houten hamer, M.
* ...LETAGE, no. (126) spijkerhuid, v. * ...LETER, va.
(126) de kiel bespijkeren. "...LEUR, M. nettenbreijer, M.
"...LOCHE, f. beukhamer, moker, M. "...LOT, m. luijer,
luur, feitel, v. bakergoed, o. ; (108) sluitbroek, v. "...LURE, f. vlekken op de veren (van patrijzen), v. MY.
MAIN, f. hand ; belofte bij handtasting ; fig. magt, v. gezag ; handschrift, o. ; voorhand, v. ; (46) slag, sleek,
trek ; (87) kwast ; poot,
bock (papier), o. ; en vebeginnen to vechten ; etre aux -s, handgenir aux
meen zijn ; a - armee, gewapenderhand ; h la -, met
de hand; sous -, onder de hand, onderhandsch, onderhands ; in het geheim. "--CHAUDE, f. (150) handjeplak,
O. "—COULANTE, f. leuning-rigchel, rn. *--COURANTE,
f. legger (bock), M. "—D'OEUVRE, f. fatsoen, o. bearheiding, v. " -TERME, f. pacht, v. "-FORTE, f. handbieding aan de justitie, v. sterke arm, m. *--LEVEE, f.
(83) opheffing van een beslag, v. "-MISR, f. beslag, arrest, O. * --MORTE, f. (83) doode hand, v.
MAINT, a. menig, menige, veel, verscheiden ; rnainte-fois,
maintes fois, menigmaal.
MAINTENANT, adv. tegenwoordig, nu, thans.
MAINTENIR, Vn. handhaven, onderhouden, beschermen;
• staande houden. SE -, vrf. zich handhaven, zich staande
houden. "...TENON, M. kruisje (borstsieraad), O. * ...TENUE, f. (83) handhaving, bevestiging, v. "...TIEN, in.
behoud, o. handhaving ; howling, gestalte, v.
MAIRE, m. burgemeester, hoofdofficier, hoojdschout, M.
f. waardigheid-, v ambt-, huis van den maire, O.
MAYS, m. turksch koren, mats, O.
MAIS, e. maar, doch, echter; je n'en puis
ik kan het
niet helpen, het is mijne schuld niet.
MAISON, f. huis, gebouw, o. ; kuishouden, huisgezin;
geslacht, o. familie, v. ; parlement, o. ; - d'arret - de
correction, - de force, gevangenis, v. tucht-, werkhuts, o. ; - de commerce, - de plaisance, - de
ville, handels-, lusthuis; stadhuis, o. ; - du rui, huis
des konings, o. hofstaat, m.; les douse maisons, (101)
de twaalf teekens van den dierenriem, o. mv.; les pe
tites maisons, het dolhuis. "-NAGE, no. timmerhout,
O.
huisgezin, O. * -NETTS, f. huisje, O.
MAISTRANCE, f. kommandeurs en onderbazen op de werven, m. mv.; vast korps scheepsofficieren, O.
MAITRE, a. voornaamst, hoofd
hooq
opper.... "-,
m. meester, heer, baas, eigenaar ; leermeester, onderwijzer, m. ; se rendre -, zich meester maken; - autel,
hoogaltaar, o. ; - bau, grootste dekbalk, m. ; - cable,
(126) grootst ankertouw, o. ; - a chanter, - a danser,
- d'ecole, zang-, dans-, schoolmeester; - de vaisseau, scheepskapitein, gezagvoerder, m. ;
eerste klerk, tn.; --couple, (126) grootste spant, V.
--fripon, aarts-, grootste schelm, no.; --garcon, meesterknecht, in. ;
hofmeester, m. ; - des basses oeuvres. nachtwerker, sekreetruimer; - des hautes
oeuvres, scherpregter, beul, tu. "...TRESSE, f. meesteres,
vrouw, eigenares; leer-, schoolmeesteres ; gebiedster,
minnares, vrijster, v. ;
ancre, (126) grootste anker, O.
"...TRISE, v. meesterschap, -regt, gild, O. "...TRISER,
va. beheerschen, overheerschen, vermeesteren
MAJESTg, f. majesteit, heerlijkheid ; waardigheid, v.
*...TuEux, a. ...SEMENT, adv. grootsch, heerlijk, verhe; ton -, (109) bovenstem, v.
ven, statig,
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MAL.

MAJEUR, a. mondig, meerderjarig ; hoog, hooger, gewigtiger. * -E, f. (82) eerste stelling eener sluitrede, v.
MAJOR, M. (56) majoor, m. ; -general, generaal-majoor,
m.; kat -, generale staf, tn. -AT, m. majoraat, regt
van eerstgeboorte, O. "-DOME, m. opperhofmeester, m.

mondigheid, meerderjarigheid ; meerderheid
(van stemmen), v.
MAJUSCULE, a. lettre
groote-, hoofdletter, v.
MAL, M. kwaad ; ongeluk, o. ramp ; moeite, v.

; nadeel,
o. schade; ziekte, kwaal; smart, pijn, v.; - caduc,
vallende ziekte;
contagieux, besmettelijke ziekte, v.;
d'aventure, nagelzweer; - de coeur, walging, misselijkheid, v.; - de dents, - de tete, - de ventre, tand-, hoofd-,
buikpijn, v.; - d'enfant, barensnood, m.; - de mer,
zeeziekte ; - de terre, scheurbuik, m. *-, adv. kwaslecht, erg ; onpasselijk.
MALACHITE, f. malachietsteen, m.*...CIE, f. (22) belustheid,v.
MALADE, a. et m. f. ziek, krank, ongesteld ; zieke, kranke, m. en v. "...DIE, f. ziekte, krankheid, ongesteldheid,
zucht, v.; - du pays, heimwee, O. "...DIF, a. ziekelijk.
"...DRERIE, f. leprozen-, lazarushuis, o.
MALADRESSE, f. onhandigheid, onbehendigheid, lompheid, v.
MALADROIT, a. et m. onhandig, lomp, ongeschikt; lomperd, onhandig mensch, m, * - EMENT, adv. onhandiglijk.
MALAISE, ni. ongemak, o. ongelegenheid, v. moeijelijke
staat, m.; onbehagelijkheid, v. "...AISE, a. -RENT, adv.
ongemakkelijk, moeijelijk, zwaar ; arm, bekrompen; bezwaarlijk.
MALANDRES, f. pl. (112) knieboogskloven, v. mv. "...DREUX,
a. beschadigd, verrot (van hoot).
MAL-h-PROPOS, a. to onpas, ongelegen.
MALAVISE, a. onberaden, onbedachtzaam.
MALAXATION, f. (2) weekmaking, kneding, v.
MALEaTI, a. mismaakt, wanschapen, lomp.
maLE, m. man, m.; ntannetje (van een dier), o. *-, a.
mannelijk ; manmoedig ; krachtig, sterk.
MALEBATE, f. gevaarlijk persoon, m. "...BOUCHE, a.
kwaadsprekend.
f. stinkende mond, m.
MALEDICTION, f. clock, m. vervloeking, v. "...FICE, M.
betoovering, v.; kwaad daaruit ontstaande, o.
a. betooverd ; kwijnend. "...FIQUE, a. van een kwaden
invloed (van pluneten).
M.ALENCONTRE, f. ongeluk, o. rampspoed, M. * ...TREUX,
a. ...SEMENT, ad, rampspoedig. ongelukkig, -lijk.
MAL-EN-POINT, adv. in een slechten staat.
MALENTENDU, M. misverstand, o. dwaling, v.
MALENUIT, f. angstige
slapelooze nacht, M.
MALEPESTE, int. de duiker! de drommet!
MAL-ETRE, m. ongesteldheid, v. kwalijk bevinden, O.
M ALEVOLE, a. kwalijkgezind ; niet goedgunstig.
MALFAcON, f. misstand, m.; gebrek nun eenig week, O.
"...FAIRE, V11. kwalijk
kwaad doen. "...FAISANCE, f.
boosaardigheid, v. "...FAISANT, a. boos-, kwaadaardig;
nudeelig. "...FAIT, a. mismaakt,misvormd.
m. kwaaddoener, misdadiger, booswicht, M. "...FAM..g,
a. in een slechten naam, ter header fount, berucht.
MALGRI., prep. in weerwil, tegen toil en dunk, ondanks,
in spidt van, niettegenstuande.
M aLHABII.E, a. * - MENT, adv. onhandig, onbedreven.
f. ongeschiktheid, onhandigheid, onbekwaamheid, v.
MALHEUR, to. ongeluk, onheil, ongeval, a. ramp-, tegenspoed,
par
bij ongeluk ; - itl wee! * - Eux, a.
...SEMENT, adv. ongelakkig, rampspoedig,
ellendig ; slecht, arnyzalig ; ongelukkiglijk.
nt. ongelu kkige ; el lend eli ng , snood aa rd , i , erachtelijk mensch,
MALHONNETE, a. k -MENT, adv. onbeleefd, onheusch, on-

MAN.
betamelijk ; oneerlijk, onbeleefdelijk, onheuetchelijk.
f. onbeleefdheid, onheuschheid, v.
MALICE, f. boosheid, kwaadaardigheid, arglistigheid,
snoodheid, guiterij, v.; moedwillzgestreek, m. *...ciBtrx,
a. ...SEMENT, adv. boos, kwaadaardig, arglistig ; kwaadaardiglijk, moedwilliglijk; met boosheid.
MALIGNEMENT, adv. boos-, kwaadaardiglijk.
f. boosheid, boosaardigheid, v.
a. boos, boosaardig, ondeugend; bijtend, slim ; maligne joie, leedvermaak, O.
MALIN, M. duivel ; slimme gast, m. *-E, f. (126) springtij, o. -vloed, m. "-GRE, a. zwak, magteloos.
MALINTENTIONNE, a. kwalijkgezind.
MALIQUE, a. (90) acide
appelzuur, O.
MALITORNE, a. et m. lomp; lomperd, m.
MAL-JUGS, m. kwalijk uitgewezen
slecht vonnis, O.
MALLARD, M. kleine schaarslijperssteen, m.
MALLE, f. valies, o. ; maal,' brievenpost, v. ; kleine reiskolfer, m. ; kas der marskramers, v.
MALLEABILITE, f. buigzaam-, smeedbaar-, rekbaarheid,
v. "—ABLE, a. smedig, buigzaam, smeedbaar, rekbaar.
"...OLAIRE, a. knokkelachtig. "...OLE, m. (74) voet-,
enkelknokkel, m.
MALLETIER, m. valiezen-, koffermaker, m.
* ... LETTE,
f. ransel, m. klein valies, bundeltje, O.
post-, stelpaard, O.
MALMAISON, f. wi.lde zoethoutboom, m. "...MENER, va.
kwaad doen.
mishandelen, Teed
MALOTRU, a. ellendig, mismaakt."-,m. ellendig -, berooid
mensch, m. "...LOUIN, M. inwoner van St. Motto, us .
MALPROPRE, a. "-MENT, adv. vuil, morsig, slordig ;
slordiglijk, onzindelijk. *-Tk, f. onzindelijkheid, v.
MALSAIN, a. ongezond. "...SLANT, a. onbetamelijk, onvoegzaam, ongepast. "...SONNANT, a. (31) aanstootelijk.
MALT, m. moat, m.
MALTAILLE, a. (116) kwalijk gesneden. "...TALENT, at.
kwaadwilligheid ; kwalijkgezindheid, v. ; wrok, M.
MALTE, f. ordre de -, (23) Malthezer orde, v.
MALTdTE, f. knevelarij, geldarpersing, V. "...TOTIER, m.
knevelaar, afperser, M. "...TRAITER, va. mishandelen,
onregt doen. "...vAcEEs, f. pl. maluzve-planten, v. mv.
"...VEILLANCE, f. kwaadwilligheid, afgunst: kwalijkgezindheid, v. "...VEILLANT, a. et no. kwaadwillig,
afgnnstig; kwaadwillige, kwalijkgezinde, m.
MALVERSATION, f. wungedrag, o. ontrouw (als verantwoordelijk anibtenaur) : verduislering (van penningen), v.
"...VERSER, vn. zijn ambt (in het beheer van penningen)
net getrouw waarnemen; penningen verduisteren.
MALVOISIE, f. nialveziewijn, m. *...vouLu, a. kwalijk gezien.
MAMAN, f. mania, moeder, v.
MAMELLE, f. burst, mam, m. pram, v. ; uijer, M. "...MELON, m. tepel, wratje op de hoist, o. "...MELU, a.
zwaar van boezem, - van borsten.
M'AMIE, M'AMOUR, f. liefje, hartje, mijn lieve.
MAMILLAIRE, MAMMIFORME, a. tepelvormig.
MAMMALOGIE, f. kennis der zoogdieren, V. "...MALOGUE,
f. lijst der zoogdieren, V. "...MAUX, "...MIFERES, M. pl.
zoogdieren, o. mv.
MAN ANT, M. landman, doipeling ; fig. boerenkinkel, ni.
MANCELLE, f. ketentje ann den lulls der paarden, O.
no. steel, greep, no. heeht, handvatsel, a. ; -MANCHE,
bezentstok, no. "-, f. mouw, v.; kunaal,o.*--Rorts,
in. pl. ploegstuart, ni.; (IN) strop, ophouder; (93)
stootlap, m. ; (10) kantteekening, v. * ... CHETTE, I. lab,
lob, v. * , nl. mof, v. ; glazen cilinder, nt. * ...CHOT,
a. eettliandig.

MAQ.

MAN.
MANDARIN, m. Mandarijn (voorname Chimes), in.
MANDAT, m. mandaat, bevel (van den paus enz.); bewijs

tot betaling, o.; volmagt, v. orderbriefje ; staatsbiljet, o.
* -BR, va.
* --AIRE, M. gevolmagtigde, mandataris, m.
een mandaat afgeven ; bevolmavigen.
MANDE, m. pijpenmandje, o. * -MENT, m. bevelschrift,o.;
last, m. aanwijzing, v. "-R, va. melden, berigten ; gelasten ; ontbieden.
MANDIBULE, f. kinnebak, m. "...DILLE, f. overmantel
der lakkeijen, rn. "...DOLINE, f. kleine citer, mandoline, v. * ...DRAGORE, f. (53) aluin, m. "...DRERIE,
f. (63) vol werk, 0. "...DRIN, m. doorslag, m. ; spil,
v. "...DUCATION, f. het eten of nuttigen bij het
H. Avandmaal.
MANEAGE, m. het kosteloos laden en lossen door de matrozen.
MANGE, m. rijschool, -kunst, -baan, manege; fig. gelistige handeling, v. listig gedrag, o.
heime
MaNES, m. pl. schimmen, v. mV.
MAN-ESTIER, m. wilde ploegos, rn.
MANGANESE, f. bruinsteen, m. * ...NESIATE, M. bruinsteenzout, o.
M.ANGEABLE, a. eetbaar. * ...GEAILLE, f. voeder, voer
(voor vogels), o. ; spijs, v. eten, o. * ...GEOIRE, f. kribbe, v.
va. eten, spijzen ; vreten; opeten,
vreettrog, m.
un mangeopvreten ; verteren, doorbrengen ; invreten ;
in. het
tout, een verkwister. SE -, vrf. gegeten worden.
eten, o. spijs, v. kost, M. * ...GERIE, f. het overdadig
- de
eten ; fig. afkneveling, v. *...GEuR, m. eter,
crucifix, schijnheilige, pilaarbijter, m. * ...GEURE, f.
knaauwsel, o. ; mot in de kleeren, v. ; voeder voor wilde
zwijnen, o. * ...GEUSE, f. eetster, v.
V. * ...GLIER, M. worMANGLE, m. wortelboom-vrucht,
telboom, m. * ...GONISATION, f. artsenijvervalsching, v.
MANGONNIER, M. vischopkooper, M.
MANGUIER, m. mangoboom, m.
MANIABLE, a. handelbaar ; handzaam, lijdzaam, bewerkbaar, smedig, gedwee.
MANIACAL, a. ljlhoofdig. * ...AQUE, a. et m. krankzinnig ;
krankzinnige; ijlhoofdige, M.
MANICHORDION, M. klavikordium (speeltuig), o.
MANICLE, f. (93) lederen duimriem, m. *-s, pl. handboeijen, v. my. *...coN, rn. buideldier, o. -rat, v.
MANIE, f. razende
dolle zucht, verzotheid, woede, v.
MANIEMENT, m. behandeling, betasting ; beweging met
de :handen en voeten, v. ; beheer, o. * ...NIER, va. be-- voelen, betasten; behandelen ; regeren (een paard);
bewerken; voeren, besturen; verschieten (het koren) ;
au -, bij het gevoel; onder de behandeling.
MANIERE, f. wijs, wijze, manier, v. aard, m.; gewoonte ;
(92) behandeling, v. ; de - que, zoodat. *-s, pl. manieren, my. handelwijze v.
a. gedwongen, onnatuurlijk, gekunsteld.
schilder die de
natuur niet volgt, in.
MANIFESTATION, f. openbaring, bekendmaking, v. "...FESTE, a. -MENT, adv. blijkbaar, klaarblijkelijk. * .. FESTE, in. manifest, o. openlijke verklaring, v. * ...FESTER,
va. openbaren, bekend maken. SE -, vrf. zich openbaren, zich vertoonen, zich doen kennen.
MANIGANCE, f. streek, looze trek, m. * -R, va. brouwen,
smeden, bekuipen.
MANIGUIERE, * ...GUERRE, f. (114) aalfuik, V.
MANILLE, f. (46) tweede matador ; armring, voetring
(der negers), rn.
MANIOC, m. (53) maniok, m. "...OLLB, f. spieringnet, o.
MANIPULATION, f. behandeling, bewerking, v. *...ruLB,

m.
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-R, va.
prieaterlijke armband, m. ; (2) handvol, v.
(2) behandelen, bearbeiden.
MANIQUE , f. (93) duimring, m. handleder, 0.
MANIVEAU, m. bennetje, o. * ...VELLE, f. spil, v. handschroefstok, in. ; roerpin, v.
vat, o. handboom,
MANNE, f. manna, v. hemelbrood, o. ; teenen wieg, v.;
mandje, o. * -LETTE, f. pijpemandje, o., "-Qum, m.
draagkorf ; ledeman, Zeeman ; fig. zetbaas, in. stroopop, v. "-QUINAGE, rn. beeldhouwwerk aan gebouwen, o.
*-QuiNg, a. (9'2) gedwongen, stijf.
MANOEUVRE, M. opperman, m. *-, f. beweging, werking
van een schip ; beweging (van troepen), v. ; beleid (van
zaken), o. ; kuiperijen, v. Inv. *-s, pl. scheepswant, o.
"...VRER, va. manoeuvreren, met een schip werken ;
(van troepen) bewegingen zwenkingen malcen; maat* ...VRIER, M. bevaren
regelen nemen, to werk gaan.
zeeman ; kundig officier, M.
o.
MANOIR, m. woning, v. verblijf ; kasteel, slot,
MANOLITHE, m. gedenkteeken in eene rots gehouwen, o. ;
versteening, v. "...METRE, * ...SCOPE, rn. luchtzwaartemeter, In.
MANOQUE, f. rol tabak, v. ; (126) kluwen, o.
MANOUVRIER, m. handwerksman, daglooner, m.
MANQUE, rn. gebrek, o. ; mangel, m. ; - de, bij gebrek
van ; - de foi, trouweloosheid, v. ; - de parole, woordbreak, V. *-MENT, m. mangel, rn. achterlating; niet
volbrenging, v. * -R, vn. feilen, misdoen ; gebrek hebben, lijden; ontbreken, in gebreke blijven; een gebrek
hebben; sterven; mislukken ; uitglijden; failleren;
mankeren; weinig schelen; ketsen, weigeren (van schietva. verzuimen, nalaten; missen, niet
geweren).
treffen, niet raken.
MANSARDS, f. gebroken -, plat dak, o.; vlieringkamer, v.
MANSUETUDE, f. zachtmoedigheid, v.
MANTE, f. rouwsluijer, m.; grove beddedeken, v.
fig. dekmantel,
MANTEAU, in. mantel, vrouwenmantel ;
schijn; schoorsteenmantel, rn.; (116) hermelijnpels, v.
"...TELE, a. (116) gemanteld. "...TELET, rn. manteltje,
(113)
o. ; klep van een wagon, v. ; (126) valpoort, v. ;
f. vrouwen schoudermantel, m.
stormdak, o.
* ...TILLS, f. manteltje zonder leap, o. * ...TONNET,
sluit-, klemhaak, m. "...TURE, f. (126) deiningen, v.
my. zware branding, v.
MANUBALISTAIRE, m. kruisboogdrager, m.
MANUCODE, M. paradijsvogel, rn.
MANUDUCTION, f. op-, binnenleiding ; behandeling met
de hand, v.
rn. handMANUEL, a. met de hand geschiedende. "-,
bock, o. * -LEMENT, adv. eigenhandig ; van de eene
hand in de andere.
MANUFACTURE, f. werkplaats, fabriek, v. ; fabriekwerk,
fabriekgoed, o. * •R, va. bewerken, bereiden, vervaardigen. * ...TURIER, m. fabriekant, workman, m.
MANUMISSION, f. vrijlating van een slaaf of lijfeigene, v.
MANUSCRIT, a. et rn. geschreven ; geschrift, handschritt, o.
MANUTENTION, f. handhaving, v. beheer, o.; veldbakkerij, v.
MAPPEMONDE, f. wereldkaart, v.
MAPPER, va. huisraad schoonmaken.
MAQUEREAU, M. makreel (visch), v. *-, m. * ...RELLE,
*-x, nr.
v. hoerenwaard, -in, koppelaar, m. -ster, v.
p1. brandvlekken aan de beenen door het to digt zitten bij het vuur, v. MV.
MAQUIGNON, M. paardenkooper; fig. koppelaar ; beanhaas, rn. * -NAGS, m. paardenhandel, m.; roskammerij, v. * -NER, va. in paarden handelen; in den paardenhandel bedriegen ; fig. beunhazen.
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MAR.

makreelschuit, v.
MARABOUT, m. mahomedaansch moskee-priester in Afrika, m. ; blikken koffijkan, v. ; zeer leelijk mensch,
in.; (126) galeizeil, o.
m. (126) hoofdzeil eener
galei, O.
MARAICHER, M. groenboer. warmoezier, m.
MARAIS, m. moeras, o. poel, m.; moestuinen rondom
Parijs, m. my. ; - salants, zoutputten aan de zee, m. my.
MARANDER, va. proeven ; (114) de netten kalfaten ; (126)
sturen. * ...RANE, f. ligtekooi, slet, v.
MARASME, M. tering, v. "...MOIDE, a. teringachtig.
MARATISME, m. stelsel van Marat, o. *...TISTE,
M.
aunhanger van dat stelsel, m.
MARATRE, f. stiefmoeder; wreede moeder, v.
MARAUD, m. deugniet, schelm, schobbejak, m. *-AILLE,
f. gespuis, O. * -E, f. leeks ; strooperij, v. "-ER, vn. stroopen. * -EUR, m. strooper, M.
MARBRE, M. manner, o. marmersteen; zeriffsteen,m.
f. spijs van verschillend
a. gemarmerd.
vleesch ; lamprei, v. "...BRER, va. marmeren, spikkelen. "...BREUR, nl. die papieren marmert. * ...BRIER,
f. marmersteenM. marmersteenhouwer, m.
groef, v. "...BRURE, f. marmering, v.; vlekken op de
huid, v. my.
MARC, M. mark (gewigt) o. ; droesem; grond, m. ; dik
(van koffij ens.), O.
MARCAIGE, n,. regt op zeevisch, O. "...CASSIN, m. jong
wild zwijn, o. * ...CASSITE, f. zekere bergsteen, M.
koopvaarMARCHAND, a. handeldrifvend ; vaisseau
dijschip, o. ; ville -e, handel-, koopstad, v. ; riviere -e,
bevaarbare rivier, v. *-, m. "-E, f. koopman, koopvrouw, handelaar, -ster, kooper, -ster, verkooper, -ster,
in. v. ; - drapier, lakenkooper, m. ; - en detail, - en
Bros, koopman in het klein, - in het groot, m. ;
braire, boekverkooper,
- de soie, - de toile,
koopman in zijde, - in linnen, m. ; marchande de
* -AILLER, va. lanq
modes, modehandelaarster, v.
dingen. "-ER, va. et n. handelen; dingen, knibbelen;
talmen. "-ISE, f. waar, koopwaar ; koopmanschap,
v.; handel, m.
MARCHE, f. gang, togt, optogt, marsch ; weg, m. ; trede,
v. loop, 171. ; gedrag , o.; mark (grens, gebied), v .; markgraafschap; vaarwater, o. ; (87) achterplank ;
(126)
vaart ; beseildheid,v."--PALIER, ni. bovenste traptrede,
v. *--PIED, in. voetbank; optrede, v.; trek-, jaagpad,
o. ; bevaarbare rivieroever, m.
MARCHL, m. markt, v. ; marktprijs; handel, koop,
m.;
bon - , goedkoop.
MARCHER, ni. gang, tred, iu. * - , va. et n. gaan, loopen;
voortgaan, reizen ; marseheren; treden; (126) zeilen,
weg afleggen; (38) vilten ; - droit, opregt handelen.
CHETTE, f. kniphoutje, 0. * ...CHEUR, ...SE, m. f.
voetganger, -ster, in. v. "...CHEUR, Ill. treedkuil,
MARCOTTE, f. loot, afzetsel, 0. r - R, va. afzetsels in den
grond zetten.
rn. rijsbundeltje, o.
- Bras, vastenavond,
MARDI, in. Dingsdag,
m.
MARE, f. poel, plus, in. "-R, va. hakken (een wijngaard).
MARi::AGE, m. matrozenhuur, v. * ...CAGE, in. moeras,
drasland, 0. "...CAGEUX, a. moerassig, drassig.
MARICHAL, m. amid, hoefsmid; ntarschalk, in. ; - de
scalp, veldmaarschalk ; - de logic, kwartzermeester, in.
" - E, f. y, malin eons maarsehalks, v. *-ERIE,1. hoe fsmidshandwerk, o. ; hoefsmederij, v.
MARf:CHAUsSIE, f. maarschalksgeregt (voormalige policieruiterwacht in Frankrijk), o.; gendarmerie, v.
MARIE, f. getij, tij, o. ; versche zeevisch,
basse
MAQUILLEUR, M.

MAR.
haute -, laag
springtij, doodtij.

hoog water, o. ; grande

morte

MARER, MARRER, va. sea wijngaard met de hak bewerken.
MARI1YEUR, m. koopman in zeevisch, m.
MARFIL, MORFIL, m. onbewerkte olifantstanden, m. my.
MARGAJAT, m. dreumis, m. tabaksventje, O.
huweMARGANITIQUE, MORGANITIQUE, a. mariage
lijk met de linkerhand, morganatisch huwelijk, O.
MARGE, f. kant, rand, m. ; (10) blad op den timpaan, O.
MARGELLE, f. randsteen van een put, m.

va. (10) randen, den rand maken. "...GINAL,
a. op den kant geschreven, - gesteld. * ...GINER, va.
kantteekeningen maken.
MARGOT, f. elcster ; fig. babbelaarster, v. "- TE, f. (126)
presenning, broek, v. * -TER, vn. schreeuwen (als de
kwartels).
MARGOUILLET, m. (126) wantkloot, m.
MARGOUILLIS, m. drek, m. vuiligheid, v. vuile plas, m.
MARGRAVE, m. markgrauf, m. * ... VIAT, m. markgraafschap, O. * ...VINE, 1 markgravin, v.
MARGUERITE, f. madelief; (bijbelstijl) parel ; (126)
gijn, v. ; (36) gezwel op de oogen, O.
MARGUILLERIE, f. koster-, kerkmeesterschap, O. "...GUILLIER, M. koster ; kerkmeester, m.
MARI, m. man (gehulvd man), in. * - ABLE, a. huwbaar.
huwelijksgoed, o.;
"-AGE, M. huwelijk, o. echt,
bruiloft, v. *-1, m.
f. bruidegomon. braid (op den
bruiloftsdag), v. * - ER, va. trouwen ; nithuwelijken;
vereenigen, verbinden, parer. * BUR, m. * - EUSE, f. koppelaar, -ster. rn, v.
MARIE-GRAILLON, f. slons, v.
f. modderschouw, praam, v.
MARIG0T,
moeras, o. peel, m.
MARIN, M. zeeman, m. *-, a. tot de zee of zeevaart behoorende ; zee...
MARINADE, f. vleesch metpekelsaus, o. ; pekelsaus,pekel,v.
MARINE, f. zeewezen, o. ; scheep-, zeevaart; zeevaartkunde ; zeemagt, v. ; zeestrand, o. ; zeesmaak, -reuk, rn. ;
(02) zeestuk, -gezigt, o. *...NP, a. gepekeld, ingezouten ;
bedorven door het zeewater, - door de zeelucht ; (116)
met een vischstaart. "...NER, va. pekelen, inzouten.
MARINGOUIN, tn. moskiet (mug in Amerika), v.
MARINIER, m. schipper; zeeman; onderofficier ter zee, M.
MARIONNETTE, f. beweegbare pop, v. sped-, goochelpopje; hansworstje, o. *-s, pl. poppenspel, o.
MARITAL, a. (83) den man toekonzende, - behoorende ;
nzannelijk ; pouvoir
mannelijk, vermogen, o. "-BRENT, adv. als man. * ...TIME, a. tot de zee betrekkelijk; ace de. zee liggende. * ...TORNE, f. leelijk slor
dig wijf, o.
M ARJOLAINE, f. (53) marjolein, v.
MARLI, in. goof gegomd Baas, o. "...LIN, in. kloofbiji, v.
MARMAILLE, f. zwerm kinderen, m. '...MELADE, f. galei
van ingelegde vruchten, v. * ... MENTAUX, no. pl. lustbosch, o. "...MINOTIER, m. gebeden-prevelaar, m.
MARMITE, f. kook-, vleeschketel, -pot, m. * ...TEUX, a.
arnzoedig. * ...TON, m. keuken-, koksjongen, in.
MARIVONNER, va. et n. prattelen, mompelen.
f. buidelrat,v.
MARMORIO, ui. kunstmarmer, o.
iklARmoT, ni. soort van baviaan, in. ; snaaksch beeldje ;
klein jongetje, aapje, O. * -TE, f. bergrot, v.;marmotj,;
(126) lontvat, o. *- TER, vs. prevelen, mompelen,
preutelen.
MARNOUSET, m. snaaksch beeldje; ventje, o.
MARNE, f. mergel, m. "-R, va. et n. mergelen ; zich
terugtrekken (van de zee). * - RON, m. nzergelgraver,
MARGER,

MAT.

MAR.
a. mergelachtig. *...NTERE, f. mergelgroeve, v. *...Nois, m. vaartuig op de Marne, O.
MAROQUIN, m. marokijn, spaansch
turksch leder, o.
* -ER, va. als marokijn-leder bereiden.
"-ERIE, f.
bereiding fabriek van marokijnleder, v:
* - IER, m.
bereider van marokijnleder, m.
MAROTIQUE, a. (19) marotisch (naar :den stijl van Marot).
MAROTTE, f. zotskap, v. stokpaardje,
O. * ...ROUCHIN,
M. slecht pastel, O. * ...ROUFLE,
Wege/, M. -,
f. soort van schilderslzjm, v.
'...ROUFLEE, m. (92)
linnen
MARQUANT, a. uitmuntend, aanzienlijk ; (46) lellend.
MARQUE, f. merle, teeken ; merk-, kenteeken; likteeken,
o. ; vlek, plek, v. ; stempel, m. ; bewijs , blijk ; brandmerk, o. ; legpenning, m. ; viesje (in het spel), a.;
moedervlek, v. ; aanzien, o. ; lettre de -, kaperbrief,
m. "...QUE, a. pokdalig ; gebrandmerkt ; gestempeld;
duidelijk, klaar; sterk sprekend (van gelaatstrekken).
fr ...QUER, va. et n. teekenen, aanteekenen ; merken, stempelen ; een teeken geven ; hrandmerken; kenmerken ;
kenteekenen; afsteken (eene legerplaats); aantoonen,
betoonen, bewijzen; melden, to kennen geven, schrijven,
berigten; een indruk een spoor nalaten ; (van paarden) nog teekenen ; (53) uitbotten ; uitmunten.
MARQUETER, va. spikkelen, sprenkelen ; inleggen (bij
schrijnwerkers). * - IE, f. ingelegd werk, O. * ...QITETTE,
f. klomp onhereid was, M. * ...QUEUR, M. stempelaar;
(134) markeur, M.
MARQUIS, on. markies, M. * - AT, m. nzarkiezaat, o. * - E, f.
markiezin, v. ; overtreksel van eene tent ;
(126) zonnetent-zeil, o.; parasol, in. * - ER, vn. den markies spelen.
MARQUOIR, no. (50) liniaal, o. ; (71) merkteeken,o. lap, RI.
MARRAINE, f. meter, petemoei, peettante, v.
MARRE, f. (144) aardschop, v. * - R, va. omspitten.
MARRI, a. bedroefd.
MARRON, m. groote kastanje, v. ; heimelijk gedrukt bock,
o.; soort van vuurpijl, on.; groote haarkrul, v. ; - d'Inde, wilde kastanje, v. "-, a.
negre
ontloopen
neger, m.; courtier -, beunhaas, M. * -NER, va. groote
krullen maken in het haar ; heimelijk drukken. * - NETTS, f. wachtelkoning (Vogel), M. * - NIER, M. kastanjeboom, in.: - d'Inde, wilde kastanjeboom, m.
MARRUBE, M. (53) witte andoorn, tn.
MARS, M. Maart, m. Lentemaand, v. ; Mars (krijgsgod;
ook planeet) ; (19) held, m. ; (90) ijzer, o. pl.
zomergraan, o.
MARSAIGUE, f. haringnet, o. "...sEcHE, f. zomergerst, v.
* ...SEILLAISE, f. (26) (zeker) vaderlandsch lied,
o.;
(109) marseillaise-marsch, in. ; (soort van) vijg, v.
*...souirt, no. zeevarken, o. bruinvisch, no.; (126) slemphoist , o. no. pl. buideldieren, o. MV. * ...TAGON, rn. turksche lelie, v.
MARTEAU, no. hamer, klopper, m. ; - d'arnoes, strijdhamer. * ... TEGAN, tn. (126) onderra-wang, v.
MARTEL. on. hamer, no.; - en tete, fig. ongerustheid,
v. ; muizennesten, o. nov. "-AGE, no. het teekenen der
boomen met een hamer. *-EEs, f. pl. (44) mest
ropd wild, m. * - ER, va. met den homer slaan, - kloppen; fig. afsloven. " - ET, in. hamertje, O. * -EUR,
die den hanzer doer gaan (in eene smidse). "-INE, f.
beeldhouwershamer, M.
MARTIAL, a. strijdbaar, heldhaftig;
(90) ijzerdeelen bevattende ; loi -e, krijgswet, V.
MARTIN, m. martzjnvogel, m. ; - pecheur, ijsvogei, no.
MARTINET, m. handblaker; groote hamer, m.; geeselsweep ; haiszwaluw ; (126) dirk van de gaffel, v.
M.

* ...NEUX,
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apringteugel, m.; jouer h la -,
spelen om alles wat men heeft verloren.
MARTOIRE, f. slotenmakershamer, no.
MARTRE, f. marter, M.; martervel, O. " — ZIBELINE, f.
sabel, v. ; sabelbont, o.
MARTYR, M. martelaar, M. * -E, f. martelares, v. " - E,
m. martelaarschap, o. ; marteldood, m. va.
martelen, pijnigen. * - OLOGIE, f. beschrijving der maro. "-OLOGISTE, M. getelaren, v. martelaarsboek,
schiedschrijver der martelaren, no.
MASCARADE, f. maskerade, v. ; dans van vermomden, m. ;
vermomming, v. * ...RET, no. springaoed, no. * ...RON,
o.
01. apengezigt (aan deuren enz.),
MASCULIN, a. mannelijk. * - ISER, va. (98) mannelijk
f. mannelijke eigenschap, v. •
maken.
MASQUE, on. mom, momaangezzgt, masker, o.; gemaskerd
persoon, m. ; (126) rookzeil, o. *-, f. oud leelijk wijf,
o.; leelijke figuur, v. "-R, va. vermommen, een
masker voordoen, verkleeden, maskeren; bedekken,
bemantelen. SE - , vrf. zich verkleeden, - vernzommen;
veinzen, huichelen.
MASSACRE, M. moord, on.; slagting, v. ; bloedbad, o.;
broddelaar ; (44) hertekop, M. * - R, va. vermoorden,
ombrengen ; bederven, beknoeijen.
MASSAGE, in. kneding, drukking, v.
MASSE, f. klomp ; hoop, on.; menigte, massa, v. ; bout,
schoen (aan een biljartstok), no.; kolf, v. ; staf, on.7
no.
knods, v. ; fonds, kapitaal, o. ; ijzeren moker,
" - LoTTE, f. metaalschuim, o. -asch, v. * - PAIN, no.
amandelbrood, marsepein, o.
MassE, f. (97) inleg, pot, on. * - R, va. inleggen, inzetten.
MASSER, va. (ed) deelen des ligchaams kneden,- drukken.
MASS ETER,
.
no. (74) kinnebakspier, v.
MASSICOT, m. masticot, o. loodkalk, v.
MASSIER, m. stafdrager, pedel, M.
m. ; dik bosch, o. * - , a.
MASSIF, tn. sterke grondmuur,
* ...SIVEMENT, adv. sterk, hecht, vast, digt, massief ;
gedegen; lomp, dom, bet.
MASSUE, f. knods, v. ; coup de -, horde -, onvoorziene slag.
no.; steenlijm;
MASTIC, in. soon van gout, v. mast ik,
stopverf, v.
MASTICATION, f. kaanwing, v. "...CATOIRE, no. kaauwartsenij, V. -middel, o. "...GADOUR, in. kuauwgebit, o.
MASTIQUER, va. met mastik zamenvoegen.
MASTODYNIE, f. pijn in de borsten, v.
MASTURBATION, f. zelfbevlekking, V.
MASURE, f. puinhoop, no. ; vervallen gebouw, O.
MAT, no. (152) mat, o. *-, a. dof, ongepolijst.
MAT, no. most, mastboom ; parapluie-stok, m. ; - d'artimon,
- de beaupre - de misaine, (126) bezaansniast ; boegspriet ;
fokkemast, m.; - de pavilion, bramsteng, v.; - de perroquet, vlaggestok, in. ; poke, bemast.
MATADOR, m. (46) Matador; fig. bans, ?wester, M.
MATAFION, m.
steeklijn, v. * ...MORE, m. pogcher,
grootspreker; onderaardsche stavenkerker, no.
ongesponnen zijde, v.
MATASSE, f. ruwe
potsenmaker, no. " - ADE, f. kluchten, potNIATASSIN,
sen, v. Ine. -S, no. pl. kluchtige dons, m. - dansers,
on. mv. " - ER, vn. zooclanigen duns dansen.
MATELAS, no. matras, v. * - SER, va. met matrassen voorzien, - bekleeden. * - SIER, m. matrassennzaker, no.
MATELOT, Ill. matroos, Zeeman ; bijstander (schip), m.
" - AGE, no. malrozenloon, O. * - E, f. matrozendans, no.
matrozengeregt, O.
MATEOLOGIE, f. ijdel onderzoek naar de verborgenheden
der godsdienst, o.
MARTINGALE, f. (86)

MAU.
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MATER,

Tn,

schaakmat maken ; afmatten; kastijden ;

vernederen.
MATER, va. (126) bemasten. * ... TEREAU, m. mastje,. 0.
MATERIALISER, va. stoffelijk maken, als stoffelijk beschouwen. SE -, vrf. stoffelijk worden. m.
stelsel dat alles stoffelijk en eeuwig is, O. * ...LISTE, m.
aanhanger van dit stelsel,m.*...LITE , f. stoffe/ijkheid, v.
MATERIAUX, M. pl. bouwstoffen,materialen,v . o.mv .*...RIEL,

a. -LEMENT, adv. stoffe/ijk, ligchamelijk, lamp, zwaar ;
stoffelijk. * ... RIEL, M. materieel, O.
a. * - LEMENT, adv. moederlijk ; langue
moedertaal, v. "...NITA, f. moederlijke staat, m.; moederschap ; gasthuis voor kraamvrouwen, O.
MATEUR, m. mastenmaker, m.
MATEUR, M. die dof of mat maakt.
MATHEMATICIBN, m. wiskunstenaar, wiskundige, m.
*...MATIQUE, a. -MENT, adv. wiskundig, -lijk, w iskunstig , -lijk.
f. -a, pl. wiskunst, wiskunde, v.
MATHESE, f. studie, oefening, v. ; het leeren.
MATIRE, f. stof, stoffe ; stof, onderwerp, o. ; gelegenheid, aanleiding, v. ; etter, m. ; - premiere, grondstof ;
- fecale, drek, m. uitwerpsel, o. ; en - de, in zaken van.
"-s, pl. gouden en zilveren staven om er van te munten, v. my.; basses -, suikerbezinksel, O.
MATIN, M. et adv. morgen, morgenstond, ochtend, in.; vroeg.
f. morgeg*-AL, a. vroeg op, die vroeg opstaat.
tijd, -stond ; voormiddag, m. * - ES, f. pl. (140) vroegmetten, v. mv. * -EUX, a. gewoon vroeg op te stain. * - IER,
a. etoile matiniere, morgenster, v.
m. bulhond, slagershond, m. * - EAU, m. kleine
bulhond, M. * -ER, va. springen, spelen (van honden) ;
begraauwen, beknorren.
f. dofheid,v.
MATIR, va. (goud, zilver) opkoken.
MATOIS, a. loos, slim, doortrapt. *-, m. fin -, slimme
vos, m. *- ERIE, f. loosheid, doorslepenheid, v.
MATOU, M. kater, M.
MATR AS, M. distilleerflesch, -kolf, v.; (126) bout, M.
MATRICAIRE, f. (53) moederkruid, o.
MATRICE, L baarmoeder ; matrijs, v. • stempcl, m. ;
oorspronkelijke taal ; egliijkmaat, v. *-, a. langue
se -, moederkerk, v. * ...CIDE, M. et f. moedermoord ;
moedermoorder, -es, m. v.
MATRICULAIRE, in. op de rol ingeschrevene, M. * ...CULE,
f. register, o. naamlijst, rol, v.
MATRIMONIAL, a. huwelijksch, huwelijks
MATRONE, f. .bejaarde dame ; (83) vroedvrouw, v.
MATTE, f. (90) slak, v. metaalschuiin, o.
m. levantsche wol, v. * -R, va. (ijzer) Ward:ken ; dof goad
met lijm overtrekken.
MATURATIF, a. rijpmakend. *.. RATION, f. rijpwording;
veredeling der metalen, v.
MATURE, f. (Si de marten van een schip, in. my. ; mastntakerij, v. het bemasten; masthout. O.
MATURIT, f. rijpheid, v. ; avec
rijpelijk, met overleg.
MATITTIN.AIRE, m. (140) vroegmettenboek, O.
MAUDIRE, va. vervloeken, verivenschen. "...DISSABLE, a.
vloektvaard. * ... DIT, a. vervloekt, verwenscht. -, in. doemeting, vervloehte, m.
MAUG
f. (126) scheepsgoot van leder, spijgatsklep, v.
111AuEE, m. nzoor, M. * ...RELLE, f. verfblaautvsel, O.
MAUSOLEE, m. praal-, pronkgraf, mausoleum, O.
MAUSSADE, a. * - MENT, adv. onbevallig, morsig ; lamp, ongeschikt.' - RIE, f.onbevalligheid,morsigheid,tvalgelijkheid,v.
MAUVAIS, a. slecht, snood, boos, kunzad ; schandelijk, naadv. slecht, ktvalijk ; trouver
deelig.
afkeuren.
* - , M. lid kwade. *-ETA, f. voy. 111AcHANcETA.
MATERNEL,

MED.
MAUVE, f. (53) maluwe, malwe, v. * ,..VIETTE, f. soon
schraal vrouwspervan leeuwerik, m. ; fig. mager
m. vijgebijter, m. kleine lijster, V.
soon, o.
MAXILLAIRB, a. tot de kinnebakken behoorende.
* - R, va.
MAXINE, m. grondregel, m. grondstelling, v.
den hoogsten prijs stellen, het maximum bepalen.
m. hoogste verkoopprijs, - graad, m.
mager paard, o. knol; slechte
MAZETTE, f. slecht
speler,• m.
ME, pron. mij.
ME ANDRE, m. (19) kromte eener rivier,

V.
MECANICIEN, m. wertuigkundige, mechanikus, m. "...NIO.
QUE, f. werktuigkunde, v. ; inwendig zamenstel,
"...NIQUE, a. -mENT, adv. werktuigkundig, -lijk. * ...NISER, va. tot -, ale werktuig bezigen; fig. lastig vallen,
plagen, vervelen. "...NISME, m. werktuigkundige za-

menstelling, v. raderwerk, o.
Warr% m. beschermer van kunsten en wetenschappen, m.
"—CHAN-.
MECHAMMENT, adv. kwaad-, boosaardiglijk.
CETE , f. boosheid,, kwaadaardigheid, sfloodheid, v.;
moedwil, m.; guiterij, v. "...CHANT, a. slecht, ondeugend ; boos, boosaardig, snood ; schalkachtig, moedwillig.
MECHE, f. lemmet, o.; pit ; lone, v.; tondfil, tender, m.
de
zwam, v. ; ijzer aan een kurkentrekker ; boorijzer, o. ; cabestan, (126) koning van de spil, m.; - d'un cordage,
1,126) pit in touwwerk, v. ; - de gouvernail, (126) schacht
van het roer, v. ; - de mAt, (126) tong van den mast, v.
MECHER, va. zwavelen (vaten). * ...CHOACAN, M. witte
rabarber, M. * ...CHOISIR, va. eene slechte keus doen.
'...COMETRE, in. lengtemeter,
MECOMPTE, M. misrekening, teleurstelling ; dwaling, v.
* -R (SE), vrf. zich misrekenen; zich bedriegen.
m. maansap ,•• kinderpik (eerste afgang), O.
MECONNAISSABLE, a. onkenbaar.*...NAISSANCE, f. onerkentelijkheid, v. "...NAISSANT, a. onerkentelijk, ondankbaar. * ...NAITRE, va. miskennen, niet meer willen
kennen. SE -, vrf. zich zelven niet meer kennen, zich
vergeten. * ,.:NU, a. miskend.
MECONTENT, a. misnoegd, onvergenoegd, ontevreden. " - ,
m. misnoegde, in. * - EMENT, M. misnoegen, verdriet,
o. ontevredenheid, v. * - ER, va. misnoegd maken ; ongenoegen geven ; verdriet aancloen.
MECREANT, m. ongeloovige, M. "...CROIRE, va. niet gelooven.
MADAILLE, f. gedenk-, eerepenning, M. * ...LEUR, in.
penning-graveerder, m. * ...LIER, in. kabinet van gedenkpenningen, O. * ...LISTE, M. liefhebber kenner
van gedenkpenningen, no. "...LON, In. groote gedenkpenning, tn. ingevat portret, O.
MEDECIN, nl. geneesheer, arts, dokter, M. * ...CINE, f.
genees-, artsenijkunde; artsenij, v. geneesmiddel, O.
* ...CINER, va. geneesmiddelen, geven. SE - , vrf. geneesmiddelen gebruiken.
MPDIAN, a. veine - e, middelader, v. *-, m. mediaanpapier, o.
Alf:DIANocHB, in. middernachtsmaal na een vaslendag, O.
Ml:DIANTE, f. (109) midde/toon, tn. * ...ASTIN, In. (74)
-schot, o.
)IPDTAT, a. * - EMENT, adv. middelbaar ;
* - EUR, in. * - RICE, f. sclzeidsnzan, -vrouw ; benziddelaar, -seer, m. V. *-ION, f. bemiddeling, v.
MEDICAL, a. geneesleundig.
MEDICAMENT, M. geneesmiddel, o. artsenij, v. * - AIRS,
a. over de geneesmiddelen handelende. k - ER, va. geneesnziddelen voorschrijven, - ingeven. SE - , vrf. die
gebruiken. *-EUX, a. eene genezende kracht lzebbende.
MEDICINAL, a. genezend, met geneeskracht.

MEN.

MEL.
m. kwakzalver ; onbevoegd uitoefenaar der geneeskunst, M.
MEDIOCRE, a. *-RENT, adv. middelmatig; -lijk, tamelijk. f. middelmatigheid; middelmaat, v.
middelstand, nt.
MEDIONNER, va. (43) door vergelijkingen berekenen.
MEDIRE, va. kwaadspreken, lasteren. "...SANCE, f. kwaadsprekendheid, v. achterklap, m. "...SANT, a. et m. kwaadsprekend; kwaadspreker, rn. -E, f. kwaadspreekster, V.
MEDITATIF, a. peinzend, nadenkend, bespiegelend. ...TATION, v. betrachting, diepe overpeinzing, v. stil -, inwendig gebed, 0. * ...TER, va. et n. overdenken, overpeinzen ; denken, peinzen.
m. middenweg, -term, m. ; middelstem,v.; middel van vergelijk, o. *...US, m. nziddelvinger,
MEDONNER, va. (46) de kuarten vergeven, misdeelen.
MEDULLAIRE, a. mergachtig. "...LINE, f. (53) merg, o.
MEFAIRE, VII. (83) te kort ongelijk doen. "...FAIT, M.
misdaad, v. nzisdrijf, o.
1VMEIANcE, f. mis-, wantrouwen, O. "...FIANT, a. mistrouwend, argwanend. "...FIER (SE), vrf. ntis-, wantrouwen, argwaan hebben ; wantrouwend zijn.
MEGARDE, f. onachtzaantheid, vergissing, v. ; par -, onbedachtelijk.
MEGLRE, f. Megera,helsche pixie. v. ; fig. boosaardig wijf, O.
MEGIE, f. het zeenztouwen, zeembereiders-handwerk, O.
* ...GISSERIE, f. zeemtouwerij, v.; handel in zeemleder,
M. "...GISSIER, M. zeembereider, -touwer, m.
MLGLE, MEIGLE, f. wijngaardspade, V.
MEILLEUR, a. beter ; le -, la -e, h,t beste.
ME.JUGER, va. kwalijk oordeelen. SE -, vrf. de achterpooten verder clan de voorpooten zetten.
MELADOS, M. pl. albinos-paarden, witte paarden, o. mv.
MELAGOGRAPHIE, f. kunst groote onderwerpen (veldslagen enz.) te schilderen, v. * ...GAMETRE, M. (10 1) ofstandmeter, m.
MELANCOLIE, f. zwartgalligheid, droefgeestigheid,zwaarmoedigheid, V. "...COLIQUE, a. -MEET, adv. zwartgallig, droefgeestig, zwaarinoedig; -lijk. droefgeestige, melancholicus, m.
MELANGE, M. menging, vermenging, mengeling, v. '-s,
pl. (letterk.) mengelingen, v. my. inengelwerk, o. "...GER,
va. mengen, vermengen, mengelen.
MELAS. m. zwarte huidvlek; zwarte tijgerkat, v.
MELASSE, f. suikerstroop, -siroop, v.
f. scherp gevecht, o. schermutseling, v. ; slrijd,
hevige twist, ivoordenstrijd, in.; gedrang, o. oploop,
"...LER, va. mengen, vermengen, mengelen: (een slot)
verdraaijen; (de kaarten) doorschieten; (wijn) vervalschen ;
se - de qc., zich inmengen, - inlaten, bemoeijen.
MELET, m. sprot, m. "-TE, f. kleine vijg, v.
MILEzE, m. lorkenboom, M.
m. (36)
MELICERIQUE, a. suppig, honigzoet.
honiggezwel, O. "...LOT, M. steenklaver, V.
MELIS, m. (12(1) meliszeildoek, o. * - sE, f. (53) melisse,
v. bijenblad, citroenkruid, o.
MialsoPHAGE, a. honig etende, zich met hong voedende.
MELITAGRE, in. (36)
honiguitslag, u1. * ...TITE,
honigsteen, m.
MELLIFtRES, M. pl. honigdragers (insekten) , in. my.
"...FICATION, f. honigbereiding der bijen, v.
MELLISSOGRAPHIE, f. bijenbeschrijving, V.
MELLITURGIE, f. honigbereiding, v.; cellenbouw (der
bijen), m.
MELODIE, f. zoetluidendheid; zangwijze, melodic, v.
* ...DIEITX, a. "...DIEUSEMENT, adv. zoet-, welluidend.
NE,
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m. tooneelspel met zang, O. "...GRAPHE, m.
muziek-notenschrijver, M. * ...MANIE, f. overdrevene zucht
tot de muziek, v.
MELON, M. nzeloen, M. * -IFtRE, a. meloendragend.
* -NIER, m. meloenenverkooper, M. * -NaRE, f. meloenbed, o.
111gLos, m. zoetluidendheid, v. * -E, f. (36) sondering, v.
MELOTE, f. schapenvacht, v.
MEMARCHURE, f. mistred, m. het omzwikken (eens paards).
MEMBRANE, f. vlies, vliesje, O. "...NEUX, a. vliesachtig,
vliezzg.
MEMBER, m. lid ; lid (medelid), o. lid-, ledemaat, m.;
- viril, mannelijk lid, o. ; -s d'un vaisseau, ribben -,
inhouten van een schip, v. o. mv. * ...BRU, a. dik
grof ran leden. "...BRURE, f. paneelraam, o. ; boutmoat, v. ; (9) persplankje, o.
111cmE, a. zelf, zelve ; le -, is -, de-, hetzelfde. *-, adv.
zel fs ; de -, even zoo, insgelijks ; de - que, gelijk, gelijk als ; quand wanneer zelfs ; etre a -, in stout zijn.
31EmENT0, herinneringsteeken, o. ; voorbidding, v.
I11EmorEE, f. gedachtenis, v. uundenken, yeheugen, o.;
geheugenis, herinnering, memorie; nagedachtenis, v.;
pour -, pro nzemorie. "-, m. opstel, o. ; lijst, v. ; memorieboaje, o. ; aanteekening, rekening, v. "-s, m. pl.
gedenkschriften, o. my.
MEMORABLE, a. gedenkwaardig. * ...RATIF, a. herinnerend. '...RIAL, a. het geheugen betre/fende. * ...RIAL,
in. gedenk-, verzoekschrift ; (3b) kladboek, memoriaal,
O. -ISTE, tn. schrijver van gedenkschriften, m.
MENAcANT, a. drezgend. "...CB, f. dreiging, bedreiging,
v. "...CER, va. dreigen, bedreigen.
toornige vrouw, v.
MENADE, f. bacchante, fig. driftige
MENAGE, nr. huishouding, v. ; huzshouden, -gezin, o.;
inboedel, nr. ; fig. spaarzaamheid, bezuiniging, v.
* -RENT, m. ontzag, o. onzigtigheid, behoedzaamheid;
"...GER, va. sparen, beversehooning ; leiding, v.
zuinigen, in acht nemen ontzien, verschoonen ; met
omzigtigheid -, met beleid behandelen; wel leiden,
versehalfen, bersrgen, voorbereiden. SE -, vrf. et vr.
zijne gezondheid in acht nemen; zich elkander
ontzien. -, a. et in. hiiishoudend, huiselijk, spaarzaam,
z ,, inig ; huishouder, m. f. huishoudster, V.
f. diergaarde, v.
MENDIANT, ui. "-E, f. bedelaar, m. bedelares, v. *-, a.
bedelmonnzk, in. "...DICITE, 1. bedelarij,
religieux
v. ; bedelstand, -zak, m. * ...DIER. va. bedelen, afbedelen.
11ENEAu, m. (13) vensterkruis, kruiskozijn, O.
kwade praktijken, v. my.
MENSES, f. pl. heimelijke
MENER, va. leiden, geleiden, voeren ; aanvoeren; besturen; uitkomen ; drijven, mermen (dteren); om den tuin
leiden ; medebrengen.
MEN ESTREL, m. reizende dichter, muziekant, m.
MENETRIER, m. slecht vioolspeler, speelman, m.
MENEUR, tn. leider, geleider, leijonker; meaner, m.
rn. "...NEUSE, f: besteller, m. bestelster van minnen
(te Parijs), v. * ...NEUSE, f. speelkaartenmaakster, v.
111;Nrx, uI. (oudtijds) jong edelman bij den dauphin, M.
MENINGE, f. (74) hersenelies, O. "...GETTE, f. hersenvliesje, O. "...GINE, f. hersenweefsel, o.
111grusQuE, m. (132) holbol glus ; (93) halfmaantje; (74)
tusschenkraakbeen; (64) vlak, O.
MENOTTE, f. kinderhand, v. handje, o.*-s, pl. handboeijen,
paternosters, v. m. my.
111ENSE, f. tafelgelden, tafelgoederen (eens abts), o. mv.
MENSOLE, f. (13) sluitsteen in een gewelf, M.
leugen, loges, logentaul, v ; valschMENSONGE, M.
"...DRAME,
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inv. "...DEUX, a. vni/, &TOW.
N1;,. R E, f. moetter, v. ; - de fai ► ille,

de -, moederkwattl, v.
* --LAINE, f. beste wol, V.
--1)ERLE, f.

MES.

MER•

held, begoocheling, v. "-R, a. "...GtREMENT, adv. leugenachtig, bedriegelijk, valsch; fabelachtig.
MENSTRUE, M. (90) scheivocht, 0. *-s, pl. * ...AT1ON, f.
maandstonden, m. mv. "...EL , a. tot de maandstonden
behoorende. "...EUX, a. (90) al to oplosbaar.
MENSURABLE, a. * ...BILITg, f. meetbaar ; -heid, v.
MENTAL, a. "-EMENT, adv. innerlijk, in de gedachten;
met voorbehouding.
MENTERIE, f. leugen, logen, onwaarheid, v. * ...TEUR, a.
et m. leugenachtig, bedriegelijk ; leugenaar, U1. "...TEUSE, 1. leugenaarster, v.
MENTHE, f. (53) munt, kruizemunt, v.
MENTION, f. melding, vermelding, v. gewag, 0. * .-NER,
va. vermelden, gewag waken.
MENTIR, VII. liegen (jokken) ; - to Dieu, God loochenen.
f. kinband, M.
MENTON, M. kin, v.
MENTOR, In. leidsman, raadsman, mentor, M.
MENU, rn. keukenlijst, v.; kleine diamant, In. *-, a. dun,
fijn ; klein, smal; stank ; gering ; - bois, rijshout, o.;
- peuple, gemeen yolk, o. smalle gemeente, v. ; -e monnaie, kleingeld, 0. ; -s droits, afval (van geslagte dieren), m. ; -s grains, zomerzaad, o. ; -s plaisirs, kleine
uitgaven, V. my.; zakgeld, o. "-AILLE, I. kleutergeld ;
uitschot, zootje visch, o. ; kleinigheden, v. mv. "-ET, M.
(16) menuet, m. "-FEUILLE, a. (53) dunbladerig.
IlExtrissR, va. schrijnwerkersarbeid doen. * -IE, f. schrijnwerk, o. * ...SIER, M. schrijnwerker, m.
MP.PHITIQUE, a. stiklucht in zich bevattende; air-, stiklucht, v. *...TIs, m. stiklucht, v. "...TISER, va. met
stiklucht bezwangeren. "...TISME, M. stikdamp, M.
kwalijk plaatMgPLACER, va. misplaatsen, verkeerd
sen. "...PLAT, In. (92) half vlak,o. -, a. half vlak ; meer
dik clan breed.
MI-J:PRENDRE (SE), vrf. zich vergissen, zich vergrijpen,
mistasten.
m. verachting, versznading, v. ; an - de, met
terzijdestelling van. ondanks. "-ABLE, a. -MENT, adv.
verachtelijk. "-ANT, a. verachtend, verachtelijk. "-E, f.
dwaling, misvatting, v. ; misverstand, o. "-ER, va. verachten, versnzaden; nzisprijzen.
MER, f. zee, v. ; par -, ter zee, to water.
24ERCADEN'I`, in. bedorven koopman, M. "...CANTILE, a.
- MENT, adv. tot den koophandel betrekkelijk.
MERCELOT, on. kranzer in het klein, m.
am loon geschiedende; baatzuchtig.
MERCENAIRE, a.
* - , in. &curling; daglooner, M.
ERCERIE, f. kranzerij, v. ; corps de la - , kramersgild, o.
aan , den
I.; ERCI, f. genade, barmhartigheid, v. ; a la
wit, aan de genade; przjs gegeven, ter proof. "-, on.
ik dank a .wel; Dieu - , God dank.
grand
MERCIER, M. kvamer, marskramer ; winkelhouder, m.
"...CI ERE, I'. winkethoudster, v.
MERCREDI, 111. Woensdag, tn.; - des cendres, Aschwoensdug.
MERcuRE, on. (31 en 101) Mercurius, in.; (901 kwik,
kivikzilver, 0. ; fig. koppcluar, no. "...RIA LE, f. fig. bepl. prijscourant der granen, v. * ...KIEL,
riving, v.
a. kwikzilverachtift, kwiksilver in zich berattentle.
FICATION, f. het uiltrek.ken van kwik.
ERDAILLE, 1. kinderg,espuis, o. ; kleine grut, v. "...DE,
o.
1. uitwerpsels van den mensch, en eenige dieren,
huismoeder ; mat
f. voorloop, on.
"--PATRIE, f. moederlund, o.

paurientOei . , 0.

en 101) middaglijn, V. -kring, meridiaan, m. *-, a. tot den middag behoorende. "-NE, f.
middaglijn, v. ; -slaapje, 0. "...DIONAL, a. zuidelijk,
zuid..., zuider.
MIRINOS, m. spaansch schaap, o. ; merinos (wollen stof),v.
MERISE, f. kriek, v. * ...SIER, m. kriekenboom, m.
MERITANT, a. verdienstelijk. * ...TE, m. verdienste, V.
* ...TER, va. et n. verdienen, waardig zijn ; zich verdienstelijk maken. * ...TOIRE, a. verdienstelijk.
MERLAN, m. wijting, v. schelvisch, m.
MERLE, m. meerle, paarle,v."...L1N, m. (126) driedraadstouw, o. marling, v. ; (115) hamer ; heksenmeester,
* ...LINER, va. (126) marlen. * ...LUCHE, f. stokvisch,
m. "...LUT, m. en -, aan de lucht gedroogd.
MERRAIN, m. wagenschot ; duigen-, paneelhout, o.
wonderwel,
MERVEII,LE, f. wonder, wonderwerk, o. ; a
opperbest, uitstekend. "...LEUX, a. -SEMENT, adv. wonderlijk, wonderbaar, uitstekend ; wonderbaarlijk, voorm. het wonderbare.
treffelijk, uitermate.
MP,RYCISME, M. (22) herkaauwing, v. "...COLE, a. herkaauwend. * ...COLOGIE, v. leer der herkaauwing, v.
MES, pron. pl. mijne.
MgsApou, no. (136) kaashout, o. * ...SAIR, M. (86) rijschool,v.
MESALLIANCE, f. ongelijk huwelijk, 0. * ...ALLIER, va.
SE -, vrf. een ongelijk huwelijk maken; - aangaan,
f. (22) beenzwelling, v.
zich verslingeren.
MaANGE, f. mees, v. ; - bleue, pimpelmees, v.
IINsARRIvER, vimp. slecht uitvallen.
MksAuLE, tn. (13) binnenplaats, v.
MPSAVENTURE, f. ongeval, o. tegenspoed, M. * .ADI-.
FIER, va. ontstichten.
a.
W.;SENTkRE, m. (74) darmscheel, o.
daartoe behoorende.
laSESTIME, f. minachting, v. * -R, vs. minachten.
MASINTELLIGENCE, f. misverstand, o. ; oneenigheid, v.
MgSINTERPRftER, va. verkeerd uitleggen.
MESIRE, M. (22) leverontsteking, v.
MESMf:RISME, in. dierlijk magnetismus (naar Mesmer),o.
lasocitaNE, m. (74) midden -, o. kruin van het hoofd, v.
MESOFFRIR, va. onder de waarde bieden, misbieden.
M ESPILE, In. mispelboonz, no. *...Lips, no. mispel,
MESQUIN, a. * -EMENT, adv. gierig, vrekkig, karig ; gering, armoedig, schraal; arnzzalig, kleingeestig ; kariglijk, armhartiglijk. " - ERIE, f. karigheid, armzaligheid;
kleingeestigheid, v.
MESSAGE, on. boodschap ; sending, v. ; last, m. k...GER,
no. f. bode, boodschapper ; reisbode; voorbode,
boodschapster, v. "...GERIE, f. Hs, pl.) kantoor, lolcaal voor
postwagens of diligences, o ; postwagen, In. diligence, v.
MESS A LINE, f. schaumteloose ontuchtige vrouw, v.
Massa, f. 71148, misse, v. ; entendre deux - s, fig. huichelen.
MESSP,ANCE, f. onbetanzelijkheid, onvoegsaamheid, v. misstand, in. "...S17: ANT, a. onbetanzelijk, onvoegzaam.
"...SEOIR, vn. niet passen, •isstaan.
ESSIDOR, no. (26) Ooystmaand, v.
MESSIE, lb. Messias, gezalfde, M.
ESSIER, n1. oogst-, wijnguardhoeder, m.
MESSIEURS, M. pl. nzijne heeren; de -, den heeren.
ESSIRE, 511. (
ijds) mijnheer. " - PAN, M. (zekere) peer, v.
MESTRE - DE - CAMP, no. (eertijds) overste, kolonel, tn.
MESURA BLE, a. meetbaar. "...R AGE, in. meting, v. het
meten; metersberigt, 0. " ..RE, f. maat ; afrneting ;
verhouding, v. ; maatregel, nt. overleg, o. ; (109) maat;
naar mate; outre
(19) voetmaat; stetting, v. ;
a. a fgenzet en ; voorzigtig behoedzaam.
borers mate.
"...RER, va. meten,
met
behoedzaamheid.
MENT adv.
MilRIDIEN, M. (1

MET.
aftneten. SE
vrf. zich (met iemand) meten. * ... REUR,
m. meter, afmeter, m.
MESUSER, va. misbruik maken.
MET ABASE, f. (81) overgang, m. "...CARPE, m. (74) mid• delhand, v. * ... CARPIEN, M. (74) handspier, v. "...CENTRE, m. scheepsdragt. v. * ... CHRONISME, m. to vroege
plaatsing (in de tijdrekening), v.
MET AIRIE, f. boerderij, land-, pachthoeve, v.
* - LIFE RE, a. metaal
IVIATAL, uI. metaal, o. bergstof, v.
* -- LIQUE, a. bergstofbevattende, - voortbrengende.
felijk. * - LISATION, f. melaalmaking, -wording, v.
"-LISER, va. (90) den staat van metaal doen aannemen. * - LURGIB, f. metaalzuiveringskunde, metaalkunde, v. * - LURGISTE, al. metaalkenner, in.
METAMORPHOSE, f. gedaanteverwisseling, herschepping,
hervorming, v. * - R, va. van gedaante verwisselen, herscheppen, hervormen. SE -, vrf. van gedaante veranderen.
figuurMETAPHORE, f. leenspreuk ; overdragtelijke
lijke spreekwijze, v. * ... RIQUE, a. -MEN T, adv. oneigenlijk, overdragtelijk.
* ... PHRASTE,
METAPHRASB, f. letterlijke vertaling, v.
M. letterlijke vertaler, m.
M. "...QUE, f.
METAPHYSICIEN, m. bovennatuurkundige,
bovennatuurkunde, v. -, a. -MEN T, adv. bovennatuurlijk ; bovennatuurkundiglijk. * ... QUER, vn. afgetrokken
diepzinniglijk redeneren.
METAPLASME, M. (98) verandering in een woord, v.
in. (74) mid* ...STASH, f. ziekteverplaatsing, v.
denvoet, m. * ... THESE, f. (93) verplaatsing eener letter, v.
pachter, m. -ster (eener landhoeve),v .
METAYER,
ME TEIL, m. masteluin,mastelein,o. ...TEL, m. doornappel, M.
METEMPSYCOSE, f. zielsverhuizing, v. "...PTOSE, t (101)
zonsevening, v.
METEORS, m. luchtverschijnsel, o. -verheveling, v. "...RIS ME, m. onnatuurlijke buikzwelling, v. "...ROLOGIE, f.
weerkunde, v. "...ROLOGIQUE, a. weerkundig. * ... R0LOGUE, m. weerkundige, m. * ... ROLITHE , M. luchtsteen, meteoorsteen, m. * ...ROSCOPE, n1, weerwijzer;
sterrekUker (werktuig), m.
METHEMERINE, f. alledaagsche koorts, v.
METHODS, f. leerwijze, v. ; regel, m. orde, manier, v.
*...DIQuE, a. -MEET, adv. ordelijk, geleidelijk, regelmatig ; met orde, regelmatiglijk.
METICULEUX, a. vreesachtig, schuw, bang. * ... LARITE, f.
vreesachtigheid, v.
METIER, m. ambacht, handwerk ; gild ; beroep, o. hantering, v. ; werkstoel, m. weefgetouw ; wafelgebak,
o. ;
des bas faits au -, geweven kousen, v. my.
METIS, (METIF), a. van gemengd ras, bastaard. *-, m.
* -SE, f. mesties, m. en v.
METONIQUB, a. (101) cycle -, maancirkel, m. * ...NOMASIB, f. naamsvertaling, v. *... NYMIE, f. (81) naams-,
* ...POSCOPB, m. * ... POSCOPIE,
woordverwisseling, v.
f. voorspeller -, tn. voorspelling uit de gelaatstrekken, v.
ME:TRAGB, in. het meten bij de nederlandsche el. * ... TRBR,
va. bij de nederlandsche el meten.
METRE, m. voet-, dichtmaat ; meter , nederl. el, v.
METRIQUE, a. metrisch; dichtmatig.
METROLOGIE, f. leer der maten, v. "...MANE, m. verzengek, m. * ... M A NIE, f. rijmzucht, v. *...METRE,
"...NOME, in. (109) taktmeter, m. "...POLE, f. hoofdstad,
moederkerk; aartsbisschoppelijke stad, v. ; moederland,
O. * ... POLITAIN, a. et m. aartsbisschoppelijk; aartsbisschop, m.
f. (148) keizersnede, v.
METS, m. geregt, o. spijs, v. kost, in.
METTABLE, a. draagbaar (van kleeren).
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- en pages,
METTEUR, M. - en oeuvre, juweelzetter,
M.
(10) bladzijdenzetter, opmaker van den vorm,
METTRE, va. zetten, plaatsen, stellen, leggen; brengen ;
aantrekken, opzetten, onzdoen; steken; - a convert, beveiligen, beschutten ; - all jour, bekend maken ; - an
monde, baren, ter wereld brengen ; - bas, jongen werpen ; af-, nederzetten ; (de wapens) nederleggen ; - en
gage, verpanden, verzetten. SE -, vrf. zich plaatsen, stellen, - zetten; - begeven; se - a faire qc., beginnen.
MEUBLE, m. stick huisraad, meubel; werktuig, stuk, o.
tilbare goe*-, a. roerend ; los ; biens -s, roerende
deren, o. my. tilbare have, v. * -R, va. stofferen, met
huisraad voorzien ; aanschaffen, voorzien.
MEUGLEMENT, M. voy. BEUGLEMENT. '...GLER, va. voy.
BEUGLER.
MEULARD, In. * - E, f. groote slijpsteen, molensteen, m. "...LE,
f. molensteen, slijpsteen, tn.; molenrad, o.; rook hooi, v.
"...LERIE, f. molensteenmakerij, v. * ... LIER, m. molensteenhouwer, M. * ...LIERE, f. molensteengroeve, V.
m. hoop dekPierre
molen-, bloksteen, m.
stroo, rn.
-woning
; malerij, v.
MEUNER IR, f. molenaarsberoep, o.
&ter , v
* ...VIER, in. * ... NItRE, f. molenaar, m. molenaar,
f. (zeker) meel, o.
MEURTRB, m. moord, dood-, manslag, in.; fig. groot
nadeel, o. * ... TRIER, M. moordenaar, tn. -, a. moorddadig . "... TRIERE, f. moordenaarster, , moorderes, v. schiet gat, o. "...TRIR, va. kwetsen, kneuzen. * ... TRISSURE, f.

kneuzing ; blauuwe plek, v.
MEUTE, f. troep jagthonden, m.
onder den prijs verkoopen.
MEVENDRE, va. slecht
M EZZA BO UT , m. (126) stormzeil, O. *...NIN, M. (126)
derde mast, in. middenzeil, u, *...NINE, f. ruimte tus-

schen twee verdiepingen, v.
MEZZO-TERMINE, m. middel van vergelijk,
in. zwarte kunst (in prentwerk), v.
MI, half, middel, helft; la - Aollt,

O. * ...-TINTO,

half Augustus ; la -

careme, halfvasten.
MIASMES, in. pl. smetstof, v.
MIA ULE, f. meeuw, m. *...Lfili, f. gekruimeld brood in
wijn, O. * ...LEMENT,m. gemaauw, o. ...LER, vn. maauwen .
MICA, m. (17) glimmer, m. glid, mika, o.
MICHE, f. klein wittebrood, a. wegge, v.
MICMAC, in. kuiperij, v. looze streken, m.
MICROCOSME, in. de wereld in het klein, v. * ... GRAPHIE,
* ... LOGUE, m.
f. beschrijving van kleine voorwerpen, v.
lakonisch schrijver, m. "...METRE, m. (110) kleinmeter,
mikrometer, M. * ...PHYLLE, a. kleinbladig. * ...SCOPE,
tn. vergrootglas, mikroskoop, o.
MIDAS, M. fig. domme rijkaard, m.
MIDERONNER, va. een middagslaapje doen.
MIDI, m. middag, m. (twaalf ure) ; het zuiden.
MIE, f. kruim (van brood) ; opzigtster over kinderen, v.;

porseleingruis, o. *-, niets, niet.
MIEL, M. honig, M. * -ROSAT, m. rozenhonig, m.
MIELAT, m. honigdauw, m.
MIELLEUX, a. honigachtig, honigzoet.
MIEN (LE), MIENNE (LA), pron. de -, het mijne;

le

mien, het mijne, mijn eigendom; les miens, miennes,
de mijnen, (mijn gezin, mijne bloedverwanten).
o.
MIETTE, f. kruimel, broodkruimel, v. ; beetje, brokje,
MiEux, adv. beter, liever ; it vaut -, het is beter ; de en -, hoe langer hoe beter ; it qui mieux mieux, om
het zeerst; le -, het beste.
MIEVRE, a. ondeugend, ligtzinnig. * -RIB, * -TE, f. guitenstukje, o. balddadigheid (van kinderen), v.
21
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MIGNARD, a. "-EMENT, adv. aardig, bevallig; teederlijk.
* -ER, va. vertroetelen. *-ISB, f. bevalligheid, fijnheid,

teederhezd, v. ; kleine grijze anjelier, m. -s, pl. liefkozingen, bekoorlijkheden, v. my.
MIGNON, a. lief, klein en aardig, net, bevallig ; argent -,
spaar-, potgeld, O. * -NEMENT, adv. aardig, netjes.
*-, in. *-NE, f. lieveling, m. ; troetelkind, liefje,hartje,
O. "-NE, f. v13) robijn, O. "-NETTE, f. gazen kant ;
fijn gestooten peper, v. ; soort van anjelier, M.
MIGNOT, a. enfant - bedorven kindje, O. "-ER, va. troetelen, liefkozen. *-IsE, f. liefkozing, v.
MIGRAINE, f. schele hoofdpijn, v. * ...GRANS, M. zeekrab, v.
MIGRATION, f. uitwijking, volksverhuizing, v. ; het trekken (der vogels).
MIJAUREE, f. nufje, o. zottin, v.
MIJOTER, va. even doen opkoken ; troetelen.
MIL, a. duizend (in het jaartal). *-, * -LET, M. gierst, v.
MILAN, es. kiekendief, wouw (vogel), M. * -ELLE, f.
wijfjes-kiekendief.
MILIAIRE, a. (74) gzerstvormig (van klzeren).
MILICE, f. krijgskunst, v. -wezen, o. ; landweer, -militie, v.
* ...LIEN, m. soldaat van de landmilitie, no. ; les -s celestes, de hemelsche mag ten , engelenscharen, heirscharen.
MILIEU, rn. midden, middel, o. ; nziddelweg, m.-maat,v.;
au -, in het midden, midden in.
MILITAIRE, a. et m. tot den krijg behoorende, krijgs...;
krijgsman, soldaat, militair ; soldatenstand, m. *-mENT,
adv. near krijgsgebruik.
MILITANT, a. strijdend. *.. TER, vn. strijden.
MILLE, a. duizend. *-, m. =jt, V. *--FEUILLE, f. (53)
duizendblad, O. * --FLEURS, f. (22) rossolis de -, duizendblotnipjeswater, o. ; can de -, koepis, v
MILLENAIRE, a. duizend bevattencle, duizendjarig. *-,m.
tien eeuiven, v. inv. ;• (lie het duizendjarig rijkverwacht.
MILLEPERTUIS, m. (53) St. Janskruid, o.
MILLPsimE, as. jaarlal (op muntstukkeiz enz.), O.
MILLET, is. gierst, V.
Mudd, a, duizendste. *-ADE, f. duizendjarige omwentemijIpaal, -steen, m.
ling, v. * -AIRS, a. colonne
* -ARD, m. duizend millioenen, milliard, 0. "-ARE, M.
ned. vierkante damns, m. "-ASSE, f. zeer groote menigte,
v. duizenden, bij duizendtallen.
MILLIEME, a. et m. duizendste ; duizendste gedeelte, o.
m. duizendtal, duizend, o.; tien centenaars;
a -s, par -s, bij duizenden.
MILLIGRAMME, no. een duizendste wigtje, O. * ...LITRE,
no. het duizendste deel van eene ned. kan of een ned.
kop, o. "...mE, too. het duizendste deel van een frank,
O. "...MLTRE, m. streep, v. (duizendste deel van de
ned. el).
MILLION, us. millioen, O. "-NAIRE, M. bezitter van nzillioenen, zeer rijk persoon, no.
MILLISTERE, in. duizendste deel van de wisse, O.
MILORT, no. slang zonder venijn, v.
MILPEosE, f. bet .uitvallen der ooglzaartjes.
MIME, no. kluchtspeler, nabootser, no. "-R, vn. door gebaren spreken. "...MIQUE, a. tot het gebarenspel b(hoorende, kluchtig. *-, f. kunst der gebaren, V.
MimoGEAPHE, no. klitchtspeler; kluchtspelschrijver, no.
* ...LOGIE,
nabootsing, v. "...LOGISME, M. nabootsende
V01,11, Ili.

MIN AGE, no. marktregt op de verkochte firemen, O.
MINARET,

ni. moskee-torentje, o.

MINAuDEE, vn. .zich door gemaaktheid aangenaant trach-

ten to maken.

f. pl. zoodanige gemaaktheid, v

MIR..
"...DIER, M. ...DIgRE,

f. die door gemaaktheid tracht

to behagen.
MINCE, a. dun ;
MINE, f. gelaat,

gering, slecht, schraal.
gezigt, aanzien; voorkomen; gebaar, o.;
mijn, bergstofgroeve, v. bergwerk, o. erts, no. ; kruidmijn,
v. ; heimelijke toeleg, no. ; halve mudde (fr. maat), v.;
- de plomb, menie, v. "...NEE, va. ondermijnen, uitholen ; verteren.
MINERAI, m. erts, m.; - riche, erts van edel metaal, diamanterts.
MINERAL, M. mijn-, berg-, delfstof, v. *-, a. deliertsmakencle
zelfstandigheid,
stoffelijk. "-ISATEUR, ln.
v. * -ISATION, f. verandering in erts, v. "-ISER, va.
mineralizeren, tot erts maken. *-00IE, f. delfstofkunde, v. * -OGIQUE, a. delfstofkundig. *-00UE, in. dellstofkundige, no.
MINERVAL, M. school-, kollegiegeld, o. minervalia, mV.
MINET, m. * -TE, f. poesje, katje, o.
MINEUR, M. bergman, mijnwerker; ondermijner, m. *-,
E, a. et m. f. minderjarig, onmondig ; kleiner ; minderjarige, onmondige, m. en v. "-E, f. (82) tweede stelling
eener sluitrede, v. minor, M.
MINGLE, m. mengel (maat), M. * ...GRELIN, a. zwakjes.
MINIATURE, L klein-schilderkunst; fijnschildering ; schilderij in het klein, v. "...TURISTE, no. fijn-, miniatuurschilder, M.
MINaRE, f. mijngrond, metaalgrond, no.
MINIMS, a. donkerbruin; zeer klezn. *-, m. franciskaner
monnik, no. f. kleinste gedeelte van iets, o.;
geringheid, v. "...MUM, no. (90) kleinste graad, m. ; geringste prijs, m. - straf, v.
MINISTP,RE, no. bediening, v. ambt, o.; anzbtsverrigting,
dienst, hulp; kerk-, predikdienst, v. ; stacesbestuur,
ministerie, kabinet, O. * ...STERIEL, a. -LEMENT, adv.
tot het ministerie behoorende, ministeriael. "...STRE, m.
minister, staatsdienaa• afgezant ; kerkdienatir; protestantsch leeraar, predikant, m. -RIE, f. opzienersambt
(in kloosters), o.
MiNium, m. menie, v.
MINOIS ; m. bevallig gezigtje, o.; (126) bodeloef, v.
MINON, nr. katje, poesje, o.
zacht afdrijvend geneesmiddel, o.
MINORATIF, m.
* ...RER, va. verneinderen. "...RITE, f. minderheid, v.
minder petal, o. ; ntinderjarigheid, onmondigheid, v.
MixoT, m. kwartmudde (fr. maat), v.
MINOTAURE, m. (30) minotaurus, stiermensch, m.
MiNu•r, no. middernacht, M.
MINUSCULE, f. (10) kleine letter, v.
MINUTE, f. minuut, V. ; zeer klein schrift ; concept, ontwerp; origineel, o. * ...TER, va. ontwerpen, opstellen; ontwerpen, smeden, denken op..., beramen. *...TIE,
f. kleinigheid, beuzeling, v. "...TIEUX, a. beuzelachtig,
kleingeestig.
MI-PARTI, a. half verdeeld.
MIQUELET, M. struikroover (in de Pyrenean), M. * ...LOT,
no. jonge bedelende pelgrun huichelaar, no.
MIRABELLE, f. kleine geelachtige pruim, V.
MIRABLE, a. sel
(00) wonderz,out, O.
MIRACLE, no. wonder, wonderwerk, mirakel, o. wonderdattd,v."-, a. wonderschoon, wonderlijk wet *...ouLEux, a.
...SEMENT, adv. wonderbaar, -lijk; wonderdadig, wonderlijk. * ...CULISER, va. et n. wonderen doen.
MIRAGE, no. gezigtsbegoocheling door straalbreking, opdoeining, luchtspiegeling, fata-morgana, V.
MIRAILLE, a. (HU) verschillend gekleurd van vederen..
Min ALLT, on. rog (visch), in. "...BAUDER, vs. scherp bezien.

MOT.

MOB.
MIRE,

f. mikijzer (aan den loop van het geweer),0.*-,m.

vijfjarig wild zwijn,
O. * -MENT, m. opdoening, v.
* ...RER, va. mikken, aanleggen, &Oen. SE -, vrf. zich
spiegelen.
MIRLIFLORE, m. saletj,nkertje,

O. * ...TON, m. rietfluitje, O.
ventje, o. ; wijsncus, m.
spiegelglas, o. ; spiegel van een
schip; (36) spanner, m.
MiRoug, a. gevlakt (ran paarden). "...TERIE, f. spiegelhandel, m. "...TIER, m. spiegelmaker, -verkooper, ns.
MIROTON, m. met kruiderzjen toebereide gekookte sneden
vleesch, v. My.
MIRTIL, m. dagvlinder, m. heestergewas, o:
MIS, p. et a. geleyd, gesteld ; gekleed. *-, m. (83) datum
op akten, M.
MISAINE, f. (126) fokkezeil, o. ; mat de -, fokkemast, M.
MISANTHROPE, M. menschenhater, In.
* ...THROPIE, f.
menschenhaat, m.
MISCELLANEES, M. pl. mengelingen, v. MV.
MISCIBLE, a. * ... BILITA, f. mengbaar; -heid, v.
MISE, f. inzet, inleg, m. ; bod, o. ; gangbaarheid ; manier
van zich to kleeden ; zeepdoos, v. ; deel van een hostvlot ; stuk gesmeed ijzer, o. ; (69) trechter, m.;
- en scene, tooneelmatige inrigting, v. ; - hors, voorschot, o.; - has, afgelegde kleederen, o. My.
MISERABLE, a. * -MENT, adv. ellendig, arm-, rampzalig,
erbarmelijk, slecht.
m. et f. ellendig
ongelukkig
mensch ; deugniet, ellendeling, m. ; eerloos vrouwspersoon, O.
f. ellende, armoede, v. nood, m.;
armzaligheid, v. ; (116) niet een trek.
MisPRERA, m. (49) 50ste psalm, m. "-, m. darmjicht, v.
MISERICORDE, f. barmhartighezd, ontferming, genade, v.
mededoogen, o. K-, int. och ! goede Hemel! genade!
* ...CORDIEUX, a. ...SEMENT, adv. barmhartig, -lijk,
mededoogend, genadig, -lijk.
MISOGAME, * ...DYNE, ns. huwelijksvijand ; vrouwenhater,
ni. * ...GAMIE, * ...GYNIE, f. vrouwenhaat, m. * ... PHANE, m. lichtvijand, m. *...roaorr, m. vijand van een
baard, m. "...PSYCHIE, f. afkeer van het leven, m.
MISSEL, m. misboek, missaal, o.
MISSION, f. zending, v. ; last, m. ; zendelingschap, o. missie, v. * - NAIRE, M. zendelzng, missionaris, m.
MISSIVE, f. lettre -, brief, zendbrief, 131 zendschrijven, O.
MISTIGRI, M. (46) klaverenboer, M. * ...TRAL, M. noordwestewind, m.
f. want (grove handschoen) ; (143) ijzeren plaat,
v. ; onguent miton
middel dat schaadt noch baat, O.
MITE, f. mijt, made, v. * - RAC, f. (114) kaar, v.
MITHRIDATE, M. theriak; tegengif, 0. ; vendeur de -,
kwakzalver, m.
MITIGATION, f. verzachting, v. * ... GER, va. verzachten.
MITON, m. polsmofje; wambuis, o. * - NER, vn. et a. meuken ; troetelen ; fig. zachtjes behandelen. "-NERIE, f.
zachte koking ; fig. zachte behandeling, v.
MITOYEN, a. tussclzenbeide, in het midden ; mur
gemeene muur.
MITRAILLE, f. oud ijzer, - koper; schroot, o.; hagel, M.
* -R, vn. et a. met schroot schieten.
MITRE, f. mijter, m. bisschopsmuts ; schoorsteenkap, v.
"...TRE, a. gemijterd. "...TRON, M. bakIcersknecht, in.
MIXTE,. a. et m. gemengd ; gemenyd ligchaam, o.
MIXTILIGNE, a. (64) met regte en kromme lijnen.
MIXTION, f. (22) mengsel, O. *-NER, va. mengen, vermengen. * ... TUBE, f. (9.) mixtuur (drankje), v.
MNEMONIQUE,
f. geheugenoefening, -leer, v.
MOBIL, M. (77, 83) gave van de vrouw aan den man, v.
MIRMIDON, M. dwergje,
MIROIR, m. spiegel, m.
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bewegelijk, tilbaar ; fig. veranderlijk, onbestendig ; (68) mobiel, heschikbaar om Hit to trekken. "-E,
rn. bewegelijk ligchaam, o.; hewee'oorzaak, v. -middel,
o. drijfveer, v. ; stichter, m. * -IAIRE, x -IER, a. roerend, tilbaar (van goederen) ; biens mobiliers, roerende
goederen, o. My. * -IER, M. huisraad, meubilair, o. inboedel, m. * - ISER, va. (22) als roerend goed verklaren;
(68) mobiel verklaren. * - ISATION, f. mobielverklaring,
v. "-ITfl, f. bewegelijkheid ; onbestendigheid, v.
MOCA , m. Moka-kollij, v.
f. (82) wijze
MODALS, a. (82) gewijzigd.
van z'jn, v.
MODE, f. wijze van kleederdragt, mode ; manier,gewoonte,
v. gebruik, o. "-, m. wijze, v. regel, m ; (98) wijze,
MV.
zangwijze, v. zangtoon, m. "-s, pl. modewaren, v.
MODELAGE, in. het boelseren, het modeleren.
MODELE, III. voorbeeld, model ; toonbeeld, O. "...DELER,
va. et n. modellen maken ; boetseren ; se - sur, nabootsen, tot voorbeeld nemen.
MODERANTISME, as. stelsel tier gematigden, O. * ...RATETJR, m. (31) bestuurder, in. "...RATEUR, m. * ...RATRICE, f. bezadiger, bevrediger, in. -ster, v. -, a. besturende. "...RATION, f. gematigdheid, bezadigdheid,
matiging ; vermindering ; verzachting, v. 1/4 ...RP., a. et
beseheiden, ingetogen, gelam. gematigd, bezadigd ;
ten; gematigde, In. -MELT, adv. matig/ijk. * ...RER,
va. matigen, bezadigen, betoonzen; verminderen. SE -,
vrf. zich matigen, tot bedaren komen; verminderen,
zachter worden.
MODERNE, a. hedendaagsch, nieuw, nieuwerwetsch. *-s,
rn. pl. nieuwere hedendaagsche schrijvers, m. My.
* -R, va. naar den nieuwen smuak inrigten.
MODESTE, a. * -MENT, adv. zedig, bescheiden, ingetogen,
* ...TIE,
zedigheid, beeerbaar, stemmig ; zediglijk.
scheidenheid, ingetogenheid, stemmigheid, welvoegelijkheid, eerbaarheicl, v.
MoDicrTE, f. geringheid ; bekrompenheid, v. * ...FICATIF,
a. et ns. (98) wijzigend; bepaling, v. * ...FICATION, f.
wijziging ; matiging, v. * ...FIER, va. wijzigen, matigen.
SE -, vrf. gewijzigd worden.
MODILLON, m. (13) krol onder eene lijst, v.
MODIQUE, a. "-MENT, adv. matig, goring ; matiglijk.
MODISTE, m. et f. modemaker,-maakster; modehandelaar,
-ster, ns. v.
MODULATION, f. (109) schikking der verscheidene toonen,
modulatie, stenzbuiging, v. * ...LE, rn. (13) zetmaat, v.
diameter eener zuzl, m.; tijdsverdeeling ;
beweging, v.
* ...LER, va. een zany naar de regels der modulatie
schikken.
1110iiLLE, f. merg, o. ; pit, m. ; het binnenste, het beste .
x ...LEIJX, a. ...SEMENT, adv. mergachtig, vol merg;
krachtig ; vol (van de stem) ; zacht, mollig. * ...LEUX,
M. (92) zachtheid, v. * ...LON, tn. bloksteen, m.
MOEUF, in. (98) wijze (der werkwoorden), v.
MOEURS, f. pl. zeden, manieren, gebruiken, v. o. mv.
MOGES, f. pl. vischingewanden, o. My.
woekerkontrakt, o.
i%IOHATRA, a. contrat
onder ons
Moi, pron. ik, mij, aan mij ; de vous is
gezegd.
MOLE, f. hoop (zand, bout, hooi), m.
MOIGNON, in. stomp (van een arm, een been enz.), v.;
kort afgesneden tak ; oorknop eener schaar, rn.
MONAILLE. f. (verachtelijk) monnikengespuis, o.
MOINDRE, a. minder, geringer ; le -, la -, de -, het geringste ; les quatre -s, de vier orden der minderbroeders.
MoINE, m. monnik, tn. ; bedpan, v. ; (10) wit, o.; (126)
* •-E, a.
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MON.

Risser, monnik, m. ; tolletje, o.•

MON.

(142) ifterblaas (in

ataal), v. "-EOURRII, m. bullebak, m.
MOINEAU, rn. musch, mosch, v. ; cheval
paard met gekorte ooren, O.
MOINERIE, f. de monniken, m. mv. ; monnikskap, monnikenleven, o.

f. (verachtelijk)non,y.

LON, m. monnikje, O.
MOINE, adv. min, minder, zoo veel niet ; niet zoo ; h que, ten zij, ten ware dat ; au -, te minste; le -, het
minste. *-, m. (100) minus ; (10) dwarsstreepje, O.
MOIRE, f. moor (zijden stofle), m. "...RE, a. gewaterd

(als moor). "...RER, va. wateren (als moor).
Mots, m. maand, • v.; maandgeld, o. *-, pl. (22) maandstonden, v. my. ; - romains, (23) stendenbelasling in
het oude Duitsche rijk, v.
MOISE, f. karbeel, klamp ; (143) ijzeren haak, m.
Moist, a. et m. beschimmeld; het verschimmelde; schimmel, m. *-R, va. ER
vrf. doen beschimmelen; beschimmelen. "-SSURE, f. schimmel, m.
MOISON, f. pacht van vruchten ; lengte (van een ituk taken), v. * -IER, m. halfpachter, m.
MOISSINE, f. wijngaardrank met druiven er aan,

M.

f. opt, m. * -NER, va. inoogsten; fig. wegrukken. * -NEUR, m. maaijer, m. *-NEusE, f. maaister, v.
MOITE, a. vochtig, klam. "...TEUR, f. klamheid, v.
MOITIE, f. et adv. hell t; fig. wederhelft (ega), v. ; half ;
-, ten halve.
MOISSON.

MOITIR, va. vochtig maken, bevochtigen.
MOLAIRES, a.. dents -, f. pl. maal-, baktanden, m. my.
111.5LE, m. steenen beer, m. moelje, v. havenhoofd, o. "-,
f. vleeschklomp, m. ; wanvrucht, v.
MOLECULE, f. klompje, deeltje, levensdeeltje; mikroskopisch ligchaam, O.
MOLESTER, va. plagen, lastig vallen, overlast aandoen.

tangetje, O. *-TE, f. spoorradertje, o.;
wrljfsteen, m. ; (van paarden) wen, kol, v.; (41) radertje, o.
MOLIERE, f. molensteengroeve, v. "-, a. terre
leemige
aarde, v.
MOLLASSE, a. weekachtig, slap. * ...LEMENT, adv. zachtelijk ; weekelijk, verwijfd; nalatig, slaperig. *...LEEsE,
MOLET, m. (107)

f. weekheid, weekelijkheid ; slap-, zwakheid; zachtheid;
toegevendheid, v.
kuit (van het been) ; kleine franje, v. *-,
a. zacht, week, donzig. "-oN, m. molton (zekere stof), O.
MOLLIFICATION, f. verweeking, verdunning, v. "...FIER,
va. verweeken, verdunnen.
MOLLIR, vn. murw - , week worden (van vruchten) ; moede
worden; verslappen; wankelen, wijken.
1110LLITEux, a. de bitterheid wegnemende.
MOLLUSQUES, M. pl. wormdieren, zeewormen, O. in. my.
MOLYBDATE, m. (90) waterloodzuurzout, 0. * ...DENS,
f. waterlood, O. * ...DITE, f. zekere loodsteen, m.
Mor&E, m. jeugdige gevangene wegens diefstal, m.
MOMENT, m. oogenbllk, m. en o. moment, o. *-ANE, a.
-MENT, adv. oogenblikkelijk ; kortstondig, -lijk.
MOMERIE, f. mommerij, vermomming ; snakerij, geveinsdheid, v. "...MIE, f. mumie ; fig. pop, v. lui vrouwspersoon, o.
MomoN, rn. uitnoodiging van een vermomden persoon tot
het dobbelspel, v.; inzet in een dobbelspel, m.
Mow, MA, pron. mijn ntijne.
MONACAILLE, f. monnikengespuis, O. * ...CAL, a. -EMENT,
adv. monniks ; op de wijze der monniken.
* ...CHISME, M. monnikenstand, M.
MONADS, f. (121) eenvoudig beginsel; (73) onmerkbaar
diertje, o.
MOLLET, 111.

MONARCHIE, f.

alleenheersching, monarchic, v. "...CH/-

QUE, a. monarchaal, eenhoofdig, -lijk. "—CRUMB, m.
monarchaal stelsel, O. "...CHISTE, m. aanhanger van
het stelsel der alleenheersching, koningsgezinde,
*...QuE, m. alleenheerscher, monarch, m.
MONASTtRE, f. klooster, O. "...STIQUE, a. kloosterlijk,
klooster....
MONAUT, a. eenoorig.
MONCEAU, m. hoop, stapel, m.
MONDAIN, a. et m. wereldsch, wereldgezind ; wereldling,
m. * -EMENT, adv. als een wereldling, werelds... * ...DANITE, f. wereldgezindheid, ijdelheid V.
MONDE, m. wereld, v. ; heelal, yolk, o. ; bedienden, m.
le
mv.; menigte, v.; le beau -, beschaarde lieden ;
grand -, de groote wereld ; ainsi va le -, zoo gaat het
iedereen. *-, a. rein.
in de wereld ; tout le
MONDER, va. reinigen, pellen, schillen. "...DIFIER, va.
(22) zuiveren, reinigen. * ...DIQUE, f. arme tinmijn, v.
MONETAIRE, m. muntmeester, m. *-, a. munt....
va. staatsbiljetten gangbaar verklaren (ale geld).
MONIAL, a. geestelijk. * -E, f. non, v.
f.
MONITEUR, m. vermaner ; waarschuwer, m.
geregtelijke waarschuwing, v. * ...TOIRB, m. et a. letkerkelijke waarschuwingsbrief, m.
tre
MON AIE, f. munt, muntspecie, v. ; kleingeld, o.;
munt
(huis waar de munt geslagen wordt), v.
O.
MONNAYAGE, m. het munten, muntslaan; muntwezen,
* ...ER, va. munten, stempelen, munt slaan, geld slaan.
munter, munt* ...ERIE, f. stempelplaesls, v. * ...EUR,
gezel, m.; faux -, valsche munter.
MONOCEPHALE, a. met een hoofd op twee ligchamen.
* ...CEROS, m. eenhoorn, m. * ...CHROMATE, * ...CHROME,
a. eenkleurig.

verband voor ten oog, o.;
m. vergrootglas
watervloo, v.; waterpapegaai, m. *-, a. eenoorig.

MONOCLE,

MONOCORDE, m. speeltuig met eene snaar, monocordium,
O. * ...CULAIRE, a. eenoorig. * ...CULE, m. traanfistel-

verband; (83) kollatie-regt op ten persoon, O. "...DBLO. * ...DIAIPHE, m. ',Mr de geboorte ontwikkeld dier,
RE, f. (77) gehuurde schreister, v. * ...DIE, f. eenzang,
m.; treurlied, O. "...GAME, m. et f. die slechts eenmaal
"...GASTRIQUE, a. eenbuikig.
getrouwd is geweest.
* ...GRAMME, m. naamcijfer, O. * ...GYNIE, f. eenwijvige
plantenklasse, v. * ...LITHE, a. uit ten steen. * ...LOGUE,
m. alleenspraak, v.
* ...MACHIE, f. tweegevecht, O.
* ...MANIE, f. krankzinnigheid op ten punt ; zucht tot
eenzaamheid, v.
MoNomE, m. (101) enkelvoudige grootheid, v.
MONOPETALE, a. (53) eenbladerig. * ...PHAGE, m. alleeneter, m.
f. zucht -, v. leefregel om slechts
tens spijs te eten, rn. * ...PHYLLE, a. (53) eenbladerig.
* ...POLE, M. alleenhandel, opkoop, m. monopolie, o.
va. opkoopen, alleenhandel drij* ...POLER,
ven. * ...POLEUR, m. opkooper, alleenhandelaar, m.
MONOPSE, a. ienoogig. *...TERE, a. (13) met ere ne zuilenrij. * ...TOTE, M. (98) onverbuigbaar woord, O.
MONOPYRENE, a. met een pit. "...RINE, a. (19) etnrijmig. * ...SYLLABE, M. eenlettergrepig woord, o. * ...SYL'...TONE, a. eentoonig.
LABIQUE, a. eenlettergrepig.
* ...TONIE, f. eentoonigheid, eenvormigheid, v. "...XYLO,
-N, m. schuit uit e en boomstam, v.
MONSEIGNEUR, M. edele
genadige heer ; excellentie ;
hoogedel gestrenge heer. * -ISER, va. schertsend iemand
zoodanigen eernaam geven. *-, a. paarschkleurig.
MONSIEUR, m. mijnheer ; heer, m.
MONSTRE, m. gedrogt, wanschepsel, monster, o. ; misge-

MOR.
boorte, v. "...STRIIEUX, a. ...SEMENT, adv. gedrogtelijk, wanschapen; afgrifrelijk, afschuwelijk; fig. zeer
ongerijmd, dwaas. "...STRUOSITE, f. wanschapenheid,
misvormigheid; ijselijkheid, v.
MONT, m. berg, In.; double -, zangberg, m. ; - de pike,
bank van leening, v. lombard, m. "-8, pl. bergen, gebergten ; de Alpen ; par - et par vaux, over berg en dal.
"-AGE, m. het opdragen, ophijschen, opzeilen, optrekken. "-AGNARD, a. et m. op aan bergen wonende;
bergbewoner, m. -E. f. bergbewoonster, v.
MONTAGNE, 1. berg, in. * ...EUX, a. bergachtig.
MONTAISON, f. het opzwellen der forellen.
MONTANT, a. opwaarts gaande, - klimmende, - varende;
beloopende; optrekkende (van de wacht). "-,
m. beloop,
bedrag, o. corn, v. ; staund hoot, o. ; stijl, post ; stam
eener plant, m. *-8, m. pl. (126) stutten, m. mv.
MONTASSIN, m. gesponnen levantsch katoen, o.
MONTE, f. het bespringen van een hengst; tijd van bespringen, m.
MONTE, p. et a. geklommen, gerezen ; opgewonden, opgetrokken; bereid, voorzien, beslagen ; bereden ; uitgerust, bemand; fig. verhit ; cheval haut
paard dat
hoog van beenen is, o. *- E, 1. kleine trap, opgang, m.;
trede, v.; het opklimmen; insnijdsel, o.; gewelfshoogte, v.
MONTER, vn. et a. klimmen, opklimmen, -stijgen, -gaan,
naar boven gaan, oprijden, opvaren ; bestijgen; opdragen, -brengen, -halen, -trekken, -hijschen, -winden ; opslaan, -zetten; beslaan, zamenstellen; monteren; rijclen, bereiden (een paard) ; oprigten; sur un
vaisseau, zich inschepen; - a la garde, de wacht betrekken. SE -, vrf. - a, beloopen, bedragen.
MONTBUR, m. horo/ogiekasmaker ; diamantzetter, m.; - en
blanc, die het hoot van een geweer maakt.
MONTFAUCON, m. zeker papierformaat, o.; vuilnisplaats,
v. "...GOLFARE, f. luchtbol, rn.
MONTICULE, nt. bergje, heuveltje, o.
MONTIER, rn. inspekteur der zoutmijnen, m.
MONT- JOIE, f. (26) wapenkreet ; titel van den eersten
wapenkoning, m. "...MAURISMB, m. het tafelschuimen.
MONTOIR, m. (86) stijgpaal, m, stijgblok, o.
MONTER, f. zakuurwerk, horologie, o. ; wijzerplaat, v.;
staal, monster, toonstuk, o. ; toonkas, uitkraming, monsterkaart ; soldij, v. ;
fig. schijn, in. vertooning, v.;
- d'orgues, orgelpijpen die men van buiten ziet, v. mv.
va. toonen, aantoonen, wijzen, aanwijzen; onderwijzen, onderrigten; laten blijken ; to kennen geven.
SE vrf. zich vertoonen, zich laten zien ; vertoon
maken. "...TRIER, m. horologiemaker, m.
MONTUEUX, a. bergachtig.
MONTURE, f. rijpaard, rijbeest, o. ; lade van een geweer,
v. ; invatsel van een diamant, o. ; montering, v.
MONUMENT, m. gedenkteeken, -stuk, o. -zuit, v. ; praalgraf, monument, o.
MOPSE, m. mopshond, mop, m.
MOQUE, 1. (126) doodshooldblok, o. ; blikken beker, m.
MOQUER DB (8E), vrf. spotten, bespotten, uitlugchen, boerten, schertsen, voor den gek houden, den gek scheren;
verachten, trotseren. "...QUERIE, f. spot, in. spotternij ;
ongerijmdheid, v. "...QUEUR, ...SE, in. f. et a. spotter,
m. spotster, v. ; spottend.
MORAILLER, va. een paard den neusknijper aandoen;
glas rekken. "...BAULKS, f. pl. neusknijper (van paarden), in.; glasblazerstang, rektang, v.
"...RAILLON, m.
sluithengsel, o. ; slotkram, v.
MORAL, a. *-EMENT, adv. zedelijk, deugdelijk; zedekundig, -lijk. * -E, f. zedeleer, -kunde, v.
vn. de

MOR.
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zedeleer voordragen, zedelessen geven. * - ISBIIR, M. ZE:
deprediker, -meester, berisper, m. "-ME, M. zedeleerf. zedetijkheid, v.;
aar, zedenbeschrijver, m.
zedelijk karakter, o. ; zedeles, -spreuk, v. ; zedelijke
zin, m. -8, rederijkersspelen, spelen van zinne, 0. my.
MORATE, in. (90) moerbeziezuurzout, o.
MORBIDE, a. (92) levenclig vertoond, vleezig ; ziekelijk.
"-SSE, f. (92) zachtheid, teederheid van het vleesch, v.
"...FIQuE, a. ziekteverwekkend.
MORBILLEUX, a. fievre morbilleuse, mazelenkoorts, v.
MORBLEU, int. voor den weerga! de drommel!
MORCE, f. ,66) bindluag, v. bindsteen, M.
MORC EAU, M. stuk, brok, o. ; beet ; plaats (in een book),
"...CELLEv. "...CELER, va. verdeelen, verbrokkelen.
MENT, ca. verbrokkeling, v.
MORDACHE, f. soort van nijptang ; vuurtang, v. mondslot, o.
MORDACITE, f. scherpheid ; fig. bitshe; d, v. "...DANT, a. Injtend ,intiretend, bits, stekelig . in. nijphoutje;(137)vernis, o.
MORDARET, m. vergulde spijker, m. * ...DATE, m. tweemaal
afvallige christen, ni. ".. DETTE, f. keverpop, v.
MORDICANT, a. bijtend, scherp, invretend ; vinnig, schimpond. "...cus, adv. hardnekkiglijk.
MORDIENNE, a is grosse -, adv. rond, ruiterlijk, zonder
omwegen, onverholen.
MORDILLER, va. dikwijls en zachtjes bijten, knabbelen.
MORDORE, a. bruinrood. * ...RURE, f. bruinroode kleur, v.
MORDRE, va. et n. bijten, af-, inbijten, pikken ; etsen ;
diep ingaan, vatten ; berispen, Laken ; s'en - les doigts,
spijten, berouw hebben.
MORE, in. Moor, in. ; gris de -, donkergrijs.
MOREAU, m. voederzak voor muildieren,
cheval
gitzwart paard, o.
MORELLE, 1. (53) nachtschaduw, v.
MORESQUE, a. moorsch. "-, f. Moorin, v. ; moorendans,
m. ; arabisch schilderwerk, o.
MORFIL, m. draad van een mes, m. ; onbewerkte olifantstanden, in. my. ruw ivoor, o.
MORFONDRE, va. koud doen worden, doen verkleumen.
SE -, vrf. verkleumen, van koude verstijven; vergeefs
wachten. "...DUBE, f. (112) bevangenheid (der paarden), v.
MORGANE, 1. spookachtig licht, nachtgezigt, o. * ...NATIQUE,
a. mariage
huwelijk met de linkerhand.
MORGELINE, f. (53) vogelkruid, muurkruid, o.
MORGUE, f. trotsch
barsch gezigt, o. ; ernst met hoogmoed gepaard, m.; huis waar de doodgevondenen ten
Loon gelegd worden, o. ; beschouwplaats in de gevangenis, v. "...GUER, va. trotseren ; met trotschheid -, barsch
aanzien. "...GUEUR, m. cipiersknecht die de gevangenen
beschouwt, m.
MORIBOND, a. zieltogende, op sterven liggende.
* ... CAUD,
a. et tn. zwartbruin; zwartbruine,
rn. "...GENER, va.
in good; zeden onderwijzen ; bestraifen, vermanen.
MORILLE, f. morale, v. (soort van paddestoe 1).
"...LON,
m. soort van zwarte druif ; rotgans, v. ; ruwe smaragd,
m.
MORINE, f. sterfte onder de beesten, v.
MORION, m. (77) stormhoed, in. ; soort van krijgsstraf, v.
MORNE, m. heuvel (in Amerika), in. *-, a. treurig somber, naar, zwaarmoedig. droefgeestig, beclrukt ; donker.
a. stomp. "...NELLE, I. vischvangst op de spaansche kust, v. * ...NETTE, 1. (116) ringetje, o. "...NIFLE, f. oorve,eg, v. klap, rn.
MOROSE, a. somber, verdrietig, kregel. "...siTA,
f. somberheid, kregelheid, v.
MORPHIQUE, a. slaapwekkend.
m. platluis, v.
MORS, m. gebit (van paarden), o. ; rug van een book, m
"-E, m. walrus, m. zeekoe, v ."-URE, f. beet, m.
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MORT, f.

MOU.

dood, m. ; het afsterven, overlijden ;
aux rats,
rattenkruid, o. *-, m. doode, m. hjk, o. *-, a. dood,
gestorven, overleden, , levenloos ; saison -e, (34) • komkommertijd, slappe tijd, m.; a
-, a la -, doodelijk,
ter dood.
MORTADELLE, f. saucijsen van Bologna, v. MV.
MORTAILLABLE, a. (83) lijfeigen. "...TAIN, m. sterfwol, V.
MORTAISE, f. (107) yore in een stuk hout,groef,v.gat, O.
MORTALET, M. kruidkist, v. *...LITA, f. sterfelijkheid,
sterfte, v.
MORT-BOIS, M. onnut hout, o. ; bois mart, dood hoot, O.
MORTE-EAU, f. (126) laag tij, o. ; eau morte, stilstaand water, O.
MORTE-CHARGE, f. vaisseau h
schip zonder lading ;
schip zonder voile lading, o.
MoRTEL , a. doodelijk, sterfelijk, dood.... "-, m. sterveling, M. *-LEMENT, adv. doodelijk.
MORTE-PAYE, M. oud soldaat
rustend bediende die
zijn loon nog krijgt, m.
MORTE-SAISON, f. slappe tijd, komkommertijd,
M.
MORT-GAGE, M. dood pand, O.
MORTIER, M. mortel, kalk ; vijzel ; mortier,
M.
MORTIFERE, a. doodelijk. * ...FIANT, a. grievend, beschamend. * ...FICATION, f. kastijding ; beschaming, vernedering ; besterving, v. * ...FIER, va. (vleesch) laten besterven ; kastijden, temmen ; vernederen, beschamen.
MORT-Ng, a. doodgeboren.
MORTODES, f. pl. valsche paarlen, v. my.
MORTUAIRE, a. drap
doodkleed, o. ; extrait doodcedl, v.
MORUE, f. kabeljaauw, m. ; - salee, labberdaan, M.
MORVE, f. snot, O. * - R, vs. snot hebben. *...vEux, a.
snotterig.
m. * ...VEUSE, f. snotneus, m. en v.
MOSAIQUE, a. mozaisch. *-, f. ingelegd werk, mozaik, O.
MOSCATELINE, f. (53) muskuskruidje, O. * ...COUADE, f.
nave suiker, v.
MOSQUII.E, f. moskee, v. turksche tempel, m.
MOSTIQUE, MOUSTIQUE, m. moskiet, V.
MOT, rn. woord, o. bewoording, f. gezegde, o.• ; zinspreuk,
oplossing (eens raadsels) ; (68) leas, v. krijgswoord,
parool, o. ; bon -, kwinkslag, m. ; en un -, met een
woord, kortom ; - a double entente, woordspeling, v.;
- is mot, van woord tot woord,. woordelijk ; pour rice,
grappig wooed.
MOTE, f. (56) onvervreemdbare pacht, v.
MOTELLE, MOTEILLE, f. grondeling (visch), m.
MOTET, m. soort van -kerkelijk zangstuk,
O.
MOTEUR, M. beweger, bewerker, aanlegger, m. ; (41) spiraalveer, v. *-, * ...TRICE, a. puissance -, vertu motrice,
bewegende kracht, v. * ...TIF, M. beweegreden, v. beweeggrond, m. drijfveer, v. ; (109) -theism,
O. * ...TILITg, f. bewegingsvermogen,
O. "...TION, f. beweging,
voordragt, v.; voorslag, m. motie, v.
* ...TIONNER, va.
eene motie doen. * ...TIVER, va. op gronden aanvoeren.
MOTTE, f. kind, v. klomp aarde, nr. ; heuveltje, o. ; plagge van run, v. *-s (sE), vrf. (van partrijzen) zich
achter kluiten aarde verschuilen. * ...TEUR, M. kluitenmaker, - verkooper, m.
MOTUS, int. sal! zwijg daarvan! mondje digt!
Mou, in. kalfs-, lamslong; kattenspijs, v.; (I26) part, o.
MOU, MOL, a. week, murw, zacht, slap, teeder, krachteloos; verwijid, wellustig, vadzig, traag ; (van het weder) zacht,
MOUCHARD, In. verklikker, spion der policie,
AloucHE, f. vlieg, snug, v. ; moesje (pronkpleistertje), o.;
spion der policie, m. ; (126) advie.sjagt, o. ; - a mist,
honigbij, v.; fine -, doortrapte went ,m. loose Peeks,

MOU
v. *-it, va. snuiten (de kaars, den neus) ; bespieden.
SE -, vrf. zijnen neus snuiten. * -ROLLE, f. vliegenvanger (vogeltje), nr. "-RON, m. vliegje, o. ; mug, v. ; pitje
eener brandende kaars, o. *-Tfi, a. gespikkeld ; uitgeknipt ; geknopt (van een schermdegen).
"-TER, va.
spikkelen, knippen.
MOUCHETTE, f. kraalschaaf ; (13) kroonlijst, v. *-s, pl.
snuiter, m.
MOUCHETURE, f. spikkels; moesjes op stoffen, v. o. mv.;
uitknipsel, o. ; (36) het koppen. * ...CHEUR, m. kaarsensnuiter, m. * ...CHOIR, m. neus-, zakdoek, m. ; - de cou,
halsdoek, m. * ...CHURE, f. kaarssnuitsel, O.
MOUDRE, va. et n. malen, vermalen; fig, afrossen.
MOUE. f. grijnzing, v. ; faire la -, pruilen.
MOUETTE, f. meeuw (watervogel), v. * -R, va. wijn zwavelen.
MOUFETTE, f. stikdamp uit mijnen ; nadeelige sekreetstank,
m. *-s, pl. stinkdieren, o. my.
MOUFLARD, M. die een dik opgeblazen aangezigt heeft.
MOUFLEO, f. want (handschoen) ; katrol, v. *-, in. (90)
deksel van de kapel, o. ; fig. mod, m.*-R Q., va. iemand
de wangen doen opblazen.
MOUILLAGE, M. ankergrond, m. ; (58) weeking, v.
MOUILLE-BOUCHE, f. sappige peer, v.
MOUILLER, va. bevochtigen, nat maker. weeken, bespoelen ;
ankeren; (98) zacktvloeijend uitspreken;
etre mouillo,
dronken zijn. * ...LETTE, f. sneedje brood om in to doopen, a. * ...LOIR, m. bakje met water (bij het spinnewiel), o. * ...LURE, f. bevochtiging ; natheid, v.
MOULAGE. M. het meten van brandhout ; meetloon ; het
afgieten, o. ; gevormde vloersteenen , tn.
my. ; maal-,
raderwerk ; maalgeld,o. * ...L ANT, m. molenaarsknecht, m.
* ...LARD, m. f. afslijpsel, slib, o.
MOULE, rn. vorm, m. ; model, vademhout, o.
f. mossel, v. "-RIB, f. gieterij, V. * ...LER, va. gieten, vormen, afgieten, -drukken; (brandhout) meten, in ramen
stapelen. * ...LEUR, in. houtmeter ; vormer (in eene pannebakkerij) ; kaarsengieter, m.
f. mosselbank ;
zachte ader in een molensteen, v.
MOULIN, rn. molen, in. ; - 'a bras, handmolen ; - a ble,
korenmolen; - a cafe, - a eau, koffij-, watermolen; -a
foulon, - a foudre, - a tan, - a vent, vol-, kraid-, zaag-,
run-, windmolen, m. "-AGE, M. zijdereederij, v. *-1?,,
a. wormstekig (van bout). "-ER, va. zijde reeden ; (van
worsen) den grond omwoelen. "-ET, M. molentje, o.;
spil, v.; haspel, roerstok, rn. muntschroef, v. "-IER, M.
zijdewinder, m.
MOULD, a. gemalen; afgerost; vermoeid.
* -RE, f. (13)
gesneden lijstwerk, - loofwerk, O.
MOURANT, m. stervende, , m. *-, a. stervende ; kwijnende.
* ...RIR, vn. sterven, overlijden, den geest geven; uitgaan (van visor) ; sterven (van planten). SE -, vrf. zieltogen, kwijnen • uitgaan; vergaan.
MOURON, in. (53) guiclitieil, o. hagedis, v.
MOURRE, MOURE, f. (ifaliaansch) vingerspel, O.
MOUSQUET, h a. vuurroer, musket,
O. * -ADE, f. musketschot,
O. * -AIRS, m. musketier, in. "-ERIE, f.
musketvuur, o. *-ON, in. dik en kort musket, o.
MOUSSE, f. mos, boommos ; schuim, o. *-, m. scheepsjongen, m. *-, a. stomp, bot. * -LINE, f. neteldoek, o .
* -R, vs. schuimen; faire
opmjzelen, uitbazuinen;
mousse, bemost. * ...SERON, m. kleine kampernoelje, v.
* ...SEUX, a. schuimende. * ...SOIR, in. schuimstok,
* ...SON, f. passaatwind, m. *...su, a. bemost, vol mos.
MOUSTACHE, f. knevelbaard; baard (van katten), m. ;
(74) neuskuiltje; baardmeesje (vogel), o.; (126) borgstrop, toppenant, m.

MUL.
m. most,

MITS.
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ten, o. my. * ...LarTE, f. maag der roofvogels ; maag
MOUTARDE, M. mostaard, M. * ...DIER, M. mostaardpotje;
kalveren, v.
o.; mostaardverkooper,
MULLE, f. slechte meekrap, v. mul, O.
MOUTON, M. hamel, m. schaap; hamel-, schapenvleesch;
MULON, M. hoop zout aan den oever der zee, rn.
MULOT , no. groote veldmuis, v. "-ER, va, de aarde opschapenleder, heiblok, o.; fig. goede sul, onnoozele
bloed,
pl. de vier pilaren van eene koets;
wroeten (van wilde zwijnen).
m. arbeider die batist of kamerdoek maakt, m.
schuimende golven; witte wolken, v. mv, lammetjes, o.
MV. "-NAGE, m. belasting op schapen, v. * - NAILLE, f.
M ULSION, f. vermenging met honig, v.
(97) schaapshoofden, o. mv. jazeggers, naapers, no. mv.
MULT ANGLE, * ...GUL AIRE, a. veelhoekig.
MULTIBERB It, a. zwaar van baard. ...CAPSUL AIRE, a.
* -NER, va. krullen, kroezen; uithooren (een gevangene).
vn. schuimen, krullen (van de yolven). "-NUR, a.
(53) met veel zaadhuisjes. "...COLORS, va. veelkleurig.
"...FIDE, a. (53) veelsnedig. "...FLO R E, a. met vele
gedwee, zoo mak -, zoo dom als een schaap.
MOUTURE, f. het malen; maalloon; gentengd
schepkobloemen. "...L AT g RE, a. veelzijdig, -hoekig. "...LOCAL,
ren, o. ; droit de -, belasting op het gemaal.
a. op *vele pluatsen. "...NAME, a. veelborstig.
MOUVANCE, f. (56) leenheerlijkheid, v.
a. (100) veellediy. "...PARE, a. reel jongen tegelijk voortMOUVA NT, a. bewegend ; beweegbaar ; los, viol; (56) afbrengende. "...Iq:DE, a. veelvoetig "—PLO, a. veelvoudig.
hankeljk, leenheerlijk. "...VEMENT, In. beweging ; ge"...PLIABLE, a. vermenigvuldigbaar. "...PLIANT, a. vermoedsbewegtng ; aandrift, v. ; (41) gaande werk, o. ;
menigvuldigend. -, no. glas dat de voorwerpen verme(109) moat, v. -8, pl. onlusten, tn. mv hartroerende
nigvuldigt, O. * ...PLIC A NDE, no. vermenigvuldigtal, O.
treffende beelden (eener redevoering enz.), o.
"...PLIC ATEUR, m. vermenigvuldiger, no. "...YMCA "...VER, va. losmaken (aarde enz.). "...VERON, in. roerTION , f. vermenigvuldiging, n,ultiplicatie, vermeerdestok, m.
va. bewegen, in beweging brengen,
ring, v.
, f. veelouldigheid, v. "...FLIER,
verzetten; aunsporen, aandrijven, aanzetten. SE -, vrf.
va et n. vermenigvuldiyen, multipliceren,vermeerderen.
"...R EME, tn, vaartuzg met veel roeibanken, O. "...TUzich bewegen ; in beweging komen, - geraken.
MOVE, f. weeke steenader, v.
DE, f. menigte, v. ; gemeen yolk, gemeen, O. "...VALVE,
MOYEN, M. middel, o. weg, m. ; gelegenheid, v. ; vermoa. veelschalig.
gen, o. ; (83) grand, m, bewijs, o. ; au -, door middel
MUNICIPAL, a. stedelijk, yewestelijk, scads.... , lands....
van. *--s, pl. middelen, o. inv. rzjkdom. m. ; bewijsyron* -IS ER, va. een stedelijk bestuur invoeren. "-ITg ,
den, m. my.; talenten, a. my. A-, a. rniddelmatig, middelf. gemeentebestuur, o. stadsregering, municipalitett; yebaar: middelmaat (in de schrijfkunst); papier -, holmeente met haven ointrek, v. ; gemeentehuis, O.
landsch papier; le - Age, de middeleeuwen. "-NANT,
MUNICIPE, M. (25) romeinsche vrijstad, v.
pr. door middel van, voor, tegen, mits; - qua, MurtirrcExcE, f. ruime milddadigheid, v. "...FICES, m
mits dat. "-NE, f, (eertijds) zesponder (stuk geschut),
p1. stadssoldaten, m. my.
tn. "-Ng, a. bemiddeld, gegoed, rijk. * - NER, va. beMUNIR, va. voorzien, verzorgen. SE -, vrf. zich voorzien,
middelen. "-NEUR, tn. bemiddelaar, in, * - NEUSE, f.
zich wapenen (met geduld).
bemiddelaarster, v.
MUNITION, f. -s de guerre, krijgsvoorraad; -a de bouche,
MOYER, va. (hardsteen) doorzagen. "...EU, M. naaf van
mondvoorraad, m. - NAIRE, M. proviandmeester, leeen rad, v. ; dojer van een ei, m.; ingelegde pruim, v.
verancier, no. * - NER, va. van voorraad voorzien, apMOZANETTE, f. monnikskap, v.; kardinaalsmantel, m.
provianderen.
Mu, a. bewogen. "-ABLE, a. onbestendig, veranderlijk.
MuQuEux, a. slijmeriy.
"-A NCB, f. (109) verandering van loon, v. "-AUT, M.
a. rijp. "-EMENT, adv. rijpelijk.
(128 ) gracht, sloot.
MuR, m. moor, wand, m.; - de cloture, ringmuur; - de
MUCILAGE, tn. taai
sltjmerig yacht, O. "...GINEUX, a.
face, buitenmuur ; - mitoyen, tusschenmuur ; - de reslijmerig. "...GO, m. paddestoel, m.
fend, scheidmuur. * - AILLE, f. moor, wand, in. "- AL,
MUCOGENE, m. voedende slijmstof, v.
"...SINE, f. sfijm,
m. kwartcirkel, m. -, a. couronne -e, (25) muurkroon,v.
o.
f. dtk vocht; snot, o. snotterigheid, v.
MIARE, f. moerbezie, v.; uitwas aan het oog, tn. ; - de
MUE, f. het ruijen, verveeren, ruijing, v. ruitijd (der voronce, braambezie, v. "...RIER, m. moerbezieboam, M.
gelen), m. ; ruiplaats, v. ; het vervellen, verharen (van
MUR NE, f. moeraal (zeevisch), m.
dieren); het afgevallen eel. *-, vn. ruijen, verveeren,
MURER, va. bemuren, toemetselen. "...REX, m, stekelschelp, V.
verharen, vervellen; van stem veranderen (van jongelingen).
M URI ATE, tn. zeezoutzuurverbinding, v.
"...TIQUE, a.
MUET, a. et m. stom, sprakeloos ; stomme, sprakelooze, M.
aside
zoutzuur.
"-TE, f. jagthuis, o.
M URINS, m, pl. knaagdieren, o. my . * ...RIQUE, a. (53) week
MUFLE, M. moil, smoel (van zekere dieren) ; (6) dierenvan steel.
kop (sieraad), m. "...FLIER, m. (53) ossensnuit, V.
1111111.m, va, et n, rijp maken, rijp worden, rijpen.
MUGS, m. harder (visch), rn. "...GIR, ya, bulken, loeijen;
11 URMURATEUR, a. et m. morrend ; misnoeyde, m. "... RAbruisen. "...GISSEMENT, in, geloei, o. het loeijen ; het
TRICE, f. morster, misnoegde, v. "...RE, M. yemor, yebruisen. * .., DUET, m, lelie der dalen, meibloem, v.;
mompel, misnoegen, het ruischen, geruisch, gemurmel, O.
fig. suletjonker, m.
"...RER, vn. morren, mompelen ; murmelen, ruischen.
MUID, m. mud, o. zak, m. vat, o. ton, v. okshoofd, O.
MUSA EOGRAPHIE, f. beschrijving van een museum, M.
MOIRE, MUITE, f. zout water uit eene zoutbron, O.
MUSARAIGN E, f. spitsmuis, v.
MULbTRE, m. et f. Mutat, m. Mulattin, v.
MUSA RD, *- E, a. et tn. f. gapend ; drentelend ; gaper;
MULCTER, va. (83) straffen, beboeten.
drentelaar, m. -ster, v. "- ER, va. drentelen.
MULE, f. muilezelin ; pantoffel van den paus, v. "-s,
f. b,uzeling v.
p1. winterhielen; (112) winterknobbels, m. my. "...LET,
Muse, tn. muskus, v. ; muskusdier, O.
M. muilezel, m. muildier, O. "...LETIER, m. muildier-,
MUSCADE, f. noix
muskaat, -noot, v. "—DELL E, v.
muilezeldrijver, m. "...LETIERES, f. p1. barbeelnetmuskadelpeer , v. "...DET, no. muskadelwijn, nu, -druif, v.
MOIT,

M.
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NAG.

NAI.

* ...DIER, M. muskaatboom. * ... DIN, m. muskaatkoekje,

o. ; pronker, m. ; (26) spotnaam der burgerwacht.
MUSCAT, m. muskacleldruif, v. ; tnuskaatwijn,
MUSCLE, m. spier ; muis (van de hand) , v. "...ca, a.
gespierd.
MUSCOSITL, f. fluweelhuid, maag der herkaauwende
dieren, v.
MUSCULAIRE, a. tot de spierenbehoorende; spier... * ... LATURE, f. spierenzamenstel, O. * ...LE, M. (25) schild...LEUX, a.
dak, o.
f. (74) schenkelbloedader, v.
spierachtig.
MUSE, f. zanggodin, muze ; fig. dichtkunst ; zangster, v.
* --S, pl. fig. fraaije wetenschappen, v. mv.
MUSBAU, M. muil, smoel, bek, m. ; snuit ; scheepsm. museum,
sneb ; zijleuning, v.; slotrand,
verzamelplaats van zeldzaamheo. verzameling
den enz., v.
MUSELER, va. muilbanden. * ... LItRE, f. muilband,-korf,
neusriem, m.
MUSER, va. zich met beuzelingen ophouden.
MUSEROLLE, f. neusriem (eens paards), M.
MUSETTE, f. zakpijp, v. doedelzak,
MUSICAL, a. "-EMENT, adv. toon-, zangkunstig, muziekaal; naar de regelen der toonkunst. "...CIEN, -NE,
M. f. muziekant, toonkunstenaar, -nares, m. v. *...co,
m. speelhuis, O. "...COMANE, m. muziekgek, m. * ... CO* ... QUE, f. muMANIE, f. verzotheid op de muziek, v.
ziek, toonkunst, v. ; (68) muziekkorps, O.
MUSIF, a. ingelegd, in vakjes.
MUSSE, f. (44) gat in een konijnenhol, o.
MUSQUL, a. naar muskus riekende, welriekend ; vleijend.
va. met muslcus welriekend maken.
m.
MUSULMAN, m. muzelman, nzahomedaan, geloovige,
*-, a. mahomedaansi,h, turksch.
MUT ABILITE, f. veranderlijkheid, wisselvalligheid, v.
MUTACISME, m. moeijelijkheed om de lipletters uit te
spreken, v.
MUTANDE, f. onderbroek der bedelmonniken, v.
MUTATION, f. verandering, verwisseling, omwenteling, v.
MUTER, va. (wijn) zwavelen.
MUTILATION, f. verminking, v. "...LER, va. verminken,
lubben.
MUTIN, a. stijhoofdig, wederspannig ; oproerig. *-,m. oproermaker, muiter, RI. * -ER (sa), vrf. muiten, oproe* - ERIE,
rig worden; wedrspannig zijn (van kinderen).

f. muiterij, v. oproer,

0.;

wederspannigheid (van een

kind), v.
drek lozen (van roofvogels) ; blaten (ale eene
stomgeit); brommen (ale een stomme). * ... TISMR,
heid, stilzwijgendheid, v.
MUTISURDITL, f. doofstomheid, v.
MUTUALISTE, m. deelhebber in eene onderlinge moatschappij,
MUTUBL, a. * - LEMENT, adv. onderling, wederzijdsch ; wederzijds, wederkeerig, -lijk.
MUTULE, f. (13) kraagsteen, m.
MYCTERISME, m. honende spotternij, v.
f.
MYDAS, m. zeeschildpad, V. * ...DRASIE,
gezigtsverzwakking, v. * ...LLYTE, 1. ruggemergsontsteking, v. "...GLOSSE, f. tongspier, v.
MYOLOGIB, f. 'eer der spieren, v.
MYOPE, a. et m. f. bijziende, kortzigtig; kortzigtige, m.
en v. * ... PIE, f. kortzigtigheid, v.
MYRI, tienduizendmaal. "-ADE. f. getal van tienduizend,
tienduizendtal o. "-AGRAMME, m. tien ned. ponden.
"-ALITRE, m. tienduizend ned. kannen of koppen.
* -AMLTRE, m. tienduizend ned. ellen.
* - ARE, m.
honderd bunders (nederl.). 4 -ASTtRE, m. tienduizend
wissen. * - 0240ME, a. duizendnamig , veelnamig.* -OPHYLLUM, M. (53) duizendblad, O.
MYRRHE, f. mirre (gem), v.
MYRTE, m. mirt, v. mirteboom, m.
4...TA, a. vol mirten.
f. mirtebezie, ,v.?
f. pl. mirteplanten, o. My.
MYSTAGOGUE, m. (77) uitlegger der verborgenheden van
de godsdienst, m. * ... TtRE, m. geheim, o. verborgenheid, v. "...TfutiEux, a. ...SEMENT, adv. geheimzinnig, -lijk.
MYSTICIT E , f. diepe navorsching der geestelijke zaken, V.
* ...CISMB, m. zucht lot navorsching, v. * ... FICATEUR,
M. fopper, M. * ...FICATION, L fopperij, V. * ...FIER,
va. foppen. "...QUE, a. -MENT, adv. verborgen, geheimzinnig, mystiek; geheimzinniglijk.
MYTHB, M. verhaal uit de fabelleer,
yt lieseer,
h. verdichtsel, o.
a. bij overlevering,amb
MYTHOLOGIE, f. goden-, fabelleer, fabelkunde, v. * ... LOGIQUE, a. fabelkundig. "...LOGUE, "...LOGISTE, m. fabelkundige, M.
MYTILITHE, f. versteende mossel, m.
MYURE, a. (22) pouls
afnemende polo, m.
MUTIR, vn.

N.
NABAB, NABOB, m. indische vorst, nabob; fig. luiaard, M.
NABOT, M. (97) dwergje, O. * ...CARAT, a. helderrood.

NA1ADE, f. water-, stroomnimf, najade, v.
NAir, a. ongekunsteld, ongemaakt, natuurlijk, ongedwon-

"...CELLE, f. schuitje, bootje; (13) half langwerpigrond
sn jwerk, o.; la - de Saint-Pierre, de roomsch-katholijke kerk. * ... CRE, m. paarlemoer, O.
NADIR, in. (10i) voetpunt, O.
NAFFE, f. eau de -, oranjewater(bloesem), O.
NAGE, f. h la -, zwemmende, met, zwemmen. * ... GEE, f.
doorgezwommen ruimte, v. zwemslag, m. * ... GEOIR, m.
zwemplaats, v. * ... GEOIRE, f. yin van een visch, V.

NAIN, * -E, m. f. et a. dwerg, dwergin, rn. v. ; dwergachtig ; arbre
dwergboom, m. ; oeuf
windei, o.;
feve -e, dwergboom, v. kruepertje, O.
NAISSANCE, f. geboorte, afkomst; opkomst, v. ; begin, o.
oorsprong, ni. * ... SANT, a. opkomend, oprijzend ; voorl-

zwemgordel, m. zweneblazen, v. mv.; plankje (der waterdragers enz.), o. * ... GER, vn. zwemmen ; roeijen;
(HI) zweven. * ... GEUR, m. zwemmer, roeijer, M.
* ...GEUSE, f. zwemster, v.
NAGUERE, * -S, adv. onlangs, dezer dagen, kortelings.

men, o ntspruiten ; uitloopen, uitschieten ; beginnen,
aanbreken ; ontstaan.
NAiVEMENT, adv. op eene natuurlijke
ongekunstelde
wijze.
f. natuurlijkheid, ongedwongenheid ; eenvoudigheid ; onnoozelheid ; open-, gulhartigheid, ncaveteit ,

gen ; gal, openhartig, al te opregt ; onnoozel.

komend, beginnend, jeugdig ; aanbrekend.
NAITRE, vn. geboren worden, ter wereld komen; voortko-

NAT.
NANAN, m. (kinderwoord) lekkers,

NEG.
O.

a. van -, tilt (de stad) Nancy ; acide
melkzuur, O.
va. onderpand geven: etre nanti, gedekt -,verzekerd zijn. SE -, vrf. zich voorloopig verzekeren, in bem. onderpand, o. zekerheid, v.
slag nemen.
NAPHTE, f. berg-, steenolie, nafta, v.
o. ; NAPPE, f. tafellaken ; altaarkleed ; wachtelnet,
d'eau, breede waterval, m. "...PISTE, m. nettenvogelaar, , m.
NAQUETER, vn. onderdaniglijk voor de deur wachten.
NARCISSE, m. narcis ; op zich zelven verliefde.
NARCOTIQUE, a. et m. slaapverwekkend, bedwelmend ;
- middel, o. * ... TISME, m. slaapzucht, v.
HARD, m. (53) nardus, spijknardus, m.
va. spotten,
NARGUB, f. - de lui I weg met hem!
trotseren.
NARINE. f. neusgat, 0.
NARQUOIS, *-E, a. et m. f. loos ; looze schelm, bedrieger,
m. ; bedriegster ; dieventaal, v.
"...TIP, a. verNARRATEUR, M. verhaler, verteller,7m.
halend, vertellend. "...TION, f. verhaal, o. vertelling, v.
* ...TIVE, f. kunst van verhalen, v.
NARRE, m. verhaal,,o. vertelling, v. "...RER, va. verhalen, vertellen.
NARVAL, NARWHAL, M. walrus (waterzoogdier), M.
NASAL, a. tot den neus behoorende. "-, * -EXENT, adv.
door den neus uitgesproken.
NASARD, m. (76) bromregister, O.
NASARDE, f. knip voor den neus, cr,. * - R, va. een knip
voor den neus geven; voor het lapje !louden.
NASEAUX, M. pl. neusgaten (der dieren), o. mv.
NASILLARD, (NASILLEUR), a. et m. door den neus spre"-ISE, f.
kende ; iemand die door den neus spreekt.
uitspraak door den neus, v. "...LER, "...LONNER, vn.
een weinig door den neus spreken.
NASITOR. NASITORT, M. (53) tuinkers, v.
NASONNER, vu. stumelend door den neus spreken.
NASSE, f. vischfutk, v.; etre dans la -, in de fuik zijn.
NATAL, a. lieu -, pays -, geboorteplaats, v. -land, O.
ecole de -,
NATATION, f. het zwemmen ; zwemkunst, V.
zwemschool, v.
NATIP, a. geboortig, geboren; metal -, ongemengd maagdelijk metaul, O.
NATION, f. natie, v. yolk, o. *-AL, a. nationaal, yolks...
"-ALIMENT, adv. op eene nationale wijze. * - ALISER,
nationaal maken. * - ALITE, f. nationaal karakter, o.
*-Aux, m. pl. inboorlingen ; landgenooten, In. mv.
NATIVETE, f. eigendommelijkheid, v. * ...NITS, f. geboorte
(van J. C., van de maagd Maria enz.), v.; stand der
sterren bij iemands geboorte, m.
NATRON, m. natuurlijk loogzout, 0.
NATTE, f. mat, stroomat ; vlecht, streng, v.
* - R, va. met
* ...TIER, M.
molten beleggen ; vlechten, strengelen.
mattenmaker, -maakster, tnattenverkooper,
-verkoopster, m. v.
NATURALISATION, f. aanneming als inboorling, v. %MISER, va. als inboorling aannemen. naturalizeren.
HE, m. natuurlijkheid ; natuurlijke godsdienst, v.
* ... LISTB, m. natuuronderzoeker, natuurkundige; voorstander
van de natuurlijke godsdienst, m.
f. stand -,
m. regt tens inboorlings, O.
NATURE, f. natuur, v. heelal, o. ; eigenschap, v. aard,
m. ; teeldeelen van sommige vrouwelijke dieren, o. mv.
NATURBL, m. natuur, geaardheid, inborst, v. aard, m.;
natuurlijk gevoel,o.; natuurlijkebegaafdheid; menschelijkheld, v. medelijden, 0. ; au -, (92) naar de natuur, naar het
NANCEIQUE,
NANTIR,
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levee; les -s, de inboorlingen. *- , a. natuurlijk, aangeboren;
ongekunsteld, ongedwongen, opregt ; enfant -, onecht kind,
0. "-LEMENT, adv. natuurlijk, natuurldkertvdze.
NAUPRAGE, m. schipbreuk, v. ; verlies, bederf, o.; faire-,
a. schipbreuk geleden, veronschipbreuk lijden.
gelukt ; door schipbreuk bedorven ; on
ten schipbreu-

ng
AG: E, NOLIS, M. (126) scheepsvracht, v.
ILI ACHIE, f. (25) spiegelgevecht van schepen, a. "...SCONkIT
ke
UM
NA
PE, m. zee-verrekijker, m. * ... SCOPIE, f. kunst de schepen ver in zee to zien, v.
f. braaklust, m.
a. (22) walgend.
walging, v. "...SERUX, a. walgelijk.
* ...TINAUTILI, m. nautilus (merkwaardig schelpdier),m.
"...TONNIER, m.
QUE, a. tot de scheepvaart behoorende.
chipper, zeeman, m. "...TorniARB, f. zeevarende
v.
NAUSEABOND,

v( o9u)ws
NAVAL,

a. tot de zeevaart-, tot oorlogschepen behoorende ;

forces -es, zeemagt, oorlogsvloot, v.
NAVES, f. lading eener schuit of boot, v.

f. raapzawil,o.;weversraap, knol, m.
schietspoel, v.; wierookdoosje, 0.
* ... GATEUR, m.
a. vaarbaar, bevaarbaar.
zeevaarder, kundig zeeman, M. *...GATION, f. scheep-,
zeevaart, v. ; reis, v. togt, m.; zeevaartkunde, stuurmanskunst, v. * ... GUER, vn. varen, zeilen. "...THALAME,
m. jagt, 0.
NAVIRE, m. schip, zeeschip, o. ; - marchand, koopvaardijschip.
NAVE ER, va. fig. grieven.
NAZARE EN, a. nazareensch. * -,m. nazareer, m. *
m. stelsel der nazareers, o.
Na, adv. (ne... pas, ne... point), niet; ne... jamais, nooit ;
ne.
que, slechts ; ne . rien, niets.
NE, p. geboren ; nouveau -, mart -, premier -, pas geboren jonggeboren kind; doodgeboren kind; eerstgeborene.
NP.Anmonts, c. niettegenstaande, evenwel, niettemin, echter, nogtans.
NEANT, m. niet, o. nietigheid ; nietswaardigheid, v.
MBur.,P., a. (116) bewolkt. * ... LEUSE, f. nevelster, v.
*...LEUx, a. nevelig, nevelachtig, donker, mistig, bewolkt.
*...Lox, m. deugniet, M. * ...LOSITE, f. nevelachtigheid, v.
NECANIES, f. p1. nikanezen (stof), v. mv.
NECESSAIRE, a. * - RIENT, adv. noodig, noodwendig, noodzakelijk ; onmisbaar, onvermijdelijk. *-,m. het noodige;
o. *...SITE, f.
nooddruft, v. ; reiskastje ; naaidoosje,
noodzakelijkheid, noodwendigheid, nooddruft, armoede,
behoeftigheid, v. gebrek. o. -8, pl. natuurlijke behoefte,
v. * ... SITER, va. noodzaken, dwingen. * ...SITEUX, a.
behoeftig, arm, hulpbehoevend.
NECROGRAPHIE, f. lijkbeschrijving, V. * ...LATRIE, f.
dooden-aanbidding, v. "...LOGE, m. register van overledenen, O. * ...LOOIE, f. korte levensbeschrijving van een
onlangs overledene, v. * ... LOGIQUE, a. daartoe behoorende, nekrologisch. * ... MANCE, f. zwarte
kunst, v. * ... HANCIEN, M. -NE, f. zwarte-kunstenaar,
m. zwarte-kunstenares, v.
NECROSE, f. (92) koude brand van een lid, M.
NECTAIRE, m. honigkelk der bloemen,rn.
* ...TAR, m.
godendrank, nektar, m.
Nap, f. ruim, schip eener kerk, O.
NEFASTE, a. (25) jours -s, ongeluks-, treurdagen,
zwarte dagen, m. mv.
NhrLB, f. mispel, m. NEPLTBR, m. mispelboom, m.
NEGATEUR, M. (140) afvallige, m. * ...TIP, a. ontkennend,
negatief. * ...TION, f. ontkenning, v. ; (98) ontkennings22
NAVET, M.

NAVIGABLE,

NER.

NEVI.

woord, O. *...TIVB, f. ontkenning ; afkeuring ; weigering, v. * ...TIVEMENT, adv. ontkennenderwijze.
NfiGLIGE, m. nacht-, morgengewaad, huiskleed, O. * ...GEMENT, M. verzuim, o. verwaarloozing, v. * -GEMMBNT,
adv. onachtzaam, achteloos, uit achteloosheid. "...GENCB, f. nalatigheid, onachtzaamheid, achteloosheid, v.
verzuim, O. "...GENT, a. nalatig, onachtzaam, achteloos.
* ...GER, va. verzuimen, verwaarloozen, veronachtzamen.
SE - , vrf. zich verwaarloozen.
NEGOCE, M. koophandel, m.; hantering, koopmanschap,
negotie, v. "...CIABLE, a. verhandelbaar. "...CIANT, m.
handelaar, M. * ...CIATEUR, m. onderhandelaar, m. * ...CIATION, f. onderhandeling. v. het verhandelen. * ...CIER.
va. onderhandelen ; handelen, zaken doen, in-, verkoopen.
nORE, M. neger, M. NfIGRESSE, f. negerin, v.
NEGRERIE, f. negerhuis, o. (bewaarpluats der negers).
negerschip, o. slavenhaler, m.
"...GRIER, a. vaisseau
*...GRILLON, M. -NE, f. kleine neger, m. -in, v.
"...GRITE, f. jonge negerin, V. * ...GROPHILE, m. negervriend, m.
NEGUS, m. titel der keizers van Abyssinia; M.
NEIG E, f. sneeuw, v. ; fig. het witte, totheid, v. * ...GER,
vimp. sneeuwen. "...GEUX, a. sneeuwachtig, sneeuw ;
besneeuwd.
NEILLE, f. (54) werk, O.
m
NELIE, f. ongepelde rijst, v.; rijstbolster,
NENIES, f. pl. (25) treurgezangen bij de lzjkstaatsien, o. my .
NENNI, adv. neen, zeker niet.
NEocnitiiTur m. nieuw-christen, m. * ...CHRISTIANISo.
ME, M. nieuw-christendonz, herboren christendom,
tempelstad, v. * ...GALE, M.
"...CORE, a. (77) ville
nieuwe moedermelk, v. "...GRAPHE, m. invoerder van
eene nieuwe spelling, M. "...GRAPHIE, f. * ...GRAPHISME, m. nieuwe spelling, v. * ...LATIN, a. nieuw- latijnsch. * ... LOGIE, f. het smeden van nieuwe woorden.
"...LOGISME, m.
*...LoGiQuE, a. daartoe behoorende.
zucht tot nieuwigheden in eene Caul, v. * ... LOGUE,
schepper smeder van nieuwe woorden ; neoloog, m.
f. (77) feest der nieuwe moan, 0. "...PROBE,
f. vrees
m. vijand van nieuwigheden,
* ...PHYTE,
voor -, v. afkeer van nieuwigheden, m.
a. et as. f. nieuw bekeerd ; nieuw bekeerde, m. en v.
f.
INiPHRALGIE, f. (22) nierenpijn, v.
et a. nierziekte, nierjicht, v.; daartoe behoorende.
NEPOTISME, ln. begunstiging der nabestaunden (bijzonder van den pairs), v.
NEPTUNE, m. verzameling van zeekaarten, v.; stuurmansboek, o. * ...NIEN, m. nutuurkundige die alles
a. teraan de werking des waters toeschrijft,
rain - , growl in lagen, ni.
M.
NEREIDE, f. (30) zeenimf, v.; (72) zeeworm,
NERF, ni. zenuw, spanader, pees ; ziel, kracht, drijfveer ;
steenader (in eene koleninijn , ; v. ; - optique, gezigts- de boeuf,
zenuw, v. ; les nerfs, (9) rugband,
bultepees, v. *--FIEuEE, f. (112) verwonding aan de
pees van den pool, v.
■ }7:Rom, ni. geest van oranje-bloesem, ni.
m. fig. divingeland, in. * - IEN, a. jeux - s, letru.
terkundige iodstrijd door keizer Nero ingesteld,
NERPRUN, ni.kruisdoorn, ni:
* ... VAL,
NERVAISON, f. zumenwerking der zenuwen, v.
a. tot de zenuwen behoorende; goed voor de zenuwen.
va. met zenuwen. -,metpezen omwinden. *...vEux,
a. zenuwachtig; sterk, krachtig, gespierd.
a.
f. beweegbaarheid der zenuwen, v.
*...vont, ia. (9) rugsternpel,
zenuwversterkend.

*...vtrnE, f. omwinding met zenuwen; (9) ribbing, v.;
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scherpe kanten aan een kruisgewelf, m. my.
NESTOR, m. fig. Nestor, de oudste, de eerwaardste.

"-IENS, m. nestortanen, (zek.) armenische christenen, m. mv.
NET, adv. volkomen, geheel, eensklaps; regt-, ronduit.
"-, a. zuiver, rein, schoon, net, zindelijk, klaar, helnetto gepoids
der, ledig ; duidelijk, opregt; netto ;
wigt, O. "-TEM ENT, adv. zindelijk, netjes; klaar, duidelijk, rondborstiglijk. "-TETE, f. zuiverheid, zindelijkheid, duidelijkheid, v. * -TOIEMENT, m. het schoonhouden, reinigen, o. ; reiniging, v. * -TOYER, va.
schoonmaken, reinigen, zuiveren.
NEUF, m. et a. negen, v. ; negende. "-, a. nieuw ; onervaren,
onbedreven;" green, onnoozel. *-, m. het nieuwe; a -,
op nieuw, van den grond op: de -, in het nieuw.
NEUTRALEMENT, adv. onzijdiglijk. "...LISATION, f. het
* ...LISER, va. maonzijdig maken; het matigen.
* ...LItigen, verzachten; vernietigen; onzijdig tnaken.
TE, f. onzijdigheid, neutraliteit, v.
NEUTRE, a. onzijdig, onpartijdig ; (98) onzijdig.
NEUVAINE , f. (140) negendaagsche gebeden, o. mv.; la
docte -, de negen muzen.
adv. ten negende.
NE-trviLmE, a. et m. n gende.
in.; nos -x,
NEVEU, m. neef (broeders-, zusterszoon),
onze nakomelingen.
NIVRALGIE, f. (22) zenuwsnsart, V. "...VRETIQUE, a .
heilzaam Ivor de zenuwen.
MVROGAMIE, f. dierlijk magnetzsmus, O. * ...GRAPHIE,
* ...LOGIE, f. beschrijving -, leer der zenuwen, v. * ...PYRE,
zenuwkoorts, v.
f. zenuwkoorts, v. * ...SIQUE, a. fievre
NPSROSE, f. zenuwziekte, v.
aquilin, haviksneus; NEZ, m. news; fig. reuk, m.;
camus, - camard, stompe neus ; - epate, platte news ;
- retrousse, wipneus, - coupe, pimpernotenboom,
m. ; pimpernoot, v.
NI, e. noch. * ...ABLE, a. loochenbaar.
nestvogel,m. *-, a. "-EMENT, adv. onNIAIS, a. oiseau
noozel, eenvoudig, dom. *-, 111. onnoozele jongen,onnoozel mensch, m. * - ER, vn. beuzelen. * - ERIE, I. onnoozelheid, eenvoudigheid: beuzelarij, v.
NICAISE, m. onnoozele ; jong onbeschaafd mensch, m.
NICHE, f nis (in. een muur), v.; trek, streek, m. poets,
E, f. nest vol; fig. gebroed, o. ; - de souris,
v.
muizennest, O. * ...CH ER, vn. et a. zijn nest waken,
BE -, vrf.
nestelen ; op eene plaats neder-, wegzetten.
zich ergens vastnestelen. *.. CHET, m. nestei, o.
*..CHOIR, m. broeikooi, v.
NICKEL, m. nikkel (soon van metaal), O.
NICODbIE, m. uilskuiken, m. * ...TIANE, f. tabaksplant,
v. * ...TINE, I,. tabaksbeginsel, O.
NM, M. nest, O.
NIDOREUX, a. naar verrot of gebrand riekende, - smakende.
lusters dochter), v.
NI E CE, I. nicht (broeders
NI ELLE, f. honigdauw ; brand in het koren, m.; narduszaad, o. " - R, va. door den honigdauw bederven.
NIER, va. et n. ontkennen, loochenen.
NIG AUD, * - E, a. et m. f. zot, lomp, mal, onnoozel; gek,
zot, as. ; gekkin, zottin, v. * - ER, vn. domme streken
* - ERIE, f.
begaan; zich met beuzelingen ophouden.
zotternij, v. beitzeliverk, O.
NILLE, f. wijnstokspruitje; (fl.6) geankerd kruisje,
o.
NiLa, a. (116) ankervormig.
NU/meter, 1s1. *...SCOPE, m. Nij/hoogteNILOMP,TR E,
eter , M.
NIMBE, M. straalkrans, stralenkrans, 111, glorie, v.

NOM.
va. uitdossen. * ... PBS, f. pl. kleederen, versiereels, o. my. huisraad, 0.
NIQUE, f. faire la -, verachten.
NIQUEDOUILLB, M. zot, domkop, onnoozele bloed, m.
NITOUCHE (SAINTE), f. fijmelaarster, fijne, kwezel,
NITRATE D'ARGENT, M. (90) zilversalpeter, o.
NITRE, m. salpeter,
O. * ...TREUX, a. salpeterachtig.
* ...TRIERS, f. salpetergroeve, v. "...TRIQUE, a. acide
salpeterzuur, sterkwater, O.
NIVEAU, m. paslood, rigtsnoer, o.; vlakte die waterpas
is, v. * ...VBLER, va. met het paslood meten; waterpas
geliffe maken; - lee fortunes, de geluksgoederen gelijk
verdeelen. * ...VELEUR. M. waterpasmeter ; fig. aanhanger van het stelsel der gelijke verdeeling, m. ...VELLEMENT, m. meting met het paslood ; fig. gelijkmaking,v.
NIVEREAU, h i. sneeuwvink, M. "...ROLLE, f. zekere winterplant, v.
NIVET, In. onwettige winst, v. * -TE, - f. soort van perzik,:v.
NivosE, f. (2,5) Sneeuwmaand, v.
a.
NOBILIAIRE, M. lijst van edelen, v. ; guldenboek, o.
adellijk, van adel.
NOBLE, a. et m. adellijk, van adel ; edel, verheven, voortreffelijk, grootmoedig ; edelman, m. "-MENT, adv. op
eene edele wijze; adellijk. "...BLESSE, f. adel, adeldom,
m.• edellieden, m. my. ridderschap, v. ; edelmoedigheid,
verhevenheid
van ziel, v. ; het edele. * ...BLISSIMAT, M.
'
hooge adellijkheid, v. * ...BLISSIME, a. zeer edel, hoogedel.
NocE, f. NOCES, pl. huwelijk, o. echt, m. bruiloft, v.;
bruiloftsgezelschap, o. bruiloftspartij, v.
NOCHER, M. (19) schipper, stuurman, M.
NOCTAMBULE, m. slaapwandelaar,
NOCTILUQUE, a. (van insekten) bij nacht blinkend.
M.
NOCTURLABE, in. (126) graadboog, nachtwijzer,
* ...TURNS, a. nachtelijk, nacht...
m. (vroegmetten)
nachtgezang, o.
NoDosiTE, f. knoesterigheid, v. * ...DUS, m. knobbel, m.
Non, m. kersmis, v. ; kersnacht, m, ; kersfeest ; -lied, O.
NOEUD, m. knoop, strik ; knokkel (der vingers); keelknobbel, adamsappel; kwast, knoest (in het bout) ; fig. knoop,
vriendschapsband, m. ; zwarigheid, v.
NOGUET, m. soort van fruitben, v.
"-TE, f. winkeldochter ; (97) koopvrouw, v.
NOIR, a. zwart, zwartachtig, -bruin; loodblaauw ; vuil,
morsig; donker, duister, betrokken; fig. droevig; snood,
verschrikkelijk. *-, m. zwart, o. zwartheid, zwartigheid,
v. ; neger, m. ; - b noircir, - de funk, zwartsel, o.
* -ATRE, a. zwartachtig. "-AITD, a. et m. die zwartharig
en donkerbruin van kleur is. * -CEUR, m. zwartheid;
fig. snoodheid, afschuwelijkheid, v. * -CIR, va. et n.
zwart maken; fig. zwart maken, lasteren ; zwart worden. SE -, vrf. zich zwart maken; zwart worden ; donker warden (van het weder). * -CISSEUR, M. zwarlverwer, m. *-CISSURB, f. zwarte vlek; besmering met
zwart, v. * -E, f. (109) kwart noot ; (96),zwarte kleur, v.
NOISE, f. twist, m. gekijf, krakeel, O.
NOISERAIE, f. hazelaarsbosch, O. * ...SETIER, m. hazelaar,
hazelnotenboom, m. "...SETTE, f. hazelnoot, v.
Norc, f. noot, v. ; - de galle,galnoot; - metel, doornappel, M.
NOLET, m. holle dakpan, goat, v.
NOLI ME TANGERE, M. (53) kruidje-roer-mij-niet ;
(36)
kankerachtig gezwel, O.
NOLIS, M. * -SEMENT, m. huring
bevrachting van een
schip, v. * -ER, va. (schepen) huren, bevrachten.
Nom, m. naam ; (98) naamwoord ; goede naam, roep, m.
vermaardheid, v.; - de bapteme, doopnaam; - suppose,
NIPPER,

valsche naam.
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NOR.
NOMADS, a. zwervend, dolend. *-13, m.

volken, o. My.
NOMANCE,

pl. rondzwervende

f. waarzeggerij uit den

doopnaam, v.

NOMBLE, M. (44) bil van een hert, v.
NOMBRE, M. getal, aantal, o. ; menigte;

(81) welluidendheld, v. ; les -s, Numeri, het vierde boek van Mozes.
* ...BREUX, a. talrijk;
* ...BRER, va. tellen, optellen.
(81) welluidend.
NOMBRIL, M. navel; kelknaad van vruchten, M.
NOMENCLATEUR, M. naamlijstmaker eener wetenschap,
o. woorM. * ...TURE, f. naamlijst, V. naamregister,
denlijst, v.
NOMINAL, a. bij name, volgens naam, naamsgewitze.
NOMINATAIRE, M. benoemde tot een geestelijk ambt, m.
NOMINATEUR, m. regthebbende om iemand tot een
ambt to benoemen, in. "...NATIF, M. (98) eerste naamval, noemer, werker, m. onderwerp, o. -, a. ...VEMENT,
adv. noemende bij zijn naam. * ...TION, f. benoeming,
verkiezing, aanstelling, v.
NommE, a. genoemd, geheeten ; benoemd, bepaald. * -MENT,
"...MER, va. noemen, beadv. namelijk, bljzonderlijk.
noemen. SE -, vrf. zich noemen, genoemd worden, heeten.
NOMOGRAPHIE, f. wettenbeschrijving, v.
NOMPAREIL, a. yoy. NONPAREIL.
Now, adv. neen, niet; non plus, niet meer; oak niet.
NONAGENAIRE, a. et s. negentigjarig ; negentigjarige,
m. en v. * ...SIME, a. et s. (101) negentigtigste (graad).
NONANTE, a. negentig. *...TiEmE, a. negentigste.
NONCE, M. pauselijk afqezant, nuntius ; afgevaardigde
(in Polen), M. '...CIATURE, f. ambt van pauselijk
gezant, O.
NONCHALANCE, f. onachtzaamheid, achteloosheid, nalatigheid, v. "...LANT, a. * ...L AMMENT, adv. onachtzaam,
m. nalatige, m.
achteloos, los, losjes.
NON-CONFORMISTS, m. dissenter (in Engeland), m.
f. onovereenkomstigheid, v.
pl.
NONE, f. zeker kloostergebed voor de vesper, o. *-s,
(25) zevende dag der maanden Maart, Mei, Julij en
October, en de vijfde dag der overige maanden.
NON-eTRB, M. * ...EXISTENCE, f. niet-bestaan, O.
NONNAIN, m. kapduif, v. "-, NONCE, f. non, geestelijke
dochter, v. * ...NERIE, f. nonnen?clooster, O. "...NETTE,
f. nonnetje, O.
NONOBSTANT, prep. niettegenstaande.
NON-ouvRE, a. onbewerkt, ruw.
NONPAREIL, a. weergaloos. "-LE, f. bieslint, zeer smal
lint, o. ; kleine suikerkorrels, muisjes, o. Inv.; musschenhagel, m.; (10) nonpareil-letter, zeer kleine letter, v.
NON-PAYEMENT, m. wanbetaling, niet-betaling, v.
Now PLUS ULTRA, ra. uiterste bepaling (niet verder, niet
hoogerl, v.
NON-RESIDENCE, f. afwezigheid, v. * ...-SENS, m. onzin, m.
NONUPLE, a. negenvoudig.
NON -USAGE, M. onbruik, O. * ...-VALEUR, f. onwaarde,
* ...-VENTE, f. niet-verkoop, M.
kwade schuld, v.
"...-VUE, f. (126) dikke mist, m. mistig weder,
O.
algemeene
zedeleer, v.
f.
NOOLOGIE,
NOPAGE, M. het noppen.
va. noppen. "...PEUSE,
f. nopster, v.
NORD, M. het noorden, o. ; noordeto
M. *--EST,
a. et m. noordoost; het noordoosten, noordoostewind,
-ESTER,
vn.
(126)
noordoosteren. * --OUEST, a. et
m. *
m. noordwest; het noordweslen ; noordwestewind,
m.
*-OUESTER, vn. (126) noordwesteren.
NORMAL, a. regelmatig; ecole -e, kweekschool voor school-

onderwijzers, v. "-B, f. (64) loodregte lijn, v.
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NORMAND, a. slim, loos, dubbelzinnig, geveined.

Nos, pron. pl. onze.
NOSOCOME, m. gasthuis, o. ; gasthuisvader, M. "...COMI.AL,
a. fievre -e, gasthuiskoorts, v. *...GENIE, f. ziektenoorsprong, M. * ...LOGIE, f. leer der ziekten, v.
NOSTALGIE, f. heimwee, landwee, o.
NOTA, m. teeken, o. noot, aanmerkiag, v.
NOTABLE, a. * - MENT, adv. aanzienlijk, aanmerkelijk,
veel, zeer. "-8, m. pl. de aanzienlijkste burgers, de
notabelen, m. mv.
f. aanzienlijkheid, v.;
les -s, pl. de aanzienldken.
NOTAIRE, m. notaris, m. * ... TARIAT, m. notarisatnbt,
-schap, o. *... TARIE, a. notarieel.
NOTALGIE, f. ruggepijn, v.
NOTAMMENT, adv. voornamelijk, bijzonderlijk.
NOTATION, f. (64) aanteekening, v. ; het zetten op noten.
NOTE, f. teeken, merk, o. ; noot (toonteeken) ; aanmerking, aanteekening, notitie, noot, v.; - d'infamie, schandvlek, v. * ... TER, va. aanmerken, aanteekenen, opmerken,
noteren ; op noten zetten. * ... TEUR, m. notenschrijver, m.
NOTICE, f. korte beschrijving, aanteekening, v. ; beknopt
verslag, Icon berigt, o. ; boekenlijst; kennis, v. "...FICATION, f. (83) aankondiging, kennisgeving, v. "...FIER,
va. (83) aankondigen, bekend maken, kennis geven.
NOTION, f. kennis, v. begrip, denkbeeld, 0.
NOTOIRE, a. *-MENT, adv. blijkbaar, bekend, wereldkundig ; baarblijkelijk. "...TORIETE, f. wereldkuncligheid;
blijkbaarheid, v. ; acte de -, akte van bekendheid, v.
NOTRE, pron. ons, onze. * -DAME, f. onze lieve Vrouwe,
de heilige Maagd, v. ; feest to harer eere, o.
MITRE, pron. le -, la -, de, het onze; les -s, de onzen.
NoTuLB, f. kleine kantteekening, v.
NOUASSB, f. Wilde notenmuskaat, v.
NODE, f. holle pan, dakpan, vorst, v.; vette -, vochtige
weigrond, m.
Nova, a. geknoopt; (22) voy. RACHITIQUE. "-, M. (36)
(zeker) verband, o. "-E, f. (44) hertendrek, m. * ... ER, va. •
knoopen ; aanknoopen. SE vrf. spenen (van vruchten) ;
krom stram knobbelig jichtig worden ; (bij kinderen) de engelsche ziekte krijgen. * -T, M. (22) kruiderzakje, -popje, o. *-ux, a. kwastig, knoestig, knobbelig.
NOUGAT, m. amandelkoekje, -gebak, o.
NOUILLES, f. pl. noedels, v. mv.
NOULET, m. dakgootje, o. -goot, v.
NOURRAIN, m. pootvisch, m.
NOURRI, a. gevoed, doorvoed, dik, vet, stork, krachtvol.
"-CE, F. min, voedster, v. * - CERIE, f. plaats eener zijdeteelt, v. "-CUM, a. voedend. m. pore
voedstervader ; man eener min, m.
NOURRIR, va. voeden, onderhouden, spijzigen, zogen ; opvoeden, vormen, kweeken. SE -, vrf. zich voeden. * ... RISSAGE, m. veeteelt, -fokkerij, v. * ... RIsSANT, a. voedzaam, voedend. * ... RISSEUR, M. koehouder, m.
SON, m. zuigeling, voedsterling, m. minnekind, 0. * ...RITURE, f. voedsel, o. spijs, v. kost,
; onderhoud ; voeder, voer, o. ; - de temps, (126) betrokken lucht, v.;
faire des -s, vee fokken.
Nous, pron. wij, ons.
NOUURE, f. engelsche ziekte, knokkelziekte, v.
NOUVEAU, (NOUVEL), a. nieuw ; fig. onervaren ; (31) herhoren. nieuwe, nieuws. "-, adv. nieuw ; de -,
op nieuws, weder. * -TE, f. nieuwigheid, v. nieuws, o.
-5, pl. nieuwe modes, v. my. nieuwe boeken enz., o. mv.
NOUVELLE, f. nieuwstijding, tijding, v. ; klein geschiedverhaal, vertelset, o. "-MENT, adv. onlangs. * -TL, f.
(83) storing in het bezit, v. * ... LISER, vn. nieuws ver-

NUT.
schrUver
verbreitellers. * ...LISTE, M. liefhebber
der van nieuwstijdingen, nieuwsbejager, m.
NOVALE, f. nieuw beploegd land, o. * ...VATEUR, m. invoerder stichter van nieuwigheden, m. "...VATION, f.
(83) vernieuwing, verandering, v. "...VELLES, f. pl. (83)
wetten van keizer Justinianus, v. my.
NOVEMBER, m. November, m. Slagtmaand, v.
Novioz, a. et m. f. onbedreven, ongeoefend; nieuweling
in een klooster, m. en v. * ...CIAT, m. proeftijd (in de
kloostere), leertijd, m.
NOYADE, f. verdrinking, v. "—ALE, f. karrel-zeildoek, o.
NOYAU, m. steen, m. kern, pit; spit van een wenteltrap, v.
Nora, a. verdronken; fig. verzonken in jets; vochtig (van
papier). *-, m. "-E, f. drenkeling, m. en v.
NOYER, m. notenhoom, m. "-, va. verdrinken, overstroomen ; - un vaisseau, een schip uit het gezigt verliezen.
SE -, vrf. verdrinken, zich verdrinken; fig. zich baden,
zwemmen in...; (in het balspel) verloopen.
NOYON, m. kuil aan het einde eener balbaan, m.
Nu, m. (13, 92) het naakte; naaktheid, v. *-, a. naakt,
bloot„ontbloot, kaal; - tete, met ongedekten hoofde,
blootshoofds; pieds -s, - pieds, barrevoets; k nu, (86)
naakt, ongezadeld ; fig. onbewimpeld.
NUAGE, m. wolk, v. novel, m. ; fig. verduistering, v.
* ...GEUX, a. bewolkt ; gevlekt, do f.
NUAISON, f. (126) vaste streek, v. staande wind, m.
NUANCE, f. schakering, v. "-R, va. schakeren.
NUBECULE, f. (22) wit plekje in het oog, o.
NUBILE, a. huwbaar.
f huwbaarheid, v.
NUDITA, f. naaktheid, v. *-5, f. pl. (92) naakte beelden, o. mv.
NUE, f. wolk, v.; Clever ,jusqu'aux -s, hoog prijzen, tot
den hemel verhelren. "—BE, f. zware regenwolk ; groote
menigte, v. zwerm, m. "-MENT, N6MENT, adv. zonder
bewimpeling, onbewimpeld. * - R, va. schakeren, mengelen.
NUIRE, va. et vimp. schaden, benadeelen ; hinderen, beletten. * ... SIBLE, a. schadelijk, nadeelig.
NUIT, f. nacht, m. ; duisterheid, duisternis, v.;
de -,
"-AMMENT, adv. bij nacht, des nachts. *--gE, f. nachttijd, m. -werk, o.; overnachting in eene herberg, v.
NUL, a. Been, geene, niet een, niet eene ; niemand ; van
geene waarde, onwettig, krachteloos ; tot niets in staat.
*..LITE, f.
5 - LE, f. nal, v. * - LEMENT, adv. geenszins.
nietigheid, onwettigheid, v.; iemand die tot niets in
staat is.
NIMBLE, M. (56) regt op het geslagt, o.
NUXERAIRE, m. baar geld, o. *-, a. valour geldswaarde, v. * ... RAL, a. een getal aandusdende. "...RATEUR,
m. teller (eener break), m.
f. telling, opcijfering ; uitbetaling, v. * ... RIQUE, a. -MENT, adv. tot
getallen -, tot cijfers behoorende ; in naauwkeurigen
getale. * ...RO, M. nommer, 0. * ...ROTER, va. nommeren,
van nommers voorzicn.
NUMISMATE, m. penningkundige, m. * ...TIQUE, a. penning kundig ; science -, penning kunde, v. "...TOGRAPHIE,
f. beschrijving der oude gedenkpenningen, v.
NUMMULAIRE, f. (53) penning-, muntkruid, o.
NUNCUPATIF, a. mondeling gemaakt (van testamenten).
* ...PATION, f. mondelinge benoeming van erfgenamen, v.
NUNDINALES, a. lettres -, letters in den almanak die de
kermissen enz. aanduiden, v. My.
NUPTIAL, a. tot de bruiloft behoorende, bruilofts..., huwelijks...
NUQUE, f. nek, M.
NUTATION, f. (101) schuddende beweging van de as der
aarde ; (53) neiging der planten naar de zon, v.
NUTRITIF, a. voedende, voedzaam. *...TioN, f. voeding, v.

OCC.

OBS.
NYCTALOPIE,

173

NYMPHS, f. nimf, v. ; popje (van insekten), O. "...PH/3,
f. (25) openbaar bad, O. "...PHOMANIE, f. razende lij f-

f. blindheid bij dag (oogziekte, waarin men

siechts in het donker ziet), v. *...TiLuss, f. p1. (77)
nachtfeesten, U. my. *...TEBE, "...TINOME, M. vleer-

moeder, vrijsterziekte, v.

muis, v.

NYSTAGMB,

m. insluimering ; aangezigtspijn, V.

O.
0, hit. ol och!
m. begroeide vruchtbare plek of streek lands in
de zandwoestijnen van Afrzka en Azle', oasis, v.
OBLCAVA, a. omgekeerd knodsvormig. *...cortiQuE, a. omgekeerd kegelvormig.
OBEDIENCE, f. gehoorzaamheid (van kloostergeestelijken),
v. "...CIAIRE, m. geestelijke waardigheid, v. *...cum,
a. tot de kloostergehoorzaamheid behoorende.
"...CIER,
m. waarnemer van een geestelijk ambt veer een ander, m.
°BAIR, vn. gehoorzaam onderdanig zijn, gehoorzamen;
toegeven, wijken ; buigen, gedwee zijn.
OBEISSANCE, f. gehoorzaamheid, onderwerping, v. "...SANT,
a. gehoorzaam, onderdanig ; buigzaam, gedwee.
OBELISQUE, m. naaldzuil, gedenknaald, v.
°REBER, va. met schulden overladen, - bezwaren.
vrf. zich in schulden steken. "...SITE, f. groote zwaarlijvigheid, v.
OBIT, m. zielmis, lijkdienst, v. "-UAIRE, a. registre
zielmisboek, O.
OBJECTER, va. tegenwerpen, bedenkingen opperen.
a. voorwerpelijk ; verre
voorwerpglas eens verrekijkers, o. * ...TION, f. tegenwerping, zwarigheid, bedenking, v.
OBJET, m. voorwerp, oogmerk, doel, punt,
O.
OBJURGATION, f. bestraffing, doorhaling, v. "...GUER, va.
bestraffen, do4rhalen.
OASIS,

OBLAMINEUX, a. onbederfelijk.
OBLAT, .m. leekebroeder; invaliede

in eene abdij,m. *-Es,
f. p1. (77) zekere vrouwenkloosters, o. my. "-ION, f. offerande, v. offer, O.
OBLIGATION, f. verpligting, verbindtenis, v.pligt ; schuldbrief, m. obligatie, v. * ...GATOIRE, a. verbindend, verpligtend. "...GE, m. schuldenaar, borg, m.;leenkontrakt,
o. -, a. (109) obligaat, o. "...GEANCE, f. dienstvaardigheid, beleefdheid, V. "...GEANT, a. "...GEAMMENT,
adv. verpligtend, gedienstig ; beleefd, vriendelijk; gedienstiglijk, beleefdelijk. "...GER, va. verpligten, verbinden; noodzaken, dwingen, nopen; verpanden; besteden
(als leerling). s'-, vrf. zich verpligten, zich verbinden.
OBLIQUE, a. schuin, schuinsch; scheef ; zijdellngsch,
slinksch. "-MENT, adv. schuins, scheef ; op eene slinkache wijze; zijdelings, van ter zijde.
va. schuinsch
marscheren, - varen.
f. schuinte, scheefte,
slinksche wijze, v.
OBLITARER, va. uitwisschen.
OBLONG, a. langwerp;g.
OBNUBILER, va. bewolken, verduisteren.
OBOLE, f. obolus, heller (munt), m. ; (2) tien grein.
OBOMBRER, va. overschaduwen.
OBov AL, a. omgekeerd eirond.
a. omgekeerd
eivormig.
OBREPTICE, a. "-MENT, adv. door verzwijging der waarheid -, door list verkregen ; op zoodanige wijze. *
f. verzwijging, verschalking, v.
OBSCENE, a. ontuchtig, onkuisch.
f. ontuchtigheid, onku,schheid, v.
OBSCIIii, a. donkey, duister; onduicklijk; onbekend, ver-

geten. "-ANT, ni. domper, duisterling, m. "-ANTISME,
m. stelsel der duisterlingen, O. "-CIR, va. verdonkeren,
verduisteren. s'-, vrf. donker duister worden ; verduisteren. "-CISSEMBNT, m. verduistering, v. *-ENENT,
adv. duisterlijk. "-ITL f. duisterheid, donkerheid, duisternis, v. ; geringe stand, m.
OBSECRATION, f. (81) aanroeping -, inroeping der godheid
tot hulp, v. *-8, pl. (25) openbare gebeden, 0. MV.
OBSEDBR, va. steeds bij en om iemand zijn;
etre obsede,
bezeten zijn (van den duivel).
OBSEQUES, f. p1. lijkstaatsie, begrafenis, uitvaart, v.
OBSEQUIEUX, a. "...SEMENT, adv. overdreven hoffelijk.
OBSERVABLE, a. bemerkbaar. "...VANCE, f. het houden
eener godsdienstige wet; regel, m. gebruik, 0. gewoonte,
v. "...VANTIN, m. leekebroeder der franciskaner orde,
M. "...VATEUR, "...VATRICB, a. et m. f. opmerkend,
waarnemend; apmerker, beschouwer, m. ; waarneemster,
v. "...VATION, f. waarneming, nakoming, betrachting,
beschouwing, op-, aanmerking, v. "...VATOIRE, f. sterrewacht, v. observatorium, o. "...VER, va. waarnemen,
nakomen, betrachten, in acht nemen, - houden, opmerken, nagaan, gadeslaan. s'-, vrf et vr. zich in acht
nemen, voorzigtig zijn; elkander gadeslaan.
OBSESSION, f. het gedurig bij en om iemand zijn; lastigheid, v.; toestand van een bezetene, m.
OBSIDIONAL, a. (25) couronne -e, monnaie -e, belegeringskroon, -count, v.
OBSTACLE, m. hinderpaal, m. beletsel, o. belemmering, v.
OBSTETRIQUE, f. vroed-, verloskunde, v.
OBSTINATION, f. halsstarrigheid, hardnekkigheid, v. "
a. -MENT, adv. halsstarrig, stijfhoofdig, hardnekkig,
-lijk.
va. halsstarrig maken.
vrf. halsstarrig
zijn, in iets volharden. "...FITE, f. stijve nek, m.
OBSTRUCTIP, "...STRUANT, a. (22) verstoppend. *...STRITCTION, f. verstopping, v. "...STRUBE, va. verstoppen.
OBTEMPERER, vn. (83) gehoorzamen, nakomen.
OBTENIR, va. verkrijgen, bekomen, erlangen; faire
uitwerken, verschaffen. "...TENTION, f. verkrijging, verwerving, v.
OBTURATION, f. (90) sluiting door een plaatje, v.
OBTUS, a. stomp (van hoeken) ; bot, stony (van verstand).
"-ANGLE, a. stomphoekig.
Onus, "-IER, m. houwitserbom, v. houwitser, us. "-ERIE,
f. granaat-, bommengieterij, v. m. bommengieter, m.
OBVENTION, f. (77) geestelijke schatting, v.
OBVIER a..., vn. voorkomen, afweren, verhituleren, uit
den weg ruimen.
OCA, CAVI, m. amerikaansche meelwortel,
OCAIGNER, va. (handschoenen) van binncn met gom bestrijken om ze weltiekend to maken.
OCCASE, a. (101) westelijk.
OCCASION, f. gelegenheid, aanleiding ; ontmoeting (in den
krijg), v. "-NEL, a. " -NELLEMENT, adv. bij gelegenheid,
toevallig, -lijk. *-xza, va. gelegenheid
aanleiding
geven, - veroorzaken.
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westersch.

01E.

OEL
m. westen, 0.; avond, M. "-AL, a. westelijk,

OCCIPITAL, a. (74) tot het achterhoofd behoorende.
* ...PUT, m. achterhoofd, O.
OCCLUSION, f. (22) stopping, sluiting, v.
OCCULTATION, f. verduistering (eener stets), v.
"...TB, a.
-MENT, adv. verborgen, verholen, geheim.
OCCUPANT, a. et m; bezitnemende; eerste bezitnemer, m.

f. bezigheid, verrigting ; bezitneming, bewoning, v. "—Ph, a. bezig, onledig ; bezet. "...PER, va.
et n. bezig houden, werk verschaffen; in bezit nemen ;
bewonen ; beslaan, innemen ; voorstaan, verdedigen (in
regten). s'
vrf. zich bezig
zich onledig houden.
OCCURRENCE, f. voorval, toevul, o.; gelegenheid, v. ; toestand, m. "...RENT, a. voorkomend, opkomend.
OCEAN, m. groote wereldzee, zee, v. oceaan, m.
*-1EN,
a. tot den oceaan behoorende.
OCHE, f. bouwland, o.
OCHLOCRATIE, f. regering van het graauw, v.
OCHRE, OCRE, f. oker, m. *-ux, a. okerachtig.
OCTAtDRE, m. (64) ligchaam met acht vakken, o.
OCTANT, m. (101) octant (werktuig), m. *- E, a. tachtig.
OCTAPLES, f. p1. bijbel in veel talen met acht kolommen,
m. "...TEUQUE, m. de acht eerste boeken van het
Oude Testament.
DCTAvE, f. (49) feestviering van acht dagen, v.; (109)
octaaf, m.
m. octaaffluitje, o. "...VINE, f. klein
klavier, o. *...vo, tn. in-, formaat in octavo, o.
OCTOBRE, m. October, m. Wijnmaand, v.
OCTOGE NAIRE, a. et m. f. tachtigjarig; tachtigjarige, in. en v.
"...GONE,: a. et m. achthoekig ; achthoek, m. "...GYNIE,
achtwijvig plantengeslacht, o. "...PETALE, "...PHYLLE,
a. achtbladig. "...STYLE, a. achtzuilig.
OCTROI, m. vergunning, bewilliging, v. oktroot, o. ; stedelijke impost, m. *... TROYER, va. vergunnen, bewillen.
OCTUPLB, a. achtvoudig. * - R, va. achtvoudig maken.
OCULAIRE, a. tot de oogen behoorende ;
temoin
ooggetuige, m. "...LISTE, m. oogmeester, oogarts, oogheelkundige, m. "...LATION, f. (110) enting, v. "...LE, a. geoogd, wel ziende.
ODALISQUE, f. vrouw in het serail, odaliske, v.
ODE, f. lierzang, m. ; lierdicht, o. "-LETTE, f. zangetje, o.
ODEON, m. (77) muziekzaal, v.
ODEUR, m. reuk, geur; fig. (goede, slechte) naam, m.
ODIEUX, a. ODIEUSEmENT, adv. hatelijk, verfoeijelijk,
onverdragelijk.
ODOMETRE, m. wegmeter, m.
ODoNTALGIE, f. tandpijn, f. * ... TALGIQUE, a. remede
tandpijnstillend middel, o. "...TIASE, f. het tanden ma.
ken. "...TITE, f. tandmiddel, o. ; tandontsteking, v.
"...TOGENIE, f. tandengroei,
m. "...ToOLYPHE, m.
tandenstoker,
f. versteende tand ; tandkalk, m. "...TOLOGIE, f. tandkunde, v.
ODORANT, a. welriekend, geurig.
"...RAT, m. reuk
(zintuig), m. "...RER, va. (58) gewaar worden door
den reuk. "...RIFERANT, a. welriekend.
ODYSSEE, f. fig. verhaal van zonderlinge ontmoetingen;
reisverhaal, o.
OECuMENIQUE, a. * - MENT, adv. algemeen (van kerkvergaderingen).
f. algemeenheid, v.
OEDEmE, En. watergezwel, o. vetklier, v.
OEDIFE, m. oplosser van raadsels, m.
OEIL, m. (YEUX, pl.) oog, o. blik ; knop (van boomen en
gewassen), m.; oog, gat (van verscheidene dingen),
o. ; glans (van edelgesteenten enz.), m. ;
en un din
d'-, in een oogenblik. *—DE-BOEUF, m. (p1. oziLs-,)

3) rand dakvenster, O. *--DE-B040, m. (p1. OBILS-,)
26) mike aan den hemel dat storm voorspelt, O.
--ERAILLE, m. oog met roode strepen, o. *-- DE-PERsoort van roode Champagne wijn,
DRIX, m. yin
m. "-DOUBLE, m. verband voor beide oogen, o. "-LADE, f. lonk, oogwenk, m. *-Li, a. met oogen, met
gaatjes. *-LERE, f. oogleder (pan een hoofdstel), o.;
oogband, m. "-LET, m. anjelier, m. nagelbloem, v. ;
vetergat, o. "-LETERIE, f. anjeliersbed , -perk, o. *-LEva. loten
TON, m. afzetsel van een emptier, o.
(van anjelieren enz.) afzetten. "-LETTE, m. papaver, m.
OENAS, m. wilde duif, houtduif, v.
OEOLOGIE, f. kunst van wijnbereiding, v. "...OMETRE,
m. wijnmeter (werktuig), m. * ... OPE, a. wijnachtig, wijnkleurig. "...OPHOBIE, f. wijnvrees, v. afkeer van ioljn,m.
OESOPHAGE, m. (74) slokdarm, m.
OESTRE, m. groot horzel, paardenvlieg ; razernij, v.;
OESYPE, m. smeer van schapenwol, o. "...PERE, f. ongewasschen vette wol, v.
OEuF, m. ei, o. ; jaune d'-, dojer m. "-s, p1. kuit (van
visch), v. ; -s d'esturgeon, kaviaar, m.
OEUVE, a. kuit hebbende.
OEUVRE, f. werk, o. ; daad, v. ; bouw, m. ; inkrmsten
eener parochie-kerk, v. mv.; zitbank • der kerkmeesters
in de kerk ; kas van een diamant, v. "-S, pl. letterwerken, o. mv. *-, m. verzameling van at de prenten eens plaatsnijders, v. ; muziekwerk; lood vermengd
met zilver, o. ; le grand -, de steen der wijzen, m.
OFFENSANT, a. beleedigend, aanstootelijk. "...sE, f. beleediging ; schuld, zonde, v. *...sg, m. beleedigde, m. be-.
leedzgde partij, v. * ... SER, va. beleedigen, honen; kwetsen, beschadigen ; aanstoot geven ; - Dieu, zondigen.
s'-, vrf. et vr. kwaad worden, zich beleedigd achten;
elkander beleedigen. "...SEUR, m. beleediger, m. "...SIF,
a. aanvallend.
f. (75) prendre
aanvallen.
* ...SIVEMENT, adv. aanvallenderwijze.
OFFERT, p. et a. aangeboden. *- E, f. (49) offerande, v.;
offer (in de mis), o. "-OIRE, m. offergebed,o.-zang,m.
OFFICE, in. p/igt, ru. ; dienst, vriendschap, v. ; ambt,
o.
bediening ; de katholijke eeredienst, v. ; bedienden,
dienstboden (der spijskamer bij groote heeren), m.
mv. ;
le saint -, de inquisitie, v.; d'-, ambtshalve. *-,f. pro. visiekamer, spinde; zilverkamer, v.
"...CIAL, m. geestelijke regter, m.
"...CIALITE, L geestelijk gebied, o.;
zijn regthuis, o. zijne peregtskamer,
v. "...CIANT, a.
et rn. dienstdoend ; dienstdoende priester, m.
-E, f.
koornon, v. "...CIEL, a. -LEMENT, adv. officieel, van
ambtswege ; op eene officiele wijze. "...CIER, vn. (140)
de dienst doen.
m. untbtenaar, beambte, bediende;
officier, m.
f. kloosterzuster welke een ambt
heeft, v. "...CIEuX, a. ...SEmENT, adv. dienstvaardig,
gedienstig, -lijk; mensonge officieux, logen om bestwil.
"...CINAL, a. (2) gereed, voorhanden. "...CINE, v. (2)
werkplaats, v. laboratorium, o.
OFFR Am:1E, f. offer, o. offerande, v. * ... FRANT, a. et m.
biedend ; biedende m. "...FRE, f. bod, aanbod, o. ; aanbieding, v. "...FRIR, va. aanbieden; bieden ; offeren,
opdragen ; vertoonen, opleveren. s'-, vrf. zcih aanbieden ;
zich opdoen, vertoonen.
OFFUSQUER, va. verduisteren, verdonkeren, verblinden,
benevelen ; fig. bedwelmen ; bezwalken.
OGIVE, f. (13) ojief, o. kruisboog, m.
OGRE, m. wilde man, menscheneter ; weerwolf, bullebak, m.
OH ! int. och ! ach!
OLE, f. gans, v. ; - a duvet, eidergans ; conte de ma mere
kindersprookje, o. vertelling van moeder de Gans, v.

r1

▪
▪

OMP.
OIGNON, M. ui,

uije, v. ajuin ; bloembol, m. ; eelt (aan

den vet), o. *-IgnE, f. ajuinbed, O.
OILLB, f. soap van vleesch en wortelen, v.
OINDRE, va. zalven, smeren.
wagensmeer ; gesmolten varkensOING, M. vieux
reuzel,

O.

m. gezalfde, m.
OISEAU, m. vogel; valk; draagkalkbak, m. * ...SELER, va.
et n. een vogel tot de jagt afrigten; strikken spannen
ant vogels te vangen. *...SELEUR, m. vogelvanger, vogelaar, M. * ...SELIER, m. vogelkooper, m. "...SELLERIE,
f. vogelvangst, -kooperij. v. *...SILLON, m. vogeltje, 0.
* ...S1F, a.
OISEUX, a. lui, ledig ; ijdel, nietsbeduidend.
* ...SIVEMENT, adv. ledig, werkeloos ; nutteloos; renteloos ;
tragelijk, in werkeloosheid ; un oisif, een ledigganger,
lediglooper. * ...SIVETE, f. lediggang, M.
OISON, m. jonge gans, v. ; zotskap, dom mensch, m.
OKYGRAPHIB, f. snelschrijfkunst, v.
OLEAGINEUX, a. olieachtig. * ANDRE, M. (53) oleander, m.
OLPeRAIYE, m. elleboogsknokkel, m.
reukzenuw, V.
OLFACTIF, * ...TOIRE, a. (74) nerf
OLIGARCHIE, f. regering van weinigen, v.
OLim, adv. eertijds. *-, m. pl. (26) registers van het oude
parlement te Panjs, o. V.
OLINDE, f. fine degenkliny, v. * -R, vn. van leer trekken.
* ...DEUR, m. haantje, o. vechter, M.
f. olijvenoogst, M.
OLIVAIRB, a. olijvenvormig.
f. olij f, v. ; olijfbnom,
* ...VATRE, a. olijfkleurig.
m. *...vETE, f. oliegevende plant, V. "...VETTES, f. pl.
dans na den olijvenoogst, M. * ...VIER, m. olijfboom, m.
*...vn B, f. oljfgombeginsel, O.
OLLAIRE, a. pierre
potsteen, m•
OLOGRAPHE, a. eigenhandig geschreven.
OLY3fPE, m. Olympus; hemel, m. * ...PIADE, f. (27) tijd
van vier jaren, in.
m. derde
ONAGRE, m. schouderjicht, v. *...sus,
maag der herkaauwende dieren, v.
OMBELLE, f. (53) zonnescherm, O.
OMBILIC, M. ("14) navel; (53) kelknaad, m. * -AL, a. tot
den navel behoorende.
OMBRAGE, m. schaduw, v. ; lommer, o. ; fig. argwaan, m.
achterdocht, v. "-R, va. schaduw qeven, beschaduwen,
belommeren. "...GEUX, a. fig. achterdochtig ; (van paarden) schuw, schrikachtig, schichtig.
OMBRE, f. schaduw, donkerheid ; fig. schaduw, bescherming, v. ; schijn, m.; voorwendsel ; mistrouwen, o.;
schim, v. ; (92) diepsel, O. * ...BRELLE, f. klein zonnescherm, o. parasol, ni. * ...BRER, va. (92) schaduwen,
diepen. * ...BREUX, a. lommerrijk, beschaduwd.
OMEGA, M. fig. het laatste; l'alpha et 1'-, het begin en
het einde.
OMELETTE, f. eijerstruif, V.
OMELIDES, f. pl. schouderkussentjes, o. my.
OMETTRE, va. na-, achterlat ,m; uitlaten ; overslaan;
vergeten, verzuimen.
Omis, p. et a. uitgelaten, verzuimd.
f. nalating,
weglating ; gaping, uitlating, v.
OMNIBUS, m. algemeen
openbaar rijtuig, O.
OMNIPOTENCE, f. alvermogen, o. * ...PEESENCE, f. atomlegenwoordigheid, v. "...SCIENCE, f. alwetendheid, V.
OMNIUM, M. de drie fondsen van Engeland te zamen.
OMNIVORE, a. aletend, vleesch- en plantetend.
OMOPHAGE, a. raauw vleesch etend. * ...PHORE, m. bisschopsmantel, m. * ...PLATE, f. (74) schouderblad, O.
OMPHALOQELE, f. (22) navelbreuk, V. * ...LOPTRE, a.
OINT,

verve

linzenvormig glas, o.

OPT.
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ON, VON, pron. men; - dit, men zegt; les on-dit, de

geruchten.
ONAGRE, m. wilde ezel. m.
ONANISME, M. zelfbevlekking, v.

ONcE, f. ons (gewigt), klein panterdier, O.
ONCIALES, f. pl. groote letters (op grafzerken), v. my.
oudoom.
0
0 ri
N cC TLEI0, Nm .C.oom, vimng
.; ; grand
fig. innerlijke genade, stichting,v.;
l'extreme -, het laatste oliesel. "...TUEUX, a. ...SEMENT,
adv. vet, olieachtig, smerig ; fig. stichtelijk. *...TuosiTft,
f. vettigheid, olieachtigheid , v.
ONDE, f. golf, boar, V. (19) het water, de zee. *...DE,

a. gewaterd, gevlamd (van stolren) ; (116) golvend.
f. stort-, slag-, plasregen, m. "...DIN, M. -B,
f. watergeest, m. -nimf, v.
ONDOIEMENT, m. schielijke doop zonder plegtigheden, m.
ONDOYANT, a. golvende. "...ER, vn. et a. golven, slingezonder plegtigheden doopen.
ren, dwarlen; in stilte
ONDULATION, f. go/venvormige beweging, v. ; golfslag, m.
"...LATOIRE, a. golvenvormig. * ... LER, va. golven, zich
kringswijze bewegen.
ONERAIRE, a. lastdragend, zaakwaarnemend ; tuteur
waarnemende voogd, m. * ...REUX, a. lastig, moeijelijk,
zwaar ; kostbaar.
oogvlies, o. oogetter,
ONGLE, M. nagel, klaauw, m.;
m.; (53) bladverbinding, v. * ... GLE, a. (116) met verschillend gekleurde nagels of klaauwen; (111) met
klaauwen. * ...GLEE, f. tinteling, koude in de toppen der
vingers, v. ; zweer in den hock van het oog bij dieren, o.
* ...GLET, m. graveer-, steekijzer ; (10) herdrukt blaadje, o. ;
(110) uitwas,m. "...GLETTE, f. nagelkeep op eenpennemes,v.
ONGUENT, tn. zulf, v. * -AIRE, a. zalfachtig.
ONGULE, a. van klaauwen voorzien.
ONIROCRITIE, f. droomuit/egging, v.
ONOCROTALE, m. kropgans ; v. pelikaan, M. * ...MATOPEE,
f. (98) klanknabootsend woord, O.
ONQUER, vn. balken (van ezels).
ONTOLOGIE, f. wetenschap van het wezen; leer der
wezens, v.
ONYX, m. onyxsteen, m. * -IE, f. nagelstof-ontsteking, v.
ONZE, a. et m. elf ; elide. *...zitmE, a. .-MENT, adv. elide ;
ten elide.
OOLITHES, m. pl. steenen van versteende schelpen, m. ETV.
OPACITE, f. ondocrschijnendheid, v.
"...QUE, a. ondoorschijnend.
OPALS, f. opaalsteen, m.; (002) kristallijnen korst, v.
OPERA, en. zangspel, o.; opera, v. schouwburg (voor
operas), en. * -TEUR, m. "-TRICE, f. wondheele ; kwakzalver, bewerker, en.; doctores; bewerkster, v. "-TION,
f. werking, onderneming, verrigting ; reken-, heelkundiqe bewerking ; operatie, v.
OPERER, va. et n. werken; bewerken, nitwerken, te weeg
brengen; (36) opereren, eene kunstbewerking verrigten.
ODES, tu, pl. balkyaten in een muur, o. my.
OPHIOGENES, M. pl. (30) slangmenschen, m. mv. * ...GLOSSE, M. (53) speerkruid, o. *...MAQUE, m. slangenbevechter, ID. * ...PHAGE, M. et f. slangeneter, m. -eetster,v.
OPHITE, m. soort van marmersteen, m.
OPHTHALGIE, f. oogpijn, V. * ...31IE, f. oogziekte, v.
OPIAT, m. (22) opiaat, o.
OPILATIF, a. (22) verstoppend. * ...LATION, f. verstopping, v.
"...LER, va. verstoppen.
OPIMES, a. (77) depouilles
veldheersbuit, eerebuit, m.
OPIN ANT, m. die zijn gevoelen zegt. * ...NER, vn. zijn
gevoelen zeggen, zijne stem geven.
OPINIfiTRE, a. et m. halsstarrig, hardnekkig ; halsstarrige,
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ORB.
*-MENT,

adv. hardnekkiglijk. * ...TRER, va. hardnekkiglijk staande houden; halsstarrig maken. 8'-, vrf.
hardnekkiglijk op iets staan. *-14, f. hardnekkigheid,
halsstarrigheid, stijfhoofdigheid, v.
OPINION, f. meening, v. gevoelen, oordeel, o. ; stem, v.
OPIUM, m. heulsap, slaapkruid, o.
OPOSSUM, m. buidelrat. v. * ... TAL, M. (2) aftreksel, O.
OPPORTUN, a. behoorlijk, gelegen. f. gunstige gelegenheid, v.
OPPOS ANT , *-E, a. et m. f. tegenstellend : tegenstrever, m.
tegenstreefster; tegenpartij, v. *...SR, a. et m. tegen-,
tegenovergesteld ; tegenoverstaande, tegenstri.jdig, strijdig ; het tegendeel. va. tegen-, tegenoverstellen,
-zetten. s'-, vrf. zich verzetten, - tegenstellen; zich
aan-, tegenkanten ; weerstand bieden. * ...SITE, ro. tegengestelde, tegendeel, O. * ...SITION, f. tegenstand, m.
tegenstelling, aan-, tegenkanting, v. hinder, m. ; tegenO.
spraak, tegenstrijdigheid ; oppositie, v. verzet,
OPPRESSER, va. drukken, benaauwen. * ... SEUR, m.onder* ... SIF, a. onderdrukkend.
drukker, geweldenaar, m.
*...sioN, f. drukking, benaauwing, benaauwdheid; onderdrukking, v.
OPP RIMER, va. onderdrukken, verdrukken.
OPPROBRS, m. smaad, m. schande; schandvlek, v.
OPT ATIF, a. een wensch uitdrukkende. *-, m. (98):_wenschende wijs, v.
OPTER, va. kiezen. * ... TION , f. keus, v.
* ... MISTS,
OPTIMISME, m. leer van de beste wereld, v.
m. aanhanger dier leer, m.
OFTIQUE, a. et f. tot het gezigt behoorende; gezigtkunde,
gezigtszenuw, v.
optica, v. ; nerf
* ...LENT, a.
OPULENCE, f. groote rijkdom, overvloed, m.
"...LEhtmsNT, adv. schatrijk, vermogend ; rijkelijk, overvloedig tijk.
°PI:18=LE, f. werkje, boekje; klein geschrift, O.
OR, m. goud, o. ; fig. rijkdom, m. ; - d'applique, schildersgoud ; - en barres, staafgoud; - battu, - en feuilles, geslagen goud, bladgoud ; - moulu, goudvernis ; natif, - vierge, gedegen ruw goud, O.
ca, - sus, welaan! nu!
OR, c. nu, nu dam;
ORACLE, m. godspraak, v. ; orakel, o.; uitspraak, v. ; les
-s, de goddelijke waarheden.
"...GEuX,
ORAGE, m. storm, m. onweder, o. ; storm, m.
a. stormachtig onstuimig.
ORAISON, f. rede, redevoering, v. ; gesprek ; vertoog ; gedominicale, het
bed, o. ; - funebre, lijkrede, v.;
Onze Vader.
a.
mondelijk,
mondeling,
door
mondelinge
overt,ORAL,
seeing. *-, m. pauselijke hoofdsluijer, m.
ORANGE, f. oranje-appel, m.; oranjekleur, v. *.. GE, a.
et In. oranjekleurig ; -kleur, v. *...GEA DE, f. oranjewater, o. "...GEAT, rn. gesuikerde ingemaakte orunjeschil, v. snippers, m. mv. "...GER, m. oranjeboom, tn.
". ■ GERIE, f. oranjerie, v. * ... GESSE, f. oranje-likeur,
v. * ...GIN, m. pompoen, m. *...GISTE, m. kweeker van
m.
oranjebootnen; oranje-gezinde, protestantsche Ier,
ORANG-OUTANG, m. boschmensch, ourang-outaug, m.
ORATE. in. (90) goudzuurverbinding, v.
ORATEUR, m. redenaar, in. * ...TOIRE, M. gebedenhuisje,
o. ; huiskapel, v. "...TORIO, m. (109) geeslelijk zangstuk, oratorium, o.
ORBE, M. (101) kring, m. loopbaan (eener planeet), v.;
blinde muur, m.
coup -, kneuzende slag ; mur
"...BICULAIRE, a. -MENT, adv. kringvormig, bolrond;
loopbaan
eener planeet;
kringsgewijze. "...BITE, f. (101)
(74) oogholte, v. "...BITE, f. kinderlooze echt, rn.

ORG.
ORCANETTE, f. (53) ossetong, V.
ORCHESTIQU E, f. (27)danskunst,v4balspel, 0.* ...TRAMANIE,
f. dannvoede, v. * ... TRB, m. orkest, o.; (27) dansplaats , v.
ORCITIOTOMIE, f. teelbal-uitsnijding, ontmanning, v.
°ROHM M. (53) standelkruid, O.
M.
ORCINIEN, m. vrijverklaarde bij testament,
ORD A LIE, f. godsgeregt, o. ; vuur-, waterproef, v.
m.
het
gewoonlijke;
gewoonte,
v.
; post, v.
ORDINAIRB,

d'-, mar gepostbode; dagelijksche kost, m. ;
woonte, gewoonlijk. *-, a. * - MENT, adv. gewoon, gewoonlijk ; gemeen, alledaagsch ; gemeenlijk, doorgaans,
meestendeels. *-8, f. pl. maandstonden, v. my. * ...NAL ,
rangschikkend getal ; telwoord van orde,
a. nombre
O. * ...NAND, m. die tot priester gewijd zal worden, m.
wijbisschop, m. * ...NATION, f. priesterwij*.
ding, v.
ORDONNANCB, f. inrigting, schikking, ordening, verordening, keur, v.; plakkaat; voorschrift, recept,
o.; aanwijzing tot betaling, ordonnantie, v.; (68) ordonnans, m. ; habit d'-, montering v. * ...NATEUR, m.
bestuurder, opzigter, m. m. (64) ordinaat, (zek.
regte lijn), v.
...NER, va. schikken, inrigten, in orde
brengen ; verordenen, bevelen, gelasten ; voorschrifren
(geneesmiddelen) ; (49) wijden.
ORDRB, m. orde, geschiktheid, schikking, v. ; bevel, gebod, o. ; last, m. ; order, orde, v. ; ordelint ; (68)
parool, o. ; - du jour, dagorder, m. ; orde van den dag , v.
lengte van gespannen lijnen, v.
ORDUN, m.
ORDURE, f. drek, o. vuiligheid, v. *-8, pl. schandelijke
zaken, v. mv.; vuile taal, v. * ... DURIER , m. vuilnisbak ;
vuil.
fig. vuilhek, m.
Ord:ADES, f. pl. bergnimfen, v. inv.
f.
zoom
van
een
bosch,
m.
0111E,
OREILLARD, OR ILLARD. a. Lang-, toboorig (van paarden).
OREILLE, f. oor ; gehoor, o. ; vouw in een boek, v. ; oor
(handvatsel); schoenriem, o. ; punt, slip, v.; -s d'ancre,
(126) punten der handen van het anker, o. mv. *...L ER,
m. oor-, hoofd-kussen, O. * ...L ETTE, f. oorring, m. -a,
(74) hartooren, o. inv. "...LONS, in. pl. verzwering der
oorklieren; zinkinq op het oor, v.
OR1MUS, m. (140) gebed, o. laat ons bidden.
ORPoGRAFHIE, f. bergbeschrijving, v.
"...FPVRERIE, f.
ORFPATRE, rii. goud-, zilversmid, m.
goad-, zilversmidswerk, o. ; hersoud- en zilversmeden;
goad-, zilversmederij, v.
ORFRAIE, f. vischarend, beenbreker, m. "...FROI, in. gouden boordsel sun priesterlijke kleederen, o.
ORGANE, m. zintuig, orgaan, o. ; stem, v.; werktuig,
o.;
lig. vertegenwoordiger, mond, tolk, m.
"...NIQUE, a.
werktuigelijk, organiek. "...NISATIoN, f. vormmg, inrigting, organisatie, v. *...RISER, va. bewerktuigen,
vormen, inrigten, organiseren. "...NISME, m. bewerktuiging, v. ; werktuigelijk zamenstel,
0. "....NisTE, m.
f. orgelist, orgelspeler, m. -speelster, v. *...NoGENIE,
f. leer van de wording der organen, v. "...N0GRAPIIIE,
f. organenbeschrijving, v. "...NOLOGIE, f. kennis van de
"...NONYMIE, f. plantenbenabewerktuigde wezens, v.
ming, v.
ORGANSIN, m. getwijnde zijde, v.
"-ER, va. de zijde
dubbel twijnen.
ORGASME, m. (22) gisting in het bloed, v.
ORGE, f. gerst, garst, v. *-, m. - monde, - perle, gepelde gepaarlde gerst, v. ;
sucre d'-, borslplaatje, 0.
ORGEAT, m. gerstewater, o. orgeade ; amandelmelk, v.
ORGEOLET, ORGUEILLEUX, m. puistje strontje in het
oog, o.

OUA.

ORT.
ORGIB, f.

zuip-, eetpartij, slemperij,

v. *-8, pl. Bacchus-

feesten, o. my.
ORGuit, m. *-s, f. pl. orgel, kerkorgel, o. - portatif, de Barbarie, draaiorgel, o. *-s, pl. schotbalken, stormeggen, m. v. mv.; (426) spiegelstukken, o. my.
ORGURIL, m. hoogmoed, overmoed, m. hoovaardij, hoovaardigheid, trotschheid ; (66) wig, v. "-LEUX, a. et m.
hoogmoedig, hoovuardig, trotsch, overmoedig ; hoovaardige, trotschaard, m. "-LEUSE, f. hoovaardige -, trotsche vrouw, v. "-LEUSEMENT, adv. hoovaardiglijk.
ORIENT, m. oosten, 0. ; la question d'-, het oostersche
M.
vraagstuk. "-AL, a. oostelijk, oostersch.
p1. oosterlingen, oostersche volken, m. o. mv. I-ER,
va. naar de hemelstreken wenden; - les *voiles, (126)
de zeiten goed naar den wind zetten. s'-, vrf. (ook fig.)
zich orienteren; oost en west kennen. "-EUR, m. toestel
om het ware zuiden te vinden, m.
ORIFICE, m. mond, m. opening, v. "...FL AMME, f. (eert.)
standaard der fransche koningen, M. "...GAN, m. (53)
orego, soort van mariolein, f.
ORIGINAIRE, a. "-KENT, adv. afkomstig, oorspronkelijk.
* ...NAL, M. 'oorspronkelijk stoic, origineel, o. ; zondertinge, m. -, a. -EMENT, adv. oorspronkelijk, origineel;
zonderling. "...NALITE, f. oorspronkelijkheid, zonderlingheid, v. ...NE, f. oorsprong, m. beginsel, o. ; afkomst,
geboorte, v. *...NBL, a. -LEMENT, adv. oorspronkelijk,
erfzonde, v.
erfelijk, aangeboren ; 'Ache
ORILLON, nl. klein oor ; oortje, handvat, o.
ORIN, m. (126) boeireep, M. "-GUER, va. het anker bij
den boeireep ligten.
ORION, M. Orion (gesternte) M.
ORIPEAU, M. klatergoud (ook fig.), o.
ORLE, M. zoom, rand, m.; sluis, v.
ORLEANISME, M. (99) stelsel van den hertog van Orleans en van zijne aanhangers, M. * ...NISTE, m. aanhanger van dat stelsel, - van het huis Orleans, m.
ORmAIE, f. olmbosch, o. * ... ME, m. olm, olmboom, m.
"...MEAU, m. jonge olm, m. *...MILLS, m. zetplant van
m. (53) scharlije, v.scharlijekleine olmen, v.
kruid, o.
ORNE, m. wilde esschenboom, m. "-MENT, m. versiering,
v. versiersel, sieraad, o. "...NER, va. versieren.
ORNI, m. voorjaarsvijg, v. "-ERE, f. spoor, wagenspoor,
o. "-THIES, M. pl. warme voorjaarswinden m. mv.
"-THOGALE, m. vogelmelk, v. veldajuin, m. "-THOLOGIE, f. beschrijving der vogelen, v. "-THOLOGISTE, m. kenner van vogels, m. "-THOMANCIE, f. vogelwigchelarij , v.
"-THOPHONIE, f. vogelmuziek, v. gekweel, Q. wildzang,
m. "-THOTYPOLITRE, m. vogel-beeldsteen, m.
OROBANCHE, f. (53) leeuwenstaart, m. smeerkruid, o.
ORPAILLEUR, M. vay. ARPAULEUR.
ORPHRLIN, m. "-E, f. weeskind, o. wees, m. en v. weesjongen, m. weesmeisje, o. *-AGB, m. ouderlooze staat, m.
ORPHIQUE, a. vie -, geregeld
deugdzaarn leven, o.
*-s, m. p1. pythagorische wijsgeeren, m. my.
f. pl.
(77) Bacchus-, Orpheusfeesten, o. My.
ORPIN, M. (53)
ORT, m. peser

smeerwortel, m.
bruto wegen.

ORTEIL, m. teen -, toon van den voet, m.
ORTHODOXE, a. et m. regtzinnig ; regtzinnige, m. "...DOXIE,
f. regtzinnigheid, regtzinnige leer, v. * ... DROMIE, f. (126)
regte koers, m. "...GRAPHE, f. spelkunst, spelling, v.
"...GRAPHIE, f. (13) meetkundige schets van een gebouw, v. "...GRAPHIER, va. goed zuiver spellen. "...GRAPHIQUE, a. tot de spelling -, tot de meetkundige schets
behoorende. "...GRAPHISTE, m. schrijver over de spel-
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ling ; die naar de regels spelt, m. * ...PfiDIB, f, kuns
om de ligchaamsgebreken van kinderen te genezen, v.
ORTHOP1dE, f. (22) zware ademhaling, v.
ORTIE, f. netel, brandnetel, v. "-R, va. met brandnetels
steken.
ORTOLAN, m. ortolaan (zeker vogeltje), m.
• ORVALE, f. (53) scharlei, scharlije, v. "...VIETAN, m.
orvietaan (tegengif), v.
ORYCTOGRAPHIE, f. delfstofbeschrijving, v. "...LOGIE, f.
delfstofkunde, v.
Os, m. been, o. knok, m. ; - de baleine, walvischbaard, m.
balein, v. en o.
OSCILLATION, f. slingering , v. slingerslag , m. "...LATOIRE,
a. slingerend. * ... LER, vn. slingeren.
OSCULATEUR, M. (6b) rayon -, rakende straal, m.
"...LATION, f. raking, V.
OSEILLE, f. zuring, v.
OSER, vn. et a. durven, zich onderstaan, zich verstouten;
wagen ; ose, stout, moedig, vermetel.
OSER AIE, f. teen-, rijsbosch, o. griend, v.
OSIER, m. teen, teenboompje, o. waterwilg, m.
OSMAZoME, f. (90) vleeschgeur, m. "...MERE, a. geurig.
OSSA TUBE, f. beengestel ; gebeente, a.
OSSEO, M. (126) hoosgat, zinkgat, o.
OSSELBT, m. beentje; bikkeltje, o. knot, v. "...SEMENTS,
m. pl. gebeente, o. doodsbeenderen, o. MV.
OSSEUX, a. beenachtig ; beenig.
OSSIFICATION, f. beenmaking, -wording, v. * ... FIER, va.
been doen worden. s'-, vrf. in been veranderen, (tot) been
warden. "...PIQUE, a. beenmakend. "...PRAGUE, f. beenbreker (soort van arend), m. "...VORE, a. beenvretend.
OssILL0N, m. beentje van een vogel, o. •
Ossu, a. grof
sterk van gebeente.
OSTE, f. (12) gaard van een spriet, kaailijn, v.
OSTg AL, a. son -, beengeluid, O. "-GIE, f. pijn in de
beenderen, v.
"-MOTT, adv.
OSTENSIBLE, a. vertoonbaar, duidelijk.
f. snoeverij, snorzigtbaarlijk, schijnbaar.
kerij, vertooning, ijdele praal, v.
OSTEOCOLLE, f. beenlijm, o. "...COPE, m. pijn in het
gebeente, v. "...GONIE, f. beenvorming, v. "...LOGIE, f.
beenkunde, verhandeling over het gebeente, v.
OSTIAIRES, M. pl. (26) wacht der koningen, v.
les -s, de schelp.,
OSTRAa, a. met harde schelpen bedekt
M. (27) tienjarige ballingschap,
oesterdieren.
v. "...CITE, f. versteende oesterschelp, v.
OSTRELIN,m. oosterling (met betrekking tot Engeland,
in de Oostzee-, in de Hanzesteden enz. wonende), m.
OSTROGOT, m. Ooslgoth; fig. onbeschaafd mensch, m.
OTACOUSTIQUE, a. instrument -, horen, trechter (voor
dooven), m.
OTAGE, m. gijzelaar, m. ; en -, ten onderpand.
OTALGIB, f. oorpijn, V.
OTENCHYTE, m. (36) oorspuitje o.
(ITER, va. wegnemen, -leggen, -zetten, -rukken, -doen,
uithelpen, -nernen; afnemen; uittrekken; ontnemen, benemen ; Ot,e, uitgezonderd, behalve. s'-, vrf. zich wegpakken. s'-, vr. elkander berooven.
OTOGRAPHIE, 1. oorbeschrijving, v.
OTTOMAN, a. turksch. "-E, f. soort van kanapee, v. *-,
m. chineesch snarenspeeltuig, o.
Ou, c. of.
06, adv. waar, waarheen; daar, waar, alwaar; waarin,
-op, - tegen, -aan;. d'-, van waar, waar van daan.
OUAICHE, ID. streek van een schip, v.; vaar-, zogwater,o.
OUAILLE, f. schaap, o. *-5, pl. fig. kudde, v.
23
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PAD.

PAG.

-

•

ei I zoo! waarlijk I
ivatte, v. *-B,, va. met watten vullen, - vod
ren, watteren.
aOUBLI, m. vergetelheid, v. * ...BLIE, f. oblie, v. ouwel, m.
* ...BLIER, va. vergeten. s'-, vrf. 'zich zelven vergeten,
zich te buiten gaan. "...BLIETTES, f. pl. (77) eeuwigdurende gevangenis, v. ; heimelijke moordkuilen met
valdeuren, m. my. * ...BLIEUR, m. obliebakker, m.
"...BLIEUX, a. vergeetachtig.
OUEST, m. westen, o. ; westewind ; avond, m.
OUF, int. o wee ! o! adz ai!
cerLes, zeer
Om, adv. et in. ja; het ja , het jawoord;
zeker ; - da, ja wel, wel zeker.
Oul, p. gehoord. "-DIRE, m. hooren zeggen, o. "-B, f.
gehoor (zintuig), o. * -ES, f. p1. vischooren, -kieuwen, o.
v. mv• * -R, va. hooren, aanhooren (verhooren).
OUILLER, va. bijvullen (wijn).
* ...RADENITE, f.
OULITE, f. tandvleeschontsteking, v.
lendenontsteking, v.
m.
OURAGAN, m. orkaan, hevige storm, stormwind,
OURDIR, va. (420) scheren ; fig. smeden, brouwen. * ...DISSOIR, at. weversboom, m. scheerraam, o.
m. schering, v. "...DON, m. valsche senebladeren, o. mv.
m. zoom, m.
OURLER, va. zoomen.
OURS, m. beer, M. *-E, f. beerin, v.; grande -, petite -,
(101) groote kleine beer, m. * -ES, f. p1. (126) pispotten van de bezaansroe, tn. mv. * -IN, m. zeeegel, m.
*-ON, tn. kleine jonge beer, m.
OURVARI, m. (44) hier! fig. heidensch leven, o.
OUTARDE, f. trapgans, f. * -AU, tn. jonge trapgans, v.
OUTIL, m. werktuig, gereedschap, o. *-LE, a. van gereedschap voorzien. * -LER, va. met gereedschap voorzien.
OUTRAGE, tn. smaad, hoon, m. bittere beleediging, v.
* ...GEANT, "...GEUX, a. zeer beleedigend, smadelijk,
honend. "...GER, va. smaden, honen, zeer beleedigen.
* ...GEUSEmENT, adv. op eene smadelijke -,beleedigende
wijze ; met smadelijkheid.
OUTRANCE, f. a -, a toute -, tot het uiterste, op leven
en dood.
flesch, v. "-, prep. et adv.
OUTRE, f. lederen zak, m.
over, aan de andere zijde ; verder ; behalve, boven ;
d'- en -, door en door; en -, daarenboven,wat meer is.
OUTRE, a. * --mENT, adv. overdreven, sterk ontroerd, verbit4erd ; bovenmute; bovenmatiglijk.
OuTRECUIDANCE, f. laatdunkendheid, v. * ...CUIDANT, a.
laatdunkend, vermetel. * ...MER, in. lazuurblaauw, o.;
d'-, overzeesch. * ...-MESURE, adv. bovenmate, onmaOUAIS, int.
OUATE, f.

tiglijk. * ...-FABSER, va. overtreden, overschrkfden, te
buiten game; te ver gaan.
OUTRER, va. overdrijven; te sterk aandrjven, overladen ;
zeer beleedigen, vergrammen.
OUVERT, a. open, geopend, openbaar ; opregt, openhartig.
* -EMENT, adv. openlijk, vrij ult. "-UBE, f. opening,

v. gat, o. ; begin ; voorstel, o. voorslag,m.; gelegenheid;
inleidings-sinfonie van een zangspel of opera, v. ;
d'esprit, vatbaarheid ; - de coeur, rondborstigheid, v.
werkdag, ns. * ...VRAGE, m. werk,
OUVRABLE,%. jour
werkstuk, o. arbeid, m. ; werk (geschrift, boek) ; yesO. "...VRAGE, a. bewerkt,
tigrwerk ; (43) smeltbekked,
U ewerkt. * ...VRAGER, va. met versierselen bewerken.
bij
het
aanbreken van den dag.
* arriwa. be jour
"...VIA, a. gewerkt ; gebloemd. "...VRER, va. werken, munt
opensluiter
opensluitster
slaan. "...VREUR, m. ...SE, f.

der loges in den schouwburg, m.v. * ...VRIBR, tn. "...VRIARE, f.; werkman, arbeider, handwerksman, m. handwerkster ; arbeickter, v. ; jour werkdag, m. ; cheville ouvribre,

sluitnagel (eener koets), m. * ...VRIR, va. openen, open
doen, -slaan, -steken; open-, ontsluiten, beginnen;
vn. opengaan. s'-, vrf. zich
openbaren, voordragen.
openen, opengaan ; zich (een weg) banen ; zijne gedachten
werkplaats,
v. -winkel, m.
tn.
blootleggen. * ...VROIR,
OVAIRE, m. ("I 4) eijerstok, m.
OVALAIRE, a. (74) eivormig. * ...LE, a. et tn. langwerpig
f. ,draisistok der zijdewerrond ; eirond, ovaal, o.

kers, in.
OVATION, f. (25) kleine zegepraal, v.
Ov E, rn. (13) eivormig sieraad, o. *...vA, a. eivormig.
OVICULE, f. klein eivormig sieraad, o. * ...DUC, tn. eijerweg, -gang, tn. * ...FORME, a. eivormig; eiwitachtig.
* ...LE, a. schaarsch.
OVIN, M. schapentrog, m.• (126) boeireep, v. *-, a. la
race - e, het schapengeslacht.
OVIPARE, a. eijerleggend.
OXALATE, tn. (90) zuringzout, O. * -.LIQUE, a. zuringzuur.
OXAAL, *-AT, tn. (22) azijn, m.
OXYCRAT, m. water en azijn vermengd (onz te gorgelen),
0. * ...DE, in. (90) halfzuur (van metalen), O. * ...GALA,
zure melk, v. "...GANABLE, a. met zuurstof verbindf. zuurstofverbinding, v. *...GENE,
boar.
na. (90) zuurstof, v. "...GONE, a. scherphoekig. * ...MEL,
M. * ...REGMIE, f. (22)
honig
met
azijn
vermengd,
tn.
maagzuur, O.
afhoorster
OYANT, M. * -E, f. (83) afneiner, afhoorder
van rekeningen, tn. v.
Ozkrul, m. stinkend neusgezwel; stinkend dier, o.

P.
PACAGF, m. weide, v. weiland, o. *-R, vn. weiden,
graoen.
O.
PACE (IN), kerkerhol voor de monniken (in kloosters),
PACHYCHYMIE, f. (22) vochtverdikking, v.
PACIFJRE, a. vredebrengend. * ...FICATEUR, M. bevrediger,
M. "...FICATION, f. bevrediging, v. * ...FIER, va. bevredigen. * ...FIQUE, a. vreedzaanz, vredelievend, stil, gerust,
rustig. - MENT, adv. in rust en vrede.
PACOLET, in. (114) wig, v. * ...TILLS, f. matrozenpakje,o.
PACTE, ln. verdrag, o. overeenkomst, v. * ...TISER, va.
(83) een verdrag overeenkonzen.
PADELIN, 111. sinelikroes (voor glus), in.

PADOU, In.

floretband, o. * -AN, ln. weide, v.

PAGAIE, f. indische roeiriem, m. pagaai, v. "...GANISME,
M. heidendom, O. * ...GAYER, vn. met de pagaai roeijen.

in. edblknaap, lijfjonker, paadje, pagie, rn. *-, f.
bladzijde, pagina, v.
het nommeren der bladzijden. * ...NER,
va. de bladzijden nommeren.
PAG'ESIE, f. onadellijk leengoed, o.
PAGNE, f. schort der wilden, v.
PAGNOTE, nr. lafaard, in. * - RIE, f. lafhartigheid, v.
PAGODE, f. indiaansche afgod, - ternpel, m.; indiaansche
gouden inunt, v.
PAGE,

PAGINATION, f.

PAL.

PAN.

PATEN, "-NE, M. f. et a. heiden, m. heidin,v.;heidensch.
PAILLARD, *-B, a. et m. f. onkuisch, ontuchtig ; hoereerder, m. ; hoer, v. "-ER, va. hoereren. "-ISE, f. ontucht,

f. paalwerk; juk eener
scie,ti o.g n van koren, V.
bra g
PALM% ENTER, m. stalknecht,palfrenier,m. "...PROI, %parade-, pronkpaard ; rijpaard eener vrouw, o. "-Amy,
m. schouderblad (der dieren), o.
PALEMON, m. garnaal, m. "...OGRAPHIE, f. kennis van
oud schrift, v. "...ONTOGRAPHIE, f. beschrijving der
eerste aardbewoners, v.
PALASTRE, f. (77) worstelperk, o.
PA LET, m..werpschij f, v. "-ER, va. met de werpschij f spelen.
* -0T, m. soort van overjas, M.
PALETTE, f. kaatsplankje ; palet, verfbord ; laatbekken;
(129) cilinderplaatje ; (10) inktschopje, o.
PALEUR, f. bleekheid, bleeke kleur, v.
o.
PALTER, m. rustplaats op een trap, v. trapportaal,
PALMER, va. met paten beslaan, - bevestigen.
PALINDROME, m. vers dat regts en links gelezen kan
worden, o.
PALINODIE, f. (83) herroeping, v.; chanter la -, zijn gezegde herroepen.
PALIR, vn. et a. bleek worden, verbleeken, besterven ; bleek
doen worden, bleek maken ; fig. tanen.
PALIS, m. pactl, m. paalwerk ; deknet, O. * -SADE, f. paalwerk, o. heining, palissade, v.; storm pawl, m, staketsel, o. ; hegge, rij boomen, v. "-SADER, va. met palissaden
bezetten, met paalwerk afsluiten. "-si, a. (116) aaneengepaald. "-SER, va. boomtakken van een muur opbinden. "-SEUR, m. boomtakken-opbinder, M.
PALLADIUM, m. standbeeld van Pallas ; palladium, beschermheiligdom, o. hoeksteen, m.
PALLIATII,, a. et m. verzachtend maar niet in den grond
genezend; zoodanig middel, O. "...LIATION, f. bewimpeling,
verzachting, v. * ... LIBR, va. verzachten, niet in den
grond genezen ; fig. bewimpelen, verschoonen, verzachten.
PALLIUM, m. mantel , bisschopsmantel, m.
PALM HIRE, a. et m. (74) tot de vlakke hand behoorende;
palmspier, v. "...ME, f. palmtak, m.; fig. zege, overwinning, v. -, m. palm, span (mast), v. "...MER, v a.
naaklen plat kloppen (om het oog er in to maken). *...MEf. pl. palmbladen
1 ..
•RIER, m. palmbosch, o. .METTES,
(als sieraad). o. mv. "...MIER, m. palmboom, m. ; palmier-dattier, dadelboom, m.
PALMIPEDE, a. plat-, vlies-, zwemvoetig (van vogels).
PALMISTE, M. pamboom, m. "...MITE, m. palmmerg, o.
m. zwengel aan een rijtuig, m.
PALONNEAU,
PALOT, m. boerenkinkel, m. PaLor, a. bleekjes.
PALPABLE, a. "-MENT, adv. noel-, tastbaar ; baarblijke"...PIT A NT, a.
* lijk. "...PER, va. betasten, bevoelen.
kloppend (van het hart). "...PITATION, f. hartklopping,
kloppen,
beven,
trillen.
"...PITER,
vn.
v.
PALSAMBLEU, int. drommels! "...TOQUET, m. /UMMe/, M.
PALUDIER, ni. arbeider in de zoutgroeven, M.
PALUS, m. moeras, O.
vrf. bezwijmen, in onmagt vallen.
RAMER, vn. SE
f. bezwijming, onmagt, flaauwte, v.
PAMPE, f. loof aan koren- of garsthalmen, o.
o.
PAMPHLET, m. werkje ; schotschrift, blaauwboekje,
m.
* -AIRE, m. schrijver van blaauwboekjes,
PAMPLEMOUSSE, f. pampelmoes (indische oranjeboom);
indische oranjeappel, m.
"...PRE, a. bezel met
PAMPRE, m. wijngaardrank, v.
wijngaardranken.
pand,
baan
(van
een
kleed),
o. v. ;muurvak, o.;
m.
PAN,
zijde, v.; vlak, o. ; hoek, m. * - s, pl. vangnetten, o. mv.
PAN ACEE, f. artsenij voor alle kwalen, v. algemeen geneesmicIdel, o. "—CHB, M. vederbos, m. pluim ; kleur-

hoererij, v.
stroozak, m. "-, in. hansworst, M. "...SON,
m. stroomat, v.
PAILLE, f. afro°, o. stroohalm ; splinter, m. schilfer (in
metalen) ; vlek (in diamanten), v. ; petite -, kort
klein stroo, o. ; - hachee, haksel van stroo, o. a.
strookleurig. "...LEE, f. een dorschvloer vol. "...LER, m.
boerenwerf, v.
bleekert, bleekroode wijn, m."-TE,
PAILLET, a. yin
f. schilfertje, loovertje, O.
PAILLASSE, f.

PAILLEUR, M. * ...LEUSE,

f.strooverkooper,m.-verkoopster,v.

*...LRUX, a. splinterig (van metalen) gevlekt (van diamanten). m. stroozolder ; hoop stroo, m. , m. (bij
juweliers) foelie, v. ; stukje soldeersel,
o. -NER, va.
vertinnen. "...LOT, M. (126) beschuitkamer, v.
PAIN, m. brood (ook fig.), o. ; - de froment, - de seigle,
tarwe-, roggebrood ; - bis, - tendre, - rassis, bruin -,
versch oudbakken brood ; - d'epices, koek, peperkoek,
m.; - de menage, - de cuisson, - bourgeois, huisbakken brood ; - de bougie, rolletje waslicht, wasstokje, o. ;
- a cacheter, ouwel, m. ; - a chanter, misbrood, o.;
- de cire, waskoek, m.; - de sucre, suikerbrood, O.
"-D'EPICIER, m. koekebakker,
PAIR, m. pair (titel), m
a. et m. gelijk, even; pari,
o. gelijke waarde, v.;
ou impair, even of oneven;
au -, gelijk, pari; de -, in gelijken rang. "-E,f.pacte;
koppel, o. "-BM ENT, adv. - pari, (84) door vier
deelbaar. * - ESSE, f. gemalin eens pairs, v. * - IE, f.
pairschap, o. "-LE, M. (116) gaffelkruis, O.
PAISIBLE, a. * - MENT, adv. vreedzaam, stil, rustig, gerust,
gerustelijk.
PAISSANT, a. weidend, grazend; (116) met -gebukten kop.
PAISSELBR, va. (110) staken zetten.
f. dunne
hennep, m.
PAISSON, f. mesting in de bosschen, v. *-, m. (58) rekijzer, o. * - NER, va. de huiden uitrekken. m.
veehoeder in de bosschen, m.
PAITRB, va. et n. weiden, afweiden; . grazen. -SE
vrf.
zich voeden (van roofvogels).
PAIX, f. vrede, m. ; rust, stilte, kalmte, v. ; schouderbeen
van een kalf of schaup, o. "-, int. stil stil daar !
PAL, M. (116) lijnregte pact!, m. "-ACHE, f. huzarenzwaard, o. pallas, v. " - ADE, f. riemslag in het water,
m. "-ADIN, m. ridder, paladijn, M.
PALAIS, m. paleis ; geregtshof; gehemelte, verhemelte
van
den mond, o. ; smaak, m.
PALAN, M. (126) takel, m.• hijschtouw, O. "-QUE, f. (68)
paalwerk, o. verschansing, v. "-QUER, va. (126) met de takels ophijschen. "-QUIN , m. dractgstoel der rijke Indianen, m.; (126) riftalie, v. klein hijschtouw, o. "-QUINET, m. (126) kleine riftalie, v.
PALARDEAUX, M. pl. (126) stopstukken, o. mv. kluisproppen, m. mv.
PALASTRE, M. plaat van een slot, v.
PALATALE, a. lettres -s, (98) gehemelte-letters, v. my.
PALATIN, a. paltsgrafelijk, paltsisch ; tot het gehemelte
behoorende. '-, m. paltsgraaf, palatijn,
m. "-AT, m.
paltsgrafelijke waardigheid, v. ; palatijnschap, o. ; Palts,
M. * -E, f. palatijnsvrouw, , v. ; sabelbont (vrouwenkraag), O.
PALE, f. schotdeurtje ; (140) kelkdeksel; blad van een
roeiriem, o.
PALE, a. bleek ; -s couleurs, (22) bleekzucht, v.
PALE, a. (116) in zes gelijke palm verdeeld.
* -AGB, m.
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mengeling eener bloem, v. -, f. paauwin, v. "...CHER,
vn. SE
vrf. veelverwig worden. "...DE, f. broodpap,
-soep, v. * ... DER (SE), vrf. hoovaardiq zijn.
m.
gestgeld, -regt (voor zwijnen), O.
f. brooaolfer, O.
PANAIS, ip , pastinaken, pinksternakelen, v.mv.
a. (86) met fransche beenen, met snijdersbeenen."...NARIS, M. (36) fijt, vijt, v.
PANCALIBRS, m. p1. soort van savooikool, v. * ...CARPS,
m. gevecht van een mensch tegen een dier,o."...cARTB,
f. aangeplakt toltarief ; schrift, papier, 0*...cRAuR,
m. (27) spelen in het worstel- en oefenplrk, o.
* ..CREAS, m. (74) alvleesch, u. darm-, maagklier, v.
* ...DECTES, f. p1. (83) pandekten, v. mv. (verzameling
van, nude romeinsche wetten door keizer Justinianus
bekrachtigd). "...DEMIQUE, a. aanstekend.
PANDOUR, m. pandoer, hongaarsch soldaat, m.
PANEGYRIQUE, m. lofrede, v.
m. lofredenaar, m.
PANBR, va. (vleesch) met broodkruimels bestrooijen ;
eau
panee, broodwater, o. *...)TEREE, f. mandvol, v. "—NETBRIE, f. hofbakkerij, v. "...NETIER, m. opzigter over de
hofbakkerij, m.
f. herderstasch, v. zaknet, o.
PAPIER, M. mand, ben, v. korf ; hoepelrok, m.; - perce,
fig. doorbrenger, verkwister, m. ; - au linge, kleerben,
waschmand, baliemand, v.
PANIFICATION, f. broodmaking, v.
PANIQUE, a. et f. terreur
plotselijke doch onnoodige
schrik, m. paniek, v.
PANLEXIQUE, m. woordenboek van alle woorden empreekwijzen eener taal, O.
PANNE, f. fulp, trUp; reuzel; achterste van een homer,
o.; mettre en -, (126) een bijlegger maken.
PANNEAU, m. paneel, yak; zadelkussen; net; (126) digt
luik, o. ; donner dans le -, fig. zich laten foppen.
"-TER, va. netten spannen.
PANNETON, M. sleutelbaard, m.
PANNOIR, M. (145) klopper, m.
m. roodheid aan
de handen, v. "...NOSITE, f. ziekelijke weekheid der
huid, v.
PANNUS, m. oogziekte, v. ; zomersproeten, v. mv.
PANONCEAU, m. wapenzegel, wapenschild, o.
PANOPLIB, f. (77) volkomene wapenrusting, v.
PANORAMA, M. rond tafereel, algezigt, o.
PANNE, f. pens, buik, m. * - MENT, m. het verbinden (van
wonden) ; het oppassen (van paarden). *-R, va. (eene
wonde) verbinden ; (een paard) roskammen, oppassen.
"...SOPHIE, f. alwijsheid, v. *...su, a. dikbuikig.
PANTAGUIERES, f. pl. (126) zwigtlijnen, v. my.
PANTALON, M. lange broek, v. pantalon; hansop, pantaton in een ballet, M. *-NADE, f. kluchtige dans, m.;
potsenmakerij; veinzerij, v.
PANTANNE, f. netten-omheining, v.
PANTELANT, a. hijgend. "...LER, vn. hijgen.
PANTER, va. (58) spannen.
M. spanner, M.
PANTHEISME, M. stelsel der erkenning van het heelal
als God, O. "...ISTE, m. algodist, M.
PANTHEON, M. tempel aller goden; eeretempel, M.
PANTHhRE, f. panter, m. panterdier, O. "...TIhRE, f. vogelnet, o. vlouw, V. * ...TIN, M. kaartenmannetje, O.
"...TINE, f. bundel (zijde, garen enz.), m.
PANTOGONIE, f. (64) wederzijdsche dwarslljn,v.
PHE, m. teekenaap, m. "...METRE, to. almeter, m.
* ...MIME, f. m. et a. gebarenspel„ o. taal door gebaren,
v. ; pantomime-speler, m. ; pantomimisch.
* ... PHAGE, a.
et m. aletend ; aleter, ui. "...PHAGIE, f. verslindende
eetlust, geeuwhonger, m. ; gewoonte alles to eten, v.
‘...PHILE, a. alminnend. "...PROBE, a. alschuwend.

PAR.
PANTOUPLB, f. muil, pantoffel, v.; en -, op Ain gemak,

op zijne muiltjes; raisonner en -s, gekheid proton.
PAON, M. *-NE, f. paauw, m. paauwin, v. "-NEAU, m.
jonge paauw, m.
PAPA, m. papa, vader, m.
PAP ABLE, a. verkiesbacir tot paus. "...PAL, a. pauselijk.
* ...PAUTE, f. pauselijke waardigheid, v.; pausdom,
O.
PAPE, M. pans, M.
PAPEGAI, na. bordpapieren
houten vogel tot wit, m.
PAPBLARD, m. huichelaar, m.
f. huichelarij, v.
PAPELINE, f. soort van halfzijden stoffe, v. * ... RASSE, f.
scheurpapier, O. -R, va. papier bekladden; papieren doorsnuffelen. "...RAMER, m. verzamelaar van
oude onnutte papieren, m.
PAPETERIE, f. papiermolen ; -handel, m. ; doos vol papier en ander schrijfgereedschap, v.
* ...TIER, m. pa,
pierfabriekant, -kooper, m.
PAPIER, m. papier ; geschrift, o.; wissel, schuldbrief, m. ;
handschrift; dagblad ; register, dag-, rekeningboek, o.;
- a lettres, postpapier ; - brouillard, vloeipapier ; monnaie, papierengeld, O.
PAPILLAIRE, a. (74) tepelvormig. * ...PILLE, f. klier (op
de tong), v.
PAPILLON, in. kapel, v. kapelletje, o. *-ACE, a. (53) leapelvormig. "-NER, vn. heen en weer vliegen, fiadderen.
PAPILLOTAGE, m. haarkrulling ; glinstering ; flikkering
(der oogen) v. "-LoTTE, f. papierrollettje (om het haar
to doen krullen) ; loovertje, O. -R, va. et n. het hoar
in papierrolletjes winden ; flitkeren (bijzonder van de
oogen). "...LOTS, M. p1. koortsvlekken, v. my.
PAPISME, En. pausdom, o. "...PISTE, m. pausgezinde, m.
PAPULES, f. p1. huidblaasjes, o. my.
PAPYRUS, in. papierplant, v.
PAQUE, f. Paschen der joden, m.;paaschlam,o."-s,m. p1.
Paschen der christenen, m. ; faire ses
hoogtijd houden ; - closes, - fleuries, Zondag na Paschen ; Palmzondag, M.
PAQUEBOT, m. paketboot, v. "—PIC, M. (126) onderste
zeil, o.
PbQUERETTE, f. (53) wit madeliefje, o.
PAQUET, m. pak, m. pakje, o. bundel, bos, M.
PAR, prep. door, uit, in, bij met, aan, op, van wege, over,
om, gedurende, te ; - an, jaarlijks ; - mois, maandelijks ;
semaine, wekelijks ; - ci, - la, hier en daar ;
deze
aan gene zijde; - dedans,-deck,-dela, n
- dehors, van binnen ; vim buiten; - derriere, - devant,
van achteren; van voren, voor; - dessous, - dessus,
van onderen, onder ; van boven, boven, op ; - ici, - la,
hierdoor, longs dozen weg ; daardoor, daarheen; oh,
waardoor, tangs welken weg; - trop, al to veel.
PARABOLE, f. gelijkenis, parabel; (64) brand-, kegelsnede, parabool, v. "...BOLIQUE, a. -MENT, adv. middenkegelsnedig ; op zoodanige wijze ; zinspreukig, met geli jkenissen.
f. parabolisch ligchaam, O. * ...CEN- •
TRIQUE, a. gelijkmiddelpuntig. "...CHRONISME, M. telaatstelling eener gebeurtenis in de tijdrekening,
V.
"...CHUTE, in. valscherm, o.
M. trooster, Heilige Geest, m. "...CLETIQUE, a. aanroepend.
m. gebedenboekje, o.
PARADE, f. staatsie, v. pronk, m. vertooning ; (68) parade,
wachtparade ; (91) afwering, v. ; het stilhouden van een
paard. "-R, vn. paraderen; monsteren.
"...DIERE,
f. drijvende vischweer, v. "...DIGMATIQUE, f. kunst van.
blanketten, v. "... DIGME, m. (98) voorbeeld, o. schets, v.
PARADIS, M. paradijs, o. ; hoogste galerij in den schouwburg, v. engelenbak, M. ; havenkom, binnenhaven, v.

PAR.
a. tegenstrijdig, zonderling.
* ... DOXE, m.
zonderlinge
schijnbaar zonderlinge Wiling, v.
PARAFE, PARAPHB, m. pennetrek bij de handteekening,
m. * -R, va. een trek bij zijne handteekening maken, parapheren, paraferen ; met eene letter wuarmerken.
PARAGB, m. zeestreek, v.; stand, rn. afkomst, V.
PARAGNEUSIE, f. smaakbederving, v. * ... GOGE, f. (98) letterbijvoeging, verlenging eens woords, v. * ... GRAPHS, M.
afdeeling, v. paragraaf, rn.
PARAISONNBR, va. glas vormen. * ... NIER, M. glasblazer. m.
PARAiTRB, vn. et vimp. verschijanen, zigtbaar worden,
zzch vertoontn; in het oog vallen, uitmunten ; blinken,
schijnen ; uitkomen, in het lick t komen.
PARALIPOMENES, m. pl. (37) de twee boeken der krof. (81) schijnovergang, M.
nijken.
PARALLACTIQUE, a. (101) parallactisch, tot het verschil.
...
zigt behoorende. * LAXE, f. verschilzigt, o. parallaxis,
m. * ... LELB, a. et f. even-, gelijkwijdig ; evenwijdige
lijn, v. -, m. paralelkring, m. ; vergelijking, v.
*...LELBMENT, adv. evenwijdig.
"...LELIPIPEDB, M. (64)
figuur met zes regthoekige zijden, v. "...LELISME, m.
evenwijdige stand, m. * ... LELOGRAMME, M. langwerpig
vierkant, o. "...LELOPLEURON, M. onvolkomen vierkant, o.
PARALOGISME, m. valsche sluitrede, drogrede, v.
PARALYSER, va. verlammen (ook fig.). * ... LYSIE, f. verlamming ; geraaktheid, v. * ... LYTIQUE, a. et m. verlamd,
geraakt, beroerd ; geraakte, beroerde, verlamde, m.
* ...MESE, M. (74) ringvinger, m. * ... METRE, M. (64) Iconstante lijn, v. "...MONT, M. (44) uiterste einde van ,_het
gewigt eens herten, o.
PARANGBRIE, f. (83) heerendienst, v.
PARANGON, M. (10) lettersoort, v. ; toonbeeld, voorbeeld,
o. ; zijden stof, v. ; zeer zwart marmer,
o. *-, a. volkomen schoon, zuiver (van diamanten). * - NER, va. (10)
letters even dik maken.
PARANITE, f. zeer heldere amethist,
PARANOMASIB, f. overeenkomst van:woorden.,,in verschillende talen, v.
PARANT,
schoon, versierend.
PAR ANYMPEE, rn. akademische lofrede, v.
"-R, va. zoodanige lofrede op iemand uitspreken.
PARAPET, M. borstwering, v.
•
PARAPHERNAUX, a. biens -, (83)' goederen die eene vrouw
batten den bruidschat aanbrengt, o. mv. "...PHRASE, f.
omschrijving, v. -R, va. omschrijven. * ... PHRASTE, m.
uitlegger, verklaarder,
f. regenscherm, o.
"...POPLEXIE, E hevige
ijlende koorts, v. *...sELENB,
f. bijmaan, v.
PARASITE, m. tafelschuimer, panlikker, m. *-, a. plante
woekerplant, v.
PARASOL, m. zonnescherm, o. * ... TONNERRE, m. bliksemafleider,m. * ... VENT, m. spaanschewand,v. windscherm, o.
PARBLEU, int. de drommel! wel verdord! sapperloot !
PARBOUILLIR, vn. zachtjes koken.
PARC, in. perk, park; lustbosch, o. warande; scha,apskooi;
vetweide, v. ; artilleriepark, o. ; (75) wagentros ; oesterput, m.; (126) admiraliteitsdok, o. * - AGE, m. het kooijen.
PARCELLAIRE, a. gedeeltelijk. *-, m. kadaster, o. "...CELLE, f. stukje, deelije, o. -R, va. in stukjes deelen.
PARCE QUB, C. omdat, dewijl, vermits, doordien.
PARCH =IN, m. parkement, perkament, m. "-ERIE, f. parkementmakerij, v. * - IER, M. parkementmaker, 01.
PARCIMONIB, f. groote karigheid, v. * ... NIEUX, a. zeer karig.
PA.RCOURIR, va.. doorloopen, doorreizen, doortrekken, doorbladeren. * ... COURS, M. regt om op eens anderen grond
to laten weiclen, o.
PARADOXAL,

PAR.
PARDI, int. waarlijk!
PARDON, m. vergilrenis,
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vergeving, verschooning, v. *-,
int. vergeef mij, ik vraag excuus. *-s, pl. aflaat, m.
"-NEB, va. ver* -NABLE, a. vergeeflijk, verschoonbaar.
geven, verschoonen ; Icwijtschelden.
PAREAU, M. (126) praauw, v. ; smeltketel der wasbereiders, tn.
pl. (114) zinksteenen, m. mv.
PAREDRES, rn. pl. bijzitters, raadsheeren, m. MV.
PAREGORIQUE, a. pijnstillend.
PAREIL, a. et rn. gelijk, gelijkvormig, even gelijk ; zijns
gelijken, wedergade, v. ; rendre la pareille, met gelijke munt
* -LENIENT, adv.
betalen, gelijk met gelijk vergelden.
insgelijics, even zoo.
PARELIE, PARHELIE, tn. bijzon, v.
PARBLLIPSIE, f. (98) weglating eens dubbelen medeklinkers, v.
PAREMENT, in. optooisel, versiersel ; sieraad, o. ; mouwopslag ; dikke knuppel, m.; gelijke vloerlegging, v.
PARENCHYME, m. eigen wezen van ieder der ingewanden ; merg eener plant, o.
PARENSE, f. leerrede, vermaning, v.
f. bloedverwant, nabestaande, m. en v.
PARENT, M.
maag, v. * -8, pl. ouders, nabestaanden, my. "-ALES,
f. pl. (77) lijkfeesten van bloedverwanten, o. mv. *--A,
f. bloedverwantschap, maagschap, famillebetrekking, v.
PARENTIIkSE, 1. tusschenzin, m. tusschenzinsteeken, o.
PARER, va, et n. versieren, opschikken, opsmukken; beveiltgen; bereiden; afweren ; (van paarden) stil staan.
SE
vrf. zich opschikken, pronken; zich beveiligen.
PARERE, m. ,gevoelen van kooplieden of deskundigen
over handelsgeschillen, o. * ... RESE, f. nalatigheid; verwaarloozing, v. * ... RESIE, f. ligte verlamming v.
PARESSE, f. luiheid, traagheid, vadzigheid, v. *...SEUX,
a. et m. lui, traag, vadzig ; luiaard, m. Lai mensch, o.
PAREUR, M. afwerker; (taken) voider, m.
PARFAIRE, va. voleindigen, voltooijen ; volmaken.
m. *-, a.
PARFAIT, m. (98) volmaakt verledene tijd,
* -EMENT, adv. volkomen, volmaakt; volmaaktelijk.
va.
uittrekken,
PARFILAGB, in. het uitrafekn.
uitrafelen.
PARFOIS, adv. sorntijds, altemet.
PARFONDRB, va. brandverf versmelten.
PARFOURNIR, va. voluit leveren.
PARFUM, m. aangename geur; wierook, m.; reukwerk,
o. * - ER, va. een liefelijken reuk geven, - verspreiden;
* - EUR,
welriekend maken ; berooken, doorluchten.
M. R -EUSE, f. reukwerkmaker, -verkooper, m. ; reukwerkverkoopster, v.
PARI, m. wedding, weddingschap, v. *-ADB, f. (44) paar* - ER, va. wedtijd der patrijzen; koppel patrijzen, m.
den, verwedden. * -ETAIRE, ru. (53) muurkruid, o.
* -ETAL, a. os parietaux, voorhoofds-, zijbeenderen, o.
my. * - EUR, m. wedder,
PARISIEN, a. et m. parijsch ; parijzenaar, m. * - NE, f. parijsche vrouw ; (10) diamantletter, v.
PARITE, f. gelijkheid, gelijkvormigheld, v.
PARJURE, a. et m. meineedig ; meineed ;
meineedige, tn.
* -R (SE), vrf. meineedig warden, een valschen eed doer.
PARLACIE, in. gebabbel, gepraat, o. * ... LANT, a. fig. sprekend, welgelroi7en, geNkend.
P AELEHENT, m. rijksvergadering , v. parlement, 0. * -AIRS,
a. et in. tot het parlement -, tot de onderhandeling behoorende ; onderhandelaar, m.; vaisseau -, (75) parlementair vaartuig, o. * -ER, vn. onderhandelen.
PARLBR, va. et n. spreken, praten; - gras, lispen. SE -,
vrf. gesproken warden. "-, m. het spreken. "-Is, f.
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PAS.

deel hebben, deel nemen, deelen in ; eenigzinf van den
babbel, gesnap, O. * ...LBUR, M. *...LBUSB, f. babbelaar,
m. spreekaard eener zaak zijn. *- CULARISER, va. omstandigprater, snapper, m. snapster, v.
lijk verhalen. *- CUL ARISME, m. bijzonder belang ; stetkamer in een klooster, v.
sel van bijzondere belangea, O. *-CULARITg, f. bijPARMENTIgME, f. aardappel, M.
zonderheid, V. "-CULE, f. deeltje, stukje; (98) redePARMESAN, m. parmezaankaas, v.
deeltje, O. * -CULIER, a. bijzonder, eigen ; geheim ; zonPARMI, prep. onder, te midden van, tusschen.
m. het bijzondere ; ambteloos
derling, ongemeen.
PARNASSE, m. zangberg, Parnassus, M.
eenvoudig burger, m. ;
man, privaatpersoon, gemeen
PARODIE, f. koddige. nabootsing van een letterwerk, v.
CULIhREMENT, adv. bijzonen
-,
in
het
bijzonder.
**-11, va. parodieren, eene koddige navolging maken.
derlijk, voornamelijk, omstandiglijk.
*...DIQUE, a. boertend. * ... DISTE, m. schrijver eener
PARTIE, f. deel, gedaelte, o. ; partij, v. gezelschap, o;
parodie, m.
(83) partij ; (109) stem, partij, v..; ( 34) post, schuldPARMI, f. muur, scheidsmuur, wand, m.; vlies, neusbeen,
post, m. ; en -, deels, gedeeltelijk ; les -s, de pleitende
O. "-R, M. (39) veegmes, O.
de
kontrakterende partijen; de rekeningposten.
a.
SIAL,
PAROISSE, f. kerspel, o. parochie ; -kerk, v. *...
PARTIEL, a. *- LEMENT, adv. gedeeltelijk ; deelswijze,
tot het kerspel behoorende. m. parochiaan, die
bij gedeelten.
tot een kerspel behoort, m. ; getijboek, O.
PARTIR, vn. afreizen, verreizen, vertrekken ; heen-, wegPAROLE, f. woord, o. ; belofte; spraak, v. ; gezegde, o.;
gaan ; uitloopen ; afgaan (van schietgeweren) ; uitvoorslag, m. "...LI, m. (96) verdubbeling van den eerspringen, uitvliegen, losbreken ; uit-, voortkomen, ontsten inzet, v.
staan, ontspringen, uitvloeijen ; uitgaan.
PARONOMASE, f. (81) gelijkheid van woorden van ver_ PARTISAN, m. aanhanger, voorstander; partijganger ;
schillende beteekenis, woordspeling, v.
hoofdpachter, m. * ... TIF, a. (98) deelend, een deel aanPARONS, PAIRONS, m. pl. ouden (der roofvogels), m. MV.
duidend. * ... TION, f. ,deeling, verdeeling, v. ; (109) parPAROTIDE, f. oorklier ; verzwering der oorklzeren, v.
tituur, O.
PAROXISME, m. vernieuwde aanval, m. ; ziekteverheffing, v.
PARTOLOGIE, f. (2) verlossingsleer, V.
PARQUE, f. schikgodin, v. *... QUER, va. et n. in een perk
PARTOUT, adv. overal.
leggen, - sluiten, perken, kooijen ; spenen (van nesters) ;
PA RULIS, m. PARULIE, f. ontsteking van het tandvleesch, v.
in een perk liggen, in de kooijen zijn. m.
PARURE, f. tooisel, sieraad, o. opschik, m. ; uitsnijdsel,
afgezonderde plaats in een schouwburg, - in eene geafkrsipsel, O.
regtszaal (balie), v.; houten vloer van ingelegd werk,
PARVENIR a, vn. bereiken, geraken, komen, geworden;
; parket, O. "-QUETAGE, m. hekwerk, vloerwerk, inzijn fortuin maken. * ... VENU, m. opgekomene, opworpegelegd werk, O. "-TER, va. vloerwerk maken. "-Trling, m. gelukskirid, O.
RIB, f. kunst van ingelegd werk te maken, v.
O.
PARVIS, M. voorhof, m. voorplein (eener kerk),
PARRAIN, m. peel, doophelfer, gevader, m.
PAS, M. schrede, trede, v. ; pas, stap, voetstap ; dorpel,
PARRICIDE, a. et m. f. moorddadig ; vader-, moederdrempel eener deur, tn. ; engte ; zee-engte, v. naauw,
moordend ;. vader-, moedermoorder, m. -es, (ook van een
o. ; voorrang ; (,16) pas, m.; de ce -, op staanden voet;
bloedvriend, souverein), v. ; moord (in at die beteeke- d'ane, (53) hoefblad, o. ; (91) plaat aan een denissen), m.
yen, v. ; - de charge, aanval met de bajonet, verdubPARSEMER, va. bezaaijen, bestrooijen.
belde slap, m.; - de clerc, feil, v. lompe misslag, m.
PART, f. deel, aandeel, gedeelte ; part, o.; plaats, zijde,
*-, adv. ne -, non -, niet.
v. kant, m. "-,m.(83)jonggeboren kind, o. ; faire -, mePASCAL, a. tot het pascha behoorende, paasch. . . . ; agneau
dedeelen ; prendre - h, deelnemen ; prendre en bonne
paaschlam, o.
m. rekenmaehien (door Pascal uitwel of kwalijk nemen; h -, ter zijde,
ou mauvaise
gevonden), V.
bijzonder ; de - en -, door en door ; de - et d'autre,
PASIGRAPHIE, f. algemeen schrift, O. * ...LALIE, f. algevan weerszijden; d'autre
anderdeels; de bonne -,
meene spreeklaal, v.
van goederhand ; h - moi, in mij zelven ; de ma -,
PASQUIN, M. standbeeld te Rome, o. ; spotboef, snaak, M.
nergens ; quelmijnentwege, van mijnentwege; nulle
* -ADE, f. schimp-, hekelschrift, paskwil, O. * -ISER,
ergens ; autre -, elders.
que
vn. hekelen, paskwillen maken.
PARTAGE, m. verdeeling, deeling, scheiding, v. ; deel,
PASSABLE, a. * - MENT, adv. tainelijk, lijdelijk.
aandeel, erfdeel ; lot, o. ; akte van deeling, v. * ... GEABLE,
PASSADE, f. doortogt ; teer-, reispenning ; (86) hoefslag, M.
a. verdeelbaar. * ... GER, va. et n. deelen, verdeelen,
doorgang, -togt, cu. -vaart, -reis, v.;
PASSAGE, in.
scheiden ; toedeelen; bedeelen ; deelnemen, hebben.
-marsch; overgang, -togt; weg, m.; weg-, passagiegeld,
* ...GEANT, m. deelhebber, M.
o. ; sprenk, plaats van een boek, v. ; - de l'eau, veer,
PARTANCE, f. afvaart,
vertrek, O. "...TART, adv.
O. * ...GER, a. voorbijgaande; vluglig, vergankelijk.
(83) derhalve, bijgevolg.
f. reizigster, v.
passagier, reiziger, M.
PARTENAIRE, m. et f. medespeler, -speelster, moat;
'...GEREMENT, adv. kortstondiglijk, voorbijgaande.
mededanser, mededanseres, m. v.
PASSANT, a. et in. veel bewandeld, - begaan, - bereden;
PARTERRE, f. bloemperk, o. ; bak in den schouwburg, M.
roorbijganger, reiziger, wandelaar, no. ; en -, in het
PARTI, M. partij, zijde, v. aanhang ; voorslag, m.;
voorbijgaan, bij gelegenheid.
beslait ; middel, o. uitweg ; stand, no. ; partij, v. haweli,j4, O. "-AL, a. "-ALEMENT, adv. partijdig, -lijk, PASSATION, f. het aangaan7van een verdrag.
PASSAVANT, PASSE-AVANT, M. pas der tolkantoren, m.
eenzijdig, -lijk. * - ALISER, va. in partijen verdeelen.
vervoer-, gele;biljet, O.
"-ALISTE, m.. partijdig regter ; man eener partij, M.
PASSE, f. doorvaart, v. vaarwater ; het unlbrekende aan
"-ALITE, f. partijdigheid, eenzijdigheid, v. * - CIPANT,
eene sons; (91) inval, in. ; (46) bijzetting ; (1i9) laata. deelnemend in, deelachtig aan... * - CIPATION, f.
ste kleur, v. ; valletje (aan een vrouwenhoed), pas
deelneming, mededeeling, v.; medewelen, O. * -CIPE,
(eener mats), us. ; lelterkrullen, v. mv. .*-, int. het zij zoo!
(98) deelwoord, o. ; deelhebber, M. * -CIPER, vn.

PAS.
PAssE,

m. het verledene. *-, a. verkden; versleten, verouderd. "--, prep. uitgezonderd; verder dan.... * -E, f.
trektijd (der snippen enz.), m.; snippen-net; spoor van
een dier, o. ; hoop schapenvellen. m. ; (50) draad van
het knoopsgat, m. ; drie dozijn strengen haar.
PASSE-AVANTS, M. pl. (126) loopplanken, v. my . "...- BALLE,
* ...- CHEVAL, m. pont voor
m.kogelmaat, -mal, v.
parden, v. * ...-DROIT, m. onregtvaardige gunst ; achteruitzetting, v.
PASSEMENT, M. boordsel van gesponnen goed, passement,
* -- ERIE,
O. *-ER, va. met passement bezetlen, boorden.
f. passementmakerij, v. -handel, m. m.
f. lint-, passementwerker, m. -werkster, v.
PASSE-METEIL, In. gemengd koren (twee deelen tarwe en
een deel rogge), O. * ...-PARTOUT, m. looper (sleutel),
m. groote trekzaag, O. * ...-PASSE, M. tours de -, goo"...-PIERRE, f.
chelaarskunsten; kunstgrepen, v. my.
f. zeevenkel, o. * ...- POIL, m. smal boordsel aan een
kleed, O. * ...-POMME, f. vroegappel, m. "...-PORT, is.
pas, relepas, us. paspoort, O.
PASSER, va. et n. doorgaan, -trekken, -reizen, -rijden,
-varen ; -dringen, -loopen, -vliegen ; gaan, voo•bij-,
overgaan, -trekken; overslaan ; aanlangen, acinreiken ;
overtreffen, te boven gaan, vooruitloopen; door-, insteken, doortrekken; doorhalen, laten doorzijgen; (van
smarten enz.) ophouden, overgaan ; (van den tijd) verloopen , voorbijgaan ; (van schoonheid enz.) voorbijgaan,
verwelken; (van kleuren) verschieten; (in de tactl)aangenomen zijn ; laten gelden (eene rekening) ; (46) passen ;
deviant,
bereiden, opmaken (bij handwerkslieden) ; voor-, vooruitguan ; - outre, verder gaan, voortgaan;
- par des pas, overspringen; over het hoofd zien ; - stir,
vlugtig er over heen loopen ; - pour, gehouden worden
voor, doorgaan; - en revue, monsteren, overzien; - par
les armes, doodschieten ; - le pas, sterven. SE -, vrf.
voorbijgaan; vergaan; verloopen (van den tijd); verwelken, verschieten; geschieden , voorvallen, gebeuren ;
zich onthouden, ontberen, missen.
PASSERAGE, f. (53) peperkruid, o. * ... REAU, M. musch,
mosch, v. "...RELLE, f. muschwijfje, o. * ...RESSE, f.
(126) ondergei, v. * ...RIE, f. (58) loog, v.; traite des -s,
(23) fransch-spaansch verdrag tot doorvoer in de bergen, o. * ... RINETTE, f. kleine bastaardnachtegaal, M.
* ...- TAPASSE-SOLE, f. doorhaalplaat der zijdewerkers, v.
LON, M. (93) hakleder, heelleder, O. * ...-TEMPS, m.
tijdverdrijf, o. tijdkorting, v. * ...- VIOLET, m. gloedkleur,
v. "...-voeuE, m. (126) sterke haai aan de riemen, M.
* ...-VOLANT, m. lorrendraaijer, valsche soldaat; insluiper, m.
PASSIBILITA, f. lijdbaarheid, v. * ...BLE, a. lijdbaar, voor
lijden en genieten vatbaar.
lijdend werkwoord;
PASSIF, a. lijdend, lijdelijk ; verbe
dette passive, inschuld, v.
PASSIFLORE, f. passiebloem, v.
PASSION, f. het lijden (des Zaligmalcers), o. ; lijdensgeschiedenis. passiepreek, v.; hartstogt, m. drift, begeerte ;
liefde, v. * -NAIRE, M. passieboek, o. lddensbeschrijeing,
v. "-Id, a. -MENT, adv. driftig, vurig, begeerig ; harts
togtelijk, vuriglijk ; verliefd, teeder ; vooringenomen.
* -NER, va. hartstogtelijk uitdrukken; belang wekken.
SE -, vrf. driflig verliefd worden; zich zeer ijverig
betoonen.
PASSIVEMENT, adv. lijdelijk. ...vETE , f. lijdelijkh.eid, v. ;
lijdende toestand, m.
PASSOIRE, f. doorslag, m. vergiettest, gatenplatteel, v.
PASTEL, m. teekenkrijt, o.; pastel, weede; schilderij met

PAT.
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"...TBNAQUR, m. stekelrog, m.
weede geteekehd, v.
*...TkQuE, f. watermeloen, m.
PASTEUR, m. herder ; fig. herder, leeraar, pastoor, m.
PASTICHE, m. nag evolgde nagemaakte schilderij, v.O. * ...TILLE, f.
nagebootst letterwerk, - muziekstuk,
reukballetje ; soort van koekje, o.
PASTORAL, a. herderlijk; geestelijk. * - E, f. herdersspel,
M.
-dicht, O. * -EMBNT, adv. fig. herderlijk.
priestermoorder, m.
PASTOUREAU, M. * ...RELLE, f. jonge herder, ,m. - herderin, V.
O.
PAT, M. (152) pat, o. PAT, m. voeder voor de valken,
PATACHE, f. wachtschip, o. uitlegger, M. * ...GON, m. patakon (spaansche munt), M. * ... RAFFE, f. krabbelschrift,
o. hanepooten, m. my. * ... RAS, M. (126) zij-jijn, v.
. * ...RASSE, f. (126) klamij-ijzer, O. -R, va. klamijen.
PAT ATE, f. soort van aardappel, M.
PATAPATAPAN, m. het geroffel der trom.
PATAUD, M. jonge hond met dikke pooten ; dikzak, m.
* ...TAUGER, vn. door den modder loopen, plassen.
PATE, f. deeg, lijm, o. pap ; nutuur, soort, v. ; slag, m.;
valsche parel, v.
"-E, f.
PATE, m. pastei; inktvlak ; (113) halve maan, v.
deegklomp, m. ; beslag voor de vogels, O.
flikflooijend
;
looze
schalk,
vleijende
PATELIN, a. et in.
bedrieger, M. "-AGE, M. loos bedrog, o. bedriegglijke
vleijerij, v. * -ER, va. et n. door vleijerij bedriegen,ver-EUR, M. *- FUSE,
schalken; niet opregt te werk gaan.
f. bedriegelijke vleijer, m. - vleister, v.
deksel
op
den
miskelk,
o.
PATENS, f.
P ATENoTRE, f. het Onze Vader. "-s, pl. rozenkrans, gebedenketting, m. * - RIE, f. handel in rozenkransen, m.
* ...TRIER, rn. rozenkransen-verkooper, m.
PATENT, a. open (van koninkl. brieven) ; openlijk.
o. *-E, a.
f. opene brief, m. bezegelde akte, v. patent,
gepatenteerd.
PATER, m. het Onze Vader; paternoster, groote koraal
aan een rozenkrans, v.
PATER, va. (93) het leer besmer'en.
PATERE, f. (77) offerschaal, v.
f.
PATERNEL, a. * - LEMENT, adv. vaderlijk.
vaderschap, o.
PATEUX, a. • deegachtig, slijmerig, kleverig, smerig.
PATHftIQUE, a. * - MENT, adv. hart-, zielroerend, trefm. kunst om de hartstogfend, aandoenlijk.
ten gaande te maken, v.
PATHOGNOMONIQUE a. ziekteaanduidend ; signes -s, kenteekenen van ziekti, o. mv. "...LOGIE, f. leer det;" ziekten, v. * ... LOGIQUE, a. ziektekundig, pathologisch.
PATH* m. (97) het roerende, treffende in den stijl; opgezwollenheid van stijl, v.
PATIBULAIRE, a. tot de galg behoorende; mine -, galgeIronic, v.
PATIEMMENT, adv. geduldiglijk, met geduld. * ... TIENCE,
int. heb geduld!
f. geduld, o. lijdzaamheid, v. -,
wacht wat!
PATIENT, a. geduldig, lijdzaam. "-, m. lijder, patient;
"-ER, vn. ge•
ter dood veroordeelde misdadiger, m.
duld hebben, met geduld wachten.
PATIERES, f. pl. (78) lompenuitzoeksters, v. my.
PATIN, M. vrouwenschoen hoog van hiel, m.; schaats, v.;
f. brons-kopergroen,
grondbalk van een gebouw, m.
O. * -ER, vn. et a. op schaatsen rijclin ; betasten. * -EUR,
M. schaatsenrijder : onbeschaamde betaster, m.
PATut, vn. lijden, uitstaan. * -AGE, m. (eert.) weideregt, O.
pasteijen mam. weiland, O. * -SER, vn. gebak
ken. "-SERIE, f. gebak, banket, o. ; pasteibakkerij, v.
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PAY.

*-BIER, m. *-EnARB, f. pasteibakker;
* -SOIRE, f. pasteibakkerstafel, v.

PED.
m. -bakster,

V.

PATOIS, m. boerentaal; lompe spraak, v.
PATON, m. (93) neusleder; mestvoeder, o.; (430) aarde, v.
PATOUILLEUSE, a. mer *-, holgaande zee, v.
PATRAQUE, f. prul, afgegeten werktuig, O.
MEE, m. herder, veehoefir, m.
PATRBS, allei ad -, sterven.
PATRIARCAL, a. aartsvaderlijk. * ...ARCAT, M. aartsvaderschap, O. * ...ARCHB, m. aartsvader, patriarch; opperkerkvoogd, m.
PATRICE, M. (25) patricier, aanzienlijk Romein, m. * ...CI"...CIEN, a. van
AT, m. waardigheid van patricier, v.
het geslacht der patriciers. m. patricier, m.
o. v.
PATRIE, f. vaderland, -stad, geboorteland, -stad,
PATRIMOINE, m. vaderlijk ouderlijk erfdeel, erfgoed,
O. '...MONIAL, a. tot het vaderlijk erfgoed behoorende,
vaderlijk.
* ...TIQUE, a.
PATRIOTS, m. vaderlander, patriot, m.
-MENT, adv. vaderlandslievend, vaderlandsgezind, vaderlandsch; als een vaderlander. * ...TISME, m. vaderlandsliefde, vaderlandsgezindheid, v.
PATRON, m. beschermheer, patroon, heer, meester ; beschermer, begunstiger ; beschermheilige; schipper, m.;
model, patroon, O. * -AGE, m. regt van benoeming tot
een kerkelijk ambt, O. *-AL, a. tot den patroon behoorende. "-AT, M. regt van den meester, o. ; bescherming, v... beschermheerschap, patronaat, O. * -E, f. beschermheilige, patrones ; beschermster, begunstigster ;
(126) tweede koninklijke galei, v. "-NER, va. naar pa* -NEUR, m. patronenteeketronen met verf bestrijken.
naar, m.
PATRONYMIQUE, a. nom -, geslachtsnaam, m.
PATROUILLAGE, f. worsigheid, vuiligheid, V. * ...LE,
ronde, wacht, patrouille, v. * ...LER, vn. et a. de ronde
doen ; morsen, plassen; op eene morsige wijze met iets
omgaun. vuiligheid, v. ; modderpoel, m.
PATTE, f. poot, klaauw, m. ; schaar van den kreeft, v. ;
voet (van een glas) ; kram, m.; teeken-, trekpen, klep
(van eene broek), v. ; - d'oie, (110) punt waar verscheidene lanen uitloopen, o. ; rimpels ander het oog, m. my.;
--pelu, veinsaard, m. ; -s d'anere, -s de bouline, -s
de voiles, (126) ankerklaauwen; boelijnspruiten ; boutjes
in de zeilen. * ...TU, a. ruigpootig (van duiven) .
O. * ...RE,
PATURAGE, m. weide, v. weiland; voeder, voer,
f. voeder, o. weide, v. voedsel, 04 "...RBR, vn. weiden,
grazen. "...REUR, m. (68) voederknecht, M.
PATURON, m. hiel van een paard, m.
PAUME, f. palm van de hand ; palm (maat), v.;,pkaatsbaan, kaatsspel, O. * ...MELLE, f. soort van gerst, v.;
zelfkunt, M. * ...MER, va. met de vuist in het gezigt
slaan. "...MIER, m. kaatsmeester, m. * ...MOYER, vn.
moedig hanteren, handig aanpakken.
PAIWERISME, m. ormoede, v. ; gezamenljke armen, m. MV.
PAUPIERE, f. ooglid, O.
m. ; rustPAUSE, f. rust, verpoozing, peas, v. stilstand,
punt, o. ; ophouding, pauze, v. * -R, -vn. ophouden, rus-

ten, pauzeren.
PAUSIMENIE, f. kritische tijd der vrouwen, m.
PAUVRE, a. et m. f. arm, behoeftig, nooddruftig

; armzalig, slecht, ellendig ; arme, arme man, arme vrauw.
* -MENT, adv. armoediglijk, behoeftiglijk, ellendiglijk.
m. * -TTE, V. arme bloed, m.; zieltje, o. "-TL,
f. crmoede, behoeftigheid, nooddruf•; armzaligheid, v.
- s, pl. beuzelwerk, o. beuzelpraat, M.
PAVAGE, m. straatmakerswerk, O. * ...VANE, f. oude

ernstige dams, m. * ...VANER ISE), vrt eene trotsche
howling aannemen, pronken (a a een paauw).
PAVE, m. straatateenen ; kei-, vloersteen; straat-, steenweg; steenen vloer, m. ; batteur de -, straatslijper, m.
PAVEMENT, m. bestrating, bevloering, v. ; materialen
* ...VER, va.
tot bestrating of bevloering, o. mv.
f.
straten, bestraten ; vloeren, plaveijen.
(126) schanskleed, O.
PAVEUR m. straatmaker, plaveijer, m.
- it, in. (426) schans, v.
PAVIE, f, soort van perzik, v.
PAVILLON, m. *fent, v. ; zomerhuis, paveljoen; tendbed ;
ondergtuk (van eene trompet) ; (140) voorhangsel, o.;
wapenmantel, m.; (126) vlag, v.; - de beaupre, (126)
geus ; - de poupe, vlag van achteren, v.
O.
PATOIS, M. (77) groat schild ; (126) schanskleed,
* -ER, va. (een schip) met schanskleeden bedekken,
vlaggen.
PAVOT, m. (53) slaapkruid, maan-, mankop, o. heul-,
slaapbol, m.
PAYABLE, a. betaalbaar, vervallen, verschenen,lebetalen.
PAYE, f. loon, o. soldij, bezoldiging, v. "-, m. betaler, m.
*-rinwr, m. betaling, v. "-R, va. betalen, voldoen;
vergelden; boeten. SE -, vrf. zich betaald maken;
betaald vergolden worden. * ...EUR, m. betaler, betaalmeester, m. * ...EUSE, f, betaalster, V.
PAYS, m. land, landschap, o. -streek, v. gewest ; vaderland, •.o. geboarteplaats, v. "-, m. * -E, f. landsman,
landsvrouw. * -AGE, M. landschap; landschap (schilschap (schilderstuk), O. * -AGISTE, m. landschapschilder, m. "-AN, m. f, boer, landman, m. ; boerin, v.
-, a. boersch. "-ANNERIE, f. boersch leven, 0. boerschheid, v.
NAGE, M. tol, tolregt; tolhek, -huis, O.
PEAU, f. huid, v. ; vet, leder, o. ; yacht, v. vlies, o. ; schil ;
korst, v. "-SSERIB, f. handel in vellen, m. lederkoo"-SSIBR, m. lederbereider,
perij, v.; huiden, v. my.
-kooper, m. * -TRAILLE, f. het laagste gemeen.
a. (116) met een staart van eene andere kleur.
PEC, a. hareng
pekelhareng, m.
PECCABLE, a. zondig, year zonde vatbaar. * .:.DILLS, f.
ligte zonde, kleine foil, v. m. bekentenis van
zonden, v.
perzik; visscherij; vischvangst, v.

PECHE, f.

PECHE, m, zonde, v. misdrijf, o. * ...CHER, vn.zondigen,
feilen, misdoen. * ...CHEUR, m. zondaar, m. "...CHBBESSE, f. zondares, v.

PEcHER, va. visschen, opvisschen. *-, m. per.zikboom, m.
"...CHERIE, f. visscherij, plaats waar gevischt wordt,
V. * ...CHEUR, M. visscher, M. * ...CHEUSE, f. vischvrouw, v.
PEco, m. Pecco-thee, v. * -RE, f. dom mensch, m.
PECTIN, m, schaambeen, o. * ...TINE, a. kamvormig.

m. (74) schaambeenspier, V.
PECTORAL, a. tot de borst behoorende, borst.... *-, m.
borstlap des hoogepriesters bij de Israelieten, v.
PUULAT, in. verduistering van 's lands penningen, v.
"...LE, m. eigen gewonnen
gespaard geld, o.
f. geld, o. * —NIAIRE, a. geldelijk, geld....; peine
geldboete, v. "...NIECX, a. rijk aan baar geld.
PEDAGOGIE, "...GOGIQUE, f. onderwijs, o. -kunst, opvoeding
der jeugd, v. ; opvoedingsinstituut, o. * ...GOGIQUE, a. tot de
opvoeding behoorende. * ...GOGUE, M. opvoeder, leer-

meester, pedagoog, volksonderwijzer ; (97) schoolvos, m.
voetklavier aan het orgel, pedaal, o.
PEDA14, a. juge
dorpregter die staande regt duet, m.
PEDANT, a. et tn. waanwijs, verwaand ; schoolvos,pedant,
M. -E, f. waanwijze vrouw, v. "-ER, vn. (97) eene
PEDALS, f.

PEL.
school regeren. * -BRIE, f. verwaandheid, schooln¢eesterachtigheici, v. "-ESQUE, a. -MENT, adv. waanwijs,
verwaand; op eene verwaande wijze. "-MR, vn. den
schoolvos spelen. * -ISME, m. houding -, v. manieren
van een pedant, v. mv.
PEDARCHIE, f. (97) kinder-regering, v.
PEDERASTE, M. "...TIE, f. sodomiet, m.; sodomie, V.
PEDERERO, m. steenstuk (geschut), O.
PEDESTRE, a. te voet, staande (van standbeelden). * -MENT,
adv. te voet.
PEDICULAIRB, a. maladie
luisziekte, v. * ...CULE, M.
ekster(53) steel, stengel, m. "...CURE, a. chirurgien
oogsnijder, likdoornsnijder, in. "...LUVE, M. voetbad, o.
* ...MANE, a. met handvormige pooten.
PEDON, m. bode te voet, looper, m. * -CULE, M. stengel,
steel, m. * -NE, f. knop, m.
PEDOPHILE, M. et f. kindervriend, m. -in, v. * ...THYSIE,
f. (77) kinderoffer, o. "...TROPHIE, f. leer der kindervoeding, v.
PEGASE, M. (30) gevleugeld paard, o.
PEIGNE, m. kam, haarkam; wevers-, wolkaarderskam;
hekel, m. ; zekere paardenziekte, v. * -R, va. kammen,
uitkammen ; hekelen ; roskammen. * m. wol-, alaskammer, m. "...IBR, m. kammenmaker, -verkooper, m.
m. kamdoek, o. poeijermantel, m. m.
kamwol, v. * ...URES, f. pl. haar dat door het kammen
uitgevallen is, O.
PEILLES, f. pl. lompen tot papier, v. mv. "...LIEU, m.
voddenraper, lompenzoeker, m.
PEINDRE, va. schilderen, afbeelden, afmalen; verwen;
fig. beschrijven, schilderen. SE -, vrf. zich afschilderen.
PRINE, f. lijden, o. smart, pijn, v. ; verdriet, o. kwelling,
zorg, onrust, verlegenheid ; straf, boete; moeite, moeijelijkheid, zwarigheid, v. ; arbeid, m.; a - , naauwelijks.
*...NE, a. bedroefd; gedwongen (van stijl). -R, va. et
n. moeite geven ; verontrusten ; verdriet aandoen ; zich
vermoeijen, afslooven ; moeite hebben, zwaar vallen.
vrf. zich veel moeite geven. * ...NBUX, a. la semaiSE
ne peineuse, de heilige week.
PRINT, a. geschilderd, geverwd ; gedrukt (van katoen);
papier -, behangselpapier, o. * -RE, m. schilder, m.
"-RBAU, m, slecht schilder, kladder, knoeijer, m. * -RESSE, f. schilderes, v. * -URAGE, m. het verwen. * -URE,
f. schilderkunst, v. het schilderen; schilderij ; schildering (beschrijving), v. -8, pl. beelden der speelkaarten, o. mv. * -URER, va. verwen. * -UREUR, m.
kladschilder, m. "-URLURER, va. kladschilderen.
PELACHE, f. grof trio, o. * ...DE, f. het uitvallen van
het haar ; ziekte die dit veroorzaakt, v. ; (58) afgekalkt haar, o. *...cE, m. kleur van het haar van sommige dieren, v.
PELAINS, M. pl. chineesch satijn , O.
PELARD, a. bois
schilhout, o.
PELASTRE, PBLL&TRB, M. blad eener aschscnop, o.
Ping, a. kaal; geschild, gepeld, geschrabd. *-, m. kaalkop, m.
LE-KILE, adv. onder -, door elkander, overhoop.
PELER, va. het haar afdoen; schillen, afschillen, pellen.
"-, vn. et SE -, vrf. vervellen.
PELBRIN, m. pelgrim, bedevaartganger ; schalk, m.
* - E,
f. bedevaartzuster, v. ; vrouwenkraag, m.; listig vrouwspersoon, O. *- AGE, m. bedevaart, pelgrimaadje, v.
PELICAN, m. pelikaan (vogel) ; tandentrekker, rn.
PELISSE, f. pels, m. *...80N, m. vrouwenpels, m.
PELLE, f. schop, spade, v. ; (126) riem,m.blad, o. *-RoN,
m. kleine bakkersschop, v.
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PEN.
PELLEE, PELLEREE, PELLETEE, f. schopvol, V.

PELLETERIE, f. bontwerk, o. pelterijen, v. mv.; handel
-daarin, m. * ...TIER, M. * ...TIERE, f. bontwerker,-werk-

ster, bonthandelaar, -handelaarster, m. v.
PELLICULE, f. velletje, huidje, vliesje, o.
PELLISSON, M. bonten kleed, o. pels, M.
PELOTE, f. spelde-, naaikussen ; kluwen, o. ; bal, m.
balletje, o. ; sneeuwbal, m.; kol voor het hoofd van
een paard, v. * ...TER, vn. et a. met den bal spelen,

- gooijen; met sneeuwballen gooijen; afrossen. * ...TON,
m. kluwen ; speldekussentje, o. ; bal ; sneeuwbal ; klomp,
m.; hoopje menschen; (68) rot, peloton, o. -NER, va.
in een hoop of klomp leggen; op een kluwen winders.
SE -, vrf. zich in een hoop te zamenstellen.
PELOUSE, f. grasperk, groen zoodje, o.
PELU, a. met haar bewassen, harig. * -CHE, f. pluis,
trijp, o. * -CHE, a. wollig, donzig, fluweelachtig. * - RE,
f. schil, schel (van vruchten) ; korst (van kaas) ; plukwol, v.
PENAILLE, f. monnikengespuis, o. *...LON, m. lap, m.
vodde, lomp, v.; monnik (verachtelijk), M.
code -, wetboek
PENAL, a. strafopleggend, -vorderend;
van strafregt, o. * -ITE, f. stelsel van strafregt, o. ;
strafbaarheid, straffe, poenaliteit, v.
PELARD, M. vieux
oude suffer, m.
PENATES, M. pl. (25, 27) huis-, beschermgoden, m. mv.;
fig. waning, haardstede, v.
PENAUD, a. ontsteld, beschaamd, verlegen.
PENCHANT, m. helling ; neiging, genegenheid, v. *-, a.
afhellend, scheef ; fig. afnemend. * ...CHEMENT, m.
overhelling, v. het overslaan. * ...CHER, va. et n. overgenegen zijn.
hellen, hellen, neigen, buigen ; geneigd
vrf. zich een weinig buigen, bukken ; airs peaches,
SB
gemaakte manieren om te behagen, v. mv.
PENDABLE, a. hangenswaardig ; cas halszaak, v. * ...DAGE, a. helling der kolenaderen, v. * ...DAISON, f. het
hangen (aan de galg).
PENDANT, a. hangend, afhangend; onbeslist, aanhangig.
*-, prep. gedurende ; - que, gedurende dat. "-, m.
hangstuk (van een draagband), o. ; hanger (oorring);
wimpel ; sleutelriem, -ring, m. ; tegenstuk, pendant, o.
PENDARD, m. galgenaas, schelm, m. f. slecht vrouwspersoon, o.
PENDELOQUE, f. hanger aan een oorring, m.; stuk kristal aan eene kroon, o. ; fig. lompen, bellen, v. mv.
PBNDILLBR, va. loshangen, slingeren, wapperen. 1' ...DILLON, m. (139) slingerstift, v. * ...DOIR, m. speklijn, v.
PENDRE, va. et n. hangen, op-, aan-, uithangen.
vrf. zich ophangen, zich verhangen.
PENDU, a. et m. gehangen; gehangene, m.
PENDULE, m. slinger, m. "-, f. slingeruurwerk, tafelhorologie, o. pendule, v. * ...LIBR, m. pendulenmaker, m.
*...LINE, f. zekere mees, v. * ...LISTE, m. klokkenkastenmaker, m.
PINE, m. schoot, m. tong aan een slot, v.
PENETRABILITE, f. doordringbaarheid, v. * TRABLE, a.
doordringelijk, doordringbaar. * ...TRANT, a. doordringend; scherp. * ...TRATIF, a. (57) ligt doordringend.
* ...TRATION, f. het doordringen ; doordringende kracht ;
scherpzinnigheid, schranderheid, v. * ...TRER, va. et n.
door-, indringen ; doordringen, doorgronden, inzien,
begrijpen; heviglijk ontroeren.
PENIBLB, a. * -MENT, adv. moeijelijk, lastig,bezwaarlijk.
PENICHE, f. kapiteinssloep, v. * ...DE, m. suiker in stokjes, v.
PENIL, m. (74) venusberg, m. schaambeen, o.
PENINSULE, f. schiereiland, o.
PENITENCE, f. boete, beetvaardigheid, v.berouw,o.;straf,
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PENTANDRIE, f. vijfmannige plantenklasse, v.
f. vijfhoofdige regering ; regering der vijf
groote mogendheden van Europa, v. *...QuE, m. vijfvorst, m.

PENTARCHIE,

PENTAUREA,

PER.

PER.

allaatkamer te Rome, v. * ...TENCIRR, m. boetregter, m. * ...TENT, a. et m. boetvaardig ; boetvaardige,
boetpsalmen,
boeteling, M. *...TENTIAUX, a. psaumes
m. mv. * ...TENTIEL, m. boeteboek, o.
PENNAGE, m. vederen eens roofvogels, v. my
(126)
PENNE, f. slagveder, -pen; veer van een piji;
bovenste nok van een spriet, v.
PENOMBRE, f. halve schadu.w, v.
* -Ch PERON, m. (126) spaansche waker, verklikker, m.
LE, a. scheepsgek, windwijzer, m.
PEREEE, f. gedachte; meening, v. ; gevoelen ; voornemen,
oogmerk ; ontwerp, o. ; schets ; driekleurige violetbloem,
v. ; violetbruin, O.
PENSER, va. et n. denken, nadenken, peinzen; verzinnen ; meenen, gelooven. * ...SEUR, m. denker, M. * ...SIF,
a. peinzend, in gedachten, nadenkend.
PENSION, f. kostgeld, -huffs, o. ; -school ; jaarwedde, v.
-geld, pensioen, o. * -NAIRE, m. et f. kostganger,-ster;
gepensionneerde, m. en v. * --NAT, m. kosthuis, o. -school,
v. * -NER, va. een jaargeld onderhoud geven.
PENSUM, M. straftaak eens scholiers, v.
PENTACORDE, m. (77) viffsnarige Tier, v. * ...CROSTICHE,
a. (19) vijfnaamregelig. * ...DACTYLE, a. vijfvingerig,
vijfteenig. "...GLOTTB, a. in tfijf talen bewerkt.
m. et a. vijfhoek, m. ; vijfhoekig. "...METRE, a.
et m. (19) vijfvoetig ; - vers, o. * ... TEUQUE, m. de
vijf boeken Mozes, o. mv. Pentateuchus, m.
V. "-RIB, f.

m. magnetische ijzererts, m.

PENTE, f. afhang, m. helling, overhelling, v. ; afdak ;
festoen ; valletje (aan bedgordijnen), o. ; genegenheid,
neiging, v. ; -s de tente, (126) zijkleppen van eene
tent, v. MV.
a.
PENTECoTE, f. Pinksteren, Pinkster, Pinksterfeest,
pentelisch marmer, a.
PENTELIQUE, a. marbre
PENTIERE, f. groot vogelnet; vischnet, o.
PERTURB. f. hengsel, scharnier (van deuren en vensters), o.
PENULTIEME, a. voorlaatste.
1}1,:xunis, f. volslagen gebrek, o. ; grootste armoede, v.
PEPIE, f. pip (van vogels), v. "-R, vn. piepen, tjilpen
(van musschen).
PEPIN, M. kern, pit (van vruchten), V.
o. ; fig.
PEPINIERE, f. boomkweekerij, v.; plantsoen,
kweekschool, v. "...NIRISTE, cn. boomkweeker, m.
PEPSIE, f. koking, spijsvertering, v.
PERAMBULATION, f. woud-, grensbezigtiging, v.
PERCALE, f. fijn wit oost-indisch katoen, perkal, o.
PERcANT, a. doordringend, scherp ; levendig, vonkelend.
PERCE, mettre en -, opsteken (een vat). *--a-MAIN, m.
handboor, v. * --BOIS, M. houtworm, m. * --OREILLE,
M. oorworm, M. "--FORET, m. groote jager, M. *-NEIGE, m. sneeuwvlokje, o. * --LETTRE, m. briefpriem, m.
f. *...cE, m. opening in een bosch, v.; uitstapje
(op reis), o. "...CEMENT, m. doorboring, opening, v.
PERCEPTEUR, m. ontvanger, gaarder, m. "...TIBILITE,
f. hefbaarheid eener belasting ; bemerkbaarheid, v. * ... TIBLE, a. hefbaar ; merkbaar. * ... TION, f. ontvangst, inning, v.; begrip, o. bevatting, v.
PERCER, va. doorboren, -steken, -stooten, -boeken,
dringen ; opsteken; door-, indringen. *-, vn. doorbreken, opengaan; aanbreken, indringen. SE -, vrf. zich
kwetsen, doorboren. * ... CES, f. pl. gates eener flail, o.
mv. "...CEUR, M. scheepsboorder, tn.

PERcEvont, va. (gelden) ontvangen, garen, innen.
PERCHE, f. boars (visch), m. ; *tang, lat, v. polsstok,m.;
* ...GHEE, f. (144) plantlijn,
roede, meetroede, v.
"...CHER,
plantvore, v.; zwertn zittende vogels, m.

va. et n. op een boomtak -, op het rek enz. vliegen,
m. staakheining, v. * ,..CHOIR, M.
- zitten.
stokje in een vogelkooi; hoenderrek, O. *...CHORATE,
M. (90) chloorzout, o.
PERCLUS, a. lam, beroerd, geraakt.
PERcOIR, M. kelder-, zwikboor, V.
PERCUSSION, f. slag, stoot, nr.; fusil -,perkussie-geweer, o.
PBRDABLE, a. verliesbaar. *...DANT, m. verliezer, m. ; afgaand tij, o.
PERDITION, f. verderf, o. ; verdoemenis, v.
kwijt worden; te
PERDRE, va. verliezen, kwijt rakes,
gronde rigten, bederven. SE -, vrf. verloren gaan; zich
ongelukkig maken, - te gronde rigten ; verdwalen, zich
m'y perds, hier
verliezen; vergaan, verdwljnen; je
staat mijn verstand bij stil, dat is mij onbegrijpelijk ;
enfants perdus, (75) uiperdu, verloren, bedorven;
terste voorposten, m. my. ; un perdu, een bezetene.
PERDREAU, m. jonge patrijs, m. * ... DRIX, m. patrijs, m.
veldhoen, o.
PERE, m. vader ; fig. stichter, m. "-s, m. pl. voorouders,
-vaders, mv.; - nourricier, voedstervacler ; - spirituel,
biechtvader, pater, m.
PERFORATION, f. mois de -, (101) pertodische maand, v.
* -ER, vn.
PERiGRIN, m. reiziger ; verdwaalde valk, m.
E vreemdelingschap, v. * -0MAreizen, trekken.
NIB, f. reiswoede, v.
PEREMPTION, f. (83) vernietiging eener regtszaak door
verjaring, v. * ...TOIRE, a. (83) krachteloos makend,afdoend, beslissend. -MEET, adv. zonder tegenspraak.
* ...TORISER, va. et n. (83) verlengen ; uitstel verlengen.
PERPECTIBILITg, f. vatbaarheid voor volmaaktheid, v.
"...TION, f.
"...TIBLB, a. vatbaar voor volmaaktheid.

volmaaktheid, volkemenheid, voltooijing, v.; en -, volmaakt, - goed. * ...TIONNEMENT, m. volmaking, voltooijing, v. * ...TIONNER, va. volmaken, volkomen maken. SE -, vrf. zich volmaken, in volmaaktheid toenemen, volmaakter worden. * ...TISSIME, a. zeer volkomen.
PERPIDE, a. et m. f. trouweloos, ongetrouw, valsch, verraderldk; trouwelooze, m. env. * -MENT, adv. met trouweloosheid. "...DIE, f. trouweloosheid, ontrouw, v.
PERFORATION, f. doorboring, v. "...FORER, va. doorboren.
PERI, p. et a. vervallen; ingestort; vergaan; (116) in
het middelpunt zeer klein geplaatst.
PERIANTHE, M. (74) bloemenkelk, m. * ...GARDE, M. (53)
hartvlies, 0. * ...CARPE, M. (53) zaaclvlies, -huisje, o.
* ...CLITER, vn. in gevaar zijn, gevaar loopen. * ...CRANE, M. (74) bekkeneelvlies, o. * ...DOT, m. valsche smaragd, m. "...GEE, m. (101) stand eener planeet wanneer
M. (101)
zij het digtst bij de aarde is, m.

stand eener planeet waar zij het digtst bij de zon is, m.
0. *- LEUX, a. ...BEMENT, adv. gevaarlUk.
PERIMER, vn. (83) vervallen, krachteloos worden.
M. (64) omtrek, omvang, m. m. (74) bilnaad, m.
PERIODS, M. toppunt eener zaak, o. ; tijd, m. *-, f. omloop eener planeet; tijdkring, m.; tijdperk, o.; volzin,
m. periode, v. * ...DIQUE, a. -MEET, adv. geregeld
PERIL, m. gevaar,

* ...DISTE, m. schrijver
bij afwisseling wederkomende.
van maand- of periodieke werken, M. "...DYNIE, f. hevige plaalselijke pijn, v.
PERIOESCIENS,

at. pl. (1) omwoners, m. my.

PER.
PERIOSTE, M. (74) beenvlies, o.
PERIPATETICIBN, M. aanhanger der leer van Aristoteles, M.
* ...TETISME, m. wijsbegeerte van Aristoteles, v.
PERIPETIE, f. ontwikkeling; (108) ontknooping (van een
tooneelspel), v. * ... PHERIE, f. (74) omtrek, m. "...PHRASE, f. omschrijving, v. -R, va. eene omschrijving ge-

bruiken, - maken.
PERIPLB, M. omvaring ; vaart om eene zee of kust, v.
PERIPNETTMONIE, f. longontsteking, v.
PERIPSYXIE, f. warmtevermindering (des ligchaams), v.

PER1R, vn. vergaan ; omkomen, sneuvelen ; verongelukken,
schipbreuk lzjden ; ondergaan, vervallen, instorten.
PERISCIENS, M. pl. (4) rondomschaduwigen, m. mv.
PERISPERMB, M. zaadvlies, o.
PERISSABLE, a. vergankelijk.
PERISTALTIQUE, a. (22) wormswijze (van de beweging
der darmen). *...ErrYLE, m. (13) bedekte gaanderij, V.
"...TOINE, m. (74) darmnet, buikvlies, o

PERLE, f. parel, paarl, v.; (10) parelschrift, o. "...a, a.

met paarlen bezet; gepareld. m. zwarte druif,
v.
* ...LER, vn. suikererwten maken ; fig. keurtg beuierken.
*...LIERE, f. (53) parelkruid, O. "...LURE, f. knobbels
aan het gewigt van een hert, m. my.
PERMANENCE, f. duurzaamheid, bestendigheid ; onafgebrokene zitting, v.; bestendig verblijf,
o. * ... NENT, a.
blijvend ; bestendig, duurzaam.
PERMEABLE, a. *...BILITE, f. doordringbaar ; -heid, v.
PERmEssE, m. (30) dichterlijke stroom, m.
* ... SIDES, f.
pl. zanggodinnen, v. mv.
PERMETTRE, va. veroorloven, toegeven, toelaten, gedoogen,
toestaan, vergunnen.
PERM'S, m. vrij-, tolbrief, m. paspoort, o.
f. vergunning, toelating, v. verlof, oorlof, O. "-SIONNAIRE,
m. verlofganger, m.
PERMUTABLE, a. verwisselbaar, verplaatsbaar.
* ... TABILITE, f. verwisselbaarheid, verplaatsbaarheid, v. *...T ANT,
geestelijke die zijne bediening met eene austere verwisselt, m. * ...TATION, f. ambtsverwisseling, v. * ... TER,
va. zijn ambt tegen een ander verwisselen.
PERNICIEUX, a. "...ELEMENT, adv. schadelijk, verderfelijk.
PERONE, M. (74) scheenbeen, o.
PERONELLE, f. zottin; babbelaarster, v.
PERORAISON, f. slot eener redevoering,
O. * ...RER, vn.
eene redevoering houden.
PAR0T, m. staangebleven boom (na eene houtvelling), m.
PERPENDICULAIRB, a. et f. regtstandig, lood-, lijnregt ;
regtstandige lijn, v. * - MENT, adv. regtstandiglijk, lijn-,
loodregt. *...cuLARITE, f. regtstandigheid, v. * ... CULE,
M. pas-, schietlood, o. ; loodlijn, v.
PERPETRATION, f. het begaan ; volbrenging, v. *...TRER,
va. volbrengen, begaan, bedrijven. * ... PETRES, f. pl. gemeenschappelijk land, O.
PERPETUATION, f. (57) vereeuwiging, v. het in wezen
houden. * ... TUEL, a. -LEMENT, adv. onophoudelijk, altijddurend, eeuwig, altijd, geduriglijk.
* ... TUER, va.
altijddurend houden, vereeuwigen. SB
vrf. zich voortplanten, zich in stand houden. *...Turrg, f. duurzaamheid, bestendige voortduring, v. ; a -, voor eeuwig.
PERPLEXE, a. radeloos, ontsteld, bedeesd. *...ITA, f. radeloosheid, bedeesdheid, v.
PERQUIRATBUR, m. (34) verzender, M. "...QUISITION, f.
geregtelijke navorsching, naspeuring, v. onderzoek, o .
PERREAU, m. groote koperen ketel, m.
* ... REIEUR, m.
leigraver, m. *...RELLE, f. mos, o. * ... RItRE, f. steengroeve, v. * ... RIQUE, f. kleine papegaai, parkiet, m.
`...RON, M. stoep, v. hordes, o.

PES.
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PBRROQUET, m. papegaai , veld stoel, m. ; (126) bramsteng,
v. * ... RUCHE, I. wijfje van den papegaai, o.; kleine

papegaai, m. ; (126) bovenkruiszeil, O.
paruik, pruik, V. * ...QUIER, M. paruikmaker, m.
PERSE, f. sits, o.
PERSECUTANT, a. bezwaarlijk, lastig, tnoeijelijk, kwellend.
"...CUTER, va. vervolgen ; lastig vatien, kwellen. "...CUTEUR, m. vervolger, m. * ...CUTRICE, f. vervolgster, v.
* ...C17TION, f. vervolging, v.
PERSEVERANCE, f. volharding, standvastigheid, v. "...YE
RANT, a. * ... VERAMMENT, adv. volhardend, standvastig ; met volharding. * ... VERER, vn. volharden, standvastig zijn.
PERSICAIRE, f. (53) perzikkruid, O. * ...CITE, f. perziksteen, m. * ...COT, m. perzik-brandewijn, persico, m.
PERSIENNE, f. zonneblind, O.
PERSIFLAGE, m. bijtende spot, m.
* ... FLER, va. et n.
voor den gek houden, bespotten; zotteklap spreken.
* ...FLEUR, M. spotter, M.
PERSIL, m. peterselie, v. "-LADE, f. toebereiding van
rundvleesch vleesch met peterselie, v. o.
*-LE, a.
groen beschimmeld (van kaas). •
PERSIQUE, f. groote perzik ; perzische bouworde, v.
PERSISTER, vn. - a... - dans..., volharden, aanhouden.
PERSONNAGE, m. persoon, man, m.; mensch (verachte* ...NALISER, va. perlijk), o.; personaadje, rot, v.
sonaliteiten persoonlijke beleedigingen zeggen. * ...NALITE, f. personaliteit, persoonlijke beleediging, zeljliefde, V. * ...NAT, m. prebende in eene stiftkerk, v.
PERSONNE, f. persoon, m. "--, m. iemand ; - ne, niemand ;
en -, in persoon. * ... NEL, m. aard, m. inborst, v. ; personeel, o. -, a. -LEMENT, adv. prsoneel, persoonlijk.
P ...NIFICATION, f. verpersoonlijking, v. * ... NIFIER, va.
eene zaak als persoon voorstellen, verpersoonlijken.
PERSPECTIF, a. een vergezigt voorstellende.
* ... TIVE, f.
vergezigtkunde, v. ; verschiet, perspektief ;
fig. uitzigt,
vooruitzigt, O.
PERSPICACITE, f. schranderheid, scherpzinnigheid, v.
*...cuiTE, f. duidelijkheid, verstaanbaarheid, v.
PERSPIRATION, f. (22) onmerkbare uitwaseming, v.
PERSUADER, va. overreden, overtuigen, bepraten.
SE -,
vrf. gelooven, zich verbeelden. "...STELE, a. voor overreding vatbaar. * ... SIF, a. overredend, overtuigend.
f. overreding, overtuiging, v.
PERTE, f. verlies, o. schade, v. ; ondergang, m. ; verderf,
bederf; vernal, o.; a -, met verlies; a - de vue, onafzienbaar; en pure -, zonder eenig nut.
PERTINENT, a. ...NEMMENT, adv. gepast, voegzaam, behoorlijk , met oordeel.
. PERTUIS, m. gat, o. opening (in een dijk) ; enge doorvaart, v. naauw vaarwater, O. *-ANE, f. soort van hellebaard, m. * - ANIER, m. hellebaardier, m.
PERTTJRBATEUR, m. rustverstoorder, tn. "...BATRICE, f.
rustverstoorster, v. * ... BATION, f. verontrusting ; zielsaandoening, v.
PERTUSE, a. feuille
blad met doorschijnende stipjes, o.
PERVENCHE, f. (53) maagdepalm, m.
PERVERS, a. verkeerd ; bedorven, goddeloos, snood. * - ION,
f. bederving, v. * -ITE, f. verkeerdheid, boosheid, verdorvenheid, snoodheid, v.
PERVERTIR, va. bederven, verleiden. * ...TISSABLE, a. gemakkelijk to verleiden. * ... TISSEMENT, in. het verleiden,
het bederven. * ... TISSEUR, m. bederver, verleider, m.
PESADE, f. (86) het oprigten van kop en voorpooten.
* ...SAGE, vn. weging ; het wegen ; waaggeld , weegloon, o
PERRUQT111, f.
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wigt, o.•; loomheid ; domheid, v.
1'31dB, f. het wegen; eene weegschaal vol.
PESE-LIQUEUR, m. weegglas, o. vochtmeter, m.
PETER, va. et n. wegen, afwegen; overwegenoverdenken ;
wegen (zwaar zijn) ; drukken ; fig. lastig zijn ; (44) diepe
voetstappen achterlaten; (126) aanhalen (een oud touw).
"...SEUR, m. weger, m. m. unster,weeghaak,m.
PESSIMISMS, m. stelsel dat alles slecht is, O.
PESTARD, m. klikker (op scholen), klikspaan, m.
PESTS, f. pest, pestziekte, v. *-, kit. de dross ! de drommel ! petit -, kleine guit, m. "...TER, vn. vloeken, tat-

varen, bulderen, razen, tieren.
a. verpestend, besmettelijk. "—ARA, a. et m.
door de pest besmet, verpest ; die de pest heeft, verpeste, m. "...LENCE, f. pest, pestilentie, v. "...LENTIBL,
a. pestachtig, verpest. * ... LENTIEUX, a. besmettelijk,verpestencl.
PET, m. wind, scheet, veest, poep, m.
PETACHE, f. engelsch scheepje, O. * ...LE, m. (53) bloemblad, O.
verachtelijk gepruttel
PETARADE, f. paardenscheet,
met den mond, O. "...RASSE, f. (126) breeuwijzer, O.
tn. "-ER,
PETARD, M. spring-, klapbus, v. ; voetzoeker,
"-IER, m.
va. met de springbus doen openspringen.
klapbusmaker, -zetter, m.
verward huishouden, huisPETAITD, M. la tour du roi
f. poolsche rijksdag, m.;
houden van Jan Steen, o. *
vergadering zonder orde, v.
PETEcHIAL, a. fievre -e, vlekkoorts, v. "...CHIES, f. pl.
koortsvlekken, v. mv.
PETER, vn. een wind laten; knappen; kraken.
"...TEUR,
M. windlater, m. "...TEUSE, f. windlaatster, v.
PETULANT, a. springend, krakend ; opborrelend, spelend
(van wijn enz.); kokend; schitterend; geestig ; dartel.
...LEMENT, m. het springen, kraken, knappen, o. ; flikkering, schittering, v. "...LER, vn. springen, kraken,
knappen, opborrelen ; schitteren, blaken.
PETIT, a. klein; gering ; slecht, zwak;
peuple, het gem. het kleine;
meene volk; - doigt, pink, m.
jong van een Bier, o. ; - a -, allengskens. "-EMENT,
adv. geringelijk, bekrompen ; povertjes.
PETITE-OIE, f. afval eener Bans, m.
PETITESSE, f. kleinheid, geringheid, v.
PETITE-VEROLE, f. kinderziekte, v. kinderpokken, v.
' PETIT. FILS, M. PETITE-FILLS, f. kleinzoon, m. kleindochter, v.
PETITION, f. verzoek-, smeekschrift, rekwest, adres, o.
petitie, v. * - NAIRE, m. vertooner, verzoeker, rekwestrant,
m. *- NER, vn. een verzoekschrift inleveren.

PESTIFERE,

PETIT-MAITRE, M. PETITE-MAITRESSE, f. saletjonker,
m.
v. * ...- METIER, m. oblie, v. ; geweven werk, o.
PETIT-NEVEU, m. PETITE-NIECE, f. neefs -, nichts noon;

neefs

PHI.

PET.

PESANT, a. (PESAMMENT, adv.), zwaar, wigtig ; log ;
drukkend; lastig, moeijelijk. "-BUR, f. zwaarte, v. ge-

nichts dochter,
PETON, m. (97) voetje, O.
PETONCLE, f. kammossel, m. alikruik, v.
PETREAU, m. (110) wilds wheat, m. * ... TREE, a. steenachtig. * ... TREL, M. stormvogel, nI. "...TREUX, a. (74)
steenachtig.
PETRIFICATION, f. versteening, steenwording, v. "—FIER,
vrf. versteenen ; verbazen, ontstellen.
vs. SE
PETRIN, no. bak-, kneedtrog, m. "...TRIR, va. kneden ;
petri d'orgueil, - de malice, zeer trotsch ; vol boosheid.
"...TRISSAGE, no. het kneden. "...TRISSEUR, m. kneder, M.
PETROLE, Ill. steen-, bergolie, v.

in gedaohten voorbehouden ; niet openbaar;
fig. in overweging.
V.
PETULANCE, f. drift, dartelheid, uitgelatenheid,
"...LANT, a. "...LAMMENT, adv. driftig, dartel, brooddronken, uitgelaten ; met dartelheid.
PETUM, m. tabak, m. snuif, v. "-BR, an. rooken,snuiven.
PETUT, M. (114) wijdgemaasd net, o.
Pito, adv. et m. weinzg, gering ; een weinig, het weinige;
- a -, allengs, allengskens van lieverlede ; it - pres,
bijna, omtrent ; dans -, sous -, binnen kort ; pour que, al ware het maar eenigzins ; taut soit een weinigje, een luttel; - souvent, zelden.
PEUILLB, f. proefstukje eener munt, o.
PEUPLADE, f. yolk, o. kolonie, volkplanting ; horde, v,
pootvisch, m. "...PLE, m. yolk, o. natie, v. gemeen yolk,
o.; pootvisch, m.; uitspruitsels, o. mv. "...PLC a. bevolkt,
volkrijk. "...PLER, va. bevolken; (een vijver) met broed
vn. et SE vrf. voorttelen, vermenigvuldibevolken.
gen; bewoond
bevolkt worden. * ... FLIER, m. populierboom, popel, m.
PEUR, f. vrees, v. angst, m. ; bezorgdheid, hammering,
v.; avoir -, bang zijn ; faire -, bang maken. *-Eux, a.
vreesachtig, bang ; schichtig, schuw.
PE171,-/TRE, adv. misschien, welligt.
PHAETON, m. faeton (soort van ligt rijtuig), m.
PHAGEDENIQUE, a. (22) knagend, invretend, etsend.
PHAINOCALLIGRAPHIB, f. korte schrijfleerwijze, V.
PHALANCROSE, f. het uitvallen der haren.
PHALANGE, f. (77) falanks, m. *-S, pl. lidbeentjes der
vingers, o. my. "...GENE, f. middenvingerlid, O. "...GETTE, f. kleine falanks, v. * ... GETTIEN, a. tot de yingerleden behoorende. "...GITE, m. soldaat van een falanks, m. "...STERE, m. vereeniging tot vorming van
een beteren burgerstand, klassenverbroedering, v.
PHAIANE, m. nachtvlinder, m. nachtkapel, v.

PETTO (IN),

PHARAON, m. farospel, O.
PHARE, m. vuurbaak, v. -toren, m. "...BIER, M. houtduif, V.
PHARISAIQUE, a. farizeesch, schijnheilig. "...SAISME, no.

farizeesche leer ; huichelarij, v. *...sIEN, m.
schijnheilige, M.
PHARMACEUTE, M.
f. et a.

farizer ;

artsenijbereider, -menger m.
kruidmengkunde, artsenijkunst, v.;

kruidmengkundig. "...ciE, f. apotheek ; artsenijmengkunde, v. *...ciEN, m. artsenijbereider, apotheker,
v.
• "...COLOGIE, f. wetenschap der artsenijbereiding,
*...COPES, f. handboek der apothekers, O. "...COPOLE,
M. (97) apotheker, pillendraaijer, M.
PHARYNX, m. strot, m. keelgat, O.
PHASE, f. *-s, pl. (101) afwisselende Licht- of schijngestalten der maan en binnen-planeten; fig. afwisselingen,
veranderingen, v. mv.; tijdperken, keerpunten, o. mv.
PHASEOLE, I. soort van snijboon, v.
PHEBUS, m. fig. zon, v.; bombast (in stijl),

m.
m.
feniks, m.; fig. uitmuntend man, m. jets zeldzaams.
m. lucht-, natuurverschijnsel, o. ; fig. zeldzaam
buitengemeen verschijnsel, o. zeldzaamheid, v.
PHILADELPHE, a. broederminnend. * ... LETHE,
waarheidsvriend, M.
PHILANTHROPE, m. menschenvriend, M. * ...PIE, f. menschenliefde, menschlievendheid, v. "...PIQUE, a. menschlievend. "...POMANIE, f. schijn-menschlievendheid, v.
m. et f. Griekenvriend, m. -vriendin, V.
PHILIATRIE, f. liefhebberij voor de geneeskunde, v.

PHENomENE,

PHILAUTIE, f. zelfliefde, V.
PHILHARMONIQUE, a. muzieklievend (van genootschappen).
PHILIPPIQUE, f. fig. bittere schimprede, scherpe hekeling , v.

PIA.
PHILomosiz, f. liefde tot het leven, v. "...DORE, M.
ijver voor zijne leerstellingen, m. "...GYNIE, f. liefde
tot de vrouwen, v. * ... LOGIB, f. algemeene letterkunde;
taalgeleerdheid, v. * ... LOGUE, M letterkundige,
m. *...MATRIQUE, a. letterlievend.
f.
(19) nachtegaal, m. filomeel, v. *...htfiToR, a. moederlievend. -* ... PATOR, a. vaderlievend. * ... 80PHALE, a.
pierre
steen der wijzen, m. * ... 80PHE, m. wijsgeer,
filozoof, m. -, a. wijsgeerig. -R, vn. wijsgeerig rede-

neren, filozoferen. k ...SOPHIE, f. wijsbegeerte, filozofie, v.
a. -MEET, adv. wijsgeerig, -lijk. * ... 80valsche wijsbegeerte, V. *...SOPHISTE, M.
valsche wijsgeer, gewaande filozoof, m.
PHILTRE, m. minnedrank, liefde-, tooverdrank, m.
* ...80PHIQUE,
PRISM% in.

PHIOLE, f. voy. FIOLB.
PHLEBOGRAPHIE, f. beschrijving der aderen, v. "...LITHE, m. adersteen, m.
f. leer der bleedaderen, v. "...RRAGIE, f. aderbreuk, v. * ... TONE, m.
(36) aderlancet, 0. "...TOMIE, f. kunst van ader to
laten; aderlating, v. "...TOMISER, va. aderlaten.
PHLOGISTIQUE, m. warmtestof ; (22) ontsteking, v.
"...008E, f. (22) springend vuur, O.
PHONASGIE, f. stemvorming, v. *...NASQUE, M. stemvormer, zangmeester, m. "...NETIQUE, a. geluidgevend.
"...NIQUE, a. centre -, geluidsmiddelpunt, o. -, f. geluidsleer, v. * ... NOMETRE, m. klankmeter, m.
PHOQVE, M. zeekoe, v. zeekalf, O.
PHORONOMIE, f. leer der beweging, v.
PHOSPHATE, m. phosphorzout, O. "...PHITE, m. phosphorzuurachtig zout, O. * ...PHORE, m. lichtgevende
stof, v. phosphorus, m. *...PHOREUX, * ...PHORIQUE, a.
door den phosphorus voortgebragt ; zelflichtend.
" ... PHORINE, f. phosphorische stof, v. "...PHORISATION, f.

het phosphorisch waken.

PHOTOGENB, m. lichtstof, v. "...GRAPHIB, f. lichtbeschrijving, v. * ... LOGIE, f. leer van het licht, v. * ... METRE,
m. lichtmeter, m.
f. lichtmeetkunde, v.
"—PROBE, a. lichtschuw.
PlatAsz, f. spreekwijze, zznsnede, v. volzin, m. * ... Sg0LOGIE, f. zamenstelling van volzinnen, v. "...SER, va.
volzinnen maken. "...8EUR, m. volzinnenmaker, m.
"...BIER, m. prater, m.
PHRgNOLOGIE, f. kennis van den zedelijken mensch, v.
PHTHISIE, f, tering, longziekte, v. * ... SIQUE, a. teringachtig.
PHYLACTERB, m. gedenkeedel der joden, v.; tooverteeken (der heidenen), o. ; fig. talisman, m.
PEYSCON, m. dikbuik, m.
f. buikzwelling, v.
PHYSICIBN, m. natuurkenner, -kundige, m.
PHYSIOCRATIB, f. alvermogen der natuur, 0. * ...GNOSIS,
kennis van de geheime der natuur, v. * ... LOGIE, f.
leer der natuur van het dieren- en plantenrijk,
v.
* ...LOGIQUE, a. physiologisch. * ... LOGISTE, m. kenner
dzer wetenschap, M. *...NOMIB, f. gelaat, wezen, o.;
gelaatkunde, v. "...NOMISTE, m. gelaatkenner, m.
PHYSIQUE, m. natuurlijke gesteldheid, v. ligchaamsgestel ;
uitzigt, o. "-, f. natuurkunde, -leer, v. *-,a. * - MEET,
adv. ligchamelijk, natuurlijk; natuurkundig, -lijk.
PHYSOCEPHALB, f. algemeene hoofdzwelling, v.
PHYSOPSOPHIE, f. gasontploffing, v.
PHYSOSPASME, m. ingewandskramp, v.
PHYTOBIE, f. plantenleven, o. * ... BIOLOGIE, f. kennis van
het plantenleven, v. * ... GRAPHIE, f. plantenbeschrijving, v. *... LITHE, tn. plantsteen, m. * ... LOGIE, f. leer
der planten, v. * ... LOGISTE, m. plantkundige, m.
PIACULAIRE, a. verzoenend.
PIAFFBR, vn. een trotschen gang hebben (van paarden).

PIG.
PIAILLER,

vn. schreeuwen, grijnen, krijten.
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* - IB, f. ge-

schreeuw, gehuil, O. "...LEM, M. ...sis, f.
schreeuwleelijk, huiler, m. schreetayster, v.
adv. zoetjes, zachtjes. * ... NISTB, M. et f.
pianospeler, m. -speelster, v. "...NO, adv. (109) zachtjes. piano. --FORTE, m. forte-piano, klavier, O.
PIASTE, nl. adellijke Pool, tn. * ... TRE, f. piaster, m.
PIAULARD, m. *- E, f. schreeuwleelijk, m. en v. * ... LER,
vn. grijnen; piepen.
m. houweel, o. ; specht, m.; zeer hooge spitse rots, v.
lood-, lijnregt.
berg, m. piek, v.;
PICA, m. ongeregelde eetlust eener zwangere vrouu', M.
PICASSURE, f. loodvlek op aardewerk, v.
PICHET, PICHBR, PICHE, m. drinkschaaltje, o.
PicHoLimi, f. olijf van de kleinste soort, v.
PIconAE, f. strooperij, vrijbuiterij,
v. "...RER, vn. op
buit uitgaan, stroopen. "..atmat, m. strooper, vrijbuiter ; letterdief, m.
PICOT, m. boordsel, omoog (aan kantwerk), o. ; (van een
boom) stomp, m, uitstek, o. *-EmENT, m. prikkeling,
steking in de huid, v. *-g, a. pokdalig. * -ER, va.
prikken; bijten. "-ERIE, f. terging, sarring, v. "-IN,
m. spint, maatje haver (voor paarden), O.
PICTOMANIE, f. verzotheid op schilderijen, v.
PIE, f. ekster, m. ; - gribche, graauwe ekster, m.; twistzieke vrouw, v. *-, a. godvruchtig ; cheval bout paard, o.
PIECE, f. stuk, deel, o. ; lap, m. ; vertrek ; stukvat ; auk
(geld, geschut) ; geschrift, tooneelstuk, o. ; d'eau, waterkom, v. "-s, pl. schriften, papieren, processtukken,
o. mv.; pieces de rapport, ingelegd schrijnwerk, o.
PIED, m. voet ; poot, m.; spoor, o. ; met (van eene tafel
enz.) ; voet (lengtemaat) ; staat, stand, m.; en -, (92)
ten voeten uit ; de plain -, gelijkvloers ; d'arrache
zonder op to houden ; - is
voet voor voet; sur le de, op den voet van...; in verhouding.
PADRSTAL, M. voetstuk eener zuil, O. "...DOUCHE, M. klein
sierlijk voetstuk, O.
PIED-BOT, m. horrelvoet, m. "...-DROIT, m. (43) zijpilaar,
m.
m.proefmunt,v. *...-PLAT,
m. verachtelijk mensch, m.
PAGE, m. vat, strik, m.
PIERRAILLE, f. puin, ,ruis, O.
PIERRE, f. steen ; steen (graved) ; steen (gewigt), m.;
- a fusif, vuursteen; - ponce, puimsteen; - de touche,
toetssteen. * ... RgE, f. steenen waterleiding, v. "...BERM
f. pl. edelgesteenten, o. mv. * ... RETTB, f. steentje, O.
* ...REUX, a. steenachtig, vol steenen. * ... RIER, m, steenstale, o. draaibas, v.
PIERROT, m. Pierrot (in een ballet), m.; musch, v.
PIETA, f. vroomheid, godsvrucht, v.; - filiale, kinderlijke
liefde, V. * ...TER, vn. (131) voet aan de meet houden.
va. tot weerstand bemoedlgen. " ...TIN AGB, m. het stampen met den voet. * ... TINER, vn. stamproeten, trippelen.
"...TINIS1&E, m. overdrevene godsvrucht, v. * ... TON, m.
voetganger, m. * ... TONNE, f. voetgangster, v.
PIETRE, a. *- MENT, adv. armzalig, ellendig, -lijk. * - RIE,
f. vodderij, v.
PATRIR, vn. zacht worden (van perkament).
PIED, m. paal, staak, M.
PIEUX, a. PIEUSEMENT, adv. vroom, godvruchtig ; -lijk.

PIANE-PIANE,

PIFFRB, m. * - SSE, f. vraat, dikbast, m. en v.
PIGEON, rn. duif, v. ; - male, do/rer, m.; - femelle, wijfjesduif, v. "-NEAU, m. jonge duif, v. * - NIER, ra. duivenhok, o. -slag, M.
PIGNARESSE, f. hennepheke?aarster, v:
PIGNE, f. zilverkoek, m. "-itoLLE, f. sterredistel, v.
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PIO.

PIS.

PIGNOCHEB, vn. peuzelen, kieskaauwen.
PIGNON, m. kap van een huis ; kern van den pijnappel,
v. ; (41) drijfrad, o. ; hennepbast, in.; (13) gevelportaal,
o. *-4, a. (116) trapvormig, piramiedevormig.
PILAIRE, a. systeme -, al de harem des ligchaams.
PILASTRE, M. (13) vierkante zuil, V. - pilaar, M.
PILAU, M. rijst in vleeschnat afgekookt, v.
PILE, f. zuil eener steenen brug, v. ; hoop, stapel ; stam-

houweel, 0. *...CHER, va. de aarde met eenhouweelontspitten. * ... CHON, m. kkine dissel, m.
Noll, a. boat, kakelbont. * ...LER, vn. piepen.
PION, m. (152) boer, m.; schijf in het damspel, v. *- NIER,
m. schansgraver, pionnier, m.
PIOT, M. (97) roode baai (wijn), v.
PIPABLE, a. lokbaar.
"...pfi, a. des piPIPE, f. tabakspijp, pijp; pijp (vat), v.
pes, valsche dobbelsteenen. * ...PEAU, rn. riet, lokpijpje,
vogelfluitje, o. -x, lijmroeden, v. my. * ...PEE, f. vogelvangst met het lokfluitje of lijtnroeden ; list, v. "...PER,
va. et n. vogels met de lokfluit lokken ; moffelen,
valsch spelen. * ...PERIE, f. bedrog (bijzonder in het
spel), o. "...PEUR, m. valsche speler, m. * ...PBUSE, f.
valsche speelster, v.
PIQUANT, a. PIQUAMMENT, adv. stekend ; prikkelend,
scherp (van smaak) ; bijtend, schamper, vtnnig ; aantrekkelijk. *-, m. stekel, prikkel, doom, m.; het ocherpe, het geestige (eener uitdrukking).
PIQUE, f. piek, spies, v. ; piekenier ; twist, wrok, m. *-,
m. (46) schoppen, o. *--BOEUF, m. ossendrijver, m.
o. ;
"--NIQUE, m. en -, gemeenschappelijk partijtje,
botje bij bo'je.
PIQUÉ, m. pikee (soort van stof), o. "-, a. (109) kort en
stootend ; voy. PIQUER.
PIQUER, va. et n. steken, prikken, doorsteken bijten,
steken (van vlooijen enz.) ; branden, op de tong bijten ;
spekken, bespekken, larderen ; de sporen geven ; stikken,
doornaaijen ; opwekken ; tergen, verbitteren, vertoornen ;
(107) afteekenen. SE -, vrf. zich steken; wormstekig
worden (van host) : gramstorig worden; zich roemen,
roem op iets dragen; volhouden, iets willen doorzetten ; zuur worden (van wijn).
PIQUET, m. stok waaraan het meetsnoer *iot is, houvast,
m.; legerwacht, v. piket; piketspel, o. * -TE, f. slechte
wijn, spoelingwijn, m.; (126) stoklijn, v.
PIQUEUR, m. jager to paard die de jagthonden aandrifft . ;
berijder, voorrijder; opzigter over het werkvolk ; lardeerder, m. ; - de table, smulbroer, tafelschuimer, m.
f. steek,
* ..QUIER, m. piekdrager, piekenier, m.
prik, m. ; stiksel; uitgesneden werk, o.
* -R, vn. zeerooPIRATE, m. zeeroover, zeeschuimer, m.
verij plegen, de zee schuimen. "-RIE, f. zeerooverij, v.
FIRE, a. erger, slechter, slimmer. *-, m. de -, het ergste,
slechts , e, slimste.
PIRIFORME, a. peervormig.
PIROGUE, f. praauw, v. * ... ROLLS, f. (53) wintergreen, o.
PIROUETTE, f. kinderdraaihoutje, molentje, o.; omdraaijing,
v. zwenk, m. * - R, vn. zijn ligchaam op den voet emdraaijen.
Pis, m. uijer, m. *-, adv. et m. slimmer, slechter, erger ;
het ergste, het slimste ; au - aller, ten ergste genomen.
*-CANTINE, f. slechte wijn, m. * - CATOIRE, a. de
vischvangst betrelpnde.
* ...NE, f.
PISCICULTURE , f. kunstmatige vischteelt, v.
vischvijver, m. ; badwater, o. * ...YORE, m. vischeter, m.
-, a. vischetend, van visch levende.
va. vaststampen ;
Pig, if (66) gestampt leem, o.
met leem bouwen. "...SHUR, m. metselaar in leem, m.
PISIFORME, a. erwtvormig.
PISSAT, m. pis, v. * ...SEMENT, m. het pissen, waterloozen.
*...SBNLIT, m. pissebed, m.; (53) papenkruid, o. papenbloem,
v. * ...SER, vn. et a. wateren, waterloozen, pissen. * ...SEUR,
m. pisser, m. "...SEUSE, f. pisster, piskous, v. "...SOIR,
m. pishoek, pisbak, m.
PISSOTE, f. houten kraan aan eene loogkuip, v. *...TER,

per, m. ; muntzijde van een stuk geld, v.
* ...LER, va.
dampen, verbrijxelen. *...LBTTB,
f. wolstamper, M.
* ...LEUR, m. stamper; sterke eter, m.
PILIER, M. zuil, v. pilaar, stijl; schandpaal; stalboom,
m.; -s des bittes, (126) spenen van de beting, v. mv.
PILIFORMB, a. haarvormig.
PILLAGE, m. plundering, v.; roof, M. *...LARD, a. roofzuchtig. m. plunderaar, m. * ...LER, va. plunderen,
rooven, stelen ; (honden) doen aanvallen. * ...LBRIB, f. knevelarij, dieverij,' v. "...LEoR,m.plunderaar; letterdief, m.
PiLoN, m. stamper (in een vijzel), m. "-NAGE, m. het
wolstampen. * -NER, va. vollen (wol).
PILORI, m. kaak, v. schandpaal, m. ; drilhuisje, 0. *-ER,
va. aan de kaak zetten.
PILOT, m. zouthoop; 76) drukker, m.
PILOTAGE, m. stuurmanskunst, v. ; het loodsen ; loodsgeld ; heiwerk, paalwerk, o. "...TB, m. stuurman ; kods,
m. -R, va. heijen, paten inslaan; een whip loodsen.
"...TIS,
* ...TIN, m. stuurmansleerling, m.; orgelklep, v.
m. grond-, heipaal, m.
PILULE, f. pit, v. * ...LIER, m. pilledoos, v.
PIMBECHE, f. nufje, pronkstertje, o.
PIMENT, m. spaansche peper, v. * -ADE, f. pimentsaus, v.
PIMP ANT, a. (97) ?poi opgeschikt, net.
PIMPRENELLE, f. (53) pimpernel, v.
PIN, m. pijnboom, harsboom, m.; (114) netmaas, v.
PINACLE, m. tin, tinne (van een gebouw), v. * ...NASSE, f.
pings (kleinvaartuig), v. * ...NASTRE,M. wilde pijnboom,m.
PINCE, f. nijptang, v. ; breekijzer, o. ; koevoet, m.; (van
paarden en herten) voorste van den voet, - van de
klaauwen, o.; (126) loefhouder, m. "-s, pl snijtanden der
paarden, m. my.; kreeftscharen, v. my. *...cg, a. fig.
stijf, gedwongen. * ...CEAU, m. penseel, o. ; stijfsel-,
teerkwast, m. * ...CgE, f. vingergreep, m. snuifje, o.
* ...CELIER, m. penseelbakje, o.
PINCE-MAILLE, m. gierigaard, schrok, schamper, m.
PINCEMENT, m. (110) afknijping van jonge uitspruitsels, v.
PINCER, va. knijpen, nijpen; afknijpen; spelen (op de
harp enz.) ; fig, steken onder water men ; - le vent,
(126) tegen den wind inkrimpen. * ...CBTTE, f. tangetje,
0. -8, pl. tang, vuurtang, v.
PINCHE, f. leeuwenaapje, 0. "-BEC, m. spinsbek, 0.
PINCHINA, m. grof taken, 0.
PINcON, m. veep, keep ; blaauwe plek door knijpen ;
(39) lip, v. * ...CURE, f. (in het taken) valsche vouw, v.
PINDARIQUE, a. in den smaak van Pindarus. * ...RISER,
vn. hoogdravend spreken. "...RISME, m. hoogdravendheid, v.
PINDE, m. zangberg, Pindus, m.
hersenklier, v. "...NEB, f. beste
PIN EALE,
.
a. glande
stokvisch, m.
PINGOUIN, m. vetgans, v. * ...GRE, m. fig. schrok, vrek, m.
PINNULB, f. vizier van een graadboog, o.
PINQUE, f. pink (vaartuig), v.
PirTsoi sT, m. vink, m.
f. vinkenjagt bij nacht, v.
PINTADE, f. afrikaansche ken, v.
PINTE, f. pint (maat), v. "-R, vn. zuipen, bekeren. "-BEAU,
m. slecht schilder, m.
PIOCHAGE, M. het hakken met het houweel. * ...CHE, f.

PLA.
ieder oogenblik waterer.
va. dikwijls
f. slechte springbron, v. ; pishoek, m.
PISTACHE, f. pimpernoot, v. * ... CRIER, M. pimpernotenboom, m.
PISTE, f. voetstap, m. voetspoor ; spoor, o. ; (86) hoefslag, m.
PISTIL, m. (53) stampertje, O. * ...TOLE, f. pistool (geuin
den munt), v. ; (126) duiker, m.; gehuurde kamer
eene gevangenis, pistool, V. * ...TOLET, in. pistool (schietgeweer), v. * ... LIER, na. behendig pistoolschutter; pistolenmaker, m. * ... TON, m. zuiger eener pomp, m.
PITANCE, f. portie eten, v. "...CUR, m. schafimeester in
kloosters, m.
PITAUD, m. lompe vlegel, m. "-E, f. lomp vrouwmensch, O.
PITE, f. mijt (oude fransche koperen must), v.
PITEUX, a. "...BEMENT, adv. jammerlijk, erbarmelijk.
PITIi, f. medelijden, mededoogen, o. deernis, erbarming, v.
m.
PITON, ni. ringnagel, m. ; ringschroef, v. ; bergspzts,
PITOYABLE, a. "-MENT, adv. jammerlijk, deerlijk, erbarmelijk, ellendiglijk ; slecht.
PITTORESQUE, a. *- MENT, adv. schilderachtig.
PITUITAIRE, a. slijmerig, snotterig. * ... TE, slijm, snot, O.
"...TEUX, a. slijmerig, snotterig, verslijmd.
PIVERT, m. groene specht, M.
PIVOINE, f. (53) pinksterbloem, pioene, v. *-, m. bloedvink, m.
* - ER,
PIVOT, m. spit, v. ; hartwortel, m. ; fig. spit, v.
vn. ronddraaijen; een hartwortel schieten.
PLACAGE, m. ingelegd schrijnwerk, O. * ...CARD, M. plakaat ; paskwil, O. "-ER, va. openlijk aanplakken ; een
schotschrift uitgeven.
PLACE, f. plaats, ruimte ; opene plants, v. plein, o. ; handelsbeurs ; vesting, sterkte, v. ; ambt, o. bediening, v.
post, m. plaats, v. ; homme en -, regeringspersoon, ni.;
place ! placed maakt plaats! ruimte! op zij wat!
-MENT, m. het plaatsen van geld ; geldbelegging, v.
PLACEL, M. (126) rif, o.
PLACENTA, M. (74) moederkoek ; (53) zaadkoek, m.
PLACER, va. plaatsen, stellen, zetten; aanstellen, verzorgen; (geld) beleggen. * ... CEUR, m. marktmeester, m.
o.; droit de -,
PLACBT, rn. taboeretje; smeekschrift,
regt van placet, (van bisschoppen, am de pauselijke besluiten ens. of to kondigen), O.
PLACIDE, a. * - MENT, adv. kalm. *...RITE, f. kalmte, v.
PLACIER,
f. huurder m. huurster eener
plaats op de markt, v.
PLAFOND, m. zoldering, v. *...PONNER, va. met eene
zoldering versieren ; eene zoldering bepleisteren."...FONNEUR, m. pleisteraar, stukadoor, m.
PLANE, f. strand, o. kust; (19) hemelstreek, v. gewest, O.
letterdieverii, v.
PLAGIAIRB, in. letterdief, M. * ...AT,
PLAID, M. pleidooi, o. *-, m. schotsche mantel, m. "-ABLE, a. bepleitbaar. "-ER, vn. et a. pleiten, bepleiten ; procederen. * - EUR, m. *-Busit, f. pletter, m. pleitder ; twistgierige, v. * - OIRIE, f. regt-, pleithandel, m.
het pleiten. * - 0YABLE, a. jour
regtsdag, pleitdag,
m. * - OVER, M. pleidooi, o. dingtaal, v.
PLANE, f. wonde, kwetsuur, v. ; likteeken, o. ; fig. plaag, v.
PLAIGNANT, `-E, a. et m. f. klagend ; klager, aanklager, m. aankluagster, v.
PLAIN, a. vlak, effen, gelijk, glad. *-, m. looijerskuip, v.
"-CHANT, M. gewoon kerkgezang, O. * --PIED (DE),
adv. gelijkvloers. * - DRE, va. beklagen, betreuren. SE -,
vrf. klagen, zich- beklagen, jammeren.
PLAINE, f. vlakte, v. vlak land, veld ; pletijzer,
o. ; (26)
de laatste banken (der gematigden) in de
nationale
konventie; la - liquide, (19) de zee, het pekelvekl.

PLA.
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PLAINTS, f. klagt, f. beklag, o. weeklagt ; aanklagte, v.
* ...TIF, a. * ... TIVEMENT, adv. klagend; klagelijk, droe-

vig, op een klagenden toon..
vn. et imp. behagen, bevallen, aanstaan; behagen, gelieven; (53) tieren, gedijen. SE
vrf. behagen
scheppen, genoegen vinden; plait-il ? wat belieft u?
s'il vous plait, als het u belieft.
PLAISANCE, f. lien -, maison de -, lustplaats, v. -huts O.
PLAISANT, a. PLAISAMMENT, adv. vermakelijk, lusti g;
aardig, geestig ; behagelijk, kortswijlig ; met bevalligheid ;
belagchelijk. *-, m. gruppenmaker, snaak, m.
* - ER,
vn. et a. schertsen, boerten, kortswijlen, gekscheren;
ten spot stellen. "-ERIE, f. boert, kortswijl, scherts,
spotternij, v. ; - a part, scherts ter zijde.
PLAISIR , M. vermaak, genoegen, pleizier, o. ; vreugde,
blijdschap, geneugte, v.; wit, m.; believen, welgevallen,
goedvinden, o. ; gunst, vriendschap, v.
PLAMAGE, m. ploting, O.
f. looijerskalk, m.
* ...MER, va. (eene huid) ploten.
PLAN, M. vlak, o. vlakte, v.; platte grond, m.; grondteekening, v. ; ontwerp, plan, o. schets, v. *-, a. effen, vita, plat.
PLANCHE, f. plank, deel; plaat, koperen plaat, prent,
print, v. ; tuinbed, O. * ...CHEIER, va. bevloeren, met
planken beleggen. * ... CHER, m. planken houten vloer,
zoldering, v. * ... CHETTE, f. plankje ; meettafeltje, O.
PLANcON, M. tak, m. plantsoen, o. ; (126) deel, v. balk, m
PLANE, m. (54) snijmes, O. * ...NER, va. effenen, gelijk
glad maken, glad slaan, pleiten.
vn. zweven in de
lucht (van vogels).
PLANLTAIRE, a. et m. de planeten betreffende; planetarium, o. *...NgTE, f. dwaalster, planeet, v. *...xiToLABE, M. planeetmeter, m.
PLANEUR, M. gladslager, pletter, poleerder, m.
PLANThaTRE, m. vlaktemeter, m.
f. vlaktemeting, -meetkunde, v. "...SPHERE, M. platte hemelor wereldkaart, v.
PLANOIR, m. poleerbeitel, -hamer,m. plet-, polijstijzer,
O.
PLANT, m. loot, telg (om to poten), v. m.; plantsoen, o.;
jonge wijnstok, m.; boomkweekerij,
"-AGE, m. beplanting, plantaadje, planting, v. "-AIN, M. (53) weegbree, v. "-AIRE, m. voetzoolpees, v. "-AT, m. eenjarige
wijnstok, M. "-ATION, f. planting ; plantaadje, v.
PLANTE, f. plant, v. gewas, o.; jardin des -s, kruidtuin,
m. ; - du pied, voetzool, v. * ... TER, va. planten, poten,
zetten, oprigten ; inslaan ; aanleggen ; - la, in den sleek
laten. SE -, vrf. (voor iemand) gaan staan. * ... TEUR,
Mn. planter, m.
M. plant-, pootijzer, O. * ...TULE, f. lootje, telgje, O.
PLANURE, f. spaanders (van hout), m. mv.
PLAQUE, f. plaat, haardplaat, v. ; armblaker, m. ; steekblad, o.• wijzerplaat van eene wandklok enz.; ster,
plaat (ordeteeken), v. * ... QUER, va. beleggen, bekleeden.
*...QUA, m. pleet, o. -, a. pleeten; cuirs -s, gedroogde
en gelooide huiden. '...QURTTE, f. soort van kleine
munt, v. * ... QUIS, M. (66) slecht ingelegd werk, O.
PLASMA, m. model, toonbeeld ; (2) smaragdpoeder,
O.
PLASTEUR, m. kneder, m. * ...TIOSE, f. kleibewerking, v.
PLASTIQUE, m. boetseerkunst, v. *-, a. vormend, voortbrettgend.
PLAIRE,

PLASTRON, M.

borstharnas, -leder, o. -lap,

M. "-NEB,

(sB), vrf. een borstlap voordoen.

m. schotel, bak, eetbak, m. ; geregt ; het platte,
vlakke, o. ; -s de balance, schalen eener weegschaal, v.
mv. *-, a. plat, vlak, effen, glad ; fig. gemeen, plat,
laf. "-BORD, M. (426) dolbord, potdeksel, schanddek,
0. ; plank, deel, v.

PLAT,
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E plataanboscho,
PLATANB, M. plataanboom, in.
PLATEAU, m. groote houten schaal, v.; thee-, koblad,

o. ; bergvlakte, v. *-x, p1. hertekeutels, m. mv.
zilveren penning, m. ; plaat (vaartuig),
v. *-8. pl. bladen geelkoper, o. my. * -- BANDE, f.
zoom (bij hoveniers), rn.; rabat fang een muur, o.;
rand, m. lijst ; deur-, venstervoering, v. ; (110) zoom,
m. "—FORME, f. plat (boven op een huffs), O. "-LONGE,
f. spanriem; koppelband, m.
PLATER, f. (13) grondmuur; schotelvol, m.
PLATEMENT, adv. op eene platte
gemeene wijze.
PLATIASME, m. onverstaanbare uitspraak door den mond
te zeer te openen, v .*
f. beek dwars over een weg, v.
PLATIN, M. (126) zandstrand, o.
f. droogbekken,
plaatijzer, o. ; plaat van een schietgeweer, stootplaat,
v. ; schijven van een uurwerk, v. my. ; degel eener
drukpers, m. *-, platina, witgoud, O. * -BUR, M. (117)
slotenmaker, m. "-IARB, a. met platina doormengd.
loge uitdrukking,
PLATITUDE, f. platte
gemeene
platheid ; zotternij ; slechte soort van wijn, v.
m. leer -, v. stetPLATONIQUB, a. platonisch.
set van Plato, O.
PLATRAGE, m. pleisterwerk, O. * ...TRAS, m. stuk afgevalien pleisterkalk, m. * ...TRB, m. pleister, gips, v.;
pleisterwerk, -beeld ; blanketsel, o. -R, va. bepleisteren,
met pleister bestrijken ; fig. bewimpelen. * ...TREUX, a.
pleisterachtig, rood knit bevattende. * ...TRIER, m.pleis* ...TRIERE, f. pleisterkuil,
termaker, -verkooper, m.
m. pleistergroeve, v. * ... TRONOIR, m. pleistertroffel, m.
PLAUSIBILITE, f. schijnbare aannemelijkheid, v. * ... BIBLE,
a. -3fENT, adv. sc*ijnbaar aannemelijk.
PLEBE, f. gemeen, gepeupel, plebs, o.
PLEBEIEN, "-NB, a. et m. f. (25) tot den burgerstand
behoorende ; plebejer, man -, vrouw uit den burgerstand. * ... BISCITE, m. (25) volksbesluit, O.
PLEIADES, f. pl. (401) zevengesternte, O.
PLEIGE, M. borg, borgtogt, m.
PLEIN, m. het voile; nederhaal der pen, voile trek, m.
*-, a. et adv. vol, aangevuld ; gansch, volkomen; dragtig (van dieren). * - EMENT, adv. ten voile, volkomenlijm, geheel en al. "-JEU, M. (76) voornaamst register, o.
PLENIERR, a. volkomen, algemeen.
PLENIPOTENTIAIRE, a. et m. gevolmagtigd ; gevolmagtigde, plenipotentiaris, m.
PLENITUDE, 1. volheid, v. ; overvloed, m.
PLEONASME, m. overtolligheid van woorden in een zin, V.
PLETHORE, f. volbloedigheid, V. "...RIQUE, a. volbloedig.
PLEURARD, m. *- E, f. huilebalk, m. en v.
PLEURE-PAIN, m. hongerlijder, vrek, m.
PLEURER, vn. et a. weenen, huilen, schreijen, krijten ;
tranen, druipen ; beweenen, betreuren.
PLEURESIE, f. zijdewee, o. pleuris, v. * ... TIQUB, a. aan
pleuris lijdende.
PLEURBUR, m. schreijer, m. "...REUSE, f. schreister,
kluagvrouw, v. * ... REUSES, f. p1. rouwstrooken, v. mv.
"...REUX , a. weenend, klagend.
PLEURNICHER, vn. een weenend gezigt zetten, grienen.
PLEURS, M. pl. tranen, m. mv.; - de terre, regenwater
dat tussclien de landen loopt, o. ; les - de l'aurore, (19)
de dauw.
PLEUTRE, in. lomperd, kinkel, m.
PLEUVOIR, vimp. regenen.
PLEvRE, m. (74) ribbevel, O.
PLBYON, m. fijn teenen rijsje, o. ; boa stroo om stoelen
te matten, m.
m. vouw, plooi; bogt, v.; rimpel, m.; gewoonte, v.

PLATE, f. (416)

PLU.
"-ABLE, a. buigzaam, veuwbaar. "-AGE, in. het buia.
gen, plooijen, vouwen. * - ANT, m. vouwstoel, m.
buigzaam, gedwee. * - CATILB, a. (53) zich plooijende.
PLIB, f. bot ; schol, v. platvisch, m.
PLIBR, va. et n. vouwen, opvouwen, plooijen; buigen,

krommen; zich onderwerpen, wijken; - les voiles, de
zeilen inbinden. SE
vrf. zich buigen; gebogen worden, toegeven, zich onderwerpen, zich schikken. * ... BUR,
M. vouwer, plooijer, m. * ... BUSE, f. plooister, v.
PLINGBR, va. (bij kaarsenmakers) het katoen den eersten
keer in het smeer steken.
PLINTHE, f. (13) plint,s v. ; (77) vierkant bataljon, O.
PLIOIR, m. vouwbeen; (114) snoerplankje, O.
PLIQUE, f. haarziekte, v.
vrf. plooijen ; in plooijen legPLISSER, va. et n.
gen ; zich plooijen.*...suRB, f. plooijing, v.
PLOC, M. (126) bereid scheepsteer, O.
PLOCAGE, m. het kaarden der wol ; (126) haarbekleeding, v.
PLOMB, m. lood ; pas-, schiet, zink-, dieplood ; lood
(kogel), o.; stank, m. pestlucht ; ziekte daardoor ontstaande, v.; menu -, schroot, O. * -AGINE, f. looderts,
f.
o. *-it, a. loodbleek, loodkleurig (van aangezigt).
menie, v. ; looden snoerstok, m. "-ER, va. verlooden,
met Mod beleggen ; met het paslood afmeten; looden,
plomberen (ook van tanden). "-BRIE, f. loodgieterij, v.
"-BUR, m. stempelaar, plombeerder, m.
* -IER, m. loodgieter, m. * - IERE, f. vruchtenijs, O. *- IERE, a. pierre -, loudsteen, m.
PLONGBANT, a. dompelende, duikende ; nederwaarts gaande. * ... GEB, f. (113) schuinte der borstwering, v.
*...GEON, m. duiker, duikelaar (vogel), m.
"...GER, va.
dompelen, onderdompelen ; indoopen ; • stooten, storten
vrf. fig. zich
in.... *-, vn. sit vrf. duiken. SE
dompelen, - overgeven. * ... GEUR, m. duiker, m. -S, p1.
zwemvogels, m. my.
PLONTONOMIB, f. staathuishoudkunde, v.
PLOQUER, va. (126) harpuizen, O.
PLOYABLE, a. buigbaar. ...ER, va. buigen, krommen, zamenvouwen.
PLUIE, f. regen, m.
PLUMAGE, m. vederen, v. mv. pluimaadje, v.
* ... MAIL,
* ...MART, m. vederstofler, m. * ... MASSEAU, m. pennetje
aan een klavecimbaal, o. ; vederbezem, m ; (36) wiek,
v. "...MASSIER, M. -JERE, f. pluim-, vederbosmaker,
-maakster; -verkooper, -verkoopster, m. v.
PLUME, f. veder, pluim; pen, schacht, v.; fig. stijl, m.;
schrijfwijze, v. ; plumee d'encre, pen vol inkt. -NIGAUD, m. gaauwdief, beurzensnijder, in. "...MER, va.
plukken, de veeren uittrekken; fig. plunderen, uitkleeden. "...MET, m. pluim (om den hoed), vederbos, v.;
jonker die eene pluim draagt; kolendrager (in Parijs),
m. * ... METIS, m. klad, koncept, O. * ...METTE, f. soort
van wollen stof, v. * ... MEUX, a. vederachtig. "...MITIP,
M. (83) protokol der vonnissen, o. "...MULE, f. (53)
zaadpluimpje, O.
PLUPART, f. la -, het grootste deel, - gedeelte ; de meesten ; pour la -, meerendeels, meestendeels.
PLURALITE, f. het grootste getal, het meeste deel ; veelbeid, meerderheid, v. * ... RIEL, a. et m. (98) meervoudig ; het meervoud.
loin,
PLUS, adv. et m. meer, verder ; het meest, meeste ; verder ; - pres, nader ; - tard, later ; tot, eerder, vroeger ; au - tot, ten spoedigste; - haut, hooger ; - bas,
lager ; de -, te meer, daarenboven, bovendat ; au -,
tout au -, ten hoogste; de - en -, meer en meer, hoe
langer hoe meer.

POI.
PLUSAGE, M.

het uitpluizen van wol.

POL.
va. wol

uitpluizen.

PoszeG, m. vuist, geslotene hand, v.
POINT, adv. niet, neen, geen; - du tout, geenszins,
volmaakt verle-

dene tijd, m.
DIEU I
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vn. uitspruiten, -schieten, -loopen, beginnen

to groeijen; aanbreken (van den (lag).

PLUSIAQUE, a. rijk aan delfstoffen.
PLUSIEURS, a. vele, velen, verseheidene.
PLUS-QUE-PARFAIT, m. (98) meer dun

Parr a

POINDRE,

int. gave God!

PLUThT, adv. veeleer, liever ; ne pas -, naauwelijks.
PLUVIAL, m. bisschops misgewaad, o."-, a. eau -e, regenwater, 0. "...VIER, no. pluvier (vogel), m. "...VIEUX, a.
regenachtig. "...VINER, vimp. motregenen.
PNEUMATIQUE, f. luchtkunde, v. "-, a. machine -, luchtp
f. *...31ATocELE, f. (22) windbreuk, v. "...MATODE, a. kortademig. "...MATOLOGIE, f. leer der geeste-

lijke wezens, v. "...MATOMAQUES, m. pl. loochenaars
van de goddelijkheid des heiligen geestes, m. my. * ... M0NIB, PERIPNEUMONIE, f. longziekte, v. ...NIQUE, a. tot
de long behoorende.
Poc a POC, adv. (126) langzaam.
POCHADE, f. (92) schels ; sapverf, v. ; stukje voor de vuist, O.
POCHE, f. zak, buidel, no.; zakviooltje, o. ; krop (van vogels), m. ; konijnennet, o. ; buik aan eene letter, m. ;
kreuk in kleeren, v. ; lepel met langen steel, m.
POCHER, va. - l'oeil a q., iemand een blaauw oog slaan ;
- la queue d'une lettre, een ronden trek aan het einde
eener letter maken.
POCHETER, va. eenigen tijd in den zak dragen. "...CHBTIER, m. zakkenmaker, m. "...CHETTE, f. zakje; zaknetje ; zakviooltje, o.
PODAGRE, a. et in. met het voeteuvel gekweld; die het
voeteuvel heeft, podagrist, m. *-, f. voetjicht, v. voeteuvel, podagra, pootje, o.
PODESTAT, m. magistraatspersoon (in eenige italiaansche
steden), m.
PODIMLTRE, m. lengtemaat, V.
f. het meten bij voeten.
PODILOGIE, f. voetbeschrijving, v.
m. kagchel; -kamer, v. ; lijklaken, doodkleed, o.;
trouwsluijer ; draaghemel, m. "-, f. pan, koekepan, v.
"...LIER, m. kagchelmaker; koekepannenmaker, m." ...LoN ,
m. pannetje, o. "...LONNEE, "...LEE, f. panvol, v.
POP,ME, m. gedicht, dichtstuk, vers, o.
POESIE, f. dichtkunst, -kunde, poezij, v. *-s, p1. gedichten, dichtstukken, o. my. bundel dichtwerk en, m.
POETE, m. et f. dichter, m. dichteres, v.
POETEREAU, m. rijmelaar, verzensmeder, m. "...TIQUE,
a. -MENT, adv. dichtkundig, dichterlijk, poetisch. *-,
f. vertoog over de dichtkunde, O. * ...TISER, vn. rijmen,
dichten, verzen maken.
.P0GE, m. (126) stuurboord, O.
POIDS, m. gewigt, o. zwaarte, v. last, m.; aangelegenheid, v. gewigt, o. ; nadruk, m. ; allooi, o.
POIGNANT, a. stekend; grzevend; scherp.
POIGNARD, m. dolk, pook, ponjaard, m. "-ER, va.
met een dolk kwetsen; doorsteken; fig. grieven,
diep
POIGNEE, f. handvol ; greep, v. ; handvatsel ; gevest van
een degen, o. ; a -, met handen vol. * ... GNET, m.
handwortel, m. ; gewricht der hand, o. ; vuist, voorhand, v. ; hand-, hemdboord, o. ; voormouw, v.
POIL, m. haar, o. ; baard, m. ; kleur der paarden, v.;
draad (van stoffen), m.; - follet, vlasbaard, m. "-oux,
m. lomperd, vlegel, m. "-u, a. harig, ruig.
POINCILLADE, f. (53) paauwenstaart, m. "...cox, m.
priem, stempel,
stilt; wijnmaat; vrouwen-haarnaald, haarspeld, v. "...cONNER, va. stempelen.

gansch niet, volstrekt niet. *-, m. steels, m.; kantwerk,
o. kant, v. ; stip, m. ; punt, oogenblik, o. ; bepaalde
tijd, tijd, m.; punt, geschilpunt ; deel (eener redevoering), o. ; graad, top; toestand, staat; steek, m. ; gat,
oog, o. ; steek (in de zijde), m. ; - d'appui, steunpunt;
- de contact, aanrakingspunt ; - de droit, regtspunt;
- d'honneur, punt -, gevoel van eer, o. ; - du jour,
dageraad, m. het krieken van den dag ; - de vue, gezigtspunt ; de - en -, van stuk tot stuk, naauwkeuriglijk ;
de lout
ganschelijk; is - nommo, to bestemden tijde;
an dernier -, in den hoogoten graad.
POINTAGE, m. bestek op de zeekaart, o.; het pointeren,
rigten ; gaal .(in het taken), v. "...TAL, m. (107)
stutbalk, m.
POINTE, f. punt, spits, v. ; top ; rigthoek, m. ; stift, v.
steekijzer, o. ; geer ; prikkeling, v. ; geestige inval, m.
aardigheid, v.; zijsprong van een paard; (126) uithoek, rn.; la - du jour, het krieken van den dag ;
en -, spits, spits uitloopend. "-MENT, m. het rigten
van geschut. * ... TER, va. et n. steken, steken toebrengen ; rigten, pointeren ; met punten aanteekenen, aanstippen; bestek maken op eene zeekaart; hoog vliegen.
* ...TEUR, m. steller van het geschut, m.
POINTILLAGE, m. het stippen, schilderen met stipjes.
POINTILLER, vn. stippen, met stippen schilderen; over
kleinigheden twisten. "-, vn. grieven, schoten onder
water geven. "...TILLERIE, f. kibbelarij, haarkloverij,
v. '...TILLEUX, a. kibbelachtig, ligt geraakt.
POINTU, a. spits, scherp, puntig. * - RE, f. (10) punctuur,
v. -s, p1. (126) nokleuvers, v. mV.
POIRE, f. peer, v. ; kruidhoorn, m.
m. perendrank, m. "...REAU, m. prei; carat, v. * ... REE, f. -rouge,
beet ; kroot, v. "...RIER, m. perenboom, m.
Pots, rn. erwt, v. erwten, v. mv.; - en cosse, peulen,
suikererwtjes, v. mv.;- chiches, - gris, sissers, graauwe
erwten, m. v. mv.
POISON, m. gif, gift, vergift, o. (ook fig.).
POISSARD, a. style -, gemeene Stijl, m. "-E, f. vischvrouw, v. -wijf, o.
PorssE, f. (3) gepikte takkebos,
va. bepekken, beteren.
POISSON, m. visch, m. ; mutsje (kleine maul), o. "-s, pl.
de visschen (hemelteeken), rn. mv. * - NAILLE, f. postvisch, a. k -NRRIE, f. vischmarkt, V. * -NEUX, a. vischrijk. "-NIER, m. vischkooper, m. * - NIERE, f. vischvrouw, v. ; vischketel, m. vischpan, V.
POITRAIL, m. borst, v. borstriem (van paarden) ; dwarsbalk, m. *..TRINAIRE, a. engborstig. "...TRINE, f.
borst ; borststem, v.
POIVRADE, f. saus van peper en azijn, v. "...VRE, m. peper, v. * ... VRE, a. fig. gepeperd, zeer duur. "...VRER,
va. ptperen. "...VRETON, m. spaansche peper, v. "...VRETTE, f. honigdauw, m. "...VRIER, m. peperboom, rn.;
peperbus, v. "...VRIERE, f. kruiddoos„v.
Poix, f. pek, pik, o. ; - resine, hars ; - minerale, jodenlijm, o.
POLACRE, POLAQUE, f. polakker (vaartuig), m. *-, tu.
poolsch edelman, m.
poolkring, m.; astre
POLAIRE, a. cercle
poolster, v.
POLASTRE, m. (62) loodpan, v.; ijzeren band, m.
POLE, m. aspunt, o. pool, v.
PoLmARQuE, m. (27) krijgsbevelhebber, m. "...MIQUE,
a. et f. twistend; pennestrijd, m.
25
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PON.

POL.

a. gepolijst, glad, blinkend ; beschaafd, beleefd,
heusch. *-, m. glans, luister, m. "-CE, f. policie, goede
orde; polis van assurantie, v. "-CER, va. (een staat)
wel inrigten, beschaven. * - CHINEL, m. hansworst, m.
-LE, f. vuurpook, m. "-MENT, adv—beleefdelijk. m.
het polijsten, slijpen; glans, luister, m. "-SEAUX, m.
pl. henneplinnen, o.
POLIR, va. polijsten, glad maken; bruineren; beschaven.
"...LISSEUR, m, polijster, gladslijper, m. "...LISSEUSE,
f. gladslijpster, v. "...LISSOIR, m. polijststeen,m.;bruineerijzer, polijsthout, -rad, o. -E, f. wrijfborstel, m.
POLISSON, 01. straatjongen; onbeschaamd mensch, m. *-,
a. vuil, onbetamelijk. *-rzER, vn. guitenstreken doen;
vuile taal spreken. *-1TERIE, f. guitenstreek; gemeene
trek, m. ; onbehoorlijke taal, v.
POLISSURE, f. het polijsten, glad maken, glanzen; glans, m.
POLITESSE, f. beleefdheid,hoffelijkheid,welgemanierdheid,v.
POLITIQUE, a. "-MEET, adv. staatkundig, politiek ; loos,
staatkundige, staatsman ;
listig ; staatkundiglijk. *
politicus ; wijs
voorzigtig man, m. *-, f. staatkunde,
politiek ; schranderheid, v. *--R, va. (97) over staatszaken redeneren, tinnegieten. *-RIE, f. (97) staatkundige tinnegieterij, v.
...QUEUR, m. staatkundige tinnegieter, m.
POLLAGE, m. opbrengst in hoenders, v.
POLLEN, m. POUSSIERE PROLIFIQUE, f. bloemstof, V.
POLLICITATION, f. (83) gelofte, v. aanbod, o.
POLLUER, va. bezoedelen; ontheiligen. "...TION, f. ontheiliging, bevlekking ; zelfbevlekking, v.
POLOGRAPHIE, f. koolbeschrijving, v.
POLOSSE, m. mengsel van koper en tin, O.
POLTRON, a. et m. lafhartig, blood ; bloodaard, lafhartige, m. * - NERIE, f. lafhartigheid, bloohartigheid, v.
"-NISER, vn. zich laf gedragen.
POLYACANTHE, a. veeldoornig. *-, m. distel, m. "...ANBRIE, f. veelmannerij, v. "...ANTHL a. (53) veelbloemig . "... ANTHE, f. alfabetisch gerangschikte bloemlezing,
v. "...ARCHIE, f. regering van velen, v. "...CARPE, m.
"...CHROME, a.
verzameling van kerkverordeningen, v.
veelkleurig. * ...EDRE, m. (64) veelzijdig vlak, O. "...ERGIE, f. veelzijdige bekwaamheid, v.
* ... GAME, m. et f.
die mere dan eene vrouw of eenen man to gelijk heeft.
"...GAMIE, f. veelwijverij ; veelmannerij, v.
f. veelhoofdige regering, v. * ... GENE, a. veel voortbrenf.
gende. * ... GLOTTE, a. in vele, talon geschreven.
m. (97) kenner van
bijbel in vele talon gedrukt, m.
veel talon, m. "...GONE, a. et m. veelhoekig ; veelhoek,
f.
In. "...GRAPHE, m. veelschrijver, m.
geheinze schrijfkunst; kunst die to ontcijferen, v.
THE, M. die eene algemeene kennis bezit.
f. algemeene kennis, v. * ...MERISME, M. overtolligheid
f. eilanden-wergild,
van ligchaamsdeelen, v.
V. * ...NOalE, m. (100) veelledige grootheid, v. "...ONYME,
a. veelizanzig.
f. (22) geeuwhonger, M.
POLYPE, m. veelvoet, polypus, m. ; (36) vleezig uitzvas, o.
POLYPETALE, a. (53) veelbladig,veelbl derig. "...PHAGIE,
f. veelvratigheid, v. * ... PHILIE, f. liefde voor velen, v.
* ...PHYLLE, a. veelbladig. "...PODE, in. duizendbeen
(insekt), m.; veelvezelig gewas, o. "...PTYQUE, m. kadaster-archief, 0. "...SCOPE, m. vermenigvuldiger (glas),
in. * ...SPERMATIQUE, a. veelzadig. "...SYLL ABE, a. et
m. veellettergrepig ; - wooed, o. * ...TECHNIQUE, a. ecole
algemeene kunstschool, v. *...THf:IsmE, m. veelgoderij,
V. * ...THf:ISTE, M. aanhanger van het stelsel van vele
goden, m. "...TONE, a. (109) veeltoonig.
f. overtollige voeding, v. "...TYPE, in. veelteekenuar,
POLI,

f. haarzalf, pomade, v.• sprong ant den zadelknop, m. *-R (sE), vrf. het hoar met pomade bestrijken.
POMME, f. appel; knop; (426) kloot, knop van den vlaggestok, m.; - d'arrosoir, tuit .van een gieter, v.; - de
then, galnoot, v. ; - de chou, koolkrop, m. koolharl,
o. ; - de pin, pijnappel, m. ; - de terre, aardappel, m.
m. " - , a. fig. volmaakt,
POMMA, rn. appeldrank,
sluitkool; laitue -e, kropsalade, v.
volslagen; chou
,
zadelknop,
m. ; kuit van het been, v.
degen
POMMEAU, m.
lucht met kleine wolkPOMMEL);, a. appelgraauw ; ciel
appelgraauw paard,
jes of lasnmetjes, v. ; cheval gris
o. schimmel, m. * ...LER (SE), vrf. (van paarden) appelgraauw worden; (van de lucht) met kleine wolkjes
betrekkea.
POMMELLE, f. plaat met gaten op eene buds, v.
POMMER, vn. sluiten, kroppen (van kool enz.).
POMMERAIE, f. appelboomgaard, m. * ...TE, a. met knopjes gesierd.
POMMETTE, f. knopje tot sieraad; (74) oogbeen, o.
POMMIER, m. appelboom, m. ; appelpan, v.
POMPE, f. pracht, praal; pomp, v.; - a feu, - 4 incendie,
brandspuit, v. * ...PER, va. et n. pompen, uitpompen;
fig. uitvragen. * ...PEUX, a. ...SEAtENT, adv. prachtig,
heerlijk, statig, -lijk ; hoogdravend. "...PIER, m. pompenmaker ; brandspuitgast, m.
POMPON, m. siersel, opschik (der vrouwen), o. m. ; overdreven sieraad van stijl, o. *-NER, va. opsieren.
PONANT, m. (126) heetrswesten; atlantische oceaan, m.
"-AIS, "-IN, a. ivestch.
puim-, wrijfsteen, m.
PONCE, f. sponszakje, o. ; pierre
* ...CEAU, m. et a. klaproos, v. ; hoogrood. * ... CER, va.
met houtskool sponsen ; met puimsteen glad maken.
* ...CEUX, a. puimsteenczchtig.
m. spons-,
PONCIRE, m. dikbastige citroen, m.
linieerblad, o.
PONCTION, f. (36) opening tot aftapping van het water ; water-aftapping, v. "...TUALITL f. stiptheid, naauwgezetheid,
v. .* ... TUATION, f. (98) zinscheiding, punctuatie, v. ; het
zetten der teekens. "...TUEL, a. -LEMENT, adv. stipt,
stiptelijk. * ...TUER, va. (98) afstippen, de leesteekens
plaatsen, punctueren.
PONDAGE, m. tonnegeld (in Engeland), o. * ... DiRABLE,
va . fig. in evenwigt houden.
a. weegbaar.
"...DERATION, f. (92, 6) juist evenwigt der ligchamen,
0 . "...DEUSE, f. leggende hen, v. * ... DRE, va. et n.
eijeren leggen ; leygen.
PONT, m. brag, v. ; dek (op schepen), o. ; - de bateau,
schipbrug, v. ; - levis, - tournant, - volant, draai-,
,vier-, ophaalbrug ; - dormant, vaste brug.
POETS ET CHAUSSEES, pl. administration des - , bruggen
en wegen, v. ni. mv. beheer bestuur daarover, o.
PONTE, m. pointeur (in het farospel,) m. ; (in het omberspel) harten- of ruitenaas, o. klaveren- of schoppenheer,
*-, f. het eijeren-leggen ; legtijd, tn.
PONTE, m. plaat aan het degengevest, v. *-, a. ('126)
van een dek voorzien. * ...TER, vn. (96) tegen den banbier spelen. "...TARE, f. opening waardoor de hen hare
eijeren legt, v.
PONTIFE, rn. opper-, hoogepriester, m.; - souverain, paus,
m. * ...FICAL, a. -EMENT, adv. opperpriesterlijk,pausebisschoppelijk; in bisschoppelijk gewaad.
CAT, M. hoogepriesterschap, O.; pauselijke waardigheid, - regering, v.
PONTILAGE, lit. bet noppen van Laken.
PON TON, tn. schipbrug, pont, v. ; kielligter, m.; vlot;
POMMADE,

POS.

POR.
kost-schip, o.; ponton, M. "-AGE, M. bruggengeld, O.
m. tollenaar aan de bruggen; pontonier, v.
POPE, m. russische, - grieksche priester, m,
POPLITAIRB, "—TA. a. (36) tot den knieboog behoorende.
POPULACE, f. graauw, gepeupel, gemeen, O. "...LACIER,
a. et in, gemeen; vleijer van het gemeene Yolk, M.
"...LAIRB, a. -MENT, adv. volk•ezind, yolks... ; verstaanbaar ; gemeenzaam. "...LARISER, va. algemeen
bemind bij het yolk maken. SE -, vrf.
verstaanbaar
zich bij het Yolk bemind maken. * ... LARISME, M. stelsel van volksgezindheid, o. ; volksregering, v. * ... LARITE, f. gemeenzaamheid, vriendelijkheid (jegens het yolk);
volksliefde, v. "...LATION, f. bevolking, v. "...LEUX, a.
zeer bevolkt, volkrijk.
POPULO, M. klein dik en vet kind, vet molletje, o.
PoRAog, a. preigroen.
PORC, m. zwijn, varken; varkensyleesch, o. ; - epic, stekelvarken; - marin, zeevarken, o. bruinvisch, M.
PORCELAINE, f. porselein, O. "...LANISE, a. geporseleind.
"...LANITE, f. versteend porselein, O.
PORCHAISON, f. tijd waarin de wilde zwijnen vet zijn, m.
voorportaal eener kerk, m. O.
PORCHE, m. ingang
PORCHER, m. varkenshoeder, m. *...oHERE, f. zwijnenhoedster, V. "...CHERIE, f. varkenskot, O.
PORE, m. zweetgaatje, o. ; opening, v. gaatje, O. A ...REUX,
f. sponsachtigheid,v.
a. yol gaatjes, sponsachtig.
PORPHYRE, M. porfier, o. "...RISER, va. op porfier fijn
• stampen. "...RITE, m. porfiersteen, m.; -vijg, v.
PORQUES, f. pl. (126) kattensporen, o. mV.
pl. (38)
PORTE, f. hoop papier (260 vellen),
viltpapier, O.
PORT, m. haven, zeehaven, landingsplaats, v. ; draagloon,
o. vracht, v. ; postgeld, briefport, o.; houding, v. wezen,
gelaat, O. "-ABLE, a. draagbaar. "-AGE, m. het dragen.
PORTAIL, m. voornaamste ingang, m. groote deur, v.
portaal, o. ; yoorgevel, m.
PORTANI, M. handvatsel, o. greep, v. *-, a. l'un - l'autre,
door elkander; a bout -, zeer nabij, met de pistool op
de borst.
PORTATIF, a. draagbaar, gemakkelijk to dragon; dictizakwoordenboek, O.
onnaire
PORTE, f. deur, poort, v. ; is Sublime -, la - Ottomane,
de Verhevene Porte, de Ottomanische Porte, het
Turksche hof; - cochere, koets-, stalpoort ; - h deux
battants, groote yleugeldeur; - brisee, dubbele deur ;
- de derriere, achterdeur; fig. uitvlugt, v. ; - de devant,
voordeur; - vitree, glazen deur. * -- AIGUILLE, f. brei-,
naaldekoker, tn. breihoutje, o. naaldhouder, rn. * -- ATTELLES, in. spalkhouder, m. * -- ASSIETTE, rn. tafelring,
in. "—BAGUETTE, m. ring waardoor de laadstok goat,
m. * --BALLS, rn. marskramer, m. "—BOSSOIR, rn.
drukker van den kraanbalk, m. * --- CARREAU, m. kniebankje met eon kussen, O. "--CHAPE, m. geestelijice die
gewoonlijk in de kerk eon koorhemd draagt,
LET, m. stork bordpapier enz. onder den kraag, O.
* --CORNE, m. neushoorn, m. "-CRAYON, M. teekenpen, v.
*--cnoix, tn. kruisdrager, tn. "—CROSSE, rn. stafdrager,
tn. "--DIEU, M. priester die het hoogwaardige aan de
zieken brengt, m. "--DRAPEMY, .---ENSEIGNE, tn. vaandrager, vaandrig, m. m. draagband, degenriem, M. * ---EPERON, in. sporendrager (aan de laars),
m. spoorleertje, o. * --ETENDARD, m. standaarddrager,
kornet, rn. "--FAIR, m. pakdrager, kruijer, m. * - FEUILLE, m. brieventasch, v. ; fig. ministerie, o. ministerpost, M. departement van algemeen bestuur, O. "—FLAMBEAU, in. fakkeldrager, M. * --FOUDRE, m. fig. kanon,

*--euxoNoN, * -- MALHEUR, M.
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onjeluksvogel, -bode,
jobsbode, m. "--HAUBANS, M. pl. (126) rusten der
hoofdtouwen, v. MV. * --LANTERNE, M. lantaarndrager, in. "—MANGER, in. spijsmand v. "--LETTRE,
tn. kleine brieventasch, v. "—MANTEAU, m. manteldrager (eons konings) ; yalies, o. mantelzak; kapstok,
m. * -- MONTRE, m. horo/ogiekastje, o. "--31017CHETTES, m. snuiterbakje, o. * — MOUSQUETON, m. haak
aan den bandelier ; haak aan eon horologieketting, rn.
*--PIECE, tn. doorslag, O. "—QUEUE, M. sleepdrager,
M. "—RESPECT, rn. dreigend wapen, O. * --SEL, m. zoutkorf, m. * -- TAPISSERIE, rn. tapijten-deur, V. "—VENT,
m. windbuis van eon orgel, v. "—VERGE, m. roedrager, pedel, m. *--vis, rn` schroefplaat, v. *--voix, In.
spreektrompet, v. roeper, rn.
PORTEE, f. dragt (van dieren), v. ; (44) spoor, bereik, o.;
vatbaarheid, v.; bereik, vermogen, o. bekwaamheid, v.;
de vijf notenlijnen, v. MV.
PORTEMENT, rn. - de croix, afbeelding van den kruisdragenden Christus, v.
PORTER, va. et n. dragon ; brengen, voeren, uitbreiden,
uitstrekken; verdragen, uitstaan ; aanzetten, -drijven,
- sporen, -manen, -radon ; houden, inhouden, bevatten,
behelzen; toebrengen, -dragon ; rigten, wenden; zwanger zijn; dragon, dragtig zijn; (IN) zeilen, koers
houden; - bateau, bevaarbaar zijn (van rivieren) ;
- sur..., - h..., rusten, op iets liggen; reil.en, bereiken,
raken, treffen. SE - , vrf. zich bevinden, varen ; zich
gedragen; zich begeven, zich vervoegen; genegen zijn
tot...; - heritier, zich voor erfgenaam aangeven.
PORTEREAU, m. schutdeurtje, o. stouwsluis, v.
PORTEUR, M. drager, brenger ; vertooner, bonder, M.
* ...TEUSE, f. draagster, houdster, v.
PORTIER, 10, portier, M. "...TIERE, V. portierster ; portier (van eene koets); gordijn (voor ' eene deur), v. -,
a. vache
dragtige koe, v.
PORTION, f. deel, aandeel, gedeelte, o. portie, V.
PORTIQUE, M. zuilengang, rn. "...TOIR, m. houten etensbak,
m. "...TOR, m. zwart nzarmer net goudgele aderen, 0 .
PORTRAIRE, va. portretschilderen, "...TRAIT, in. beeldtenis, v. portret, o. ; gelijkenis, schildering, beschrijving, v.
"...TRAITISTE, M. portretschilder, in. * ... TRAITURE,
f. livre de -, teekenboek, o,
PORTULAN, m. (126) kust- on havenbeschrijving, v.
POSAGE, m. het aanleggen, opslaan; loon daarvoor, O.
POSE , V. het leggen, oprigten van steenen ; uitzetting van
schildwachten; (92) houding van het model, v.
Posg, p. et a. geplaatst, gezet ; bedaard, bezadigd ; voorondersteld, vastgesteld ; (116) op de achterpooten.
* -:SENT, adv. bedaardelijk, met bezadigdheid.
POSER, va. plaatsen, zetten, stollen, leggen ; nederleggen;
vooruit-, vaststellen, vooronderstellen ; (schildwachten)
uitzetten. *-, vn. rusten, liggen.
m. steenlegg er,m.
POSITIF, a. * ... TIVEMENT, adv. stellig, uitdrukkelijk.
in. het stellige, zekere; (98) stellende trap, m.; (109)
voororgel, O. "...TION, f. stand, in. stetting, ligging ;
bonding ; grondstelling, v. * ... TIONNAIRE, M. aanteekenstift (voor landkaarten), v.
POSSEDABLE, a. vatbaar voor bezit, bezeten kunnende
worden. "...DE, a. et m. bezeten ; bezetene, m. * ... DER,
va. bezitten, hebben. SE - , vrf. meester van zich :Avon zijn, meester van zijne driften zijn.
POSSESSEUR, m. bezitter, eigenaar, m. "...SIF, a. (98)
f. bezit, gent, o. ; bezitting, v.
bezittelijk.
eigendom, m. ; bezetenheid, v. "..SOIRE, in. -RENT,
adv. regt van bezitting, v.; rolgens dit regt.
0.
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POU.

Fa. posset (wort van engelsche drank), m.
PossiBILITA, f. mogelijkheid, v. * ...BLE, a. et m. mogelijk, doenlijk; het mogelijke.
POSTAL, a. de posterijen betreffende; loi -e, postwet, v.;
convention -e, postverdrag, O.
POSTCOMMUNION, f. gebed na de kommunie, O. * ...DATE,
f. latere dagteekening dan de ware, v. * ...DATER, va.
later dagteekenen.
POSTE, f. post, v. posthuis, o. ; brievenpost, posterij , v. ; postkantoor, o. ; brievenmaal, v. ; kleine kordonkogel, m.
*-, m. post, m. ambt, o. bediening, v. ; (68) post, m.
* ...TER, va. plaatsen, posteren. SE -, vrf. post vatten,
zich plaatsen.
PosTi:BIEuR, a. "-EMENT, adv. later, jonger; achter;
daarna. * m. het achterste, de bitten, v. mv. "...RIORITA, f. achterldkheid, latere dagteekening, v. *...RITE,
f. nakomelingschap, v. nakomelingen, naneven, m. mv.
POSTES, f. p1. (13) plintversiersels, o. mv.
POSTHUMB, a. na 's vaders dood geboren; nagelaten.
POSTICHE, a. naderhand gemaukt, bijgevoegd, valsch,
onecht ; kwalijk aangebragt. *-, f. (92) kopiierkunst, v.
POSTILLON, m. postrijder, -knecht, postiljon, m.
POSTIQUERIE, f. booze trekken van een kind, m. mv.
POSTLIMINIE, f. herstelling (als voor den oorlog), v.
m.
"...POSER, va. achterstellen, -zetten.
uchtergrond, m. "...-SCRIPTUM, M. naschrift, o.
(1,08,
m.
POSTULANT, M. die jets zoekt to krdgen, verzoeker,
"...LAT, m. eisch, M. "...LATION, I. (83) verzoek, o.
regtsvervolging, v. -s, pl. zoenoffers, a. my. "...LER,
va. et n. om iets verzoeken, naar iets staan; advokaat
- pleitbezorger zijn, een proces voeren.
POSTURE, f. houding, gestalte, v. stand, m. postuur, o.;
toestand, staat, in.
POT, m, pot, m. kan; kan (mast), v. ; - h brai, pikpot:;
- a couvere e, kan met een lid, flapkan ; -a feu, vuurpot ; (138) zwermpot, m. ; - as noir, valstrik, m. * --DEVIN, m. wipikoop, M. * --POURRI, M. mengelmoes, o.
POTABLE, a. drinkbaar ; vloeibaar (van good).
POTAGE, M. soep, potagie, v.; pour tout -, :niet dan.
fornuis, o.; moestuin, m.; jar"-R, M. soeppot,
moestuin, tn. -, a. herbes potageres, moeskruidin
den, o. mv. keukengroenten, v. mv.
POTASSE, I. potasch, v.
a. met potasch.
POTS, a. main -, (lake
gezwollen hand, v.
POTEAU, M. paal, post, Stijl, staak, m.
PcaE, f. potvol, tn. kanvol, v. ; lig. hoop, boil, M.
POTELE, a. vleezig, poezelig, ivollig.
"...LET, m.:kleine
post, - stijl, m. stijltje, a.
POTENCE, f. galg ; kruk, v. ; stut, schoorbalk; arm, M.
POTENTAT, rn. mogendheid, v. potentaut, m. "...TIEL, a.
(22) eene verborgene kracht bevattende.
POTERIE, f. pottenbakkerij, v. aardewerk,
o. ; aardewerkwinkel, M.
POTERNE, f. sluippoort, geheime
looze poort, v.
POTIER, m. pottenbakker,
- d'etain, tinnegieter, m.
POTIN, m. geelkoper, o. klokspijs, v. "...TINIERES, f. pl.
net met naauwe mazen, o. "...TION, f. geneesdrank,
m. drankje, o. * ...TIRON, M. soort van kampernoelje,
v. - duivelsbrood, 0.; soort van pompoen, us.
POU, m. /uis, v. "-ACRE, a. et tn. vuil, slordig ; luizeboo : roerdomp, soort van reiger, rn. * - ACRERIE, f.
morsigheid; fig. vrekheid, v. " - Ail! int. foci!
POUCE, m. duim, m. * ...CIER, m. duimring, duzineling, m.
Pout), tn. pud (russisch gewigt, twintig ned. pond), o.
POUDING, M. pudding, M.
POUDRE, f. stof; poeder, poeijer; strooizand, 0.; - h ea-
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non, kruid, buskruid, o. *-R, va. et n. poederen,poeijeren ;
stuiven. "-RIB, f. het buskruidmaken. * ... DRETTE, f.
drooge mest, m. "...DREUX, a. vol stof, bestoven.
"...DRIER, m. zandkoker, m.; poederdoos, v. ; kruid"...DRIERE, f.
maker, -verkooper zandlooper, m.
kruidmolen ; kruidhoren, m.
POUF, int. pof! "-, m. zeker vrouwenkapsel, o. "-PER,
bersten van lagchen.
vn. - de rire, schateren
POUILLE, m. lijst van kerkamblen, v.
POUILLER, va. schimpen. SE
vrf. zich luizen. * -IE,
"...LES,
f. kleerkamer der armen in een gasthuis, v.
f. pl. gemeene scheldwoorden, o. mv. * ...LEUX, a. et in.
luizig ; luizebos, in. "...LEUSE, f. slet, v. * ...LIER, "...LIS,
M. bedelaarsherberg, -loot, o. "...LOT, in. sijsje, o.
POULAILLE, f. gevogelte, o. "-R, m. hoender-, kip-.
penhok, o. ; vogel-, hoenderkooper, m.
POULAIN, m. veulen, O. * -B, f. (126) galjoen, o.
m. (96) hoogere inzet, m.....LARDB, f. jong gemest hoen, o.
POULB, f. hen, v. hoen, o. kip, v.; (9.,) pot m.; - d'eau,
waterhoen, o. ;
d'Inde, kalkoensche hen, v.
POULET, m. kuiken, kieken; minnebriefje, o. * -TE, f.
jonge hen, v. kuiken, o. ; fig. jonge dochter, deem, v.
POULEVRIN, m. fijn buskruid, 0.; kruidhoorn, m.
POULICHE, POULINE, f. merrieveulen, o.
POULIE, f. katrol, v. windas ; 1126) blok, o. * ...LIER,
va. ophijschen, opligten. * ...LIERIE, f. (126) blokmakerij, v. "...LIEUR, m. blokmaker, M.
POULINER, va. een veulen wespen; jument pouliniere,
veutenmerrie, v.
POULIOT, m. klein windas, o. ; (53) polei, v.
POULIE, f. vast,' - vleezig deel der dieren, o. " - TON,
M. vleeschballetje, o. * - R, M. schreeuwen (van stieren).
POULS, rn. polo, ni.; le - lui bat, fig. hij is bang.
POUMON, m. long ; borst; fig. stem, v.
PO UPARD, m. gebakerd kind, popje,
o. "...FART, M.
soort van zeekrab, v.
POUPE, f. achtersteven, spiegel (van een schip), m.
doekje om een zeeren singer, o.
f. pop, v. ; paruikenbol,
"-LIN, in. porfertje, broedertje, o. "-TIER, m. poppenmaker, -kramer, M. " - TON, m. geregt van gehakt
vleesch, 0.
OUPIETTES, f. p1. gevulde rolletjes of sneedjes kalfsvleesch, o. my.
POUPIN, a. poppig, popachtig. "-, m. modegek, m. "-ER;
va. kinderachtig opsmukken.
POUPON, M. * -NE, f. jong
poezelig kind, popje, o.
POUR, prep. et c. voor, om, omdat, tot, uit, wegens, uithoofde, over, tegen, jegens, naar ; wat betreft. "-, m.
het voor ; - ainsi dire, om zoo to zeggen ;
cet effet,
to diets einde ; - le mains, ten minste ; - lors, alsdan;
peu que, hoe weinig oak, als maar, eenigermate;
que, dat, opdat, ten einde. * - BOIRE, m. drinkgeld,
o. fooi, v.
POURCEAU, m. zwijn, O. "...CH ASSER, va. najagen.
"...FENDEUR, M. doorhakker, kliever ; fig. ijzervreter,
bullebak, snoever, m. * ...FENDRE, va. doorhakken, klieven. "...PARLER, m. mondgesprek, a.
POURPIER, M. (53) postelein, porselein, v. "...POINT, no.
wanzbuis, o.
POURPRE, m. purper, o.; -slak; -koorts, v. *-, f. purperkleur, -stof, v. ; bet purper; (25) de hoogste waned igheid in den staat, v. * ...PRE, a. purperachtig. * ...PRIN,
M. purperrood der bloemen, o.
POURQUOI, c. waaroni. "-, m. het waarom, de oorzaak
daarom, om deze reden ; redenen waarom.
e'est
POURRI, a. verrot, rot, bedorven. *-, m. het verrotte, be-
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dorvene. * - R, va. et n. doen verrotten ; verrotten, rotten, bederven. * - SSAGE, m. het rotten (der lompen).
* -SSOIR, m. rotbak, m. * - TORE, f. verrotting , v. bederf, o.
POURSUITE, f. vervolging ; voortzetting ; bejaging, v. *-s,
p1. vervolging in regten, v. ; processtukken, o. mv.
* ...VANT, m. bejager, aanzoeker, aanhouder, m. * ... VRE,
va. vervolgen; najagen; op jets aanhouden; naar jets
staan; voortzelten, voortvaren.
POURTANT, C. echter, evenwel, nogtans, niettemin.
POURTOUR, m. (13) omtrek, onzvang, m.
POURVOI, m. (83) voorziening in kassatie, v. * ... VOIR a...,
va. van jets
en. voor jets zorgen, ergens in voorzien.
voorzien, verzorgen. SE - , vrf. zich voorzien ; zijne
f.
spijsmagazijn,
"...VOIRIE,
o.
klagten inhrengen.
* ...VOYEUR, m. leverancier, proviandmeester, m.
POURVU, QUE, c. mils, mits dat, als moan
POUSSE. f. scheut, jonge loot (van boomen); dampigheid,
kortademigheid (van paarden), v.; stof (van specerijen),
o.; mijndamp, in. "--DALLE, m. kogelaanzetter; ijzeren laadstok, m. * -- PIED, m. schouw, vlet, v. "—POINTE, m. (107) drevel, no. * - cuL, no. handlanger der
dienders, rakker, dievenleider, m.
POUSSgE, f. (13) drukking (van een muur) ; (126 opwaartsche drukking van het water ; fig. zaak, onderneming, v.
POUSSER, va. stooten, schuiven, drukken; voortstnoten,
-zetten, -duwen; aanzetten, -drifren ; inslaan, indrijven ; verlengen, uitbreiden ; bevorderen, voorthelpen;
aandrijven, -sporen, -zetten; tergen ; - a bout, tot het
uiterste drUven, ten hoogste beleedigen. *-, vn. (van
gewassen) schieten, uitbotten; (op den vijand enz.) losgaan ; (112) dampig zijn. SE - , vrf. zich zelven in de
wereld doen voortkomen.
POUSSET, m. zwart
vuil zout, 0. * -TE, f. speldenspel
(der kinderen), o. * ... SEUR, m. drijver, aanzetter, m.
f. drijfster, v.
POUSSIER, m. stof, gruis (van kolen, kruid), o.
RE, f. stof, o. * ... SIgREUX, a. vol stof, stoffig.
POUSSIP, a. kortademig, dampig.
f. zevengesternte,
POUSSIN, m. kuiken, kieken, o.
o. ; klokhen met hare kiekens, v.
POUSSOIR, m. trek-, stootijzer, o. ; drukker aan een repetitie-horologie, m.
POUT'S, in. deurtje in eene groote deur, O.
POUTRE, m. balk, m. "...TRELLE, f. kleine balk, m.
POUVOIR, vn. et a. kunnen, vermogen. SE -, vrf. mogem. vermogen, aanzien, gezag, o. magt, v.;
lijk zijn.
volmagt, v.; fonde de - , gevolmagtigde, m.
plein
POUzzOLANB, f. zavel, zavelaarde, v.
PRAGMATIQUE, f. kerkelijke verordening, v. *-, a. sanction - , (23) pragmatische sanctie, v.
PRAIRIAL, m. (26) Weidemaand, v. * ... RIE, f. weiland,
o. weide, v. weidegrond, m. grasveld, o.
PRALINE, f. suikeramandel, m.
PRAME, f. praam (vaartuig), v.
PRATICABLE, a. doenlijk, uitvoerlijk; bruikbaar, begaanbaar. * ... TICIEN, m. praktizijn, regtshancletuar ; praktizerend zeer ervaren arts, m. "...TIQUE, f. oefcning,
praktijk; nit-, beoefening, v.; gebruik, o. ; regtshandel,
m. -oefening, v. ; kalant; (126) loods, m.; vrije landing en ontscheping, v. - s, pl. listen, praktijken, v. mv.
-, a. oefenend, pruktisch. * ... TIQUEMENT, adv. in -,naar volgens de praktijk. * ... TIQUER, va. et n. oefenen, uitoefenen; praktizeren (als doctor, als advokaat);
omgaan, verkeeren; verleiden, omkoopen; aanbrengen.
SE - , vrf. plaats hebben, geschieden.

PRE,

m. weide, wei, v. weiland,

O.

m. betaling voor de levering, v. * ... ACHETER,
va. voor de veiling koopen. * ... AGE, m. weide, v. weideregt, o,
PREALABLE, a. * - MENT, adv. voorafgaand, voorloopig ;
vooraf.
PRAAMBULE, m. voorafspraak, inleiding ; wijdloopigheid, v.
PREAU, m. kleine weide, buitenpla,ts, v. ; bleekveldje, o.
PRgAVIS, m. voorafgaand advies, o.
PRPRENDE, f. prove, v.; domheersckap, o. * ... DIER, m.
provenier,
PRECAIRE, a. "-MENT, adv. bit vergunning ; onzeker.
*-, m. (83) vruchtgebruik, o.
PRECAUTION, f. voorzorg, behoedzaamheid, omzigtigheid,
v. " - Ng, a. om-, voorzigtig, behoedzaam. * - NER, va.
behoeden, bewaren. SE -, vrf. voorzorg gebruiken. * - NEUX,
a. behoedzaam.
PR E CEDENT, a. * ... DEIVIMENT, adv. voorgaand, vorig ;
voorheen, to voren. "...DER, va. voorafgaan, voorgaan;
den voorrang hebben.
PRECEINTE, f. (126) berg-, barkhout, o.
PRECENTEUR, * ...CHANTRE, m. voorzanger,koormeester, m.
PRgCEPTE, in. leer, v. ; voorschri ft, o. les, v. ; gehod, O.
"...TEUR, m. leermeester, onderwijzer, in. * ... TORAL, a.
schoolmeesterlijk. * ... TORAT, m. leermeesterschap, O.
* ...TORIAL, a. eenen leermeester hehoorende. * ... TORIALE, f. jaarwedde voor een kapittelsonderwijzer, v.
teruggang der
PRECESSION, f. - des equinoxes, (101)
nachteveningspunten, m.
PRECHE, f. leerrede, preek, predikatie ; kerk (der protestanten), v. * ... CHER, va. et n. prediken; voorprediken,
vermanen; roemen. * ... CHERESSE, f. dominikaner-non,
v. * ... CHEUR, m. (97) vervelende zedeprediker, m. - s,
freres - s, dominikaner-monniken, m. my.
PRECIEUSE, f. vrouw die gemaakt (gealfekteerd) in hare manieren of in hare taal is, v. nufje, o. "...CIEUX, a. kostbaar,
dierbaar ; edel (van diamanten) ; gemaakt, gedwongen.
* ...CIEUSEMENT, adv. zorgruldigltk, als jets kostelijks.
PRECIPICE, m. afgrond, in. (ook fig.). * ... PITAMMENT, adv.
haastiglijk, hats over kop. "...PITANT, tn. (90) bezinkingsmiddel, o. * ... PITATION, f. overhaasting. overitling,
v. ; (90) bezinking, v. m. (90) bezinksel, o.
* ...PITER, va. nederstorten, -werpen; overhaasten, -ijlen ; (90) doen zinken. SE - , yd. zich storten, nederstorten; zich overhaasten, - overijlen.
PRPCIPUT, m. (83) von: uitgift, -making, v.
PRECIS, m. kort begrip, o. ; korte en zakelijke inhoud, m.
* -EMENT, adv. juist, stipt, naauwkeurig; zakeljk,
naauwkeuriglijk. * - ER, va. juist opgeven.
f. juiste
naauwkeurigheid, v.; juiste bepaling, v. * - TE, f. kerkelijk ambtbekleeder van wege den keizer, no.
PRECOCE, a. vroeg rijp (ook fig.) ; voorbarig. * -8, f. p1.
vroegrijpe kersen, v. my.
f. vroege rijpheid,
rijpheid voor den tijd, v.
PligCOMPTER, va. vooruit afrekenen, - aftrekken.
PRgCONISER, va. een benoeollen bisschop als zoodanig
bevoegd verklaren (door den pans) ; fig. ophemelen.
f. deze pauselijke verklaring, v.
PRECURSEUR, ni. voorlooper (van Johannes sprekende);
voorbode, m.
PREIDECEDER, vn. voor - , vooraf overlijden. * ... DECES, no.
(83) het vooroverlijden. * ...DgCESSEUR, m. voorganger,
m. - s, pl. voorzuten, no. mv.
PREDESTINATION, f. voorbeschikking, predestinatze, v.
*...TINE, a. et m. voorbeschikt; (ter zaligheid) uitverkorene, m. * ...TINER, va. (31) voorbeschikken.
PRgACHAT,
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PREDETERMINATION, f. (31) voorbesluit, 0. -bepaling, v.
* ...MINER, va. vo'irbeschikken, -bestemmen, -bepalen.
PRADIAL, a. land- en erfgoederen betreffende.
PREDICABLE, a. hetgene van eene zaak gezegd kan worden. * ...CAMENT, m. hoofddenkbeeld, o.; bon -, mauvais
goede
kwade naam, m. * ...CANT, M. (97)
predikant der protestanten, m.
* ...CATEUR, m. prediker,
predikant, M. * ...CATION, f. prediking ; predikatie, v
* ...CATRICE, f. predikster (bij de kwakers), v.
PREDICTION, f. voorzegging, voorspelling, v.
* ...DILECTION, f. bijzondere liefde, vooringenomenheid, v. "...DIRE, va. voorzeggen, voorspellen. * ...DOMINER, vn. heer-

schen, de overhand hebben; bovendrijven.
PREEMINENCE, f. voorrang, m. ; grootere voortreffelijkhezel, v. "...EMINENT, a. voortreffelijkst, verhevenst.
* ...EMPTION, f. voorkoop, M. * ...EXCELLENCE, f. bijzondere voortreffelijkheid, v.
"...EXISTANT, a. voorafbestaande. * ...EXISTENCE, f. voorbestaan,

vn. voor

vooraf

eerder bestaan.

PREFACE, f. voorrede, v.; ingang
m. begin der mis, O.
PREFECTURE, f. prefektschap, o. prefektuur, v.
PREFERABLE, a. * -MENT, adv. beter, verkieslijk, de
voorkeur ver4ienende ; bij voorkeur. * ...RENCE, f. voorkeur, preferentie, v. * ...RER, va. de voorkeur geven,

voortrekken, de voorkeur geven, liever hebben.
PRgFET, tn. prefekt ; (25) landvoogd, M.
PRgFICE, f. (77) huilster bij de lijkstaatsien, v.
PREFINIR, va. (83) bepalen, vaststellen.
PREFIX, a. (83) bepaald, bestemd, gesteld, vast. *-ION,

f.

bepaling, v. ; bepaalde tijd, m.
PREHENSION, f. inbeslagneming, v. het wegnemen.
PREJUDICE, m. nadeel, o. schade, v. ; porter -, benadeelen. * ...DICIABLE, a. nadeelig, schadelijk. * ...DICIAUX,

a. frais
proceskosten die vooraf moeten betaald worden, en. mv. "...DicIEL, a. (83) vOOr de hoofdzuak to
beslissen. * ...DICIER, vn. benadeelen, afbreuk. doen.
PREJUGE, tn. vooroordeel; voorafgaand vonnis ; voorteeIcon, O.
va. voorloopig vonnissen, - beslissen;
gissen, vermoeden.
PRf?,LART, tn. i126) presenning, v. denkbeeld,
O.
PRgLASSER (SE), vrf. eene trotsche bonding aannemen,
stutig daarheen stappen.
PRELAT, M. kerkvoogd, prelaat, m.
*-ION, f. regt %van
kinderen op de ambten on bedieningen hunner ouders,
O. * -URE, f. waardigheid eons prelaats, v.
m. *-R, a. met paw.PRELE, f. (53) paardenstaart,
denstaart wrijven.
* ...LEPRgLEGS, M. vooruitmakitzg (bij testament), v.
GUER, va. voornitmaken (bij testament). k ...LE VEMENT,
m. het vooraf ligten, aftrekken. * ...LEVER,Va. vooraf-ligten.
PRE LIMIN AIRE, a. voorafgaand, voorloopig ; diseours
voorrede, v. voorberigt, voorwoord, o.
in. pl. voorafgaande punten, o. mv. (preliminarien). ir - MENT,
adv. voorloopig.
PRELUDE, no. voorspel, o. -zany, rn. preludium, o.;
voorbereiding, inleiding, v. voorbode, m. " - R, vn. vooruitspelen, -zingen (om, den toon to seven), preluderen.
PRE M ATURE, a. " - MENT, adv. vroeg, to vroeg rijp ;
voorbarig, -lijk. * ...RITE, f. al to vroege rijpheid, V.
PREMEDITATION, f. voorbedachtheid, voordacht, v. "...DITER, va. vooraf bedehken, to mren overleggen.
PRE MICES, f. pl. eerstelingen, m. mv. (ook, fig.).
PREMIER, a. et s. eerste, vorige ; voornaanzste, opperste.
* ...MIEREMENT, adv. eerst, eerstelijk, ten eerste, eerstens.
PREmissEs, f. pl. (121) de twee eerste stellingen cotter
sluit•ede, v. m e. " ...MOTION, f. (31) working Gods op

den wil, v. * ...MUNIR, va. voorzien, uit voorzorg beveiligen. 8B
vrf. zich voorzien, zich met voorzorg
wapenen.
a. neembaar, winbaar ; fig. omkoopbaar.
va. nemen, aannemen, vatten; aanvatten,
-grijpen, -tasten ; vangen ; vatten, gevangen nemen;
ontvreemden, stolen, ont-, wegnemen ; bemagtigen, innemen, veroveren, vermeesteren ; begrijpen, verstaan,
opvatten, opnemen ; nemen, innemen ; nuttigen, gebruiken ; drinken (koffij thee enz.) ; vooronderstellen; - pour,
houden. *-, vn. voortkomen, groeijen ; bevriezen, stollen,
stremmen ; (eon wog) inslaan ; aftrek hebben, opnemen ;
verkocht gesleten worden. SE -, vrf. zich houden,
zich vasthouden ; hangen blijven; vast blijven; stollen,
runnen; beginnen. * ...NEUR, m. nemer,.huurder, pachter, m. ; d'oiseau, vogelvanger, m. * ...NEUSE, f. neemster ; pachtster, V.
PRgNOM, M. voornaam, doopnaam, m. "...NOTION, f. (57)
voorloopige kennis, v.
PREOCCUPATION, f. vooringenomenheid, v. vooroordeel, o.
"...00CUPER, va. voorinnemen. SE -, vrf. vooroordeel
opvatten, vooringenotnen zijn.
PREOPINANT, tn. die het eerst zijn advies uitbrengt ;
eerste spreker in eene vergadering, m.
vn
het eerst zijn gevoelen zeggen, - zijn advies uitbrengen.
PREPARATIF, m. *-s, pl. toebereidselen, toerustingen,
o. v. mv. *...RATION, f. voor-, toebereiding, v. * ...RATOIRE, a. vOorbereidend, voorloopig.
* ...RER, va. bereiden, klaarmaken, toe-, voorbereiden. SE - , vrf. zich
gereed maken, voorbereiden; toerusten, schikken.
PREPONDERANCE, f. fig. overwigt, o.; meerderheid van
gezag, v. ; aanzien o. invloed, M. * ... DERANT, a. fig.
overwegend.
PRE P OSE , m. aanqestelde, opziener, M. * ... POSER, va.
aanstellen. * ...POSITIF, a. voorzettend.
,
f. (98) voorzetsel, o.
PREPUCE, ID. (74) voorhuid, V.
PREROGATIVE, f. voorregt; prerogatief, O.
PRES, pr. et adv. bij, digt bij, nevens; bijna, omtrent;
a cela
behalve 40; a peu
Nina, to naasten bij.
PRESAGE, m. voorteeken, o. * -R, va. voorbeduiden, yourspellen, voorzeggen; gissen, vermoeden.
PRESBYOPIE, f. vergezigt, o. het van verre beter zien
dan van nabij. "...TE, m. et f. die van verre beter ziet
data van nabij.
PRESEYTERAL, a. priesterlijk. * ...TLI.E, M. pastoorshuis,
o. pastorij, v. * - TERIANISME, M. presbyteriaansche
sekte, hare leer, v. * ...TERIEN, M. presbyteriaan, m.
PRESCIENCE, f. (81) voorkennis, wetenschap (van God), v.
PRESCRIPTIBLE, a. (83) aan verjaring onderhevig.
* ...TION, f. verjaring, V.
PRESCRIRE, va. voorschrijven, als verjaard verklaren.
vn. verjaring verkrzjgen. SE - , vrf. zich con pligt
opleggen; verjaren.
PRESEANCE, f. voorzitting; hoogere
eereplaats, V.
PRESENCE, f. tegenwoordigheid, V. bijzijn, O.
PRESENT, M. het tegenwoordige; (98) tegenwoordige ttjd,
m. *-, geschenk, o. *-, a. tegenwoordig, aanwezig,
aanzvezend ; h
tegenzvoordig, titans, nu. " - ABLE, a.
gevoegrlijk voor to stollen, aan to bieden. * - ATEUR,
m. voorsteller (tot eon geestelijk ambt), m. * - ATION,
f. .voorstelling, overreiking,vertootzing, v. * - EMENT, adv.
tegenwoordig, nu. * - ER, va. aanbieden, overgeven;
voorstellen, vertomen, voordragen. SE - , vrf. zich peetoonen ; zich aanbieden, zich opdoen; zich aanmelden.
PRESERVATEUR, a. behoedend. * ...VATIF, a. et m. voorPRENABLE,

PRENDRE,

PRE.
behoedend; behoedmiddel, 0. * ...vATION, f. voorbehoeding, v. * ... VER, va. behoeden, bewaren.
PRESIDENCE, f. voorzitterschap, o. * ... DENT, M. voorzitter, president, m. "...DENTE, f. presidentsvrouw,
voorzitster, v. "...DENTIEL, a. van den president, ten
zijnen huize. * ... DER, vn. et a. voorzitten, presideren.
"...DIAL, M. et a. landgeregt, 0. ; landgeregtelijk. -EMENT, adv. van het landgeregt, zonder appel. "...DIAUX, m. pl. regters van een landgeregt, in. znv.
PR1SOMPTIF, a. vermoedelijk (van erfgenaznen). "...TION,
f. vermoeden, o. ; verwaandheid, laatdunkendheid. v.
"...TUEUX, a. ...SEMENT, adv. laatdunkend, verwaand;
met verwaandheid.
f. schiereiland, o.
PRESQUE, adv. bijna, bijkans.
PRESSANT, a. dringend, haastig ; hevig, gevoelig.
PRESSE, f. gedrang, o. ; klem, v. ijver, nu.; pressing (van
matrozen); pers, drukpers, v. *...sg, a. haastig.
PRESSENTIMENT, M. voorgevoel, 0. * ...TIR, va. voorgevoelen, een voorgevoel hebben ; toetsen, polsen.
PRESSER, va. persen, uitpersen, drukken, to zamendrukken ; benaauwen, in het naauw brengen; haasten,
verhaasten, jagt maken. "-, vn. haast
spoed hebben,
geen uitstel lijden; (van pijnen) levendig
hevig zijn.
elkander dringen; gedrongen
SE -, vrL et vr. zich
warden; zich haasten, zich spoeden. * ... SEUR, ni. perser,
parser (van stollen), m. "...SIER, m. drukkersknecht,
m. *...SIF, a. drukkend, klemmend. *...sioN, f. persing,
drukking, v. "...Ks, m. uitgeperst sap, 0. "...STROSTRES,
m. pl. kortsnavelige vogels, m. inc. "...SOIR, rn. wijnpers ; perskuip, v.
PRESSURAGE, m. het uitpersen; persloon; geperste, o.;
slechte wijn, m. "...RER, va. uitpersen ; wijn person;
fig. uitmergelen "...REUR, m. wijnperser, M.
PRESTANCE, f. statigheid, deftigheid, v. * ...TANT, M.
(76) prestant , m. "...TATION, f. - de sennent, eedsaflegging, v.
PRESTE, a. et int. vlug ; gaauw! * - MENT, adv. behendiglijk,
met gaauwheid. "...TESSE, f. gaauwheid, behendigheid, v.
PRESTIDIGITATEUR, m. goochelaar, m. "...GITATION, f.
begoocheling, v.
PRESTIGE, m. begoocheling, verblinding, v. * ...GIEUX, a.
wonderlijk.
PRESTO, adv. (109) sckielijk, gezwind. "-LET, M. (97)
geestelijke zonder verdienste, m.
PRESUMABLE, a. vermoedelijk. * ...SUNER, va. vermoeden.
"...SUPPOSER, va. vooronderstellen. "...SUPPOSITION, f.
vooronderstelling, v.
PRESURE, f. leb, lebbe, v. stremsel, o.
PRET, rn. leening ; geleende som, - zaak, v.; voorschot
eons pachters, 0.; ‘68) soldij, v. "-, a. gereed, bereid,
op het punt van.
PRETANTAINE, f. courir la -, op den tril gaan, lanterfanten.
PRETENDANT, 111. die naar iets staat of dingt, die aanspraak op iets maakt ; pretendent (naar een Croon), tn.
"...DRE, va. et n. vorderen, begeeren, verlangen ; staande
houden; willens voornemens zijn; wanen. "-DU, a.
gewaand, ondersteld, vermeend ; zoogenaamd.
bruidegom, at. -E, f. braid, v.
PRETE-241mi, m. naamleener, zetbaas, m.
PRETENTLEUX, a. ingebeeld, verwaand. "...TION, f. aanspraak, vordering, v. ; voorgeven, o. aanmatiging, preSenile, v. -5, pl. verwaandheid, v.
PRkTER, va. leenen, uitleenen, ter leen geven; verleenen,
verschaffen ; - la main, de hand bieden ; - serment,
een eed afleggen, zweren. SE -, vrf. toegevend zijn, over
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zich laten beschikken, zich verleenen. *-, vn. rekken,
meegeven (als leder enz.).
PRET E RIT, M. (98) verledene tijd, m. "-ION, PRETERMISSION, f. (8 ) geveinsde uitlating, v. ; (83) het voorbijgaan van een natuurlijken erfgenaam in een testament.
PRETEUR, m. (25) praetor, M.
PRkTEUR, m. leener, M. "...TEUSE, f. leenster, v.
PRETEXTE, m. voorwendsel, o. uitvlugt, v.; schijn, dekmantel, m. "-R, va. voorwenden, voorgeven; bewimpelen,
bedekken.
PR1TENTAILLE, f. belegsel, uitgesneden sieraad (op vrouwenkleeren), o.; fig. ligte bijzaken, kleinigheden, v. my.
* -R, va. met belegsels versieren.
PRftOIRE, tn. (25) plaats waar de praetor regt sprak, v.
huis eons praetors, o. ; prefet du -, (25) opperste der
lijfwacht, tu. "...TORIEN, a. van een praetor, praetoriaansch. - S, pl. (25) pretorianen (lijfwacht ► , tn. mv.
PRkTRAILLE, f. (97) priestervolk, o. * ... TRE, m. priester, tn. "...TRESSE, f. priesteres, v. "...TRISE, f. pries.•
terdom, o. priesterschap, v.
PlaA`URE, f. (25) waardigheid -, v. ambt eens praetors, o.
PREUVE, f. bewijs, blijk, o. proof, V.
PREUX, a. et m. dapper, moedig, kloek ; dappere, m.
PREVALOIR, va. overtrellen, de overhand behouden, meer
vermogen. SE - DE, vrL zich bedienen van..., zich iets
ten nutte maken.
PREVARICATEUR, a. et m. trouweloos, ziinen pligt verzakende ; beide partijen bedienende (van advokaten ens.).
* ...RICATION, f. pligtverzaking (in regtsbedieningen
ens.), v. "...RIQUER, vn. tegen trouw en pligt handelen,
zijn pligt verzaken.
PREVENANCE, f. gedienstigheid, beleefdheid, v.; verpligtend voorkomen, 0. * ...VENANT, a. voorkomend, gedienstig, znnemend. "...VENIR, va. voorkomen, verhoeden;
voo•innemen, waarschuwen, verwittigen, onderrigten.
PREVENTIF, a. voorkomend. "...TION, f. vooringenomenheid, v.; vooroordeel, o. ; en -, in staat van beschuldiging, in voorarrest.
PREVENU, ut. * -E, f aangeklaagde, beschuldigde, m. en v.
PREVIGILE, f. voor-vooravond,
f. (31) vooruttzigt, 0. "...VOIR, va. voorzien, vooruitzien.
PREveer, m. hoofdopzigter ; opper-, halsregter, provoost,
tn. "-AL, a. -EMENT, adv. opperregterlijk; sander appel. halsregtersambt, gebied, o.
PRC,NOYANCE, f. vooruitzigt, o. ; voorzigtigheid, voorzorg,
V. "...VOYANT, a. vooruitziende, voorzigtig, behoedzaam.
PRIAPPE, f. zedeloos gedicht, 0.
PRIE-DIEU, m. bidbankje, bidstoeltje, o.
PRIER, va. et n. bidden, verzoeken, smeeken; noodigen,
verzoeken, vragen; un prie, een genoodigde. *...ERE, f.
gebed ; verzoek, o. bode. v.
PRIEUR, tio. prior, nt. * -5, f. priores, v. *-i, m.prioraat, o.
lagere school, v.;
PRIMAIRE, a. eerstbeginnende; ecole
assemblee
grondvergadering, v. ; instruction -, lager
onderwijs, o.
PRIMAT, m. opperste kerkvoogd, primaat, m. * -IAL, a. egli se -e, primatiale kerk, hoofdkerk, v. "-IR, f. primaatschap, o.
PRIMAL- 1'E, f. eerste rang,
(96) voorhand, v.
PRIME, f. premie; fijnste spaansche wol, v. ; 104 van
een grein, 0. ; (91) eerste stelling, v. ; (140) eerste der
getijden; - de la lune, (101) nieuwe nzaan, v. nieuw
licht, o. ; de - abord, bij den eersten opslag. "...MER,
vn. et a. voorzijn, de loef afsteken. f. nieuwe
tijd (van ooft ens.), nt. -s, pl. eerste vroegtijcligevruchten ens., v. My. "-VERE, f. sleutelbloem, v.
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PRIMICERIAT, M.

deken,

PRO.
dekenschap, o. * ...CIN, "...CIER, m.

PRO.
duister ; als vraagstuk.
vraagstuk, problema, o.

m. twijfelachtig

PROBOSCIDE, f: (116) olifantssnuit; ingewandsworm, m.
PRIMITIF, a. * ...TIVEM ENT, adv. eerst, oorspronkelijk;
* ...DIENS, M. pl. snuitdieren, a. mv.
mot primitsf, grondwoord, wortelwoord, O.
PRoaDE, in. handelwijze, v. gedrag, o. * ...DER, vn. voortPRIMO, adv. eerstelijk, in de eerste plaats. "-GENITURE,
komen,
voortspruiten, onlstaan ; handelen, to work gaan;
O.
f. regt van eerstgeboorte,
procederen; uitgaan (van den Heiligen Geest). *...DURE,
PRIMORDIAL, a. eerste, oudste (van oorkonden).
f. pleit-, regtshandel, m. regtspleging, v. proces, O.
PRINCE, m. vorst, prins ; fig. voornaamste, m. '-RIB, f.
PROCELL AIRE, ns. stormvogel, m.
dekenschap, O. * ...CESSE, f. vorstin,prinses,v.
PROaS, m. geding, regtsgeding, pleidooi, proces, o. regtsa. vorstelijk (van abdijen).
zaak, -handel, in.; - verbal, schriftelijk verslag, proPRINCIPAL, M. voornaamste, o. ; hoofdzaak, v. -punt, o.;
cesverbaal, o. notulen, v. inv.
-scm, v. -persoon; meester ; principaal, rektor eener
PROCESSIF, a. pleitzuchtig, proces-ziek.
school, m. *-, a. voornaamst, hoofdzakelijk. * -EMENT,
PROCESSION, f. processie, v. plegtige omgang, tn. *-NAIadv. voornamelijk, hoofdzakelijk. f. rektorRES, f. pl. rupsen die in reijen gaan, v. my. * -NAL ,
schap, O.
* -NEL, m. (49) gezangboek bij procession, o. * -NELLEPRINCIP AT, M. (25) opperste waardigheid in den raad,
MENT, adv. in processie.
v. * ...PAUTE, f. vorstendom, o. ; vorstelijke waardigheid, v.
hoordbe-: PROCHAIN, a. naast, naastbijgelegen; aanstaande, toe-,
PRINCIPE, M. begin, beginsel, o. oorsprong,
eerstkomende. "-, CD. naaste, evennaaste, evenmensch,
standdeel, o. -stof, v. ; grondbeginsel, o. -regel,
m. * -MENT, adv. eerstdaags.
"-s, in. pl. grondbeginselen, -stellingen, regelen.
prep., a. et adv. bij, nabij, digt, kort bij, naast; .
PROCHE,
* ...PION, M. vorstje, O.
- parent, bloedverwant, m. -8, pl. bloedvrienden, naastPRINTANIER, a. tleur printaniere, lentebloem, v. * ...NIERE,
bestaanden.
f. groentesoep, v.
PROCHRONISME, tn. te vroege stelling eener gebeurtenis, v.
PRINTEMPS, rn. lente, v. voorjaar, o. ; fig. jeugd, lente, v.
PROCLAMATION, f. openbare uitroeping, afkondiging, proPRIONE, ns. houtkever, m. * ...NODE, a. zaagvormig.
klamatie, v. * ...MER, va. openlijk uitroepen,afkondigen,
PRIOR AT, in. prioraat, O. * ...RITE, f. voorrang, voorgang,
proklameren.
m. meerderheid, v.
PROCONSUL, M. (25) landvoogd, stadhouder, M. "-AT, m.
PROS, p. et a. genomen; fig. beschonken ; bedrogen.
landvoogdij, v.
PRISE, f. weg-, inneming, verovering, bemagtiging, inbezitPROCRASTINATION, f. verdaging, V. * ...CREATION, f.
neming ; gevangenneming, aanhaling, vungst, v. ; buit,
(cling, voortteling, v. * ...CRE ER, va. voorttelen.
roof, prijs (genomen schip), m. ; handvatsel; snuifje (tabak), o.; twist, m. ; - de corps, personeel arrest, o. PROCURATEUR, ns. (77) overheidspersoon, prokurator;
gevolmagtigde, prokuratiehouder, m. *...RATION, f.
lijfsdwang, m. gijzeling, v.; en venir aux -, en etre
f.
volmagt, prokurutie, v. * ...RATRICE, f. vrouw die eene
any prises, handgemeen worden, vechten.
volmagt heeft, v. * ...RE, f. verzorgersambt in kloosters, O.
schatting, wuardering, taxatie, v. * ...SER, va. s chatten,
* ...RER, va. verschaiten, bezorgen ; te weeg brengen .
waarderen ; achten. *...sEuR, m. schatter, waardeerder;
*...R,EuR, nl. pieitbezorger, gevolmagtigde, regtsvordevendumeester, M. * ...SEUSE, f.
snuiver, m. ; huissier
roar, prokureur, in. * ...REUSE, f. (97) prokureursvrouw ;
snuifster, v.
fig. onderhandelaarster, v.
PRIS31 ATIQUE, a. prismatisch, kantig. * ...ME, M. kant,
PRODIGALEMENT, adv. overdadiglijk, verkwistend. * ...GAzuil, v.; prisma, o.; fig. wijze van zien, v.
LITE, f. overdadigheid, verkwisting, v. "...GE, in. wona. kantzuilig.
der, o. wonderdaad, v. -week, O. "...G1EUX, a. wonderPRISON, f. gevangenis, v. gevangenhuis, o. kerker, M.
baar, gedrogtelijk. "...GIEUSEMENT , adv. wonderbaar* -NIER, a. et m. gevangen; gevangene, in. * -NIERES,
lijk, zeer, heel; geweldig, ontzaggelijk. * ...GUE, a. et in.
f. pl. garen stof, v.
verkwistend, doorbrengend; doorbrenger, m. "...GUER,
PRIVATIF, a. (98) beroovend. * ...TION, f. berooving, v.
adv.
doorbrengen, verkwisten, verspillen. * ...TOIREMENT,
va.
...TIV
EM
ENT,
*
verlies, o. ; derving, ontbering, v.
adv. ;83) op eene verraderlijke wijze.
bij
PRODROME, ns. inleiding, v. ; voorbode, voorlooper, ns.
PR IVAUTE , f. at te groote gemeenzaamheid, v.
* ...DUCTIF, a. voortPRODUCTEUR, r ► . voortbrenger,
p. et a. bePRIVE, m. sekreet, heimelijk gemak, o.
brengend. * ...DUCTION, f. voortbrenging, v. ; voortbrengroofd, ontbloot, ontzet, verstoken, bijzonder ; privaat,
sel,
produkt,
o.;
(83)
inlevering
van
bewijsstukken, v.
ambteloos, afgezomterd ; gemeen, gemeenzaam, tam;
* ...DUIRE, va. telen, voortbrengen; vruchten dragon ;
geheimraad ; conseil -„yeheime rand.
conseiller
opbrengen; veroorzaken; invoeren; bewijzen bijbren* ITER, va. berooven, ontblooten; lam waken, temmen.
gen, inleveren. SE -, vrf. zich bekend doen worden.
SE -, vrf. zich berooven ; zich onthouden.
"...DUIT, m. opbrengst, v. beloop, o. uitkoinst, v. proPRIVILEGE, in. voorregt, privilegie, o. vrijheid, v. "...LEdukt, resultant, o. uilslag,
Gif:, a. et ► 11. bevoorregt ; beroorregte,
PROE MINENCE, f. uitstek; het uitsteken.
n ► . p•ijs, ui. waarde, v.; au - de, in vergelijking
a. uitstek-end.
van ; ten koste van; de -, kostbaar ; a bon -, goedkoop;
"...F A PROFANATEUR, rn. ontheiliger,Ailigschenner,
hors de -, zeer duur, at te duur.
brATIoN, f. ontheiliging, ontwijding, v. * ...FANE, a. et
PR OB A BILITE , f. waarschijnlijkheid, v. *... B ABLE, a.
onheilig,
ongewijd,
profaan
;
oneerbiedig
;
wereldsch;
a.
(83)
en
form.
...BANTE,
M ENT, adv. waarschijnlijk. *
-R, va. oiztheigoddelooze, ongewijde, oningewijde,
* -BATION, f. proeftijd (in
► e -, in echten 'rem.
ligen, ontwijden ; profaneren; misbruiken.
i.loosters), M.
f. eerlijkheid, PROFERER, va. uitspreken, uiten.
PROBE, a. eerlijk, regtschapen.
PROF E S, "...FESSE, a. et m. f. die de kloostergelofte
regtschapenheld, v.
k ...FESSER, va. openlijk belijden ; eene kunst
PROBLEMATIQUE, a. * -MENT, adv. twijfelachtig,onbeslist,
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of een handwerk) uitoefenen ; in het openbaar leeren.
"...FESSEUR, m. meester, leeraar, hoogleeraar, M. * ...FESSION, f. bekentenis, kloostergelofte, v. ; beroep, bedrijf,
handwerk, o. hantering, professie, v. ; openbare verklaring, v. * ... FESSORAL, a. tot het leeraarsambt behoorende. * ...FESSORAT, m. hoogleeraarsambt, beroep
eens leeraars, O.
PROFIL, m. schildering van ter zijde, v. halfgezigt, o. ;
(13) gezigtsstand, m. profiel, O. *-ER, va. van ter zijde
afteekenen, afschetsen.
PROFIT, m. winst, v. voordeel, nut, gent, profijt, o. "-ABLE, a. voordeelig, nuttig, dienstig. * - ER, vn. winnen,
voordeel doen, nuttig zijn; vorderingen maken; toenemen, wassen, voortkomen.
PROFLUER, vn. voortvloeijen, ontstaan.
PROFOND, a. diep, ondoorgrondelijk ; grondig ; groot, uitstekend ; diepzinnig. "4MENT, adv. zeer diep. * - EUR,
f. diepte ; verborgenheid, ondoordringbaarheid ; diepzinnigheid, v.
PROFONTIL a. (126) diepgaande.
PROFUgMENT, adv. rijkelijk, kwistig. "...sioN,f. overvloed, m. ; overdaad, verkwisting, v.
PROGENITURE, f. kroost, o.
PROGRAMME, m. aankondiging, v. berigt, programma,
o. ; uitnoodigingsbrief, rn. ; lijst van bepaalde werkzaamheden, v.
PROGRES, m. voortgang, m. vordering, v. ; aanwas, m.
toeneming, v. ; faire des -, vorderingen maken.
PROGRESSER, vn. vorderingen maken. * ...SIF, a. voortgaande.
f. voortgang, m. reeks, progressie, v.
* ...SIVEMENT, adv. bij voortgang, trapsgezoijze.
PROHIBER, va. verhieden. * ... BITIF, a. verbiedend ; systeme -, verbodstelsel, O. * ...BITION, f. verbod, O.
PROLE, f. prooi, v. ; roof, buit, M.
PROJECTILE, M. omhoog geworpen ligchaam, projektiel, o.;
born, granaat, v. "...TION, f. omhoogwerping eens ligchaams ; (van een ligchaam beweging) ; projectie, whets,
v. * ... TURE, f. (13) uitstek, O.
PROJET, M. ontwerp, voornemen, o. ; whets, v. * -ER, va.
ontwerpen, voornemen, beranzen ; schetsen. *-EuR, m.
plannenmaker, M.
PROLATION, f. (109) sleping, roulade, v.
PRoaoomErtEs, m. pl. bangs
uitvoerige voorrede, v.
PROLEPSE, f. (81) voorkoming der tegenwerpingen, v.
PROaTAIRE, M. persoon van de armste volksklasse, M.
* ...TARIAT, rn. arms dagloonersklasse, v.
PROLIFIQUE, a. voorttelend.
PROLIXE, a. * - MENT, adv. langwijlig, wijdloopig. * ...LIXITA , f. wijdloopigheid, langwijligheid, v.
PROLOGUE, M. voorrede, voorafspraak ; inleiding, v.;
(108) voorspel, O. "...LOCUTEUR, m. spreker (voorzitter)
in het engelsche Hoogerhuis, M. * ... LOGIES, f. pl. (77)
feesten vO6r den oogst, o. mv.
PROLONGATION, f. verlenging, prolortgatie, v. uitstel, O.
"...GEMENT, m. verlenging (van een muur enz.), v.
* ...GER, va. verlengen, uitstellen, verschuiven ; langer
maken; (126) een whip op zijde komen.
PROLUSION, f. voorspel, o. ; inleiding, v.
PROMENADE, f. wandeling ; wand elplaats , v. ; - en carrosse,
- en bateau, - a cheval, toertje met de koets, - in een
schuitje, to paard. * ... NER, va. Leiden, geleiden; - sa
vue, rondzien. SE -, vrf...wandelen, eene wandeling doen.
* ...NEUR, M. "...NEUSS, f. leider, leidster ; wandelaar,
-ster, m. v. "...NOIR, M. wandelplaats, -dreef, v.
PROMESSE, f. belofte, toezegging, v. ; handschrift, o. ;
schuldbrief, m * ... METTEUR, M. belover, m. * ...MET-
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f. beloofster, v. * ... MBTTRE, va. beloven, toezeggen ; hoop geven. SE -, vrf. hopen, hoop voeden.
PROMINENCE, f. iets dat overhangt, uitstek, O.
PROMISSION, f. terre de -, la terre promise, het beloofde
;and, land van belofte, o.
PROMONTOIRE, m. voorgebergte, o. ; kaap, v.
PROMOTEUR, m. bevord eraar, voortzetter ; regtsvorderaar in
een geestelijk regtsgebied, m. * ...MOTION, f. bevordering,
promotie, v. * ... MOUVOIR, va. bevorderen,verheffen,promoveren.
PROMPT, a. gezwind, spoedig ; snel, vaardig, bereid ; oploopend, haastig. * - EMENT, adv. gezwind, met spoed.
*-ITuDE, f. gezwtndheid, snelheid, vaardigheid; haastigheid, oploopenheid, v.
PROMULGATION, f. afkondiging, openlijke bekendmaking,
v. * ... GUER, va. afkondigen, openlijk bekend maken.
PRONATEUR, m. (74) naar beneden buigende handspier,
v. * ... TION, f. buiging der handspier, v.
PRoNE, m. predikatie ; vermaning, v. k -R, vn. voorprediken ; praten. va. roemen, prijzen, uitbazuinen, opvijzelen. * ... NEUR, m. lofredenaar ; snapper, m.
PHONON, M. (98) voornaamwoord, o. "-INAL, a. voornaamwoordelijk ; verbs
werkwoord dat slechts in den
norm wederkeerig is.
PRONONCg, a. stellig, kennelijk ; uitgedrukt. *-, m. (83)
uitspraak, v. "...CER, va. et n. uitspreken, uitdrukken ;
(een vonnis) vellen, uitspraak doen ; (eene redevoering)
vrf. zich duidelijk verklaren. "...CIA uitspreken. SE
TION, f. uitspraak, pronunciatie ; voordragt ; geregteldke
uitspraak, V.
PRONOSTIC, M. voorbeduiding, voorspelling, v. voorteeken,
o. "-ATION, f. voorzegging, voorspelling, V. * ...TIQUER,
va. voorzeggen, voorspellen. * ... TIQUEUR, M. voorzegger,
voorspeller, m.
PROP A GANDE, f. genootschap tot uitbreiding van grondbeginselen, o. ; congregation de la -, vergadering to
Rome tot voortplanting des geloofs, v. "...GANDISTE, m.
lid van zoodanig genootschap, o. * ... GATEUR, m. voortplanter, verbreider, m. * ...GATION, f. voortplanting,uitbreiding, v. * ... GER, va. SE -, vrf. voortplanten, uitbreiden; zich uitbreiden.
PROPENSION, f. helling ; fig. neiging, v.
PROPHETE, m. voorzegger, voorspeller ; ziener, profeet,
M. * ...PHETESSE, f. voorzegster, profetes, V. ...PHETIE,
f. voorzegging, voorspelling, v. * ... PHETIQUE, a. - MENT,
adv. voorzeggend, voorspellend. "...PHATISER, va. et n.
voorzeggen, voorspellen.
PROPHYLACTIQUE, a. de gezondheid bewarende.
PROPICE, a. gunstig, genegen, genadig.
PROPITIATION, f. verzoening, v. * ... TOIRB, a. verzoenend.
m. genadestoel, m.
PROPOLIS, f. maagdewas, v.
PROPORTION, f. evenredigheid, verhouding, proportie, v.;
a -, en -, naar mate; naar evenredzgheid. "-NE, a.
geevenredigd ; bien
wet gevormd. * -NEL, a. -LEMENT,
adv. evenredig ; -lijk. "-NER, va. evenredig maken;
schikken, regelen, overeenbrengen.
PROPOS, m. gesprek, o. rede, uitdrukking, v. ; praatje, o. ;
voorslag, m.; voornemen, besluit, o. ; a -, van pas, bij
gelegenheid, ci propos..., daar valt mij in ; l'a -, het
regte oogenblik, het passende, treffende; a - de rien, zonder reden, om niets ; h tout -, bij iedere gelegenheid ;
de - &fiber& voorbedachtelijk, met opzet, met voorbedachten rade; hors de -, mal a -, ontijdig, ongepast. "-ABLE, a. voorgesteld kunnende worden.
* -ANT, M. proponent, M. * -ER, va. voorspellen, -slaan,
TEUSE,

26
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vrf. zich voorne-dragen ; aanbieden, opgeven. SE
-ITION, f. voorstel, o. voorslag,
men, van zins zijn.
pains
de -, toonm. propositie ; stelling, opgave, v. ;
brooden, o.
PROPRE, a. * - MENT, adv. eigen, eigenlijk, eigenaardig ;
geschikt, dienstig ; zindelijk, net, netjes.*-, f. suikersapketel, m. "-, m. eigenschap, v. ; an -, in den eigenlijken letterlijken zin. *-s, pl. eigendom, m. * ... FRET,
o. -TE, f. zota. et m. opgeschikt ; opgesmukt gekje,
tinnetje, o. "-TA, f. zindelijkheid, reinheid, netheid, v.
PROPRIETAIRE, m. et f. eigenaar, m. ; eigenares, v.
f. eigendom, m.; eigenschap; eigenlijke beteekenis ; letterlijke opvatting, v.
PRORATA (AU), adv. naar mate.
PROROGATION, f. opschorting, v. uitstel, o. * ... ROGER,
va. opschorten, uitstellen, verschuiven.
PROSAIQUE, a. rijmeloos, prozaYsch, in ongebonden stijl.
* ...TEUR, m. schrijver in proza, - in ongebonden stijl, m.
PROSCENIUM, m. (108, 77) voortooneel, o. voorgrond, m.
fig.
PROSCRIPTION, f. vogelvrijverklaring, verbanning ;
afschaffing, verwerping, v. * ... SCRIRE, va. vogelvrij verklaren, verbannen. * ... SCRIT, m. banneling, balling,
vogelvrijverklaarde, m.
PROSE, f. onrijm, ondicht, o. ongebonden stijl, m. proza, o.
PROSELYTE, m. bekeerling, nieuw bekeerde, proseliet, m.
* ...TISME, m. bekeeringszucht, proselietenmakerij, v.
PROSODIE, f. leer der klankmaat van de lettergrepen, v.
* ...DIQUE, a. daartoe behoorende.
PROSOPOPEE, f. (81) persoonsverbeelding, v.
o.
PROSPECTUS, ru. beredeneerd berigt (van inteekening),
PROSPERS, a. gunstig, voorspoedig. * ... PERER, vn. gelukkig zijn, bloeijen, welvaren ; wel slagen, gelukken.
*...PERITE, f. voorspoed, m. geluk, heil, o. welvaart, v.
PROSTERN.ATION, f. "...TERNEMENT, m. nederknieling,
V. ; tonal, m. ; het nederknielen. *...TERNER (8E), vrf. te
voet vallen, knielen ; zich nederwerpen, zich nederbuigen.
PROSTHESE, f. (98) kunstmatige bijvoeging van eene letter
of lettergreep voor een woord, v.
* ... TUER,
PROSTITUEE, f. ligtekooi, publieke vrouw, v.
va. aan de ontucht prigs geven ; verlagen ; schande
aandoen ; onteeren. SE -, vrf. zich prijs geven, zich
verlagen.i * ... TUTION, f. onteering, schending, v. ; het
ontuchtige leven.
PROSTRATION, f. nederknieling ; nederknielende houding, v.
PROSTYLE, m. gebouw alleen met.buitenzuilen, o. * ... STYLITE, m. buitenste zuilenrij, V.
m.
PROTE, m. bestuurder eener drukkerij, proeflezer,
PROTECTEUR, * ...TRICE, rn. f. et a. beschermer, beschermheer , begunstiger, m. ; begunstigster, beschermvrouw, v. ;
beschermend. * ... TION, f. bescherming, v. * ... TORAT, m.
waardigheid van beschermheer, v.; bescherntheerschap;
o.
(23) protektoraat (van Cromwell),
PROTEE, m. fig. draaijer ; bedrieger, m.
PROTEGE, m. gunsteling, begunstigde, m. * ... GER, va. beschermen, beveiligen; verdedigen ; begunstigen,voorstaan.
PROTESTANT, a. et m. hervormd, gereformeerd ; protestant; gereformeerd christen, m. 5 -ISME, m. protestantsche godsdienst ; leer der protestanten, v. ; protestantendom, o. * ... TATION, f. betuiging, openbare verze kering ,
* ... TER,
stellige belofte ; behoorlijke tegenverklaring, v.
va. et n. stellig openlijk verklaren ; verzekeren;
protesteren (een wissel) ; - contre, zich tegen verklaren, als nietig onwettig verklaren ; protest aanteekenen, - indienen, protesteren.
PROTET, m. protest van een wissel, o.
o.
PROTOCOLE, m. register, protokol ; formulierboek,

PROTONOTAIRE, m. pauselijke oppergeheimschrijver, m.
o.
PROTOTYPE, m. voorbeeld, grondbeeld, model,
PROTUBERANCE, f. (74) uitwas, m. en o. * ... TUTEUR, m.

toeziende voogd, m.
voorsteven, m. "...ESSE, f. heldendaad, v.
bewijsbaar. * ... VER, va. et n. bewijzen,
doen blUken, toonen.
PROVEDITEUR, m. (eert.) magistraatspersoon in Venetic', m.
* ... NANCE,
PROVENANT, a. voortkomend, voortspruitend.
f. alle voortbrengselen eens lands.
PROVENDE, f. voorraad, m. ; voeder voor vee, gemengd
voeder, o.
PROVBNIR, vn. of-, voortkomen, ontstaan, opbrengen.
*...VEND, m. voordeel, o. winst, opbrengst, v.
m. spreekwoord, o. * ... BIAL, a. -EMENT,
PROVERBS,
adv. spreekwoordelijk.
PROVIDENCE, f. Voorzienigheid, v. * ... DENTIEL, a. van
de Voorzienigheid.
PROVIGNER, va. et n. eene wijngaardrank inleggen om
te planten; vesmeerderen, vermenigvuldigen. "...vIN,m.
gepote wijngaardrank, v.
PROVINCE, f. landschap, gewest, wingewest, o. provincie,
v.; het land, het platte land. * ... CIAL, a. gewestelijk,
provinciaal; landelijk. m. provinciaal (in kloosters);
landman, buitenman, m. * ... CIALEMENT, adv. als op
het platte land, in de provincien; in kleinere steden.
* ...CIALISME, m. provinciaal taaleigen, o. * ... CIALAT,
m. waardigheid van provinciaal, v.
PROVISEUR, m. bestuurder -, opzienereener landschool, m.
PROVISION, f. voorraad, m. ; provisie, v. ; loon, o. ; provisie (in den handel), v. ; (34) gereed liggend fonds, o.;
par -, in voorraad, bij provisie. *-s, pl. aanstellingsbrieven, m. mv. ■ * - NEL, a. -LEMENT, adv. voorloopig,
provisioneel.
PROVISOIRE, a. * - MENT, adv. voorafgaand, voorloopig ;
bij voorraad.
PROVOCATION, f. uitdaging, terging ; aanprikkeling, v.
"...QUER, va. uitdagen, tergen ; verwekken, veroorzaken.
PROXENP.TE, m. makelaar ; (97) koppelaar, m.
PROXIMITE, f. nabijheid ; verwantschap, v.
PRUDE, a. et f. overdreven eerbaar, schijnbaar zedig, ingetogen, preutsch ; waanwijs vrouwspersoon, o. preutsche,
v. fijn zusje, o. kwezel, v.
PRUDENCE, f. voorzigtigheid, bedachtzaamheid, omzigligheid, v. ; - mondaine, schranderheid, v. "...DENT, a.
* ...DEMMENT, adv. voorzigtig, wijs, welbedacht ; voorzigtiglijk.
f. preutschheid, overdrevene eerbaarheid,
PRUDERIE,
schijnbare zedigheid, kwezelarij, v. * ... DOTERIE, f. yeveinsdheid, v.
PRUD'HOMME, m. wijs en deugzaam man ; vroedman
(lid eener vroedschap), deskundige, regtskundige, m.
PRUNE, f. pruim, v. "...NEAU, m. gedroogde pruim, v.
m. * ... NELLE, f.
* ...NELAIE, 1. pruimenboomgaard,
slee-pruim, wilde pruim, v.; oogappel, m.; jouer de is
lonken. "...NELLIER, m. sleedoorn, wilde pruimboom,
m. * ... NETTE, f. kleine pruim, v. pruimpje, o. * ... NIER,
m. pruimboom, m.
PRURIT, m. (22) jeuking van de huid, v.
PRUSSIATE, m. - de fer, blaauwgezuurd ijzer, o.
PRYTANER, En. (27) Prytaneum, o. vergaderplaats der vijftig voorzitters, v. *-, latijnsche school te Parijs, v.
PSALLETTE, f. zangschool, v.
PS ALMISTE, rn. psalmdichter, psalmist, m. * ... MODIE, f.
psolnigezang, 0. -R, vn. psalmen zingen ; eentoonig
zingen. * ... TERION, m. hakbord, o. snort van harp, v.
PROUB, f. (126)
PROUVABLB, a.
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psalm, m. * ... TIER, m. psalmboek, o.; nonnensluijer, m.; eerste maag der herkaauwende dieren, v.
PSEUDO, a. valsch, onecht. "-LOGIB, f. logentaal, v.
"-NYMB, a. onder een valschen naam.
PSORA, * ...RB, m. * ... RIASE, f. (22) schurft,v. en o. * ... RIQUE, a. sehurfachtig ; virus -, pokgif, O.
PSYCHOLOGIB, f. zielkunde, v.
PSYLLB, m. slangenbedwinger, m.
PTARMIQUE, a. niezend. *-, f. nieskruid, O.
PTERYGOIDE, a. vleugelvormig.
PTILOSE, f. het uitvallen der ooghaartjes.
PTYALISMB, m. (22) speekselvloed, m.
onbeschaamdePUAMMBNT, adv. met stank ; mentir
lijk liegen. * ...ANT, a. stinkend. -BUR, f. stank, m.
PUBERE, a. huwbaar. * ... BERTE, f. huwbaarheid, v. huwbare jaren, o. mv.
schaambeen, O.
PUBIS, a. et m. (74) os
PUBLIC, m. het algemeen, het yolk, het publiek ; en -,
in het openbaar. "-, a. openbaar, algemeen; bekend,
ruchtbaar, wereldkundig ; publiek. * - AIN, m. (77) tollenaar, m. * - ATEUR, m. afkondiger, m. "-ATION, f.
afkondiging, bekendmaking, publikatie, v. * - ISTE, m.
schrijver over het staatsregt, m. * - ITE, f. openbaarheid, klaarblijkelzjkheid, v.
PUBLIER, va. afkondigen, verkondigen, openlijk bekend
ruchtbaar maken; (een boek) in het licht geven.
PUBLIQUEMENT, adv. in het openbaar, openlijk.
PucE, f. v/oo, v. *-, a. vlookleurig.*-RON,m.boomluis, v.
Piaci:gm m. rein jongman, m. "...CELAGE, 'm. maagdom ; maagdelijke staat, m. * ... CELLS, f. maagd, v.;
zekere visch, m.
PITCHER, va. (102) uitscheppen. * ...CHOT, M. (126) hoos,
waterhoos, v.
PUDEUR, f. eerbaarheid, schaamte, v. * ... DIBOND, a. beschaamd, schaamachtig. *...DiciTA, f. kuischheid, eerbaarheid, v. "...DIQUE, a. -MENT, adv. kuisch, eerbaar; met eerbaarheid.
m. (120) schikking der draden, v.
PUEIL, a. bois en -, hakhout van nog geen Brie jaren, O.
PUER, vn. et a. stinken.
PuERIL, a. "-EMENT, adv. kinderachtig. *-ITfi, f. kinderachtighezd, v.
PUERPERALE, a. fievre
zogkoorts, v.
PUGILAT, m. vuistgevecht, o. *...LB, m. vuistvechter, m.
* ...LISTS, m. bokser, m.
PUGILLE, f. vingergreep, m. snuifje, O.
PUGNACITE, f. strijdlustigheid, v.
PUINB, f. geringe struik, m.
PuiNA, a. naderhand geboren, longer.
Puis, adv. vervolgens, naderhand, dan, wijders.
PUISAGE, m. het putten, scheppen. "...BARD, m. zak-,
zinkput, m. * ... SER, va. et n. putten, scheppen, (ook fig.).
PUISQUB, c. naardien, dewijl, naardemaal, omdat, doordien.
PUISSAMMENT, adv. met kracht, kraehtdadiglijk, sterk,
geweldig. * ... SANCE, f. magt, v. vermogen, gezag, aanzien, o.; mogendheid, v. * ...SANT, a. magtig, vermogend,
aanzienlijk; zeer rijk; sterk, krachtig.
PUITS, m. put, waterput, m.
PULICAIRE, a. met vlekken als vloosteken.
PULLAIRE, m. (77) bewaarder der gewijde hoenders, m.
PULLULER, vn. (meest van planten of insekten) zich vermeerderen ; aangroeijen, vermenigvuldigen.
PULMONAIRB, a. tot de long behoorende, long.. •
longkruid, o. "...NIB, f. longzucht, -kwaal, v. "...NIQUE,
a. et m. longzuchtig ; longzuchtige, m.
PULPE, f. vleesch der vruchten, merg, o. *...PEtrx, a. vleezig.

houtworm, m. * ... TIF, a. (22) klopklopping van den pols; trilling, v.
PULVERIN, m. laadkruid, o. ; kruidhoorn, m. ; stofdroppets, m. mv. * ... RISATION, f. stofmaking, vergruizing,
verbrijzelin,g, v. * ... RISER, va. tot stof maken, vergruizen ; vernietigen. "...RULENT, a. ligt vergruisbaar.
PUMICIN, m. palmolie, v.
PUNAIS, a. et s. stznkend uit den neus ; die een stinkenden neus heeft. * - E; f. weegluis, v.
PUNCH, PONCHE, m. putsch, m.
trouweloosheid, v.
PuNIQUE, a. punisch, karthaagsch ; foi
PUNIR, va. straffen, bestrafren. "...NISSABLB, a. strafbaar,
strafwaardig. * ... NITION, f. straf, bestraffing, v.
PUPILLAIRE, a. van een minderjarige, - onmondige.
f. onmondigheid, minderjarigheid, v. "...LE,
minderjarig kind, o. pupil; kweem. et f. onmondig
ooyappel, rn. * ... LER, vn. schreeuwen
keling, m.
als de paauw.
PUPITRE, m. lessenaar, m.
PUR, a. zuiver, rein, onvervalscht, onvermengd ; fig. kuisch,
eerbaar, onbevlekt, rein van zeden ; enkel, slechts, niet
dan; en -e perte, geheel vruchteloos. * -EE, f. doorgeslagene erwtensoep, v. * -EMENT, adv. zuiver, onvervalscht ; enkel; - et simpletnent, zonder eenige voorwaarde, zonder voorbehoud. * - ETE, f. zuiverheid, reinheid ; kuischheid, v. * -ETTE, f. magneetpoeder, o.
PURGATIF, a. et m. afdrijvend, buikzuiverend ; -middel,
o. * ... GATION, f. buikzuivering, afdrijving, purgatie, v.;
purgeermiddel, o. -s, pl. maandelijksche zuivering der
vrouwen, v. ' 1% . GATOIRE, m. vagevuur, o. * ... GE, f. zuivering der door de pest besmette goederen, v. * ... GER,
va. zuiveren, afdrijven, purgeren; zuiveren, ontlasten,
regtvaardigen. SE -, vrf. eene purgatie innemen, purgeren ; zich regtvaardigen. "...GERIB, f. (102) plaats waar
men de vormen reinigt, v.
PURIFICATION, f. reiniging, zuivering, loutering ; (140)
Maria Lichtmis, v. "...FICATOIRE, in. (140) kelkdoek,
m. * ... FIER, va. zuiveren, reinzgen, louteren. SE -, vrf.
zich zuiveren ; gezuiverd worden ; zich regtvaardigen.
PURISME, m. overdrevene kieschheid in de taal, v . "... RISTB, m. taalzifter, m.
PURITAIN, m. presbyteriaan, puritein, m. * ... TANISME,
m. leer der puriteinen, - der presbyterianen, v.
PURPURIN, a. purperkleurig. * - E, f. gemalen klokspijs, v.
PURULENCE, f. ettering, v. * ... LENT, a. etterachtig,
etterende.
PUS, m. etter, m. dragt, materie, v.
PUSILLANIME, a. laf-, bloohartig , kleinmoedig. "...NIMITE,
f. kleinmoedigheid, bloohartigheid, lafheid, v.
PUSTULE, f. puistje, o. "...LEUX, a. puistig, puistachtiy.
PUTAIN, f. hoer, v. "...TANISME, m. hoerenleven, o.
* ...TASSIER, m. hoerenlooper, Jager, m.
PUTATIF, a. vermeend. "...TIVEMENT, adv. vooronderstellenderwijze.
PUTIDE, a. ongezond, besmet. * ... TOIS, m. bunsing, m.
PUTREFACTION, f. verrotting, v. bederf, o. "...FAIT, a.
verrot, bederven. * ... FIER, va. doen verrotten. SE -, vrf.
verrotten, bederven.
PUTRIDB, a. rot, rottig, rotaehtig. *...RITE, f. staat van
verrotting, m.
PYGMEE, m. dwergje, o. (ook fig.).
PYLORE, m. (74) onderste opening der maag, v.
PYRAMIDAL, a. als eene piramiede spits toeloopende, naaldvormig. * ... MIDE, f. piramiede, tijd-, gedenknaald, v.
-R, vn. de gedaante eener piramiede hebben.
PYRETOLOGIE, f. verhandeling over de koortsen, v.

PSAUMB, m.

PULSATEUR, a. poe
pend. * ... TION, f.
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PYRIQUE, a. het vuur betreffende;
O. * ...RITE, f. koper-, ijzerzwavel,
PYROBALISTIQUB, a. science -,

spectacle -, vuurwerk,
v. ; vuursteen, M.
vuurwapenkunde, v.
* ...BOLISTE,
*...BOLE, m. vuurpijlwerper (werktuig), m.
m. vuurpijlwerper, m. *...GENE, a. vulkanisch Ivan den
grond). * ...LATRE, m. et a. vuuraanbidder, m. ; vuuraanbiddend. * ...LaTRIE, f. vuuraanbidding, v."...LoGiz,
f. leer van het vuur, v. "...MANCIE, f. waarzeggerij uit
het vuur, v. "-METRE, m. vuurmeter, m.
f. vuurkrachtmeting, v. * ...NONIB, f. vuurleiding, v.

* ...PHAGB, M. vuureter, m.

* ...PHANE, a. doorachijnend
aan het vuur. * ...SCAPHE, m. stoomschip, o. -boot, v.
f. vuurwerkerskunst, v. * ...TIQUB, a. (22)
brandend, bijtend.
PYRRHIQUE„ M. (19) voetmaat van twee korte lettergrepen, m. *-, f. (77) wapen-, soldatendans, m.
PYRRHONIEN, a. et m. twijfelzuchtig ; die aan alles (WU' felt. * ... NISME, m. dit stelsel , o. twijfelzucht, v.
PYTHONISSE, f. (77) waarzegster, tooveres, v.

Q,
QUADERNBS, M.

pl. (in het doppelspel) worp van twee

vieren, m.
a. veertigjarig ; un
een veertigjarige.
tot de vasten behoorende. "...GASINE,
f. is dimancbe de la -, eerste Zondag in de vasten, m.
* ...GULF, a.
QUADRANGLE, m. vierhoek, m.
vierhoekig.
QUADRAT, m. (10) kwadraat, vierkant, O. *-ORISTE, m.
fresko-schilder, M. "-RICE, f. (64) benaderende kwadraatlijn, v. "-URE, f. (101) vierkantmaking, kwadratuur, v.
QUADRIENNAL, a. om de vier jaren, viedarig.
QUADRILATERE, a. et m. vierzijdig ; vierkant, m.
QUADRILLE, f. bende speerridders, v. "-, m. omberspel
met vier spelers, o. ; kadrielje (dans), v.
QUADRISYLLAEE, m. vierlettergrepig woord, O.
QUADRUMANE. a. et m. vierhandig ; - dier, O. * ...PEDE,
a. et m. viervoetig ; - dier, O.
QUADRUPLE, a. et m. viervoudig, viervoud, het viervoudige ; quadrupel, M. *-R, va. et n. viermaal grooter
maken, - worden.
Qum, rn. kaai, kade, v. *-cmn, f. kits (vaartuig), v.
QUAIT, M. zes en twintig vellen papier.
QUAKER, m. kwaker, m. "-ESSE, f. kwakeres, v.
RISME, m. leer der kwakers, v.
QUALIFICATEUR, M. geloo fsonderzoeker, m. * ...FICATION,
f. benoeming ; toekenning (van hoedanigheden), v.
a. aanzienlijk; zwaar, gekwaliftceerd (van misdaad).
* ...FIER, va. eigenschappen toekennen; deze noemen,
verklaren, den titel ,even. SE -, vrf. zich noemen, zich uitgeven, den titel aannemen.
QUALITA, f. eigenschap, hoedanigheid, kwaliteit, v. aanzien, o.; rang, titel, m.
QUAND, adv. wanneer, toen? *- mAmE, c. wanneer ook,
al, alhoewel.
QUANT a, adv. wat aangaat, wat betreft ; aangaande, betreffende. "-ES, adv. toutefois et -, zoo dikwijls, zoo
menigmaal als ; telkens als. * - IEME, a. et m. hoeveelste.
* -ITS, f. hoeveelheid, hoegrootheid, menigte; (98) maat
(der lettergrepen), v. ; (100) grootheid, v.
QUARANTAIN, m. vierduizenddradig laken, o. ; nagelbloem,
v. "-E, f. veertigtal, o. ; lig-, proefdagen in tijd
van pest, m. my. ; veertigjarige ouderdom,
M.
QUAR ANTE, a. veertig. *...Tikm.E, a. et m. veertigste.
QUARDERONNER, va. (13) de scherpe hoeken afronden.
QUART, M. vierendeel, kwart, kwartier,
o. ; zeewacht,
wacht, v. *-s, pl. rozijnenkistjes ; haringvaatjes, o. my. ;
d'heure, kwartier, vierendeeluurs,
o. *-, a. vierde.
"-ANIER, M. vierjarig weld zwijn, o. * -AUT, M. kwart
okshoofd, O.
QUARTS, f. mengel, O. * -NIER, QUARTINIER, M. wijk.QUADRAGENAIRE,
* ...GgSINAL, a.

meester ; kantondcommissaris, m. *-B, vn. buiten -, bezijden het spoor halfspoor rijden.
* - RON, m. vierendeel ponds, o.; ook 25 stuks (als appelen enz.), o.
mv.; (145) strekkam, m. "-RON, m. -NB, f. die van
een blanke en eene mulattin of van een mulat en eene
blanken geboren is. "-IDI, M. (26) vierde dag eener
decade, m.
QUARTIER, m. vierde deel, vierendeel; vierendeeljaars,
kwartaal ; kwartier van de maan ; kwartier, o. wijk ;
nabuurschap, v. ; stoic; hielstuk van een schoen, o.;
rustplaats (der troepen) ; genade, v. leven ; (116) kwartier, veld, o. ; demander -, kwartier om het leven
om genade vragen : mettre en -s, rierendeelen. *-s, pl.
adellijke voorouders, m. mv. "--NA1TRE, m. kwartiermeester; scheepsonderofficier, m.
QUARTZ, M. (17) quarts, m. * - EUX, a. kwartsachtig.
QUASI, adv. bijna, bijkans, onztrent ; - contrat, stilzwijgend verdrag, o. ; - delft, onopzettelijke misdaad, v.
* -MODO, M. eerste Zondag na Paschen, m.
QUATERNAIRE, a. nombre
petal van vier, O. * ...NE,
O. quatern (in het lottospel), O.
QUATORZAINE, f. (83) veertien dagen tijds. * ...ZE, a. et
a. et m.
m. veertien, veerliende; veertien.
veerliende. -MENT, adv. ten veertiende.
QUATRAIN, M. vierregelig versje, O.
QUATRE, a. et m. vier, vierde; vier; - de chiffre, snort
van rottenval, muizenval, m. * --TEMPS, M. pl. (140)
quatertemper, m. *--vINGTs, a. tachtig. * --VINGT-DIX,
a. negentig. *--vINGT - DInEmE,a.:negentigste. * -.VINGTIENE, a. tachtigste.
QUATRIbtIE, a. et m. vierde; vierde, m. vierdedeel,
o. ; vierde verdieping, v. * -MENT, adv. ten vierde.
QUATRIENNAL, a. om de vier jaren, vierjarig.
O.
QUATUOR, m. muziekstuk van vier partijen, kwartet,
QUAYAGE, M. kaaigeld, O.
QUE, pron. welke, welken, hetwelk, wat, die, dien, dat.
*-, c. et adv. dat, wat ; tot ; waarom ; als of, hoe, zoo,
als, clan; toen, sedert ; hoe veel ; ten zij.
QUEL, pron. wie, wat, welke, wat voor, hoedanig een,
- eene; - que soit, wat ook, hoedanig ook. "-CONQUE,
pron. wie
wat het ook zij, hoegenaamd. * - LEMENT,
adv. tellement -, zoo zoo, tamelijk.
QUELQUE, a. eenig, eenige ; hoe, wat ook, hoedanig ook ;
- chose, iets ; - foil, somtijds ; - part, ergens ; - peu,
een weinig.
QUELQU'UN, m. iemand ; quelques-uns, -unes, somnzigen.
QUA "WANDER, va. aan de huizen bedelen.
QU'EN-DIRA-T-ON, M. praatje van het publiek, O.
QUENOTTE, f. kindertandje, o. melktand, m.
QUENOUILLE, f. spinrok, -rokken, o.; bedstijl, m.;
fig.

RAB.

RAB.
vrouwelijke linie; visscherschuit, v.; tomber en -, aan
f. spinrokvol, m. "...LETeene vrouw overgaan.
TB, f. spinrokje. O.
QUERABLE, a. (83) ontvangbaar ter aangewezen plaatse.
QUERATS, M. pl. onderste gedeelte der scheepshuid, o.
QUERELLE, f. twist, m. geschil, krakeel, O. * ...LER, va.
kijven, bekijven, begraauwen, schelden. SE -, vrf. zamen
krakeelen, kijven. "...RELLEUR, ...SE, a. et m. f. twistzoekend, twistziek ; twistzoeker, -maker, m. -maakster, v.
halen, afhalen; envoyer
venir
va. alter
laten halen.
QUESTEUR, M. (25) questor ; penningmeester, M.
QUESTION, f. vraag, v.; vraagstuk, geschil, o.; kwestie;
zaak waarop het aankomt; pijnbank, pijniging, v.
* -NAIRE, m. beta, pijniger, M. * -NER, va. vrugen,
uit-, ondervragen. * --NEUR, M. vrager, ondervrager,
vraagal, m. * -NEUSE, f. vraagster, v.
QUESTURE, M. ambt van questor, o.
QuETE, f. opzoeking, op-, nasporing ; geldzameling voor
de armen, kollekte; opsporing der jagthonden; (126)
helling van den voor- of achtersteven, v. *...TER, va.
et n. opzoeken, op-, nasporen; aalmoezen inzamelen,
afbedelen. "...TEUR, in. ...SE, f. die aalmoezen inzamelt,
kollektant, m.; frere queteur, bedelmonnik, tn.
QUEUE, f. staart; steel, sleep ; biljartstok, m. ; end, o.;
nasleep, m. gevolg, o. ; achterhoede ; groote wijnmaat,
v. ; staartstuk van een windmolen; lendestuk, o. ; piano
h staartstuk (klavier); a la -,achteraan; - d'aronde,
na -, op elkander.
(13) zwaluwstaart, rn. ; - it
QUEUSE, f. (58) slijpsteen, M. * -R, va. afschrapen.
QUEUTER, va. (134) twee ballen tegelijk voortstooten.
Qua, pron. die, welke, hetwelk, dat ; wie? welke? degene,
welke; - que ye nit, wie het ook zij. * -A, mettre a
verstomd doen staan ; etre is
verstomd staan. * -BUS,
M. avoir du -, er goed in zitten. * -CONQUE, pron. wie
ook; al wie
wat het ook zij. * -DAM, m. zeker persoon, zeker iemand.
QUIET, a. gerust, stil, kalm, vreedzaam.
QuiETIsmE, m. leer -, v. gevoelen der kwielisten, o.
* ...TISTE, m. beNder dier leer, m. * ...TUDE, f. gerustheid stilheid des gemoeds, v.
QUIGNON, M. homp brood, v.
QUILBOQUET, M. (94) winkelhaak, m. gaathout, O.
QUILLAGE, M. droit de -, (126) kielregt, o.
QUILLE, f. kegel, m.• kiel (van een schip), v. * -R, vn.
met den kegel naar den bat gooijen om to zien wie het
eerst spelen zal ; de kegels opzetten. "...LETTS, f. wilgentak om to poten, m. * ...LIER, in. kegelplaats, -baan,
v. ; de negen kegels.
QUINCAILLE, f. allerhande klein ijzer- of metaalwerk,
O. "-RIE, f. ijzer-, metaalkramerij,
"...CAILLIER, m.
kramer in koper-, ijzer- en metaalwaren, nt.
koopman
QUINAIRE, a. (84) door vijf deelbaar.
QUINCONCE, m. planting in verband, - ruitswijze, v.

* ...111i CA GONE,
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f. vijftienhoek, m. * ...DECZMVIRS, M. pl.

priesters der sibzllijnsche boeken, m. my. "—DENTE, a.
(53) vijftandig.
QUINE, m. (in het lottospel) quintern, kien, m. ; twee vijven (in het tiktakspel), v. mV. * ...NETTS, f. (soort van)
kamelot, v. * ...NINE, f. (2) kina, v.
QUINQUAGANAIRE, a. et m. vij ftigjarig ; vij ftigjarige, m.
* —QUAGESIME, f. Zondag voor de vaste, m. * ...QUENN AL, a. vijfjarig. * ...QUENNIUM, M. vijfjarige tijd, m.
vijfjarig tijdperk, O. * ...QUENOVE, f. vij f en negen (soort
A, m. kinubast, m. kina, v.
van dobbelspel).
QUINT, a. vijfde (van zijn naam). * -AINE, f. k77) paal
(in het steekspel) ; (86) werp-, renpaal, m. "-AL, m.
centenaar, m. ; steenen kruik, v.
QUINTS, f. kinkhoest, m. ; kuur, grit, v. ; (109) kwint,m.
* -FEUILLE, f. (53) vij fvingerkruid, o. "-LAGS, m. vrije
lading van een matroos, v. * ...TER, va. (goud on zilver)
stempelen.
QUINTESSENCE, f. het beste, de kracht, v. de geest,
m. het pit en merg van iets, * ...CIER, va. den geest
-, het beste uit iets halen; fig. uitpluizen.
QUINTEUX, a. grillig, wonderlijk. * ...TIN, m. fijn fransch
linnen, o. "...TUPLE, a. et m. vijfvoudig ; vijfvoudige,
O. -R, va. vijfmaal grooter maken. "...ZAIN, M. (96)
vijftien tegen vijftien. -E, f. vijftiental, o. ; tijd van
veertien dagen, m.
QUINZE, a. et m. vijftien ; vijftiende, m. *-, m. dubbel
oktaaf, m.; - jours, veertien dagen. *...zitmE, a. et m.
vijftiende. -MENT, adv. ten vijftiende.
* ...OSSE, f.
QUIOSSA GE, m. het schaven van leder.
schaafsteen, M. * ...OSSER, va. leder schaven.
QUIPROQUO, m. misslag, m. misgreep, v. ; misverstand,
O. ...QUERON, m. nachtwerker, m.
QUITTANCE, f. kwitantie, v. * -R, va. kwiteren (voldaan
schrijven), voor voldaan teekenen.
QUITTR, a. vri j, ontslagen, los, bevrijd; kamp op. * ... TER,
va. verlaten ; afleggen, uitdoen ; laten varen, loslaten ;
nederleggen (een ambt) ; ontslaan ; afstaan, overlaten.
QUITUS, M. (21) goedkeuring tot betalen; afbetaalde rekening, v.
QUI VA La ? int. QUI VIVE ? (68) wie daar? werda;
etre our le qui-vive, op zijne hoede zijn.
QUOAILLER, vn. (van paarden) met den staart slaan.
waaraan, -toe, -mede ; de -,
Quoi, pron. wat, welk; a
waarvan, waarover ; en -, waarin ? *-, int. hoe ! wat !
* -QUE, C. ofschoon, alhoewel.
QUOLIBET, M. laffe malle praat, zotte klap, m. ellendige
boert, v. "...BilTISTE, M. laffe spotter, M.
QUOTE -PART, f. deel. aandeel, o.
QUOTIDIEN, a. dagelijksch. * -NEMENT, •adv. dagelijks.
QUOTIENT, m. (84) uitkomst eener deeling, v.
QUOTITE, f. bepaalde som eens aandeels, v.
QUOTTER, vn. (129) invatten.

R.
vervelende herhaling
m. menigvaldige
(in eene rede), v. ; gezanik, gezeur, O. "...CHER, va.
dikmaals herhalen, altijd op het oude terugkomen, zaniken, zeuren. * ...CHEUR, M. die gedurig hetzelfde
herhaalt ; fig. zaniker, m.
RABAIS, m. vermindering, v.; afslag, m. rabat, a. * -SERABACHAGE,

m. vermindering, verlaging (van waarde), v.
va. lager stellen, nederlaten, verlagen, lager
maken ; in prijs verminderen, doen dalen ; vernederen,
verdemoedigen, fnuiken. SE -, vrf. zich vernederen,
zich ootmoedigen.
RABAN, M. (126) raband, M. * -ER, va. rabanden insteken.
MENT,
*-SER,
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RAF.

RAC.

O.
RABAT, m. bef, kraag ; (131) weeromslag, m. ; rabat,
* --JOIE, m. vreugdestoring, v. ; vreugdestoorder, breek"-AGE, m. aftrek, m. tarra, v. "-TEMENT,
M. (83) afslag, m. * - TRB, va. neerslaan; neerlaten,

spel, m.

lager maken; afslaan, van prijs verminderen ; aftrekken, afkorten ; een naad plat strijken ; een steek of
stoot afkeeren ; fnuiken ; (136) eggen ; (58) de huiden
weeken. vu. et SE vrf. eensklaps omkeeren, een
anderen weg inslaan ; plotseling een ander gesprek beginnen ; zich matigen ; se - sur, zich verhalen op ; zijne
schade goed maken met.... * -TU, a. epee -e, degen
zonder suede of punt, m.
* - AGE, m.
RABBIN, m. leeraar der joden, rabbijn, m.
rabbijnsche boeken, o. mv.; het studeren daarin. * - IQUB,
a. rabbijnsch. "-ISME, M. leer -, v. gevoelen der rabbijnen, O. * -ISTE, m. aanhanger dier leer, m.
RABDOIDE, a. (74) suture -, pijlnaad, m. * ... DOLOGIE, f.
staafjes-rekenkunde, v.
RABkTIR, va. et n. dom en onwetend maken, - worden.
RABETTB, f. raapolie, v. 5 ...BIAU, m. grondsop, o. moer, v.
RaBLE, m. (van hazen en konijnen) ruggestuk, o.; (4)
ovenkrahber, vuurhaak, m. *-s, pl. leggers van een
vaartuig, m. my. "...BLU, a. wel voorzien van ruggevleesch ; sterk van lenden. "...BLURB, f. (126) spanning
lungs de kiel, v.
RABONNIR, va. beter maken. *-, vn. beter worden.
.RABORDER, va. (126) voor den tweeden keer enteren.
RABOT, m. schaaf, v. ; kalkkloet, m.; tuinschoffel, v.
"-ER, va. schaven, glad schaven ; beschaven. "-Eux, a.
oneffen, ongelijk, hobbelig ; knoestig, kwastig.
RABOUGRI, a. ondergebleven, niet wel voortgekomen ;
vn. et SE -, vrf. niet wel voortklein en mismaakt.
komen, onderblijven.
RABOUILLERE, f. konijnenhol, O. "...BOTIR, va. (50)
een stuk aanzetten, verstellen. * ... BROUER, va. toegraauwen.
RACAGES, M. p1. (129) rak, O. "...CAHOUT, m. versterkend meel, O. "...CAILLE, f. janhagel, gespuis, graauw ;
uitschot, o.
RACCOMMODAGE, m. het verstellen, vermaken; loon daarvoor, O. "...DEMENT, m. verzoening, bevrediging, v.
* ...DER, va. verstellen, vermaken, weder in orde
brengen, - goed maken, verzoenen, bevredigen, bijleggen. SE -, vrf. zich (met iemand) verzoenen. * ... DEUR,
m. ver,
stel ler , lapper, tn. * ... DEUSE, f. stopster, lapster, v.
RACCORD, *-EMENT, m. (13) vereeniging ; gelijkmaking , v.
"-ER, va. (13) gelijk maken ; vereenigen, verbinden;
stellen, stemnzen (een klavier enz.) ; verzoenen, bevredigen.
RACCOUPLER, va. weder zamenkoppelen.
RACCOURCI, M. (92) verkorting, v.; uittreksel, O. * -R,
* - SSEva. korter maken, ver-, in-, afkorten, bekorten.
MENT, m. korting, verkorting, v.
RACCOURS, m. inkrimping van slecht laken, V.
RACCOUTREMENT, m. verstelling, v. * ... TRER, va. verstellen, lappen, * ... TUMER (SE), vrf. zich weder (aan
jets) gewennen.
R ACCROC, M. coup de -, (96) voordeelige slag, M.
RACCROCHER, va. weder aanhaken. SE -, vrf. zich vasthouden ; het voordeel -, de vriendschap herwinnen.
"...CHEUSE, f. ligtekooi, v.
RACE, v. geslacht, o. afkomst, v. stam ; aard, m.; ras,
O. * -R, va. jongen van denzel fden aard telen (van vogels).
RACHALANDAGE, m. wederbeklanting, v.
* ... DER, va.
seeder bcklanten.
RACHAT, m. wederkooping, wederinkooping ; vrijkooping,
lossing ; verlossing, v. ; het aflossen.

teerdroesem, M. * -TABLE, a. losbaar. * -TER,
va. weder-, inkoopen; loosen ; vrij-, afkaopen ; aflossen, afdoen.
RACHITIQUE, a. met de engelsche ziekte gekweld. "...TISm. engelsche ziekte, v. "...TISME, m. roest, brand (in
het koren), m.
* ... NAL, m.
RACINAGE, m. verf van notenbolsters, v.
f. world; oorsprong,
steunbalk, schoor, m.
va. et n. worgrond ; (101) eerste stand, m.
telen schieten ; met wortelverf - ; notenbruin verwen.
...NEAUX, m. p1. (110) stekpaaltjes, 0. mv.
RACLE, f. schraper, m. schraapijzer, O. * -BOYAU, m. zager, slechte vioolspeler, m. * ... CLBR, va. schrapen, afschrapen; raspen ; (koren) afstrijken. "...CLEUR, m.
slecht vioolspeler, krasser, zager, m. "...CLOIR, m. schraper, m. schraapijzer, o. ; tuiniersschoffel, v. -E, f. strijk-,
meetstok,
"...CLARE, f. afschraapsel, o. spanen, m. my.
RACOLAGE, m. beroep eens wervers, O. "...LER, va. door
geweld, - door list aanwerven. * ... LEUR, m. zielverkooper, listige werver, m.
RACONTER, va. verhalen, vertellen. * ... TEUR, M. verteller, m. "...TEUSE, f. vertelster, v.
RACORNIR, va. hard en taai maken; in een doen schroeijen. SE -, vrf. hard en taai worden ; ineenschroeijen,
inkrimpen. "...NISSEMENT, m. het hoornachtig worden;
het opkrimpen.
R ACQUIT, M. herwinning, v. * - TER, va. het verlorene
doen herwinnen. SE vrf. het verlorene inwiinen;
zijne schade inhalen.
RADE, f. reede, red, v. ; - foraine, opene reede.
RADEAU, m. vlot, houtvlot, O. "...DER, va. een schip op
de reede leggen ; eene maat (zout enz.) afstrijken. "...DERIE, f. weggeld, O. "...DEUR, m. ZOUtMeter, M.
RADIAL, a. (74) gestraald. "...ATION, f. uitschieting van
stralen ; uitkrabbing, doorhaling, v.
RADICAL, a. "-EMENT, adv. oorspronkelijk, eigenaardig ;
ingeboren, radikaal, in den grond. *-, m. grondstof,
wortelstof, v. ; (98) woordwortel ; radikaal (omwentelingsgezinde in Engeland, Zwitserland enz.), M. "...CATION, f. wortelschieting, v. "...CULE, f. (110) worteltje,
o. ; kiem, v.
RADA, a. straalswijze geschikt. "...DIBR, M. (126) houten
bedding, v. "...DIEUX, a. stralend , blinkend, glinsterend ,
schitterend.
RADIOMETRE, M. (101) graadboog, 111 .
RADIS, m. kleine radijs, v.
RADIUS, m. (74) elleboogspijp, v.
RADOIRE, f. strijk-, meetstok (voor het zout),
M.
RADOTAGE, M. "...TERIE, f. wartaal, rede zonder zin
of slot, v. "...TER, vn. suffen, mijmeren, raaskallen;
kindsch worden. "...TEUR, M....SE, f. suffer, m. sufster, v.
RADOUB, M. (126) herstelling, kalfaterirtg, v. "-ER, va.
(een schip) lappen, kalfateren. "-EUR, M. kalfaterer, m.
ADOUCIR, va. verzachten, zachter maken ; zachtzinniger
SE -, vrf.
maken, tot bedaren brengen, doen bedaren.
"...CISSEMENT, rn.
gedweeer zachtzinniger worden.
verzachting (oak fig.), v.
RAF, M. springvloed, sterke vloed,
M. "-ALE, f. (126)
rukivind, M. "-FE, f. vogelnestje, O. * -FES, f. pl. afsnijdsel van glas, leder enz., O.
RAFFAISSER (SE), vrf. weder inzakken.
AFFERMIR, va. versterken ; vaster -, sterker
steviger
maken; den moed opwekken. SE -, vrf. sterker
vaster warden. "...MISSEMENT, M. versterking ; volkomene
herstelling, v.
RAFFILER, va. de handschoenvingers ronden.
RACHE, f.

R.I.

RAM.
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a. gezuivering van suiker, v.
praals hebben. "-NituR, m. "-NEUSE, f. redeneerder,
zuiverd, geraffineerd; schrander. "...NEMENT, m. door-ster ; babbelaar, -ster; kakelaar, -der; tegenpruttraptheid, geslepenheid ; uitpluizing, v. * ...NER, va. et
telaar, -ster, m. v.
• n. fijner maken, zuiveren, louteren, raffineren; uitpluiRAJEUNIR, va. et n. weder jong waken ; - worden, verzen, ziften. SE -, vrf. doorslepener worden. "...NERIE, f.
jongen. "...NISSEMENT, m. verjonging, v.
suikerraffinaderij, v. "...NEUR, ru. suikerraffinadeur, m.
RAJUSTEMENT, M. verzoening, bijlegging, v.
"...TER,
RAFFOLER, vn. verzot zijn (op iets). "...LIR, vn. gek worden.
va. weder in orde brengen; to regt zetten, herstellen;
RAFLAGE, M. het ruwe van broodsuiker.
verzoenen, bevredigen. SE -, vrf. zijne kleederen weder
RAFLE, m. trits (in het dobbelspel) ; rist van een druiin orde brengen.
ventros, v.; vogel-, spannet, o. va. wegkapen.
RALE, m. wachtelkoning (vogel), m. *-, * -MENT, M. reuRAFLOUER, va. (126) weder vlot maken.
tel (in de keel), m.
RAFFRAICHIR, va. at n. ververschen, verkoelen; verkwikRALENTIR, va. langzamer maken, vertragen ; doen verken ; opwakkeren ; afknippen, afronden (boomen) ;
flaauwen, matigen; verminderen, verzwakken. SE -,
frisch -, koel worden. SE -, vrf. zich ververschen ;
vrf. trager zwakker worden, verflaauwen. "...TISSE- verkoelen. "...CHISSANT, a. ververschend, verkoelend.
MEET, M. vertraging, verflaauwing, vernzindering, v.
"...CHISSEMENT, m. verversching, verkoeling, verkwikRALER, vn. reutelen (van zieken), den reutel hebben.
king, laving, v. m. pl. ververschingen, v. my. ; nieuwe
RALINGUE, f. (126) lijk van een zeil, o. ; - de chute,
mondvoorraad, M. * ...CHISSOIR, m. koelvat, o.
- de fond, - de tetiere, order-, staande-, ra-lijk.
RAGAILLARDIR, va. opwakkeren, vervrolijken.
RALITER (SE), vrf. weder instorten (van zieken) ; weder
RAGATS, M. pl. harde steentjes in den kalk, o. mv.
bedlegerig worden.
RAGE, f. woede, dolheid, razernij ; ijselijke pijn, v.
RALLIEMENT, M. vereeniging, herzameling van verstrooiRAGONNER, vn. brommen, grommen, pruttelen.
de krijgslieden, v. ; mot de -, wacht-, veldwoord, o.
RAGOT, a. et m. kort en dik, ineengedrongen ; dreumisje,
"...LIER, va. weder bijeenbrengen, herzamelen.
o. "-E, f. zwarte radijs, v. * -ER, vn. knorren, warren. RALLONGE, f. verlengstuk, o. *-R, va. verlengen, LanRAGOUT, m. opgestoofde spds met specerijen, v. ; ragout,
ger waken, aanzetten.
o. "-ANT, a. smakelijk. * -ER, va. den eetlust opwekken.
RALLUMER, va. weder aansteken; weder ontsteken, op
RAGRAFER, va. weder aan-, in-, toehaken.
nieuws verwekken. SE -, vrf. weer aangaan, weer beRAGRANDIR, va. weder vergrooten, verwijden.
ginnen to branden.
RAGREER, va. (13) de laatste hand leggen aan...; glad ItAmAGE, m. boomtakken, m. my. ; gekweel, o. wildzang
maken, overstrijken. SE -, vrf. (126) wederom zeilen
der vogelen, m. * -R, vn. zingen, kwelen, kwinkeleren
aanslaan, bijzetten, enz. ; glad maken. "...EMENT, M.
(van vogels).
het opmaken, verbeteren ; herstelling, v.
RAMAIGRIR, va. et n. weder vermageren; mager worden.
RAGUER (SE), vrf. (126) schuren, schaven, stnkschaveelen.
RAMAILLAGE, m. zeemleerbereiding, v.
"...LER, va.
RAIDS, a. et adv. shy, stram, stroef, onbuigzaam, hardzeemleer bereiden.
nekkig ; steil, moeijelijk ; straf, snel; - niort, morsdood.
RAMAIRE, a. tak... "...MANDOTS, M. pl. klont buskruid, v.
RAIDEUR, f. stijfheid, spanning; onbuigzaamheid, stroefRAMAS, M. hoop, boel, M. "-SE, f. berg-, Alpenslede, v.
heid ; snelheid; steilte; stijfhoofdigheid, halsstarrigheid,
"-sP, p. et a. opgeraapt, vergaderd, verzameld, bijonverzeltelijkheid, v. "...DILLON, M. sled heuveltje,
eengebragt ; dik, gezet. * -SER, va. verzamelen, bijeenbergje, a.
vn. et
va. stiff waken, spannen.
rapen, -brengen ; oprapen, opnemen; in eene slede de
SE, vrf. stiff worden, verstijven; zich hardnekkig verzetten.
bcrgen afrijdeu ; afrossen, afsmeren.
vrf. zich
RAIE, f. lijn, streep, streek, yore, v.; rug (visch), M.
weder oprigten. "-SEIM, M. sledemenner over de sneeuw
RAIFORT, m, rammenas, v ; - sauvage, mierikwortel, M.
van het gebergte, m. *...sIs, m. hoop, m. zamenraapsel, v.
RAILLER, va. et n. SE -, vrf. uitlagchen, gekscheren,
RA3fBADE, (126) voorkasteel, o. "...BERGE, f. engelsch
den gek steken; schertsen, bespotten. "...LERIE, f. spotadviesjagt, 0. "...BOUR, M. soort van wijnappel, m.
ternij, boerterij, jokkernij, scherts, v. "...LEUR, a. et
RAME, f. roeiriem; new papier ; tuinstaak, m.; lakenraanz,
m. schertsend, gekscherend ; spotvogel, spotter, m.
o. ; bos touw, m. a. boulet
kettingkogel, m.
"...LEUSE, f. spotster, v.
RAMEAU, m. tak, m. twdg, v. takje, twijgje, o. ; (67)
RAIN, tn. land van een bosch, m. * -E, f. boom-kikvorsch,
adertak, m. ; dimanche des -x, palmzondag, m. "...MEE,
M. "...ETTE, f. •enetappel, m.; zetijzer ; schraapijzer,
f. loaf, to f, 0. ; loofhut, v.
o. "-ER, va. inkepen. "-URE, f. groeve, sponning, keep, v.
RAMENDAGE, m. verbetering van verguldsel, v. ; stukje
RAIPONCE, f. (53) rapunsel, o.
bladgoud, o. *...DER, va. et n. afslaan in prijs; verRAIRE, vn. schreeuwen (als de herten).
beteren (verguldsel).
RAIR, m. spijl van een rad, v. ; (116) straal eener ster, M.
RAMENER, va. wederbrengen, doen terugkeeren ; fig. tot
RAISIN, m. druif, v. ; -s de Corinthe, krenten ; - secs,
inkeer -, tot bedaren brengen. "...MENEMENT, M. (107)
razijnen, v. me. *-E, m. druivenkonfituur ; blued (in
lijnstreep, v.
de dieventaal), o.
RAMEQUIN, M. geroost brood met kaas, o.
RAISON, f. rede, v. ; vernuft, verstand ; regt, o. billijkRAMER, va. stokken bij de boonen zetten ; rijs bij de
heid, v.; grond, m.; bewijs, o.; oorzaak ; rekenschap ;
erwten zetten ; Laken vamen. *-, vn. roeijen ; fig. veel
voldoening ; handelsfirma, v. ; a - de, tegen, naar mate;
moeite hebben. * ...MEREAU, M. jonge houtduif, v.
livre de -, (34) grootboek, o. * -NABLE, a. -MENT, adv.
* ...METTE, f. ijzeren raam eener drukpers, o. "...MEUR,
vernuftig ; redelijk ; billijk ; tamelijk ; behoorlijk, gem. roeijer ; (111) hoogvlieger, m. "...31EUX, a. getakt,
past ; met reden. *-Ni, a. beredeneerd ; overwogen.
vele takken hebbende.
"-NEMENT, m. redelijk vermogen, o. ; redekaveling ;
RAMIER, M. houtdui f, ring-, wilde dui f, v. ; hoop takken, m.
redenering ; sluitrede, v. ; betvdsgrond, m.; gebabbel, RAMIFICATION, f. verdeeling
verspreiding in verscheio. ; tegenspraak, v. "-NER, vn. et a. redeneren, rededene takken ; verlakking, v. "...FIER (SE), vrf. zich in
kavelen ; oordeelen, overwegen ; tegenspreken ; veel
verscheidene takken of aderen verspreiden.
RAFFINAGE, M.
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RAMILLES, f. pl. rijs, o. dunne takjes, o. mv.
RAMINGUE, a. dug, halsstarrig (van paarden).
RAMOINDRIR, va. verkleinen, minderen.
RAMOIR, M. polijsth.out, likhout, o.

RAMOITIR, va. SE -, vrf. weder vochtzg maken; - warden.

va. week maken, verzachten; verslappen. sE
za,chter warden ; verslappen. "...LISverzachtend geneesmiddel, o.
weekmakend
RAMONER, va. een schoorsteen vegen.
m.
schoorsteenveger, m.
RAMPANT, a. kruipend. "...PER, va. kruipen (ook fig.).
RAMPE, f. leaning van een trap; ruimte tusschen de
trappen; zeer zachte helling, v.; (108) voetlicht,
o.;
waterval, m. * - MENT, m. kruiping, v.
RAMPONER, vn. zuipen, zich dronken drinken.
o. horens van een hert, takken
RAMURE, f. gewigt
van boomen, m. mv.
RANCE, a. et m. garstig ; garstigheid, v. "...CETTE, f. geslagen ijzer, o. * ... CHE, f. sport eener ladder, v.
* ...CHER, m. scort van ladder, v. * ... CIDITL * ...CISSURE, f. garstigheid, v. bederf, O. "...CIR, vn. garstig warden.
RANcON, f. rantsoen, losgeld, o. *- NEMENT, m. loskooping ; fig. knevelarij, v. *- NER, va. rantsoeneren; fig.
* ... NEUE,
te veel afnemen, snijden, villen, knevelen.
m. ...SE, f. knevelaar, -ster, v.
RANCUNE, f. wrok, m. * ... NIER, a. wrokkig, haatdragend.
RANDONNE, f. kring van het opgejaagde wild om zijn
leger, m.
RANG, m. rij, orde, v. ; (68) gelid, o. ; roeibank, v.;
rang, m. klasse, plaats, waardigheid, v.
RANGE, f. rij van gelijke vloersteenen, v.
RANGEE, f. rij, reeks, orde, v.
RANGER, va. in orde schikken; stellen, scharen, brengen ; opruimen ; rangschikken ; tot rede brengen ; - la
cite, langs de kust zeilen. SE -, vrf. zich in eene rij
-, in orde stellen, zich scharen ; uit den weg gaan;
plaats maken, zich schikken; se - de l'avis de q.,
van iemands gevoelen zijn ; - du parti de q., iemands
partij kiezen. *-, * ...GIER, m. (•16) rendier, o.
RANGUILLON, m. (10) puntuur, pinnetje, o.
RANIMER, va. verlevendigen, het Leven wedergeven, doen
herleven, (ook fig.) ; bemoedigen, opwekken. SE -, vrf.
herleven, •
va. huilen (van tijgers).
RANNIR, va. tin vergiazen. *
RANULAIRE, a. veines -s, f. pl. (74) kikvorsch-aderen
(ander de tong), v. mv. * ... LE, f. kikvorschgezwel, o.
RAPAcE, a. roofziek, roofzuchtig; roof... *...cITE, f.
roofzucht, v.
RAPAISER, va. stillen, doen bedaren, ter nedrzetten.
RAPATELLE, f. paardenharen stof, v.
m. verzoening, bevrediging,
RAPATRIAGE,
v. *...TRIER, va. verzoenen, bevredigen.
RAPE, f. rasp, houtvijl ; riot van een tros druiven, v.
*-s, pl. (112) dwursspleten aan de knien, v. mv.
*...PE, m. druiven om bedorven wijn weder goed te mam.
ken, v. mv.; aldus verbeterde wijn ; rappe (snuif),
* ...PER, va. vijlen, raspen.
* ... TASSEUR, m.
RAPETASSER, va. verstellen, lappen.
va. verkleinen, kleiner
lapsnijder, tapper, in.
maken.
vn. et SE -, vrf. kleiner 'warden.
RAPHANIE, f. hevige stuiptrekking, v.
RAPIDE, a. "-mENT, adv. snel, ras, schielijk.
snelheid, schielijkheid, gezwindheid, v.
RAPIECER, * ...CETER, va. verstellen, lappen, stukken inzetten. * ... CETAGE, m. het lappen, lapwerk, o.
RAMOLLIR,

vrf. slapper

SANT, m.

RAS.
RAPARB, f. groote
Lange degen, m. rapier, O.
RAPINE, f. roof, m. rooverij, v. "...NER, va. etn. stelen;
ontroziw plegen. * ... NEUR, m. bedrieger, afzetter, m.
RAPIQUER, vn. (126)
RAPPARBILLER, va.

de loef .afsteken, - afwinnen.
weder paren, - bijvoegen ; (126)
va.
zeilklaar maken.

weder zeilvaardig
weder paren.
m. terugroeping, v. ; beroep; rappel, O. "-ER, va.
weder-, terug-, herroepen, intrekken; rappel slaan.
SE -, vrf. zich iets herinneren, - te binnen brengen.
RAPPLIQUER, vn. weder opleggen. "...POINTIS, m. ligt
slotwerk, o.
RAPPORT, m. het wederbrengen; opbrengst, inkomit, v.;
berigt, verslag, verhaal, o. ; verklaring ; aanbrenging,
v. het klikken ; overeenkomst, gelijkvormigheid; verbinding ; betrekking; verhouding, v.; pieces de -, stukken
van ingelegd werk, o. my.; par -, ten aanzzen. *-s, pl.
oprispingen der maag, v. mv. *- ER, va. weder-,terugbrengen; ergens heendragen, - brengen; verhalen, mededeelen, berigt geven, verslag dome ; klikken, verklikken; opbrengen, opleveren ; aanzetten, overdragen ; bijbrengen, aanhalen; betrekken, afleiden; toeschrijven,
vrf. overeenterugnemen ; intrekken (eene wet). SE
komen, betrekking hebben ; s'en a -, zich beroepen ; het
laten aunkomen op. * - EUR, m. berigtgever ; (83) rapporteur ; overdrager ; hoekmeter ; aanbrenger, verklikker, m. *-FUSE, f. verklikster, aanbrengster, v.
RAPPRENDRE, va. herleeren, weder leeren.
RAPPRIVOISER, va. weder temmen, - tam maken.
RAPPROCHEMENT, m. toenadering;bevrediging,v.*...CHER,
va. nader bijbrengen, - bijvoegen, aanzetten; weder
vereenigen, verzoenen. SE -, vrf. zich nader bijvoegen ;
schikken, nader bijkomen; zich weder vereenigen, - met
elkander verzoenen.
RAPSODE, m. (77) zanger der gedichten van Homerus,
m. * ... DIE, f. enkele verzen en plaatsen uit Homerus,
v. mv.; zamenraapsel, mengelmoes, o. "...DISTE, m.
zamenflanser, schrijver van bijeengeraapte stukken,
m.
RAPT, tn. schaking, v. menschen-, (bijz.) vrouwenroof,
tn.
RAPURE, f. raspsel, afschaafsel, o.
RAPUROIR, m. ketel waarin salpeter gekookt wordt,
tn.
RAQUE, f. kloot, rakkloot, m. * - TIER, m. raketmaker,
tn. * -TON, m. groat raket, o. * ... QUETTE, f. raket,
kaatsnet, o.
RARE, a. zeldzaam, schaarsch, ongemeen, zonderling ;
(7:3) dun, fijn, vloeibaar ; langzaam, traag (van den pots).
RAREFACTIP, a. uitzettend, verdunnend. * ... FACTION, f.
uitzettinp, verdunning, v. "...FIANT, a. (22) verdunnend.
* ...FIER, va. SE -, vrf. uitzetten, verdunnen; zich verdunnen, (limner warden.
RAREMENT, adv. zelden, schaars. * ...TE, f. zeldzaamheid,
schaarschheid, v. -s, pl. zeldzaamheden, rariteiten, v. mv.
RARESCENCE, f. (73) het uitgezette van een ligchaam.
f. uitzetbaarheid, verdunbaarheid, v.
* ...CIBLE, a. uitzetbaar, verdunbaar.
RARIFEUILLL a. met weinig bladen. * ... FLORE, a. met
weinig bloemen.
RARISSIME, adv. hoogst zelden, zeer zeldzaam.
RAS, a. geschoren, kaal; kortharig, e/fen, vlak ; gestreken ; rase campagne, vlak veld, o. *-, tn. vas (snort van
gekeperde stof); trekijzer, o. ; (126) kielvloed, m.
RASADE, f. boordevol glas, boordevolletje, o.
RASE, f. scheepspek, o. "-MENT, m. slechting (eener
vesting), v.
RASER, va. scheren ; afbreken, slechten ; digt voorbijgaan,
even raken, afschampen; - un vaisseau, een schip ra-

RAPPEL,
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RAT.
zeren, (het bovenwerk afnemen). "-, vn. (86) niet meer
teekenen. SE
vrf. (vale wild) zich bukken, - verschuilen : se raser soi-meme, zich zelven scheren.
RASETTE, f. gemeen ras (zekere stof), o.; stemdraad, M.
RASIBUS DE, adv. glad af; langs, kort bij.
R ASIERE, f. zekere korenmaat, v. * ...SOIR, M. scheermes, O.
RASPATOIR, M. (36) beenvijl, v. tandschraper, m.
RASSADE, f. glazen koraaltjes, o. my.
m. verzadiginq,
RASSASIANT, a. verzadigend.
v. * ...SIER, va. verzadigen. SE -, vrf. zich verzadigen,
verzadigd worden.
RASSE, f. kolenmand, v. *...SEE, f. kolenmand-vol, v.
RA MBLEMENT, M. het verzamelen ; verzameling, v.
za enloop, m. *...BLER, va. bijeenbrengen, vergaderen,
verzamelen ; wederom in elkander voegen. SE
vrf.
zich weder verzamelen ; fig. bedaren.
BASSEOIR, va. weder op. zijne plants zetten; weder vastmaken. SE -, vrf. zich weder nederzetten, gaan zetten;
klaar worden (van vochten) ; bedaren.
RASSERf:NER, va. ophelderen. SE -, vrf. helder worden,
wrner ophelderen weder opgeruimd worden.
RASSIEGER, va. weder belegeren.
RASSIS, M. oud weder opgelegd hoefijzer, o. *-, a. bedaard ; stilstaand, bezonken (van vochten) ; belegen,
oudbakken (van brood).
R.ASSOT, a. verzot op, dwaselijk ingenomen met.
RASSURANT, a. geruststellend. * ...RER, va. ondersteunen,
versterken; geruststellen; aan-, bemoedigen. SE -, vrf.
weder moed scheppen ; zich geruststellen, bedaren.
RASURB, f. het afscheren (van het hoar).
RAT, m. rat, rot, v. *-s, pl. fig. muizennesten (in het
hoofd), o. my.; prendre un -, fig. ketsen; missen; - de
cave, fig. (97) kelderrot, wijnpeiler, M.
RATACONER, va. herstellen.
m. ratafia (soort van
likeur), v. *...TINE, a. oud en gerimpeld, gekrompen.
* ...TIMER (SE), vrf. krimpen, ineenkrimpen, rimpelen.
RATE, f. milt, v. ; wijfje eener rat, O. *-LEUX, a. at m.
miltziek ; miltzuchtige, m.
BATEAU, m. hark, v. hekel, m. ; tanden in een slot, m.
mv.; (126) nagelband, m.; schildpad, v.
ATELEE, f. harkvol,v. * ...LER, va. harken. * ...LEUR, M.
harker, m. * ...LIER, m. ruif, v. ; wapen-, geweerstok,
m. -rek, o.; fig. gebit, o. rij tanden, v.
RATER, vn. et a. ketsen, weigeren (van schietgeweren) ;
tnisschieten, niet slagen.
RATIER, M. eigenzinnige gek, m. "...TIERE, f. eigenzinnige gekkin, v.; rotteval, m.
RATIFICATION, f. bevestiging, bekrachtiging, v. * ... FIER,
va. bevestigen, bekrachtigen.
RATILLON, M. rotje, ratje, O.
RATIOS, f. ratijn (soort van fine baai), O.
RATION, f. dagelijksche portie eten voor soldaten enz., v.
rantsoen, O. "-AL, M. (77) borstlap des hoogepriesters
f. evenredigheid ; re(bij de Israelieten), m.
dematigheid, V4 * -NEL, a. -LEMENT, adv. evenredig ;
redelijk ; waar, juist ; rationeel.
RATIS, m. darrrvet, O. * -ER, va. opstoken (het vuur).
"-SAGE, m. (119) het schoffelen. * -SER, va, schaven,
afschaven, schrapen,afschrapen; schoffelen. "-SOIRE, f.
schraapijzer, o. krabber, m.; schoffel, v. * -SURE, f. afschraapsel, afschaafsel, O.
RATON, M. kaastaartje; rotje ; fig. rotje, kindje, O.
RATTACHER, va. weder vastmaken, - aanhechten.
R ATTEINDRE, va. achterhalen, weder inhalen.
R ATTENDRIR, va. weder malsch doen worden.
RATTI, M. darmvet, O. * -ER, va. het vuur opstoken.

va. hernemen, wederom krijgen; achterhalen, weder inhalen; weder bedriegen, opligten. •
RATURE, f. doorhaling, v. het doorgeschrapte in een geschri ft ; afdraaisel (van tin) ; afschraapsel (van parkament), O. * ...RER, va. uit-, doorschrappen, doorhalen,
uitdoen; (perkament) schrapen.
RAt crvg, f. schorheid, heeschheid, v .* QUE, a. schor, heesch.
RAVAGE, m. vernieling, verwoesting ; wanorde, v. * - R,
va. vernielen, verwoesten, verheeren. "...GRUB, m. vernieler, verwoester ; vodderaper, m.
* ...LER,
RAv ALENENT, m. pleistering van een muur, v.
va. weder inslikken, (ook fig.) ; een muur pleisteren ;
een boom toppen ; vernederen, krenken, verkleinen. SE
zich vernederen.
-,
RAVAUDAGE, tn. het lappen, stoppen, verstellen; loon
daarvoor, o. ; knoeljerij, v. * ...DER, va. lappen, stoppen,
verstellen ; uitschelden. * ...DERIE, f. dom gesnap, gekakel, o. ; vodden, oude lappen, v. m. mv. "...DEUR, M.
lapper, stopper, versteller, babbelaar, m. * ...DEUSE, f.
verstelster, lapster ; babbelaarster, babbelkous, v.
RAVAUX, tn. pl. lange stokken voor de vogeljagt, m. ma.
RAVE, f. raap, v. ; petite -, radijs, v. m. (113)
ravelijn, o. halve moan, v.
RAVERDOIR, M. (15) langwerpige kuip, v. * ... VESTAN, M.
glasmand, v.
BAVI, p. at a. weggevoerd, geroofd, geschaakt ; verrukt,
verblijd, van verwondering opgetogen.
f. knollen-, raRAVIER, a. (126) loefgierig.
pen-, radijsland, O.
RAVIGOTE, f. sjalotte-, looksaus, v. * -R, va. verkwikken,
herstellen, versterken.
BAVILIR, va. verachtelijk, maken, krenken, vernederen,
verlagen. * ...LISSEMENT, m. verlaging ; vernedering, v.
RAVIN, M. holle wog, m. bergholte, v. ; drooge stroombedding, v- *- E, f. plasregen; holle wog, m. * -ER, va.
holle wegen graven.
RAVIR, va. wegvoeren, rooven, schaken, ontwAken; verrukken,vervoeren,groote blijdschap geven; h-, verrukkelijk.
RAVISER (SE), vrf. zich bedenken, van meaning -, van
gedachte veranderen.
RAVISSANT, a. verscheurend, roovend; verrukkelijk, wegslepend, bekoorlijk. "...SEMENT, in. roof, m. schaking,
wegvoering ; verrukking, , groote blijdschap, v. "...SEUR,
M. roover, schaker, ontvoerder,
RAVITAILLEMENT, M. nieuwe bezorging van leeftogt,
proviandering, v. * ...TAILLER, va. op nieuw van leaftogt voorzien, provianderen.
RA VIVER, va. opwakkeren, verlevendigen, opfrisschen.
RAVOIR, va. weder hebben, - krijgen. SE -, vrf. weder
tot zich zelven komen.
RAY, M. trechternet, O. * -AUX, M. pl. (70) gietvormen,m. my .
RAYER, va. doorstrepen, -halen, uitdoen ; krassen ; strepen maken (op stoffen). * ...ERE, f. lang deurvenster, O.
RAYON, M. straal, m. ; spijl, speak van een rad ; groeve,
yore ; honigraat, v. ; halve diameter, radius, m. ; vak, o.
plank (in eene boekenkast), v. ; vingraat (der visschen),
v. * -NANT, a. stralend, blinkend, schitterend, flikkerend. * -NEMENT, tn. straling, v. * -NRR, va. strulen;
schitteren.
RAYURE, f. het gestreepte : streping, a. ; schroefdraad in
den geweerloop, m.; (107) het bijeenbrengen van deelen.
RAZE, f. gewone lakenstof; (zek.) korenmaat, v.
m. (109) tweede noot, v.
ACTION, f. tegen-, terug-, wederwerking, reaktie, v.
"-NAIRE, a. at m. terugwerkend; hevige tegenwerker
(naar Jiet oude), m.
RATTRAPER,
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weder toelaten. * ...MISREADMETTRE, va. op nieuw
SION, f. wedertoelating, v.
RAADOPTER, va. weder aannemen. * ...TION, f. wederaanneming, v.
m. laatste openlijke vermaning vodr den
kerkekken ban, v. *-R, va. deze vermaning uitspreken.

RA AGGRAVE,

REAGIR, vn. tegen-, weder-, terugwerken.
REALISME, m. stelsel van het beschouwen van het afgetrokkene ale bestaande, O. "—TB, m. aanhanger van dit

stelsel, m,
nieuwe dagvaarding, v. * ...NER,
va. op nieuw dagvaarden.
REAL, m. reaal (spaansche munt), m. * -E, f. (126) hoofdgalei, v. * -GAL, *-GAR, m. rood rattenkruid,
REALISATION, f. verwezenlijking ; tegeldemaking, v. *7.SER,
va. verwezenlijken; to gelde maken, verkoopen, realiseren.
*...TE, f. wezenlijkheid, werkelijkheid, v.
* ...APPEL, M.
REAPPARITION, f. wederverschijning, v.
O. * ...APwederoproeping, v. tweede roep, m. beroep,
POSER, va. - le scelle, op nieuw verzegelen. * ...APPRECIATION, f. herhaalde waardering, V. * ...ARIKER,
va. weder wapenen. * ...ARPENTAGE, rn. nieuwe landmeting, v. * ...ASSIGNATION, f. nieuwe dagvaarding, v.
"...ASSIGNER, va. weder dagvaarden. *...ATTELER, va.
weder aan-, inspannen.
RE ATU (IN), adv. in staat van beschuldiging.
REBAISER, va. weder kussen. * ...BAISSER, va. weder nederlaten. * ...BANDER, va. weder verbinden, spannen ;
(126) over een anderen boeg wenden , keeren.
REBAPTISA1CTS, m. pl. wederdoopers, m. my. * ...TISATION, f. herdooping, v. * ...TISBR, va. her-, wederdoopen.
REBARBATIF, a. norsch, barsch, stuursch, kregel.
REBARBE, f. (33) one ffenheid, v * ...BARDEMENT, M. (110)
afaarding, v. * ...BAT, m. (5k) het weder aanslaan.
"...EATER, va. herzadelen.
* ...BaTIR, va. herbouwen,
weder opbouwen.
O. * ...TR E,
REBATTOIR, m. leidekkers ijzeren werktuig,
va. weder -, nog eens slaan; nutteloos herhalen, herzeggen. * ...TU, a. fig. afgezaagd.
REBAUDIR, va. (44) de honden liefkozen en aansporen.
*-, vn. den staart regt houden (van honden).
REBEC, m. driesnarige viool, v.
REBELLE, a. et na. f. oproerig, muitziek ; hardnekkig,wederspannig ; oproermaker, -maakster, m. v. muiteling,
rebel, m. * ...LER (SE), vrf. opstaan, muiten, oproerig
worden.
f. opstand, m. muiterij, v. oproer, O.
RETANIR, va. weder inwijden. * ...BECQUER (SE), vrf. tegenspreken, -keffen. * ...BIFFER (SE), vrf. zich verzetten. "...BLANCHIR, va. weder wztten,overwitten. * ... B0IRE, va. weder drinken.
RIEBLE, M. kleefkruid, O.
REBONDI, a. dik, rond en vol. * -R, vn. terugstuiten.
REBONDISSEMENT, m. weerstuit, M.
REBORD. m. verhevene rand, kant ; overhangende rand,
m.; staketsel, o. ; omslag, kraag, opslag, m. *-BR, va.
verboorden, voor de tweede maal boorden.
REBOTTER, vn. een boom weder enten. SE -, vrf. zijne
laarzen weder aantrekken.
REBOUCHEMENT, m. wedertoestopping, v.
* ... CHER, va.
weder toestoppen. SE - , vrf. verstopt raken ; stomp worden, zich omleggen (van een degen enz.).
REBOUILLIR, on. opkoken, weder koken. * ...BOUISAGE, M.
(van een hoed) wederopmaking, v. * ... BOUISER, va. (een
hoed) weder opnzaken; bekijven, doorhalen.
* ... BOURG EON NER, vn. op nieuw uitbotten.
REBOURS, III. weder-, tegenzijde, v.; verkeerde kant, m.;

RgAJOURNEMENT, M. (83)

tegendeel, tegengestelde, o. ; h -, au -, averegts, verkeerd, tegen het haar, tent den draad. *-, a. dwars,
eigenzinnig.
REBOUSE, f. (126) stempelbout, ra.
m. (36) wederinzetting, v. *...ROUTER,
va. (36) weder inzetten. "...BOUTONNER, va. weder
toeknoopen.
RBBRAS, m. armstuk van een handschoen, O. *-ER, va.
op nieuw solderen. *-SE, a. met opgeslagen mouwen.
REBRICHBR, va. eene getuigenis herhalen. * ...BRIDER,
va. weder optoomen. * ...BRODER, va. overborduren.
"...BROUILLER, va. weder ondereenmengen, op nieuw
in de war brengen.
h - poil, tegen
REBROUSSE, v. droogscheerderskam, m. ;
het haar ; verkeerdelijk.
"...SER, va. tegen het haar
vn. plotseling terugloopen,
opkammen, - borstelen.
- terugkeeren. "...SOIR, m. droogscheerderskam, m.
* ...BRUREBROYBR, va. weder fijn wrijven, overwrijven.
NIR, va. nogmaals bruin maken ; op nieuw bruineren.
REBUFFADB, f. ruwe spijtige bejegening, onheusche
verachtelijke afwijzing, v.
REBUS, m. woordspeling ; laffe boert, v.
REBUT, m. weigerend antwaord, o. afwijzing, v.; witschot, O. *-ANT, a. verdrietig, onaangenaam ; stuursch,
spijtig.
f. mondtrom, v. "-ER, va. uitschieten, afwijzen, verwerpen, afschrikken; tegen de borst stooten.
SE -, vrf. moedeloos afgeschrikt worden; een tegenzin krijgen.
RECACHER, va. nogmaals verbergen. "...CACHETER, va.
weder verzegelen. "...CALCITRANT, a. koppig, hardnekkig,
tegenstribbelend. * ... CAL ER, va. glad schaven. * ...CAMER,
va. gebloemde zijden stollen op nieuw borduren.
RECAPITULATION, f. korte herhaling, V. * ...TULER, va.
kortelijk herhalen.
RECARRELER, vn. op nieuw bevloeren; verzolen. * ...CASSER, va. bouwland opscheuren, braken. "...CASSIS, m.
braakland, O. * ... CEDER, va. weder afstaan.
* ...CEDER,
RECELEMENT. M. verberging, verheling, v.
va. (het gestolene) helen, verzwijgen; (een misdadiger)
verbergen. *...cELEuR, m. ...SE, f. heler, m. heelster
(van een diefstal), v.
RECEMNIENT, adv. onlangs, sedert korten tijd, laatstelijk.
RECENSE, f. tweede kontrolering, v. * -MENT, M. yolkstelling; verhoo .ring van getuigen; herhaalde bezigtiging
van koopwaren, v. * -R, va. eene telling does van zielen ;
getuigen verhooren; nogmaals de koopwaren bezigtigen.
RECENT, a. versch, nieuw ; onlangs gebeurd.
RECEPAGE, M. het snoeijen der wijngaarden, o.; afhakking van hout, v. * ...LEPER, va. wijngaarden geheel
kort snoeijen ; afhouwen, afkappcn.
REaPISSE, m. ontvangschrift, recepis, O.
RECEPTACLE, m. vergaderbak, m. ; verzamelplaats, v.
"...TIF, a. ontvankelijk door de zinnen, waarneembaar.
"...TION, v. ontvang, m. ontvangst, v. ; onthaal, o. bejegening, receptie, v. *...TIVITE, v,. vatbaarheid voor
indrukken, v.
RECETTE, f. ontvang, m. ontvangst, v. ; ontvangerskantoor ; voorschrift, recept, O.
REC EV ABLE, a. aannemelijk, ontvangbaar. * ...VEUR, M.
ontvanger, M. * ...VEUSE, f. ontvangster, v. *...voIR,
va. ontvangen, aannemen, krijgen, bekomen; bezoek ontvangen; onthalen, opnemen; opvangen, toelaten. m.
salpetertrog, m.
RECEZ, nI. reces (besluit van den rijksdag), o.
RI CH A FAUDER, va. eene nieuwe stellaadje bouwen.
va. (92) schaduwen; overwitten (verguldsel).
REBOUTEMBNT,

REC.
RECHANGE, M. (34) herwissel, m.; (126) waarloos, O.
"...CHANGER, va. weder veranderen, nogmaals verwisselen. "...CHANTER, va. denzelfden tang nogmaals

zingen; herhakn.
va. door-, ontkomen, opkomen (van eene ziekte).
f. herlading, v. * ... CHARGER, va. weder
op nieuw laden, - beladen ; - aanvallen, - aanbevelen, - gelasten. * ... CRASSER, va. weder terugdrijven;
op nieuw jagen. "...CHASSEUR, m. (4k) terugdrijver, m.
RECHAUD, m. komfoor, o. vuurpan ; verr v.
"...FERACHAUFFE, m. opgewarmde kost, m. (ook fig.).
MENT, m. broeijing door den mest, v.
* ... FER, va. wevrf.
SE
der verwarmen, opwarmen; weder aanvuren.
zich weder verwarmen, weder warm worden ; weder in
vuur geraken. * ... FOIR, m. tornuis, o.
RECHAUSSER, va. weder schoeijen ; nieuwe aarde om een
* ... SOIR,
boom leggen; op nienw tanden (een kamrad).
m. munt-, plethamer, m.
RECHERCHE, f. onderzoek, o. navorsching, uitvorsching,
nasporing ; gemaaktheid; bijzondere netheid, v. ;
aanzoek ten huwelijk, o. ; pogingen daartoe, v. my. ; straatmakers-, leidekkers reparatie, v. ; (76) voorspel, o. * ... CHg,
"...CHER,
a. gezocht, zeldzaam; fraai ; te ver gezocht.
va. nogmaals zoeken ; opzoeken, navorschen ;.onderzoeken ; streven naar ; ten huwelijk verzoeken; met
zorgvuldigheid bewerken. * ... CHEUR, M. aanspoorder ;
onderzoeker ; navorscher ; tegelbakker, m.
RECHIGNE, a. knorrig, gemelijk, verdrietig. * ... GNEMENT,
M. gemelijkheid, v. * ... GNER, vn. zuur zien.
RECHUTE, f. fig. wederinstorting, v.
RgCIDIVE, f. herhaling eener overtreding of misdaad, v. "-R,
va. denzelfden misslag dezelfde misdaad weder begaan.
RECIF, m. klippig rif, o. keten van blinde klippen, v.
RECIPE, m. voorschrift van een arts, recept,
O. "...PIANGLE, M. (1224 hoekmeter, M. * ...PIENDAIRE, a. sollicitant
kandidaat, rn. * ... PIENT, M. (90) voorlegger,
ontvanger, recipient, m.
RECIPROCATION, f. wederzijdsche betrekking ; slingering,
v. * ... PROCITE, f. wederkeerigheid, onderlinge betrekking, v. * ... PROQUE, a. et m. wederkeerig, onderling,
wederzijdsch; het gelijke wederom;
verbe
wederkeerig werkwoord, o. -MENT, adv. wederzijds, over en
weder, van beide zijden. "...PROQUER, va. weder vergelden ; met dezelfde munt betalen.
RECIRER, va. weder met was bestrijken.
RiCIT, m. verhaal, o. vertelling, v. ; berigt, verslag ;
(109) solo, o. *-ANT, a. partie -e, (109) solo, o. voornaamste partij, v. * - ATEUR, m. die iets van buiten
opzegt. "-ATIF, M. (109) recitatief, O. *-ATION, f.
voordragt, opzegging van buiten, v. - * - ER, va. van buiten opzeggen ; verhalen, voordragen ; een solo zingen,
- spelen.
RiCLAMATEUR, m. terugeischer, m. "...MATION, f. terug-,
wedereisching, reclarnatie; tegenspraak, v.
* ... ME, f.
(10) kustos, klapper, m.; lok/luitje,
o. "...MER, va. et
n. aanroepen, te help roepen, terug-, wedereischen, weder begeeren, reclameren ; zich verzetten. SE - DE, vrf.
zich op iemand beroepen.
RECLAMPER; va. (126) weder vastklampen.
RECLINAISON, f. aftritjking van de poolshoogte, v."...NER,
vn. terughellen; van de poolshoogte atwijken.
RECLOUER, va. weder vastspijkeren. "...cLuRB, va. opsluiten. "...clam a. et m. opgesloten, eenzaam; kluizenaar, m. *...cLusiorr, f. opsluiting ; eel, kluis, v.
RECOCHER, va. - la pate, het deep met de vlakke hand
nog eons slaan. * ... COGNER, va. weder inkloppen.
RICHAPPER,
RECHARGE,

REC.
RECOGNITION, f. onderzoek, o. ; (83)
RECOIFFER, va. weder-, overkappen.

21.1
bekrachtiging, V.
m. verbor-

gen hook, schuilhoek, m.
in. (83) het weder voorlezen van het gezegde der getuigen, o. ; beschouwing, v. * ... COLER, va.
(83) den getuigen hun gezegde nog eons voorlezen ;
schouwen (een bosch).
RECOLLECTEUR, m. verzamelaar, m. *-, a. verzamelend.
"...TION, f. afgetrokkene bepeinzing, v.
RECOLLER, va., weder lijmen.
"...LET, m. franciskaner
monnik, m.
RgCOLTE, f. oogst, m. inzameling, v.
"-R, va. oogsten,
inoogstenv inzamelen.
RECOMMANDABLE, a. aanbevelenswaardig, achtenswaardig. 4. ...DARESSE, f. min-besteedster, v. * ... RATION, f.
aanbeveling, aanprijzing, achting, v. ; gebed (voor zieken) op den kansel, o. ; aanzegging van gestolen of ver mist good, v. ; verzoek om verlenging van arrest, o.;
lettre de -, aanbevelingsbrief, m. * ... DER, va. aanprijzen, aanbevelen, recommanderen ; aanzeggen ; aangeven
(gestolen goed) ; om verlenging van arrest verzoeken ;
(een brief) aanteekenen bij de verzending. SE -, vrf.
zich aanbevelen, zich bevelen.
RECOMMENCER, va. weder beginnen, weder van voren
aan beginnen, vernieuwen.
RECOMPENSE, f. belooning, vergelding, v.; loon, o. en m.
schadeloosstelling ; straf, v. loon, o. ; en -, tot vergelding, daarentegen. * - R, va. beloonen, vergelden; scha-deloos stellen; straffen. SE -, vrf. zich schadeloos houden, - stellen.
RECOMPOSER, va. weder zamenstellen ; (10) op nieuw zetten.
* ...SITION, f. (90) wedervereeniging ; (10) herzetting, v.
RECOMPTER, va. hertellen, weder overtellen, -rekenen.
RECONCILIABLE, a. verzoenbaar, verzoenlijk.
"...LIATEUR, M. ...TRICE, v. verzoener, bemiddelaar, m.
• -ster, v. * ... LIATION, f. verzoening, bevrediging, be-.
middeling, v. "...LIER, va. weder vereenigen, verzoenen, bevredigen. SE -, vrf. zich weder met elkancler
verzoenen.
RECONDUCTION, f. (83) verlengde huur zonder huurceel, v.
RECONDUIRE, va. terugbrengen, begeleiden; uitgeleide
doen ; uit de deur jagen, het huis uitslaan.
RECONFORT, m. troost, m. versterking (bij lijden), v.
"-ER, va. weder versterken.
RECONFRONTATION, f. wedertegenoverstelling ; nieuwe
confrontatie, v. "...FRONTER, va. weder tegen elkander stellen, weder verhooren (getuigen).
RECONNAISSABLE, a. kenbaar, kennelijk. k ...NAISSANCE,
f. herkenning; dankbaarheid, erkentenis; belooning;
bekentenis, belijdenis ; schriftelijke bekentenis ;
(75)
verkenning, v. * ... NALSSANT, a. dankbaar, erkentelijk.
* ...NAITRE, va. herkennen, erkennen; belijden, toestemmen ; beloonen; erkentelijk
dankbaar zijn ; (75)
op kondschap -, op verkenning uitgaan, verkennen. SE
vrf. tot zich zelven komen, bedaren, zich bezinnen.
* ...NU, a. erkend.
RECONQUERIR, va. heroveren, herwinnen.
RECONSTITUTION, f. (83) vestiging eener nieuwe rente ;
overdragt eener oude rente, v. "...STRUCTION, f. herbouwing, wederopbouwing, v. * ... STRUIRE, va. herbouwen, weder opbouwen. * ... SULTER, va.' weder raadplegen. "...TRACTER, va. eon nieuw verdrag aangaan.
* ...VENIR, va. (83) een tegeneisch doen. * ... VENTION,
f. (83) tegeneisch, m. * ... VOCATION, f. weder bijeenroeping, v. * ... VOQUER, va. weder bijeenroepen.
RECOPIER, va. weder afschrijven ; overschrijven.
RECOLEMENT,

REC.

RED.

m. oprolling, (tntbuiging, ineenrolling,
v. "...WILLER, va. oprollen, ombutgen,(nnkrullen. SE -,
vrf. zich ineenrollen, -krommen, zich amkrullen.
RECORDER, va. - sa lecon, zijne les overleeren. SE -,
vrf. zich herinneren; afspreken (met iemand). * ...CORRIGER, va. weder verbeteren.
RECORS, m. bijstander eens deurwaarders, m.
RECOUCHER, va. weder te bed leggen, verbedden.
SE -,
vrf. weder te bed gaan liggen. * ...COUDRE, va. overnaaijen, weder toe-, aannaaijen.
RECOUPAGE, m. het snijden van den wit ; kruising der
strepen (bij het polijsten), v.
* ...PE, f. steengruis, o.;
kornel, v. zemelmeel, o. -MENT, m. vermincyring der
dikte van een muur van laag tot laag, v.
* ...PER, va.
weder •
anders snijden; de kaarten weder afnemen.
A'...PETTE, f. zwarte kornel, V.
RECOURBER, va. ombuigen, krom buigen, verbuigen.
RECOURIR, vn. weder -, nog eens loopen; (126) een
touw tangs loopen ; - h, zijne toevlugt nemen tot.
"...COURS, m. toevlugt, v.; (83) verhual (op iemand),
o.; vergoeding, v.; verzoek (om gratie), O.
RECOUSSE, f. (126) herneming (van een schip), v.
RECOUVRABLE, a. weder verkrijgbaar. * ...VREMENT, m.
wederkrijging, herstelling ; inning, ontvangst (van gelden) ; lijst, v. ; overslag, rand, m. "...VRER, va. her-krijgen, weder bekomen ; gelden ontvangen, - inzamelen. * ...VRIR, va. weder dekken; fig. bemantelen.
RECRACHER, va. weder uitspuwen.
RECREANCE, f. (83) voorafbezitting, v. voorbezit, o. ; lettres de -, recredentie-, tetwgroepingsbrieven, m.
mv.
* ...ATIF, a. lustig, genoegefijk, vermakelijk.
* ...ATION,
f. verlustiging, uitspanning, v. vermdak, o. * ...DENTIAIRE, M. voorbezitter van een kerkelijk goed, m.
RECREER, va. herscheppen, herstellen.
ligcRP,ER, va. vermaken, verlustigen. 813-, erf. zich vermaken, eene uitspanning nemen.
RECREMENT, in. (22) kwade stoffen welke zich van het
bloed afscheiden, v. My. * -IEL, "-IEUX, a. door het
bloed als onzuiver uitgeworpen, afgescheiden.
RECREPIR, va. opstrijken, weder bestrijken.
"...CREUSER,
va. weder uitholen, dieper graven. * ...CRIBLER, va. weder ziften, overztften.
RECRIER (SE), vrf. uitroepen, uitschreeuwen, uitvaren.
RECRIMINATION, f. wederbeschuldiging ; wrack, v.
* ...MINER, va. zijn aanklager weder beschuldigen;
zich wreken.
RgCRIRE, va. weder-, her-, overschrijven; beantwoorden.
RECROiTRE, vn. weder groeijen, op nieuw women.
RECROQUEVILLER (SE), vrf. inkrimpen.
RECRII, in. nagewas, o.
&ECRU, a. afgemat. * -DESCENCE, f. hernieuwde hevigheid, v. "-E, f. nieuw aangeworven krijgsvolk,
o. ; rekrutering, v. * -TEMENT, m. aanwerving, v.
"-TER, va. krijgsvolk aanwerven, rekruteren.
* - TEUR,
tn. werver, werfofficier, M.
RECTA, adv. stiptelzjk, regt toe regt aan.
RECTANGLE, a. et in. regthoekig ; regthoek, m. *...GuLAIRE, a. regthoekig.
RECTEUR, M. rektor ; bestuurder; pastoor,
M.
RECTIFICATION, f. regt-, gelijknzaking ; (90) zuivering,
v. * ...FIER, va. regt
gelijk maken; verbeteren ; (90)
zuiveren, louteren. "...LIGNE, a. regllijnig. * ...TUDE, f.
regtheid; opregtheid, regtschapenheid, v.
RECTO, nt. (10) eerste zijde
regte zijde van een blad, v.
"-GRADE, a. op eene regte lijn gaande. * - RAL, a. tot
cell rektor behoorende. * - RAT, M. waardigheid eens

rektors, v. rektoraat, O. *-RERIE, f. bestuur van een
kerspel, o. ; pastorij, v.
RECTRICES, f. pl. lange staartpennen, v. mv.
RECTUM, M. (74) regte darm, m.
REcu, m. ontvangschrift, o. kwitantie, v.
"-LEMENT, m.
RECUEIL, m. verzameling, v. bundel, m.
afgetrokkenheid, innerlijke bespiegeling, sane aandacht,
v. * -LIR, va. inzamelen, inoogsten; verzamelen,bijeenbrengen; ontvangen, op-, innemen. SE -, vrf. peinzen,
stil overdenken ; in het kort zeggen, zamenvatten.
"-LOIR m. lijndraaijers wiel, touwslagers rad, o.
RECUIRE, va. opkoken, opbakken; hergloeijen.
RECUIT, m. oversnzelting, -gloeijing (van metalen), v.
* -EUR, M. (70) hersmelter, m.
RECUL, m. terugsprong van geschut), m. * -ADE, m. terug-, achteruitwijking (van rijluigen), v. *-E, p. et a.
teruggeschoven; afgelegen, verafgelegen, ver, oud. "-EMENT, rn. terugschuiving, -wijking, v.; lederen borstband (van paarlen), m. * -ER, va. terug-, achteruittrekken ; verschuiven ; uitstellen, vertragen, verschuiven ;
vn. et SE
vrf. teruggaan, -treden, -wijuitzetten.
ken ; aarztlen, terugdeinzen ; terugspringen (van geschut). * -ER, m. horologiemakers vijl, v. *-orts (a), adv.
terug * achterwaarts.
RECUPERER, va. SE -, vrf. zijne schade weder inhalen.
RECURER, va. weder schoonmalcen ; (144) voor den derden
keer ploegen.
RECURRENT, a. terugloopend ; van achteren op leesbaar
(van verzen).
RICUSABLE, a. (83) verwerpelijk, wraakbaar. . * ...SATION,
f. verwerping ; (83) wraking, v. "...SER, va. verwerpen;
(83) wraken.
WEDACTEUR, m. opsteller, zamensteller, redakteur, m.
* ...TION, f. opstelling, zamenstelling, redaktie, v.
REDAN, M. (13) trap, sprong, m.; vestingwerk met uiten insprzngende hoeken, O.
REDANSER, va. et n. op nieuw dansen, overdansen.
REDDITION, f. overgave (eener stad) ; aflegging (eener
rekening), v. * ∎- NAIRE, a. rekenpligtig.
REDEFAIRE, va. weder ontdoen,losmaken. "...DEMANDER,
va. terugeischen, terugvragen.
REDEMPTEUR, m. Verlosser, Helfand, Zaligmaker,
M.
"...TION, f. verlossing, zaligmaking, loskooping, v.
REDENTS, M. pl. inkepingen van een rad, v. MV.
RED .APACHER, va. weder afvaardigen.
* ...DESCENDRE,
va. et n. weder aflaten; weder afkomen, - afklimmen.
REDEVABLE, a. schuldig, verschuldigd. * ...DEVANCE, f.
jaarlijksche schatting, rents, v. ; dienstpligt, M. * ...DEVENIR, vn. weder worden. "...DEVOIR, va. nog schitldig blijven.
REDHIBITION, f. koopvernietiging , v. ontslag, O. "...TOIRE,
a. cas
koopvernietigend geval, O.
REDIGER, va. in geschrift behoorlijk opstellen, geschriftcn
zamenstellen, in orde brengen; kortelijk vervatten.
REDIMER (SE), vrf. zich vrij koopen, vrij onaken.
REDINGOTE, f. overrok, reisrok, jas, M.
REDIRE, va. et n. herzeggen, herhalen ; verbreiden, ruchtbaar maken ; berispen, bedillen. * ...DISEUR, M. lzerhaler, herzegger, M. * ...DISEUSE, f. herzegster, v.
REDISTRIBUER, va. op nieuw uittleelen. * ...BUTION,
nieuwe uitdeeling, v.
REDITE, f. herzegging, herhaling, v.
REDOMPTER, * ...DOMTER, va. op nieuw beteugelen.
REDOND ANCE, f. overtollighetd van woorden, v.
* ...D ANT,
a. overtollig (in woorden). * ...DER, vn. overtollig zijn
(in woorden).
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va. wedergeven, hergeven. SE - , vrf. zich
REFIXER, va. weder -, op nieuw bepalen.
k ...FLAMBER,
weder overgeven. * ... DORER, va. weder vergulden. * ...DORva. terugkaatsen (de vlam).
TE, f. (116) geringde takken, rat my. * ...DOTER, va. de
REFLECHI, a. overlegd, voorbedacht ; (53) hoekig omgebohuwelijksgift vernieuwen.
gen ; verbe
wederkeerig werkwoord, o. va.
REDOCBLEMENT, m. verdubbeling vermeerdering, v.;
et n. terugstuiten ; afstralen, terugkaatsen ; overwegen,
(22) hevige aanval, m. * ... BLER, va. verdubbelen ; vet,
-peinzen, -denken. * ... CHISSEMENT, in. terugstuiting ;
merdn;iuwvgzetn.
afstraling, terugkaatsing ; overpeinzing, v.
REDOUTABLE, a. geducht, verschrikkelijk. * ...TE, f. wijkREFLET, m. ('J2) weerschijn, m. * ...FLETER, va. het licht
schans, redoute, v.; openbaar gemaskerd bill, o. * ...TER,
op een ander ligchaam doen terugvallen. "...FLEURET,
va. vreezen, cl,chten; se faire
zich doen vreezen, zich
tweede soort van spaansche wol, v. k ...FLEURIR,
geducht maken.
vn. weder bloeijen, herbloeijen.
RhDRE, in. groat haringnet, o.
REFLEXE, a. teruggekaatst, terugkaatsend, (ook fig.). * ...IBIREDRESSE, f. (125) ophouder, keergijn, m. * - MENT, tn.
LITE, f. wedersch;jnbaarbeid, v. "...IBLE, a. wederweder-regtmaking ; herstelling, wederoprigling, v. * ... SER,
schljnbaar, terugkaatsend. * ...ION, v. terugkaatsing ; overva. weder regtmaken, -zetten; buigen, weder in den
denking , overweging orerxinzing gedachte ; bedenking ,v.
vorm brengen; weder teregtbrengen, teregtwijzen, herREFLI7ER, vn. terugvloeijen.
in. ebbe, v.
stellen. SE - , vrf. zich weder oprigten, zich herstellen.
II EFONDER, va. (83) geed maken, vergoeden. * ... FORDRE,
"...SEUR, m. valsche speler; (eertijds ale ridder) wreker,
va. overgieten, hersetelten; geheel onzwerken,verbeteren.
helper der onderdrukten, in. * ...SCIIR, M. (157) butt* ...FONTS, f. onz-, oversmelting, hergieting ; (126 , geklopper, m.
heele vernieuwing van een schip, v. * ...FORGER, va.
RPDUCTIBLE, a. tot kleinere deeltjes kunnende gebragl
hersmeden.
worden. * ...TIF, a. (90) oplossend. * ...TION, f. herleiREFORMABLE, a. herstelbaar, hervormbaar. * ...MATEUR,
ding, vermindering, reduktie; to onderbrengigg, enderm. hersteller, hervormer, M. * ...31ATRICE, f. herstelwerping ; herstelling, oplossing ; (36) wederinzetting, v.
star, hervormster, v. "...MATION, f. hervorming, verREDuIRE, va. herleiden ; vernzinderen, verkleinen ; reranbetering ; kerkhervorming, v.*...mE, f. verbetertng, herderen ; scheiden, oplossen ; noodzuken , dwingen, enderstelling ; kerkhervorming ; afschaffing, afdanking (van
werpen; bepalen, heperken; inzetten. SE - it, vrf. uitkrijgsvelk), v. * ...ME, in. gerefornzeerde, hervornzde,
loopen; zich bepalen ; zich oplossen, opgelost worden.
tn.
p. et a. verbeterd, veranderd ; gereformeerd, herm. afgezonderde plaats, v. ; eenzaum hoekje ,
vormd ; afgedankt ; (68) gepensionneerd. "...MER, va.
plaatsje; verborgen schansje, o.
hervormen, verbeteren, herstellen ; (munten) verslaan,
REDUPLICATIF, a. (98) verdubbelend.
k ...CATION, f.
verschroeven ; (68) afdanken; afkeuren. SE - , vrf.
verdubbeling, herhaling, v.
zich verbeteren.
RAEDIFIC.ATION, f. wederopbouwing, v. * ...FIER, va. weder
REFORMER, va. op nieutv vervaardigen, beschaven.
opbouwen.
lifFORMISTES, in. pl. staatkundige hervormingsgezinden
REEL, a. * - LEMENT, adv. werkeltjk, wezenlijk.
(in Engelund), m. mv.
REELECTION, f. herkiezing, v. * ... ELIGIBLE, a. weder
REFOUILLER, va. weder doorzoeken. * ...FOULER, va. weder
verkiesbaar, herkiesbaar.
va. herkiezen.
-, op nieuw vollen; tegen den stroom opvaren ; (107)
* ...EXFORTER, va. (34) weder uitvoeren.
uitdrevelen.
vn. (126) weder afloopen, ebben. "...FOUREFACHER, va. weder boos -, toornig maken. * ...FAcONLOIR, m. (3) stamper, aaanzetter, M.
va.
NER, va. weder in het fatsoen brengen, op nieuw fatweder schoonmaken. * ...FOURNIR, va. weder voorzien.
soeneren.
RAFRACTAIRE, a. et m. ongehoorzaam, zvederspannig ;
R E FACTION, f. (34) afslag, m. vergoeding, rafaktie, v.
onwillige
zich schuil houdende soldaat, m. *...TER,
REFAIRE, va. weder herdoen, .smaken ; herstellen, op
va. (73) de stralen brekezi, * ...TIF, a. straalbrekend.
nieuw aanvangen ; verstellen, vermaken ; (de kaa•ten)
* ...TION, f. straalbreking,
refraktie, v.
op nieuw ronddeelen. SE
vrf. weder bekomen, nieuwe
REPAIR, M. shavers, slotrijm, referein, o.; (126) branding v.
krachten krijgen. * ...FAIT, m. nieuw spel; nieuw gewigt
REFRANCHIR (sE), vrf. (126) verminderen.
van een hert, o. - , a. overgedaan, nog eens genzaakt ; RI:FRANGIBILITA, f. breekbaarheid der lichtstralen, v.
opgelapt (paard) ; welbehouwen (host).
va.
* ...GIBLE, a. breekbaar (van lichtstralen).
weder -, op nieuw maaljen.*
REFRAPPER, va. were,! slaan, - kloppen,• lzermunten.
tEFECTION, f. verbetering, herstelling, v. ; maaltijd (in
* ...FRAMER, va. aardewerk glad wrijven. * ... FRENER ,
(kloosters), m. "...TOIRE, in. eetzaal in een klooster, v.
va. beteugelen, bedwingen.
..TORIER, m. tafeldekker (in een klooster),
REFRIGERANT, a. (22) verkwikkend, verkoelend. *-, m.
REFEND, in. (94) plank waarran geschaafd is, v. * - OIR,
verkoelend middel; koelvat, o. * ... RATIF, a. verkoelend.
m. buigijzer, o. ; tour de - , scheidsmuur, m. * ... FENDRE,
* ...RATION, f. (90) verkoeling, v.
va. weder splilten; in de lengte doorzagen.
REFRINGENT, a. (73) eene straalbreking veroorsakende.
REARE, in. geregtelijk berigt, verslag, o. "...RENDAIRE,
RBFRIRE, , a.weder opbakken.*...FRIsER,va. weder opkrullen.
m. referendaris, us. k ...RER, va. et n. tot lets betrekREFROGNE, RENFROGNE, a. stuursch. "...GREMENT,
ken, - brengen; berigt verslag doen. SE - a , s'Err
RENFROGNEMENT, m. stuursch
knorrig gelaat, o.
• vrf. zich beroepen op..., zich gedragen aan...
k ...GNER (SE), SE RENFROGNER, vrf. het voorhoord
REFERMER, va. weder sluiten; - heelen. * ...FERRER, va.
fronsen, een stuursch gelaat aannemen.
seeder beslaan. * ...FETER, va. een afgeschaften feestdag
REFROID, in. (58) mettre les cuirs en - , huiden uitspanop nieuw vieren. * ...FEUILLIR, va. (107) dubbele sponnen. " - IR, va. verkoelen, koud doen worden.
vn. et
ningen maken. * ...FICHER, va. weder insteken, inslaan ;
SE
vrf. verkoelen, koud worden ; verflaauwen. " - IS(voegen) wederom bestrijken. * ...FIGER, va. weder doen
SEMENT, m. verkoeling, afkoeling ; verflaauwing ; Ogle
stollen. SE - , vrf. weder stollen.
verkoudheid (der paarden), v. *
REFizt, m. /ijnste spaansche wol, v.
REFROISSIS, m. oogst op braakland, m.
RE±TONNER,

REG.

REH.

va. overwrijven.
REFUGE, M. toevlugt, schuilplaats; uitvlugt, v.
REFuorg , m. vlugteling ; uitgewekene, m.
(SE), vrf.
vlugten; zijne toevlugt nemen; uitwijken.
REFUIR, vn. (44) terug vlugten, -loopen. "...FUITE, f.
(44) teruglooping, -vlugt ; fig. uitvlugt, v.
REFUS, m. weigering, v. weigerend antwoord ; blaauwtje,
O. "-ER, va. weigeren, ontzeggen, afzeggen, afslaan.
SE -, vrf. zich onthouden, weigeren, een weigerend
antwoord geven; zich onttrekken; wederstaan.
REFUSION, F. (83) vergoeding, uitkeering (van onkosten), v.
REFUTABLE, a. wederlegbaar. * ...TATION, f. wederlegging,
v. * ...TER, va. wederleggen, aanvoeren tegen....
REGAGNER, va. herwinnen, weder winnen, -krijgen, -bereiken. "...GAILLARDIE, va. weder vrolijk maken, opvrol2jken. * ...GAIN, m. nagras, etgroen, o. ; fig. verjonging, terugkeering der jeugd, v.
REGAL, m. gastmaal, goed onthaal, vreugdefeest, O. *-ADE, f. boire a la
luchtig lustig in eons uitdrinken.
* -ANT, a. pleizierig, vermakelijk.
REGALE, M. regaal (zekere toon in het orgelspel), m. *-,
f. regt op de inkomsten van openstaande bisdommen, O.
* -MENT, m. gelijke verdeeling (van schattingen) ; (13)
gelijkmaking, v.
REGALER, va. wel onthalen, trakteren; eene schalting
verdeelen; gelijk maken. SE -, vrf. smullen; zich vergasten aan. * ... LIEN, a. droit
koninklijk vorstelijk
regt, O. * ...LISTE, m. koninklijke bezitter van een kerkelijk inkomen, m.
REGARD, m. aanzien, gezigt, o. ; blik, aanblik, m. ; en-,
tegen elkander over. * -ANT, nt. aanschouwer, beschouwer, kijker m. -, a. at te ?maw er op ziende, te stipt,
te zuinig ; (116) zijnen staart beschouwende. * -ER, va.
et n. zien, aanzien, aanschouwen, aankijken, bezien,
beschouwen ; bemerken, aanmerken ; letten ; ergens op
uitzien, het gezigt op iets hebben; betre/fen, aangaan,
raken; wel toezien.
REGARNIR, va. weder opmaken, op nieuw stofferen.
REGATES, f. pl. gondelspeelvaart te Venetie; v. ; wedstrijd
eener sell- en roei-vereeniging, m.;, hardzeilpartij, v.
REGAYER, va. vlas
hennep hekelen. m. hekel,

REGIR, va. regeren ; (98) beheerschen, regeren.
REGISSEUR, m. verantwoordelijk bestuurder, m.
REGISTRATEUR, M. registreerder (bij den paw), M.
*...T/ON, f. aanteekening, opteekening, v. ; (regt van)
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M. "...URE, F. werk dat in den hekel blijft, O.
REGEL, m. nieuwe vorst, v. * - ER, ViMp. seeder vriezen.
Ilf:GENcE, f. regentschap, o. ; regering, v. ; bestuur, o.;

raad (eener stad), m. ; rekloraat, 0.
a. hersteller, m.; herstellend.
voortbrenging ; herstelling ; wedergeboorle, v. * ...RATRICE, f. herstelster, v. * ... RER,
va. fig. seeder baren; herstellen. SE - , vrf. op nieuw
voortgebragt warden.
REGENT, a. regerend. *-, m. regent, bestuurder, leermeester (in eene latijnsche sc7sool), in. "-E, f. regentes,
bestsurster, v. * - ER, va. et n, leeren, onderwijzen (in
eene latijnsche school) ; beheerschen, den meester spelen.
REGERMER, vn. weder uitspruilen, - ontkiemen.
REGICIDE, m. koningsmoord; koningsmoorder, m.
f. bestuur, bewind (van zekere inkomsten van
den stoat) ; landskantoor (van ontvangst), 0.
REGIMBEMENT, M. het achterustslaais van paarden.
* ...BER, vn. achteruitslaan (van beesten) ; weerspannig zips, zich halsstarrig toonen,
REGIME, in. leefregel, in. died, o. ; regeringsvorm, rn.
regering, v. bestuur, o. ; (98) beheersching, regering, v.
R.i. GIMENT, M. regement, O. * -AIRE, a. regements....
REGINGLETTE, f. vogelstrilc, m.
-REGION, m. land-, lucht - , hemelstreek, v.
gewest, o.
REGENERATEUR, M. et
"...RATION, f. nieuwe

registratie, 0. V.
m. register, protokol, o. ; rol, m. ;
dagboek ; register (van een orgel) ; (90) van eene schuif
voorzien ovengat, O. "-R, va. voy. ENREGISTRER.

IkEGISTRE, REGiTRE,

f. linzaal; rigtsnoer, voorschrift, o. regel, m.
orde, f. voorbeeld, o. "-s, pl. maandstonden, m. mv.
p. et a. gelijnd, gelinieerd ; regelmatig, ordelijk;
bepaald, vastgesteld. R -B, f. hoop bereid bordpapier, m.

REGLE,

REGLE,

REGLEMENT, M.

insetting, instelling, v. reglement,

REGLEMENT, adv. regelmatig, ordelijk "-AIRE, a. de

instellingen betrefende; naar
volgens de reglementen. "-ER, va. reglementen maken, - vaststellen; aan
regelen onderwerpen ; regelen, ordenen.
REGLER, va. aflijnen, linieren; rigten, schikken, stellen,
in orde brengen; bestemmen, voorschrijven; matigen,
bepalen. * ...GLET, m. (10) linie, v. * ...GLETTE, f. (10)
zetlijn, v. * ...GLEUR, m lijnentrekker, linieerder, m.
* ...GLISSE, v. zoethout, o.; jus de -, drop, O. "...GLOIR,
M. linieerstok, m.; likhout, O. * ...GLURB, v. getrokken
lijnen, v. MV.
REGNANT, a. regerend, heerschend.
REGNE, m. regering, v. ; rijk, gebied,
magt, v.
REGNER, vn. regeren, heerschen ; zich uitstrekken; in
zwanq zijn ; (13) zich uitstrekken.
REGNICOLE, m. geboren inwoner van een .rijk, m.
REGONFLEMENT, m. opstopping van wateren, v. * ...FLER,
vn. (van water) apzwellen, wederkeeren, terugvloeijen.
tn. het overloopen, - vloeijen. * ...GER, vn.
- vloeijen ; - de, in overvloed bezitten.
REGOULER, vn. toesnaauwen, toeduwen, tot afkeer verzadigen.
va. weder proeven.
REGRADILLER, va. (48) branden (het haar).
REGRAT, m. kramerij, v. * - TER, va. weder krabben;
muren afbikken; kramerij doen; beknibbelen. * - TERIE,
f. kramerij, v. ; kleinhandel, m. " - TIER, m. * - TIARE,
f. verkooper, -ster van eetwaren, m. v. ; slijter, kleine
kramer, in.; knibbelaar, -ster, m. v.
REGREER, va (1d6) het tuig herstellen.
REGRETTER, va. op nieuw enten. *...GRES, rn. (77, 83)
regt om seeder bezit te nemen, O.
REGRET, m. spijt, tn. verdriet, leedwezen, hartzeer, berouw,
o. droefheid, v.; ongaarne. * - s, pl. klagten, v. my.
* - TABLE, a. beklagelijk, betreurenswaardzg. * - TER, vs.
beklagen, betreuren.
REGROS, m. grove schors tot run, v.
REGUINDER, vs. weder ophijschen.
REGULARISER, va. regelen, inrigten. * ...LARITE, f. regelmatigheid, geregeldheid, nactuwkeurigheid ; waarneming van een kloosterregel, v. * ...LATEUR, M. annual,
slinger (van een uurwerk), in. - , a. rigtend, regelend.
* ...LE, m. (90) zuiver metaal, 0. * ...LIER, a. regelmatig, geregeld; naauw, stipt; verbe
regelmatig werkmord, 0. "...LIER, in. ordesbroeder, M. * ... LIhREMENT,
adv. regelmatiglijk, ordelijk.
Ilf:HABILITATiort, f. herstelling in een, v. herstel, a.
*.. BILITER, va. in zijn vorigen stoat -, in zijne regten
herstellen. * ...BITUER, va. weder gewennen.
REHASARDER, va. nogmaals wagen. * ...HAUSSEMENT,
verhooging, verheffing, v. * ...HAUSSER, va. verhoogen,
verheiren, baster bijzetten. * ...HAUTS, m. pl. (92) hoogsets, o. my.
REHEURTER CONTEE, vn. nogmaals stooten tegen....
REGORGEMENT,

overloopen,

REL.
REI3fPORTATION, f. wederinvoering, v. * ...IMPOR+ER, va.
weder invoeren. * ...IMPOSER, va. weder opleggen, belasten.
"...IMPOSITION, f. hernieuwde belasting, v. * ...IMPRESSION, f. herdruk, m. * ...IMPRIMER, va. herdrukken.

REM.
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RELAXATION, f. (22) verslapping, ontspanning ; (83) loslating, v. * ...LAXER, vn. (83) loslaten. "...LAYER, va.

vn. van paarden verwissein den arbeid verpoozen.
len, versche paarden nemen. SE -, vrf. elkander aflos-_
REIN, m. vier, lende, v. ; avoir du -, gespierd zijn.
sen, zich vervangen.
BRINE, f. koningin, v. - claude, f. soort van groene
RELEGATION, f. verbanning, ballingschap, v.
* ...GUER,
pruim, v.
va. verbannen, uitbannen. SE -, vrf. zich geheel afzonderen.
REINETTE, f. koningsappel, pippeling, renet, m.
RELENT, m. duffe lucht, muffigheid, v.
REINFECTER, va. op nieuw besmetten. "...INSTALLER,
RBLEVAILLES, f. pl. kerkgang eener kraamvrouw, M.
va. weder aanstellen, weder inhuldigen.
RELEVE , a. wederopgerigt, opgestaan ; hoog verheven. *-,
REINTE, a. sterk van lenden.
tn. het afnemen en weder opleggen van een hoefijzer ;
REINTEGRANDE, * ...GRATION, f. (83) herstelling in het
uittreksel eener rekening, O. * -E, f. namiddag, M.
bezit, v. * ...GRER, va. in het bezit herstellen ; weder
RELEVE-QUARTIER, M. schoenhorentje, o.
gevangen zetten.
RELEVEMENT, M. wederoprigting ; opligting ; optelling, v.
REINTERROGER, va. nogmaals ondervragen. "...INVITER,
RELEVER, va. weder oprigten, opheffen, opnemen, herstelva. weder noodigen.
len, ophelpen; verhoogen, verheffen; allossen, ontheffen,
REITERATION, f. herhaling, V. * ...RATIF, a. * ...RATIVEvrijspreken; kruiden, prikkelen ; omzeilen (eene kaap);
MENT, adv. herhalend ; bij:herhaling. *...RER,va. herweder ligten (het anker); un mot -, een woord opvanhalen.
gen. *-, vn. behooren, afhangen, afhankelzjk onder.REITRE, M. (77) duitsch ruiter ; ruitermantel, m. ; vietix
hoorig zijn ; opkomen (van eene ziekte) ; opstaan (uit
oude schalk, M.
het kraanzbed). SE -, vrf. .weder opstaan ; zich herREJAILLIR, va. spatten, terug-, uitspringen; terugstuiten,
stellen ; zich weder verheffen ; weder gelukkig worden.
-kaatsen, -stralen, * ...LISSEMENT, m. het springen,o.;
* ...LEVEUR, m. (74) opheffingsspier, v.
terugstraling, v.
RELIAGE, M. het kuipen. * ... LICHER, va. dikwijls likken.
REJAUNIR, va. et n. weder geel maken, - worden.
RELIEF, M. verheven beeldwerk, o. ; verhevenheid, v. ; roem,
REJET, m. verwerping; overbrenging eener rekening of
m. aanzien, o. ; leenverheffing, v. j-s, p1. kliekjes, o. mv.
schatting, v. ; (36) nieuw uitspruitsel, schot, 0. * -ABLE,
RELIER, va. herbinden ; (een bock) inbinden. * ... LIEUR, M.
a. verwezwelijk.
va. weder-, terugwerpen ; uitboekbincler, m.
spuwen ; weder uitloopen (van boomen) ; overdragen,
a.
RELIGIEUX, M. monnik, kloosterbroeder, m. *-,
overbrengen (eene rekening) ; verwerpen, uitschieten,af* ...GIEUSEMENT, adv. godsdienstig, -lijk, godvruchtig,
keuren. *-oN, 01. loot, spruit, v. (ook fig.) * -ONNER,
-lijk, aandachtig, -lijk ; naauwgezet, naauwkeurig, -lijk,
va. et a. uitbotten, uitschieten ; wieden.
getrouwelijk.
f. non, kloosterzuster, v. * ...LIREJOINDRE, va. weder bijeen-, zamenvoegen ; weder
ON, f. godsdienst, religie; monnikenorde ; Malthezerorde,
vereenigen, inhalen. SE -, vrf. weder bij elkander komen.
V. -NAIRE, m. gereformeerde, m. f. godsREJOINTOYER, va. (13) de voegen weder toestrijken.
dienstige zin, m. godsdienstigheid, v.
RE.TOUER, va. weder -, op nieuw -, nog eens spelen.
RELIMER, va. overvzjlen; fig. beschaven.
REJOUI, M. *-E, f. vrolijke baas,m.; vrolijkvrouwmensch,
RELIQUAIRE, M. heiligkas, relikiekas, v. "...QUAT, m.
o. *-, a. lustig, vrolijk, verblijd. * -R, va. verheugen,
saldo eener rekening ; overblijfsel, O. * ...QUATAIRE, M.
verblijden. SE -, vrf. zich verheugen, - verblijdden. *_s_
schuldenaar per •saldo, M. * ...QUE, v. heiligdom, overSANCB, f. vrolijkheid, vermakelijkheid, v. vreugdebeblijfsel eens heiligen, o. relikie, v.
drijf, o. ; toegift (op vleesch), v. * -SSANT, a. vervrolijRELIRE, va. herlezen, overlezen. * ...LIURE, f. band van
kend, vermakelijk.
een bock, m. ; het inbinden. * ...LOGER, va. zijne oude
RELaCHE, m. het ophouden, o. ; rustdag (in den schouwwolfing weder gaan betrekken.
* ... LOUAGE, no. rijtijd
burg), m. ; rust, verademing, uitspanning ; (126) goede
der haringeo, m. "...LOUBR, va. weder huren, - ina. onthaven om binnen to loopen, v.
huren ; weder verhuren. "...LUCTER, va. zich verzetten.
spannen, slap ; verslapt. * ...CHEMENT, m. verslap"...LUIRE, vn. blinken, schitteren, flonkeren, glans
ping, ontspanning, viering ; verzachting, ontlating (van
geven. * ... LUISANT, a. blinkend, glinsterend, schittehet weder) ; verflaauwing, verslapping ; ongebondenheid ;
rend. "...LUQUER, va. begluren. * ... LUSTRER, va. weverademing, ontspanning, v. "...CHER, va. versjcippen,
der glanzen, nieuwen glans geven. * ... MACHER, va. herontspannen, vieren, loslaten ; op vrije voegen stellen;
kaauwen ; fig. herkaauwen, weder overdenken. * ... MAcONafstaan, toegeven.
vn. voor anker liggen; (in eene
NER, va. weder opmetselen. * ... HANDER, va. weder
haven) binnen loopen. SE -, vrf. verflaauwen, verslapnogmaals melden; nog eens, ontbieden. * ... MANENTS,
pen, zijn geest ontspannen.
overgeschoten takken, m. mv.
* ...MANENCES, f.. pl.
RELAIS, M. versche paarden,
jagthonden, o. m. my.;
* ...MANGER, va. weder eten.
wisselplaats, v. ; titre de -, ledigen tijd hebben. "-sE,
REMANIEMENT, M. wederbehandeling, -betaling ; vera. (44) afgejaagd (van hazen).
(10) verschikking, v. * ...NIER,
beteri,sg, omwerking ;
RBLANCER, va. (44) weder opjagen ; fig. iem. opzoeken.
va. weder behandelen, betasten, bevoelen ; omwerken,
PtEL APS, a. et m. wederafvallig ; wecierafvallige, m.
verbeteren ; (10) verschik ken.
RELARGIR, va. weder wijder
weder ruimer maken.
REMARCH ANDER, va. op nieuw dingen.
* ...MARCHER,
RELATER, va. berigten, mededeelen, verhalen.
* ...TIF, a.
vrf. weder uitvn. weder gaan. "...MARIER, va. SE
* ...TIVEMENT, adv. betrekkelijk. '...TION, f. betrekking,
huwelijken ; hertrouwen.
bloedverwantschap ; vriendschaps-, handelsbetrekking ;
REMARQUABLE, a. aanmerkelijk, merkwaardig, aanzienkennis, gemeenschap, v. ; verhaal, verslag, relaas,
o.
lijk * ... QUE, f. aanmerking, opmerking, v. "...QUER, va.
f. betrekkelijkheid, v.
weder teekenen, - merken ; aanmerken, opmerken, acht
RELATTER, va. nieuwe latten aanslaan. " ...LAVER, va.
geven, gadeslaan; se faire
zich doen onderscheiden,
overwasschen.
zich doen kennen, van zich doen spreken.
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zich weder vermommen.
REMATER, va. weder bernasten, van nieuwe masten voorzien.
"...BARva.
weder
inpakken, herpakken.
REMBALLER,
QUE31 ENT, m. wederinscheping, v. * ... BA.RQUER, va.
weder inschepen, - inladen. SE —, vrf. weder scheep
glum; zich op nieuw met jets inlaten. * ... BARRER, va.
terfigslaan; afschepen, den mond snoeren.
REMBLAI, m. aanvulling (mettarde), v. "...BLAVER, va.
weder bezaaijen. "...BLAVURE, f. tweemaal bezaaid korenland, 0. * ...SLAYER, va. met aarde aanvullen.
REMBOITEMENT, m. (36) zetting wederinzetting van
een lid, v. * ... BOITER, va. weder zetten, - inzetten
(een lid).
REMBOUVR, va. weder ingieten, instorten.
REMBOTJRRAGE, m. het opvullen; opvulsel, o. * ... REMENT,
opvulling, N. * ...RER, vs. opvullen.
REMBOURSABLE, a. weder betaalbaar, losbaar. * ...SEMENT,
m. terugbetaling ; aflossing, v. * ... SER, va. (geld) teruggeven, wederbetalen; aflossen.
"...BROCHER, va.
REMBRASSER, va. weder omhelzen.
weder aan het spit steken.
REMBRUNI, a. air -, donker gelaat, o. "-R, va. bruiner maken, overbruinen. "-SSEMENT, m. donkerhezd, v.
REMBUCHEMENT, In. (44) het verschuilen van een hert
in zijn leger. * ... CHER (SE), vrf. (van herten) zich weder in hun leger begeven.
11.EmP,DE, m. middel, geneesmiddel; klisteer, hulpmiddel,
o. remedie, v. * ... MEDIABLE, a. to verhelpen.
va. verhelpen, raad schaffen, in iets voorzien.
REMEIL, in. (44) snippenvijver, in. -wak, o.
REMELER, va. weder mengen. * ... MEMORATIF, a. herinnerend. * ... MEMORATION, f. herinnering, v. "...MEMORER, va. herinneren. * ... MENEE, f. kleine boog boven
eene deur of een venster, Lu. * ... MENER, va. terugbrengen, terugleiden.
REMERCIER, v. danken, bedaziken, dankzeggen; * bedanken, weigeren, afdanken. * ... CEMENT, m. dankzegging,
dankbetuiging, v.
1lEmf:RE, as. refit van naasting, a. "...RER, vn. weder
aan zich koopen.
REMESURER, va. over-, hermeten.
IiEMETTRE, va: weder op zijne plaats leggen, - stellen,
zetten ; herstellen; weder ter hand stellen, overgeven, -leveren ; overmaken (remitteren) ; overdragen;
vergeven, kwijtschelden ; uitstellen. SE - , vrf. zich weder
zetten, - begeven; zich herstellen, bekonzen, bedaren,
uitrusten ; zich overgeven ; zich herinneren ; s'en - h,
zich verlaten op...
REMEUBLER, va. weder stofferen, op nieuw met huisroad voorzien, meubeleren.
Ilf,muciscENcE, f. wederherinnering, v.
REMISE, f. uitstel, o. verschuiving, opschuiving ; kwijtschelding ; vermindering, v. afslag, as. ; geld-, wisselzending (renzise) ; schuil-, rustplaats der patrijzen, az.;
koetshuis; kreupelbosch, o. * - , m. huurkoets, v. * - R,
va. in het koetshitis plaatsen.
REMISSIBLE, a. rergeeflijk. "...SION, f. vergeving, kwijtschelding, genade ; vermindering (der koorts), v.
- NAIRE, in. tb3) begenadigde, m.
REMITTENT, a. alizenzende, afgaande (van koorts).
va.
HEMMAILLEn, va. weder muzen.
weder inbakeren. * ... MANCHER, va. een nieuw hecht
aanzetten. "...MENER, va. weder terug - , seeder medebrengen.
11171 m
- oLADE, f. soort van scherpe sates ; paardenzalf, v.
ltEmoLE, f. draaikolk, v. maalstroom (in zee), m.

REMASQUER (SE), vrf.

a. (22) weekmakend.
REMONTADOIRE, f. (78) beker, m.
* ... TER, va. et n.
REMONTB, f. remontepaarden, o. mv.
weder beklimmen, bestijgen; weder opstijgen, - opgaan ; - opvaren ; - opwinden ; - in elkander zetten; monteren; verzolen; van nieuwe paarden voor"...TOIR, in. horezien ; zich uitstrekken, opklimmen.
logiesleutel, m.
REMONTRANCE, f. vertoog, o. ; vermaning, aanmaning,v.;
raad, m.. * ... TRER, va. aantoonen, voordragen, voor
oogen stellen; (44) het spoor van het wild aanwijzen.
* ...TURF, f. (71) schouderstuk, belegsel, O.
REMORA, m. REMPRE, f. zuigervisch, ns.; zeelamprei ;
hg. hindernis, v.
REMORDRE, va. et n. weder bijten, - aanvallen ; knagen.
* ...MORDS, m. wroeging, knaging, v.
REMORQUE, f. (IN) het boegseren. * — R, va. boegseren,
op sleeptouw nemen. * ... QUEUR, m. sleper, sleepboeijer,
m. ;
vapeur, stoomsleper.
REMOUDRE, va. weder malen.
REMOUDRE, va. herslijpen, overslijpen.
REMOUILLER, va. et n. weder nat maken, -bevochtigen;
(126) het anker weder laten valley. * ... MOUILLURE, f.
(4) vernzenging van de gift, v. * ... MOULEUR, m. scharenslijper, m. "...MOUS, in. (126) doodwater, kielwater, zog, 0.
REMPAILLER, va. weder met stroo dekken, - omwinden,
opvullen. * ... PAILLEUR, m. ...SE, E. stoelenmatter, m.
-snatster, v. * ... PAQUEMENT, m. het pakken der haringen. * ... PAQUETER, va. weder inpakken. * ... PAREMENT,
m. bewalling, omwalling, v.
REMPARER SE, vrf. zich verschansen, zich versterken;
fig. zich wapenen (op jets).
REMPART, m. wal, in. schans, v. ; voormuur, m. bolwerk, o.
REMPLAANT, m. plaatsvervanger, m. * ... CEMENT, m.
plaatsvervanging ; wederuitzetting, belegging van geld,
v. * ...CER, va. iemands plaats vervullen, vervangen;
(geld) weder uitzetien, - beleggen.
REMPLAGE, m. vulling, aan-, opvulling, v.
REMPLI, m. opnaaisel, o. *— ER,
inleggen, inslaan,
opnaaijen (eene stoffe).
REMPLIR, va. vullen, seeder -, op-, aanvullen ; voltallig
maken ; vervullen, volbrengen ; besteden, bezetten ; wanenemen, bekleeden; verzadigen; (kant) digten, - verstellen. SE - , vrf. vol worden, - loopen ; - de viande, volop
eten; - de yin, volop drinken. * ... PLISSAGE, m.
op-, aanvulling ; het digten of verstellen van kart,
o. ; plaatsvervulling, v. ; middelstemmen, v. mv. * ... PLISSEISE, f. kantenstopster, v.
REMPLOI, as. wederuitzetting, -belegging (van geld), v.
* ...PLOY ER, va. weder aanstellen, gebruiken..'...PLUMER, va. met nieuwe pennen voorzien. SE -, vrf. verveeren, nieuwe veeren krijgen ; opkomen, rijk worden.
REMPOCHER, va. weder in den zak steken.
REMPOISSONNEMENT, m. wederbepoting van een vijver
met visch, v. * ... SONNER, va. weder visch in een vijver poten.
REMPORTER, va. weder wegdragen, - medenemen; verkrijgen, behalen, winners. * ... PRISONNER, va. weder gevangen zetten. "...PRUNT ER, va. weder afleezzen, afborgen.
REMUAGE, in. onzschudding, opsclzudding ; verschieting
(van koren),.v.
1bE/IUANT, a. onrustig, woelziek, woelig.
AGE,
m. beslonznzering van verhuizing ; onrust, verwarring,
wanorde, v. * ...M ENT, no. beweffing ; beroerte, opschudding, v. "...ER, va. et n. beivegen,verroeren, vervoeren;
REMOLLIENT,

ten. SE

vrf. zich opsluiten zich bepaten.
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verplaatsen; omgraven, omspitten; (een kind) verschoonen en opbakeren; raken, roeren, gaande maken; zich
bewegen, roeren ; oproerig worden, - zijn. SE - , vrf. zich
bewegen; pogingen doen. * ... EUR, m. korenverschieter,
M. "—RUSE, f. baker, v. * ... GLE, m. muffe reuk, m.
REMUNERATEuR, tn. vergelder, belooner, m. *...RATION,
f. vergelding, belooning, v. * ... RATIF, a. beloonend.
* ...RATOIRE, a. (83) tot vergelding strekkende.
REMUSELER, va. weder muilbanden.
RENaoLRR, vn. snuiven, gronznzen (van gramschap).
RENAISSANCE, f. fig. wedergeboorte, wederopkomst, herbloeijing, v. "...NAISSANT, a. weder opkomend. * ... NAiTRE, vn. herboren worden, herleven, weder opkomen,
weder bloeijen.
RENAL, a. (74) de nieren betreffende.
RENARD, tn. COO ; fig. looze VOS, in. ; - de pilote, (o=(i)
uurbord, o. ; balk, zethaak, in. * - E, f. wijfje van den
vos, o. '1/4 4, a. verschaald. * - EAU, III. jonge vos, m.
f. vossenhol, a.
* -IER, m. vossenjager, m.
RENCAISSER, va. weder in eene kist doen ; (110) afzetten.
IIENCHAINER, va. weder ketenen.
RENCHLIIR, va. et n. duarder maken; hooger bieden,
opjagert; duurder worden, opslaan; - sur, overtreffen.
* ...RISSEMENT, no. opslag, m. verhooging van prijs, v.
RENCONTRE, f. onintoeting, zamenkomst ; schermutseling ,
botsing, v. ; geval, toeval, o. ; ontmoeting, gebeurtenis,
gelegenheid, v. ; kwinkslag ; (110) dierenkop, In. ; (34)
va. et n. ontmoefolio-cijfer voor het grootboek,o.
ten, aantreffen, vinden; raden, gissen; treffen. SE - , vr.
elkander ontmoeten ; met elkander overeenkomen in gevoelens of denkbeelden; beeaan, gevonden worden, aantreffen.
RENCORSER, va. een nieuw lijf of lij fstuk aan een vrouwenkleed zetten. * ...COURAGER, va. weder aanmoedigen.
RENDANT, tn. rekeningaflegger, tn.
RENDETTER (SE), vrf. zich seeder in schulden steken.
RENDEZ-VOUS, no. bestelde
afgesprokene zamenkomst ;
plaats der zamenkomst, v.
RENDONNEE, f. voy. RANDONNP.E. * ...DORMIR, va. et n .
wetter in slaap sussen, - vallen. "...DOUBLER, va. in-,
omslaan (een kleed).
RENDRE, va. weder-, her-, teruggeven, over-, afgeven,
ter hand stellen ; leveren, bezorgen ; uitdrukken ; doen,
maken ; laten worden, daarstellen ; opgeven; overgeven,
braken ; vertellen ; overzetten ; - un arrk, eerz vonnis
uitspreken ; - compte, rekening doen ; - grace, dank
zeggen; - heureux, gelukkig maken ; - justice, regt does
visite, een bezoek
wedervaren ; - service, dienst doen ;
afleggen. *-, va. it n. op-, inbrengen. *-, vn. uitloopen,
grenzen. SE - , vrf. zich begeven, vervoegen ; zich overgeven; wijken ; se - maitre, zich meester maken.
ItENDU, p. et a. teruggegeven, geleverd ; afgemat. *-, no.
daad van iets betaald to zetten, v. ; overlooper, m.
RENDUIRE, va. overstrijken. "...DURCIR, va. verharden.
SE - , vrf. zich verharden, verstokken ; slechter worden.
"...DURCISSEMENT, as. verharding, verstoktheid, V.
RENE, f. leireep, teugel, leizeel (van een paard), no. o. ;
les - s de l'etat, de teugels van het bewind.
RENEGAT, m. afvallige van het christengeloof, renegaat, m.
* -ION, f. afstand, m.
RENEIGER, vitnp. weder -, nog eens sneeuzven.
UNETTE, f. (39) veegmes, o. * - R, va. den hoof afsteken.
RENETTOYER, va. weder -, op nieuw schoonnzaken.
RENFAITER, va. een nieuwen gevel zetten.
RENFERML m. mulligheid, v. mufftge reuk, M. * ...MER,
va. feeder insluitcn, weg-, opsluiten; besluiten, bevat-

RENFILER, va. weder. aanrijgen.
RENFLEMENT, so. (13) zwelling eener

zuil, V.

* ...FLER,

vn. seeder opzwellen ; rijzen (van deeg).

diepte, holligheid, holte, v. ; achterva. dieper inslaan ; een bodent in
een vat maken ; seeder onderduwen ; (10) doen inen uitspringen (een regel).
RENFORCEMENT, m. versterking, v. * ... CER, va. venterken. SE - , vrf. zich versterken, sticker warden.
RENFORMER, va. handschoenen (op den uitrekker) uitrekken. * ... MIR, va. een ouden muur oppleisteren.
*...MIS, m. oppleistering van een ouden muur, v.
* ...aIOIR, m. (35) uitrekker, M.
RENFORT, in. hulp, versterking (van troepen), v.; (126)
band, lap (op ern zeil), no.
RENEEoGNEmENT, In. VOV. REFROGNEMENT.
RENGAGEMENT, no. weilerinseikkeling in eene zaak ;
income dienstneming, v. * ...GAGER, va. weder verpanden, - aanwerven, - inwikkelen.
RENGAINER, va. seeder in de • scheede steken, opsteken ;
(een gezegde) onderdrukken.
hoog
RENGORGER (sE), vrf. de borst vooruitsteken,
zetten, eene trotsche houding aannemen. * ... GEUR,
(71) lzalsspier, v.
RENGRAISSER, va. seeder vet maken, - mesten. *-, vn.
et SE - , vrf. seeder vet warden ; wider opkomen.
RENGREGER, va. verergeren. * ... GRfINEMENT, m. herstenzpeling, v. * ... GRANER, va. herstempelen; den tremel wetter met koren vullen. * ... HARDIR, va. wider
verstouten, seeder mood geven.
RENIABLE, a. looclzenbaar.
no. verloochening, verzaking, v. * ... NIER, va. verloochenen, verzaken ; (zijn geloof) afzweren.
m. godverloochenaar, godloochenaar, godverzaker, godslasteraar, m.
RENIFLARD, tn. stoomsnuifklep, v. * ... FLER, va. opsnitiven; het vocht in den neus ophalen. f. het opsnuiven. * ... FLEUR, m. snotneus, v.
RENIQUEUR, tn. lakenvoller, in. .
RENITENCE, f. wederstandbieding, v. * ...TENT, a. wederstandbiedend.
RENIVELER, va. weder met het waterpas afpassen.
RENJAMBER, vs. weder -, op nieuw overspringen.
RENNE, f. rendier, o.
RENOIRCIR, va. seeder zwart maken.
groote naam, m. ; beroemdRENOM, m. naam, goede
slechte swam, m. " - ME , a.
held, faam, v..; mauvais
beroemd. * - MgE, f. groote naam, m. beroemdheid, vermaardlzeid, faam, v.; gerucht, a. * - MER, va. op nieuw
benoemen ; faire
verrnaard beroemd befaamd
snakes, naam doers maken.
o. verzaking van kleur, v.
11ENONCE, f. (46) Bemis
* -MENT, m. verzaking, verlooehening, v. * ... CER, vn.
,van iets afstaan, - afzien; laten varen; (46) eene
va. (iemand) verloochenen,
kleur nzissen, verzaken.
niet erkennen voor... * ...CIATEUR, rn. boedelverzaker,
f. verzaking, v. afstand, no.
RENONCULE, f. (53) ranonkel, m. * ... CULIER, m. kriekenboom, m.
REN0aE, f. (53) duizendknoop, m. varkenseits, o.
RENOUEMENT, m. fig. wederaanknooping, v. * ... ER, va.
weder aanknoopen (oak fig.). * ...EUR, m. zetter van
verstuikte leden, m.
RENFONCEMENT, m.
grand, no. * ... CER,

lente, V. voorjaar, 0. * ...VELER„ va.
ver-, hernieuwen, weder ophalen; does herleven. SE -,

RENOUVEAU, nl.

vrf. weder plaats hebben, vernieuwdworden. "...VELLEMEET, m. vernieuwing, herhaling ; toeneming, v.
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f. ver - , hernieuwing, v. * ...VATBUR,

vernieuwer, m.
RENSEIGNEMENT, m. aanwijzing onderrigting , v.
GNER, va. weder onderrigten. * ...SEMENCER, va. op
nieuw bezauijen. * ...TAMER, va. weder ontginnen,
ineengedrongen.
opsnijden, - beginnen. "...TAsg,
* ...TASSER, va. weder ophoopen, in hoopen zetten.
RENTE, f. rente, v. interest, in. ; - viagere, lijfrente, v.
rijk, bemiddeld.
a. rente trekkende; bien
* ...TER, va. met eene rente -, met een jaarlijksch inkomen begiftigen. * ...TIER, m. rentenier, m.
f. rentenierster, v:
RENTOILER, va. weder met linnen bezetten, - voorzien.
RENTON, RENTOU, tn. (107) naad, m. vouw, poeg, v.
*-NER, va. weder tonnen.
RENTRAIRE, va. stoppen. * ...TRAITURE, f. stopnaad, m.
stopsel, o. * ...TRAYEUR, m. * ...SE, f. stopper, m. stopster, v.
RENTREE, f. wederintreding, terugkeering, v. ; het invoeren, inbrengen; wederopening (van een neregtshol),
v. ; (46) ingekochte kaarten, v. mv. ; het inkomen (van
gelden). * ...TRER, vn. weder inkomen, weder binnen
gaan ; to huis komen, wederkeeren ; inkomen (van gelden) ; (33) diepeu ; - en soi - menie, tot inkeer komen.
RENVELOPPER, va. op nieuw inwikkelen, omwinden.
* ...VENIMER, va. verslimmeren, verergeren; op nieuw
verbitteren.
RENVERSE (h LA), adv. achterover. * - MENT, m. omkeekeering, omverzverping, v. (ook fig.) ; het overbrengen
der lading van een schip in een ander. * ...VERSER, va.
ont-, oniverwerpen, -smijten, omstooten, onder elkander
werpen ; omkeeren, overhoop werpen, in wunorde brengen , het onderst boven keeren. SE - , vrf. omvallen.
RENVI, m. (96) hoogere inleg,m. * - ER, vn. hooger inleggen.
IIENvoi, no. terugzending ; terugwerping ; afdanking, v.;
afscheid, o. ; terugkaatsing ; verwijzing, v. * ...vOYER,
va. weder-, terug-, wegzenden ; terugkaatsen; afdanken ; uitstellen, afwijzen; verwijzen.
ilf:ORDINATION, f. wederinwijding, v. * ...DONNER, va.
nogmaals tot priester wijden. * ...GANISATION, f. veranderde nieuwe inrigting, v. * ...GANISER, va. weder
inrigten, op nieuw regelen.
IIEOUVERTURE, f. heropening, v.
REPAIRE, m. legerhol van Wilde dieren ; roolnest,o. schuilplaats van struikroovers, v.; drek van den haason.
vn. (44) in het leger liggen.
worden.
REPAISSIR, vs. et n. seeder dik maken;
ItEPAiTRE, vs. et a. voedsel mizzen, eten ; weiden ; pleisteren, voeden; paaijen. SE - , vrf. zich voeden ; behagen
scheppen; zich. laten alsehepen.
REPAMER, va. bleekgoed spoeten.
lif]PANDRE, va. storten, uitgieten ; uitstrooijen, verspreiden ; uitdeelen. SE - , vrf. overloopen ; zich verspreiden ;
ZiC/i ultbreiden; zich uitlaten.
RIPARABLE, a. herstelbaar, verbeterlijk. * ...RAGE,
tweede schering can taken, v.
11EPARAITRE, vs. wetter versehijnen.
111PARATEUR, nl. behoude•, verzoener (Christus),
herstetting, verbete•ing, reparatie; voldoening,.herstettisig (wart env), v. * ...RER, Va. herstellen,
verbeteren, repareven ; wed er goed snaken ; water inha len.
f. (101) .wederverschijning eener stet (Ha
eene eaps), v.
REPARLER, N - 11. wederspreken.
'...PARON, in. mindere
kwaliteit (1,11.11tp of Has), v. '...PARTIE,
antwoord,
()escheat, o.
et n. antwoordcn, bescheid
geven, hereatten, hernenten; weder .vertrekken.

va. verdeelen. * ...TITEUR, M. verdeeler (die
den omslag maakt), verdeeling, v.; overslag, omslag, m.
prie, maaltijd
REPAS, m. maaltijd, in. gastmaal, o. ;
de notes, bruiloftswaarop gasten genoodigd zijn,
maal, o. *-SER, vn. et a. weder overgaan, - overvaren;
voorbijgaan, -varen, -rijden ; overtrekken, weder
doorkomen; aanzetten, wetten; strijken; pletten, polijsten ; overzien, beschaven; - dans son esprit, in zijn
geheugen terugroepen. * - SERESSE, f. lange wolkaarde,
v. *-SETTS, f. fijne kaarde, v. * - SBUR, M. polijster,
m. * - SEUSB, f. strijkster, v.
ItEPAUMER, va. (taken) overscheren. * ...PAVER, va. weder
bestraten. * ...PAYER, va. nog eens betalen. "...P1CHER,
va. weder opvisschen; q., fig. zich op iemand wreken.
va. overkammen. * ..PEINDRB, va. overschilderen. * ...PEINT, m. herstelde plaats op eene schilderij,
va. weder ophangen. * ...DENSER, va.
"...PENDRE,
v.
herdenken, overdenken, overwegen.
berouw,
o. boetvaardigheid, v. '...TANT,
REPENTANCE, f.
*...TIR, in. berouw,
a. boetvaardig, berouwhebbend.
leedwezen, o. ; boetvaardigheid, v. ; (92) verbeterde omtrek, in. SE - , vrf. berouw leedwezen hebben, berouwen; les fillesrepenties, boetelingen (in eenklooster), v. inv.
REPERCER, va. weder doorsteken, opsteken.
UPERCUSSION, f. terugdrijving, -stuiting, v.; weerschijn,
weerslag, ni. "...CUTER, va. terugdrijven ; weder doen
afstuiten, - afstralen.
merkteeken,
REPERDRE, va. weder verliezen.
va. merken.
o.
REPERTOIRE, m. register, u. hist; (108) lijst van tooneelstukken, v. ; - anatomique, snijkamer, v.
REPESER, va. overwegen, herwegen.
RLPTAILLER, va. tot vervelens toe herhalen. "...TER,
va. herhalen, herzeggen; (108) repeteren ; weder opt..
eg.TgTEli
ein; weder eischen. SE - , vrf. herhaald wooden.
(op akademien) repetitor ; (12G) herhaler der seinen (schip), III. * ...TITION, f. herlialing ;
oefening ; repetitie (van toozzeelstakken, muzieeenz.);
(83) terugvordering, v. eisch, m.
herkneden. * ...PEUPLEMENT, m
REpETRIR, va. weder
wederbevolkizzg, v. * ...PEUPLER, va. weder bevolken ;
een vijver weder van visch voorzien, bepoten. SE -,
weder bevolkt wooden.
REpiC, in. trek van negentig oogen (in het ptketspel),
REPILER, va. overstampen. * ...PIQUER, va. nogniaals steken ; overstikken.
RgPIT, ni. uitstel, o. verlenging van tijd, v. respijt, u.
REPLACER, va. weder op zijneplaatszetten.
va. et n. weder bepleiten, - pletten. "...PLANCHE IER,
va. op ?dewy beplanken, bevloeren, bezolderen. * ...PLANTER, va. weder planten, verplantetz.
REPLaTRAGE, m. overpleistering, v. ; fig. dekmantel, m.
schijnmiddel, o, uttvlugt; valsche verzoening, v. * ...TREK,
vs. overpleisteren; een misslag trachten to bewimpelen.
REPLET, a. dik, vet, zwaarlijvig.
REPLETION, f. zzvatirlijvigheid ; volsizppigheid, v.
REPLEUVOIR, vinip. seeder regenen.
vouw, plooi, v. ; (mislay, m. " - , pl. verborgenREPLI,
ste deelen, geheinzen (des harten), o. inv.; krosikelingcn
(ran slangen), v. inv. * - ER, va. weder vouwen, op-,
toevouwen; un poste, exit post intrekken. SE - , vet..
in elkander kronkelen; teragtrekken; se - sur soi-rneme,
in zich zelven terugiceeren.
► i:PLIQUE, I. wederanitvoord, o. nadere beantwoording, v.
repliek, antwoord ; (108) laatst gezegde, o. ; (109) ker.
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haling der oktaven, v. "...QUER, va. et n. antwoorden,
tegen inbrengen, tegenspreken ; hernemen, hervatten
(antwoorden).
REPLISSER, va. weder plooijen. "...PLONGER, va. weder
indompelen. "...POLIR, va. overpolijsten. * ... POLON, M.
(86) halve wending, v. "...PONDRE, va weder eijeren
leggen. * ... PONTE, f. nieuw broedsel, 0.
REPONDANT, m. borg ; verdediger (correspondent), no.
* ...PONDRE, va. et n. antzvoorden; antwoord -, bescheid geven; beantwoorden; wederleggen; overeenkomen,
gelijk zijn; uitkomen apn; verzekeren, instaan, borg
blijven. SE vrf. elkander verstaan, - antwoorden ;
met elkander gemeenschap hebben. "—PONS, M. (49) tegenzang (in de mis) , m. "...PONSE, f. antwoord, bescheid, o.; beantwoording, v.
REPORT, m. transport, o. ; overdragt (bij het boekhouden),
v. " - ER, va. weder terugbrengen, overdragen ; overbrengen, navertellen. SE - , vrf. zich terug begeven.
REPOS, M. rust, stilte, gerustheid, v. ; rustpunt (in ver-zen), o. ; rustplaats (op eon trap enz.), v. trapportaaltje,
o. *4E, f. leger-, rustplaats der Wilde dieren, v.
.
* -ER, va. nederleggen, laten rusten.
vn. rusten, liggen ; rust nemen , slapen ; bezinken (van vochten).
SE -, vrf. uitrusten ; se - our q. zich op iemand verlaten. "...OIR, m. rustaltaar (bij processien), o.
REPOUS, no. (soort van) mortel, no.
REPOUSER, va. hertrouwen (met).
REPOUSSANT, a. terugstootend, afschrikkend ; walgelijk.
"...SEMENT, M. terugstooting, terugdrijving, v. "...SER,
va. et n. terugdrijven, -jagen, -stooten, -slaan, afweren ; op nieuw uitbotten, uitloopen. m. drevel,
m. drijfijzer, 0.
REPOUSTER, va. buskruid schomrnelen, - breken.
REPREHENSIBLE, a. berispelijk. *...sioN, f. berisping, V.
REPRENDRE, va. et 0. hernemen, hervatten ; terug nemen, weder opvatten ; weder bekomen ; hernemen (antwoorden) ; (71) toehalen ; berispen, bestralfen; (86)
goed verwisselen van been. "-, vn. wederkrijgen (van
ziekten); weder wortelen krijgen. SE - , vrf. zich weder
toesluiten, toeheelen; zich bezinnen.
REPRENEUR, M. berisper ; bediller, m.
REPRESAILLE, 1. *-s, pl. wederwraak, wedervergelding .
REPRESENTANT, m. vertegenwoordiger, plaatsbekleeder,
m. *...TATIF, a. vertegenwoordigend. *...TATION, f.
vertooning ; voorstelling ; verbeelding, afbeelding, schilderij ; ledige doodkist met een lijkkleed er over (in
eene kerk), v. ; vertoon, o. staatsie, v. "...TER, vs.
weder voorstellen; voorstellen, afbeelden; voor oogen
stellen; vertoonen; te voorschijn brengen; vertegenwoordigen.
vn. zich een aanzien geven. SE - , vrf.
zich verbeelden.
REPRESSIF, a. beteugelend.
f. beteugeling, v.
REPRATER, va. weder leenen, nog eens her leen geven.
va. weder bidden ; nog eens vragen.
REPRIK ABLE, a. te beteugelert, te stuiten. "...MANDE, v.
bestraffing, berisping,v. "...MANDER, va. bestrallen, berispen. n ...MER, va. beteugelen, stuiten, dwingen.
REPRISE, f. hervatting ; herhaling ; wederbemagtiging,
herovering ; toehaling, toenaaijzng, v.; hernonzen schip:
nieuw spel, o. nieuwe partij ; verpoozing, v. keer, in.;
(66) verbetering ; (86) les, v. ; a plusieurs -s, hij o'erpoozingen ; dikwijls herhaald. "...SER, va. weder schatten ; toenaazjen.
REPROBATION, f. verwerping, afkeuring, v.
REPROCHABLE, a. berispelijk, strafbaar, wraakbaar.
"...CHE, no. verwijt, 0. "...CHER, va. verwijten ; getui-
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gen afkeuren, - wraken.
vrf. zich verwijten.
"...CHEUR, M. verwijter, m.
REPRODUCTIBILITE, f. vatbaarheid om voortgeplant te
worden, v. "...DUCTIBLE, a. wederom voort te brengen,
wederom voortbrengend. "...DuoTrox, f. nzeuwe voortbrenging, -planting, v. * ...DUCTIVITE, f. wedervoortbrengingsvermogen, o. * ... DUIRE, va. weder voortbrengen.
REPROMETTRE, va. weder beloven.
REPROUVE, no. verdoemde booswicht, goddelooze, m. *-,
a. verworpen; vervtokt (van zin). "-R, va. verwerpen,
afkeuren; verdoernen.
REPROUVER, va. weder bewijzen.
REPTILE, a. et m. kruipencl; kruipend dier, o. ; fig. indringer, M.
REPUBLICAIN, a. et m. republiekeinsch ; rupubliekein, gemeenebestgezinde, no. * ...BLICANISME, ln. gehechtheid
aan eene republtekeinsche regering, gemeenebestgezindheid, v.
f. gemeenebest, o. vrije staat, tn.
republiek, v. ; la - des lettres, de geleerde wereld, v.
REPUDIATION, f. verstooting eener echoic vrouw, v.; (83)
boedelalstand,. in. "...DIER, va. (eene echte vrouw) yenstooten ; (van eene erfenis) afstand doen.
REPUGNANCE, f. weerzin, afkeer, m. "...GNANT, a. tegenstrijdig, afkeerig.
vn. tegenstrijdzy strijdig zijn ; tegenstaan.
REPULLULER, vs. weder in menigte uitbotten, - uitsp?uiten, - ontstaan; weder broeijen, - voorttelen.
RPPuLsiF, a. terugdrijvend. "...SION, f. terugdrijving, v.
REPUTATION, f. goede naam, roenz, m. aanzien, 0. "...TER,
va. houden, achten, schatten ; etre repute, gehouden
worden voor, doorgaan voor.
REQUERA4LE, a. (83) te eischen. "...RANT, a. et m.
eischend; eischer, m. -E, f. eischeres, v. "...RIR, va.
verzoeken, aanzoeken ; vorderen, eischen ; vereischen;
alley
wederhalen, terughalen.
REQUETE, 1. smeek-, verzoekschrift, rekwest, o. * - R, va.
(44) weder opsporen.
REQUIEM, M. zielmis, v.
REQUIN, M. haai, m. "-QUER (sE), vrf. zich optooijen.
REQUIPER, Va. weder uitrusten.
REQUIS, a. verzocht, geeischt ; behoorlijk ; noodzakelijk;
vereischt ; de -e, schaarsch, gezocht.
REQUISITION, f. verzoek, o. begeerte, belle; opeisching van
wege den staat, requisitie; ligting van manschappen, v.
" - NAIRE, m. tot de dienst opgeroepene, no. "...SITOIRE,
M. (83) vordering, v. eisch, in. requisitoir, o.
RESCELLER, va. weder zegelen, herzegelen.
RESCIND ANT, M. (83) verzoekschri ft tot nietigrerklaring,
0. "...DER, Va. to niet doen, vernietigen.
RESCISION, f. (83) tenietdoening, nietigverklaring, v.
RE$CRIPTION, f. schriftelijke aanwijzing, assignatie, v .
RESCRIT, m. schriftelijk antwoord, - besluit van een
vorst, reskript, o.
RPSEAU, no. netje ; netwerk ; (103) net, o.
RESEDA, na. (53) reseda, v.
RESERVATION, f. voorbehouding, v. "...VE, f. voorbehoud,
o. uitzondering ; achterhoudendheid, behoedzaamheid,
bescheidenheid ; (75) achterhoede, reserve, v. spaarbenden, v. niv. ; a la -, behalve, uitgenomen; en -, in
voorraad ; sans -, zonder uitzondering. *...vE, a. achterhoudend, behoedzaam, toorzigtig ; ingetogen, zedig.
"...VER, va. voorbehouden ; terughouden bewaren, spa ren, ter zijde leggen. SE - , vrf. zich iets voorbehouden.
*...voirt, m. waterbak ; vijver, m.; (74) blaas, v. zak, m.
RESIDENCE, f. verblijf, o. woning, woonplaats, residentie,
v. ; rAidentschap, o. ; heffe, v. grondsop, 0. "...DENT,
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zaakbezorger, voornaam agent aan een hof, resi.m.
dent, m. "...DER, vn. wonen, zijn verblijf hebben, reelderen; - en, berusten bij, - in.... "...DU, m. overblijfsel,
overschot; (90) bezinksel, nederzaksel, O.
RESIGNANT, m. die een geestelijk ambt •afstaat. * ...GNATAIRE, m. verkrijger van een geestelijk ambt, m.
"...GNATION, f. het afstaan nederleggen van yen
ambt ; onderwerping, gelatenheid, v. "...GNE, a. onderworpen, gelaten. * ...GNER, va. een ambt afstaan. SE -,
vrf. zich met gelatenheid onderwerpen.
RESILIATION, f. (83) vernietiging eener akte, v. * ...LIER,
va. eene akte vernietigen:
RESINE, f. hars, v. * ...NEUX, a: harsachtig. "...NIER, m.
harsboom, gomboom, en. -s, pl. harsuithalers, m. my.
"...NIFL'RE, a. harswordend. *...NIFIER (SE), vrf. tot
hars worden. * ...NIFORME, a. harsvormig. "...NITE, a.
harsachtig, ale hars.
RESINGLE, * ...GUE, m. (41) gladklopper, builhamer, M.
RESIPISCENCE, f. berouw, o. boete, v. terugkeer tot een
betev leven, m.
RESISTANCE, f. wederstand, tegenstand, M. * ...TER, vn.
wederstann, wederstand binden ; zich verzetten ; uithouden, verduren, uitstaan, doorstaan.*...TIBLE, a. w,,ler.
staanbaar. * ...TIBILITE, f. wederstaanbaarheid, v.
REsixIhmE, in. (34) zesde (provisie), o.
RESOLD, a. opgelost, ontbonden; bestoton; stout, onverschrokken. "-BLE, a. oplosbaar. * -MENT, adv. rend
uit; onbeschroomd. * -TIF, a. et m. ontbindend, oplossend; - middel, o. *-TION, f. oplossing, ontbinding,v.;
besluit, o. resolutie, standva.stigheid, kloekmoedigheid;
vernietiging, verbreking, V. * -TOIRE, a. (83) opheffend,
vernietigend.
RESOLVANT, a. et m. ontbindend, oplossend ; - middel, O.
RESONNANCE, f. weerklank ; (109) klank-, zangbodenz, m.
* ..NANT, a. weergalnzend, sterk klinkend. "...NEMENT,
M. wedrgalming, v. wedergalm, M. * ...NER, vn. weergalmen ; geluid geven.
RESOUDRE, va. et n. besluiten; oplossen, ontbinden; beslissen; (83) opheffen, vernietigen ;
q., iemand doen
besluiten. SE -, vrf. opgelost
ontbonden worden ; se
- a, besluiten, een besluit nemen ; se - 'a rien, op
niets uitloopen. "...sous, p. et a. opgelost.
RESPECT, as. eerbied, m. ontzag, o. hoogachting, v.;
- humain, achting voor het oordeel der menschen, v.
"-ABLE, a. aanzien4ijk, achtenswaardig. *-ER, va.
eerbiedigen, eeren, hoogachten, ontzien; verschoonen.
SE -, vrf. zich behoorlijk gedragen. * -IF, a. wederzijdsch, onderling, belrekkelijk. * -IVEMENT, adv. wederzijcls, van wederszijde; betrekkelijk. *-uEux, a.
eerbiedig. "-UEUSEMENT, adv. eerbiediglijk.
RESPIRABLE, • a. in te, adenten, ingeadenid kunnende worden. "...RATION, f. adenthaling, adenzing, v. "...RER,
vn. et a. adeozen, adeinhaleit, - scheppen; inademen;
adenzen, leven; lzaken; wat rusten.
RESPLENDIR, vn. glinsteres, blinker', schitteren, flonkeren. * ...DISSANT, a. blinkend, glinsterend, schitterend,
flonkerend. "...DISSEMENT, In. flikkering, schittering,
flonkering, v.
RESPONSABILITE, f. verantwoordclijkheid, v. *...SABLE,
a. verantwoordclijk.
a. (83) antwoord behelzende.
RESSAC, u1. (12(i) branding der golven, tegenzee, v.
RESSACRER, va. weder inivijden, op ?slew huldigen.
RESSAIGNER., ya. et n. weder aderlaten ; weder bloeden.
* ...S rp'00t driedubbel )let,. -R, va.
(111) steeliest bij de netten werpen. k ...SAISIR, va. weder mattes, - in beslag semen. SE - , vet% fveder be-

magtigen. * ...SALVER, va. weder groeten. * ...8A88ER, va.
overziften; nog eens overzien.
vooruitsteking , -springing, v. * - ER,
vn. wederspringen; (13) uitspringen, vooruitigeken.
RESSECHER, va. weder droogen. "...SELLER, va. weder
zadelen.
•
RESSEMBLANCE, f. gelijkenis, overeenkomst, v. "...BLANT,
a. gelijkend, welgelijkend. * ...BLER, vn. gelijken, gelijk
zijn, overeenkomen. SE -, vrf. elkander gelijken, met
elkander overeenkomen.
va. weder zaaijen.
RESSEMELRR, va. verzolen.
RESSENTI, a. (92, 6), wel uitgedrukt, sterk, duidelijk
voor het oog. * -AIENT, M. gevoel, o. gevoeligheid ; her-.
innering, v. ; wrok ; wraaklust, In. *-R, va. gevoelen,
gevoelig zijn over... SE -, vrf. gevoelen; gevoel hebben
van . . . ; mede gevoelen, mede er onder lijden ; wrok
koesteren ; gevoelig zijn over ...
RESSERREMENT, M. naauwere toehaling, zamentrekking,
-drukking ; toesluiting (der zweetgaten ens.) ; benaauwdheid, beklemdheid, v. "...SERRER, va. weder zamentrekken, naauwer maken ; toetrekken, -halen, vaster
binden; weder in-, op-, wegsluiten; inkorten, verkorten ; stoppen.
RESSIF, RESCIF, M. blinde klippen, v. mv. rif, O.
RESSORT, no. veer, springvedr ; vedrkracht ; drijfveer, v.;
gebied, regtsgebied, ressort, O. "-IR, vn. weder uitgaan;
- a, onder het regtsgebied behooren van ... "-ISSANT,
a. onderhoorig, begrepen Wider ...
IlEssouDER, va. weder aan elkander maken, solderen.
RESSOURCE, f. hulpbron, toevlugt, hoop, v.; urtweg, m.
hulpmiddel, rediniddel, O.
RESSOUVENIR, M. herinnering ; gedachtenis, v. aandenken, O. - SE -, vrf. zich herinneren, - te binnen brengen.
IIESSUAGE, m. tweeting (van muren ens.); smelting,
scheiding (der metalen), v. "...SUER, vn. sweeten (van
muren enz.) ; smelten, scheiclen (van metalen).
ItEssui, in. (44) leger van het wild (na den regen of
dauw) om zich te droogen, O.
RESSUSCITER, va. uit den dood doen opstaan, - opwekken; verlevendigen, doen herleven. *-, vn. nit den dood
verrljzen, opstaan, herrijzen.
RESSUYER, va. et n. seeder droogen,
afwisschen.
RESTANT, a. et m. overig ; achterstallig ; overblijfsel,
overschot ; achterstallige, O.
RESTAUR, M. (WO onderlinge schadevergoeding der assuradeurs, v.
RESTAURANT, a. et m. hartsterkend; middel; krachtig
vleeschnat, O. * ...RATEUR, m. hersteller ; ordinarishouder, gaarkok, ID. * ...RATION, f. herstelling; gaarkeitken, portionstafel, v. * ...RATRICE, f. herstelster, v.
* ...RER, Va. herstellen versterken, verkwikken.
RESTE, In. overschot, overblijfsel, o. rest, v. ; het overige,
achterstallige, o.; as du -, 1,0011S, VOW. het overige.
do -, meer dart noodig is. k ...TER, vn. blijmen, overblijmen, overig zijn, overschieten; vertoeven.
RESTITUABLE, a. herstelbctar. "...TUER, va. seeder-, teruggeven ; herstellen. *...TuEuR, m. hersteller, verbeteroar (van een tekst),
f. teruggave ; herstelling verbetering (ran een tekst), v.
RESTORNE, ni . verkeerde overdraging vast een post (in
het bockhouden), v. *-R, va. Cell post verkeerd boeken.
RESTREINDRE, Va. intiVAli:011, inbinden (fig.) ; bepalen,
beperken, bekrimpen; verstoppen. SE - , vef. zich bepalen.
RESTRICTIF, a. bepalend, beperkend. * ...TION, f. bepaling,
beperking, v. ; — Inc-41We, voorbehouding in gensoede, v.
ESTRINGENT, a. (22) zumentrekkend, verstoppend.
RESSAUT, M. (13)
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f. twijner, m. twijnster, v. * ... DOIR, M. twijnmolen,
gevolg, o. uitslag, m. uitkomst, slotsom,
v.; besluit, resultaat, O. "...TER, vn. voortvloeijen, voo•ttwijnrad, O. "...DRE, va. twijnen ; herwringen.
RETORQUER, va. iemands bewijzen tegen hem zelven keekomen, volgen, ontstaan.
ren. *...sioN, f. tegenbewijs uit de gronden.der tegenhoofdinhoud, zakelijke inhoud, O. * ...MER,
va. SE - , vrf. in het kort •herhalen, resumeren.
partij, O. "...SIP, a. op een tegenbewijs steunende.
RETORS, a. gedraaid, getwijnd ; slim, doorslepen. " - OIR,
RESUMPTION, f. korte herhaling, resumptie; lezing, v.
M. twijnwiel. O.
RESURE, f. lokaas (voor ansjovis), O.
IIETORTE, f. (90) kromme glazes kolf, v.
RESURRECTION, f. opstandinq, verrijzing, verrijzenis, O.
RETOUCHE, f. (92) verbeterde plaats, v. " - R, va. weder
RETABLE, M. altaarblad, O. "...BLIR, va. herstellen, veraanraken ; (een week) verbeteren, beschaven.
beteren. SE -, vrf. hersteld beter weder gezond
RETOUR, 111. seeder-, terugkomst, -keering, -refs, tehuisworden. genezen. "...PLISSE3fENT, M. herstelling, wekomst ; terugvracht, teruggave, v. ; antwoord, o.;ivederderoprigting ; verbetertng, v.
keerige liefde ; wederdienst; wisselvalligheid, v. " - s,
BETAILLEMENT, M. hersnijding, v. "...LER, va. hersnijpl. krointen, bogten, Y. Inv.; de - , terug ; sans - , rose
den, vermaken (eene pen). "...LE, f. snippers, mv. afaltijd, onher•oepeijk ; etre sue le - , a fnemen, oud woesnijdsel, afknipsel, O.
den ; - is Dieu, bekeering, v.; - de courant, afloopende
RETAPER, va. (een hoed) opmaken.
de maree, wantij, O. "-NE, f. (46)
RETARD, no. vertraging, vertoeving, v. uitstel, O. * -ATAIstroom, in
troefblad, O. * -NER,• va. omkeeren, omdraaijen omRE, M. achterblijver, m. *--ATIoN, f. vertraging, v. nitvn..
spitten; (46) troef keeren; (50) keeren.
o. *-ATEICE, a. force - , (73) vertragende kracht,
terugkeeren; wederkonzen. SE - , vrf. zich omkeeren,
v. * - EMENT, no. vertraging, opschorting, v. " - ER, va.
weder hcengaan.
- onzdraaijen ; s'en
vertragen, uitstellen, opschorten; (een uurwerk) achterRETRACER, va. seeder schetsen, afschetsen, schetsen ; heruitzetten.
vn. to tang vertoeven, later -, te laat komen ; to langzaam gaan.
inneren, te binnen brengen.
REThTER, va. op nieuw voelen, - betasten.
Ilf.:TRACTATION, f. herroeping, v. *...TEE, va. herroepen.
"...TILE, a.
RETAXER, va. herschatten.
SE - , vrf. zijn gezegde weder intrekken.
va. weder verwen.
f. zamentrekRETEINDRE, va. weder uitblusschen.
zamentrekkend, -krimpend.
RETENABLE, a. onthoudbaar, to onthouden.
baarheid, O. k ...TION, P. (22) krin:ping, zamentrekking, v.
RETRAINDRE, va. gedreven werk maken (op goad, zilver).
RETENDEUR, M. lakenrekker, M.
RETRAIRE, va. (83) naasten. "...TRAIT, no. benadering,
flETENDRE, va. nog eens spannen.
RETENDRE, va. seeder uitspreiden, - uitleggen.
naastmg, v. -, a. ingekranzpen (van graven).
RETENIR, va. wederkrijgen ; herkrijgen; terug-, achter-,
RETRAITE, f. of--, terugtogt, m. ; afzondering, eenzaamheid, v. stil lesion, o.; schuilplaats ; jaarwedde; taptoe,
teg en-, inhouden, houden, behouden; ontlzouden ; op-,
v.; (34) herwissel; leireep, m.; (13) intrekking van
of-, aanhouden, bestellen, hurem, bespreken; (van paareen muur, v.; (91) teruggang, on.; sabords de - , (126)
den) ontvangen, dragtig worden. SE - , vrf. zich weerweder behouden,
achterpoorten, v. MV. " - R, va. op nieuw
inhouden,
matigen; zich houden, - vasthandelen; op foachtgeld stellen; (58) de 'widen laten
houden; zich klemmen aan....
RETENTER, va. weder beproeven, nog eons wagen.
uitdruipen.
WETENTIF, a. (74) terughoudend. * ...TION, f. voorbehouRETRANCHEMENT, M. afkorting, vermindering, aftrekking ; afschalfing ; borstwering, verschansing, v.; afgeding, v. ; - d'urine, opstopping van het water, v.
ONNAIRE, m. et f. onwettige houder, no. - houdster, v.
schoten vertrekje, O. "...CHER, va. afsnijden, besnoeijen; weglaten; verminderen, afkorten ; afschaffen ; verRETENTIR, vn. weirgalmen. "...TISSANT, a. zveerga/mend.
* ...TISSEMENT, M. Weergabn, WeOkiank,
schansen. SE - , vrf. zijne uitgaven verminderen; zich
M. "...TUN,
no. (83) geheim artikel, o. ; geheime voorbehouding, v.
verschansen.
RETENU, a. bezadigd, bescheiden, zedig ; ingetogen ; beRETRAVAILLER, va. overwerken.
steld, besproken. * - E, f. terughouding ; bezadigdheid,
RETRAYANT, no. die het regt van naasting heeft.
bescheidenheid, zedigheid ; ingetogenheid, v. ; (21) af- . RITREcIR, va. naauwer -, smaller maken, vernaauwen,
trek, no. of, inhouding, v. ; (126) keer-, stoptouw, o.;
versmallen, intrekken. "-, Vil. SE - , vrf. naauwer woedroit de - , regt van naasting, O.
den, inkrimpen. "...CISSEMENT, M. vernaauwing, inRETICENCE, f. voorbedachte verzwijging ; achterhouding, v.
krimping, v.
RETICULAIRE, , "...FORME, a. netvormig.
R .ETREINDRE, va. gedreven werk maken, hol uitkloppen.
RETICULE, f. (101) net, o.
"...TB, f. het maken van gedreven week.
RETIF, a. stag, koppig, onwillig, zvederspannig.
RETREMPER, va. weder indoopen ; weder harden. * ... TRESRETINE, f. (74) netvlies, O.
overvlechten, hervlechten.
SER, va. op nieuw
f. netvliesontsteking. v.
RETIRADE, f. (113) wijkschans, V. "...RATION, f. ;10)
RETRIBUER, va. beloonen, vergelden, betalcn. "...BUTION,
weirdruk, ITI. keerzijde, v. * ...RE, a. ctfgezonderd, eonf. belooning, vergelding, v.; (34) ontslay, no. verdeeling, V.
zaam, ingetogen. "...REMENT, no. (22) ,.t.imping, zaRETRILLER, va. op meow roskammen.
mentrekking, v. "...RER, va. 'weder trekken, - uittrekRETROACTIF, a. terugwerkend. "...ACTION, f. terugwerken, - laden ; terugtrekken; op-, wegnemen; inlossen.
king, v. "...CEDER, va. (83) het afgestane teruggeven.
SE - , vrf. terugtrekken; vertrekken, heengaan, zich be"...CESSION, f. nieuwe afstand, m "...GRADATION, f.
geven ; inkrimpen ; afloopen. * ...RURE, f. holte (in ijzer), v.
(101) teruggang, no. -wzjking, v. "... GRADE, a. terug-,
IIEToisER, va. hermeten met eene roede.
achterwaartsgaande. - R, on. terug-, achterwaartsgaan.
RET031BEE, f. (13) eerste buiging an een gewelf, v. aan"...SPECTIF, a. terugbliNcend.
loop, in.
vn. weder -, nog eens terugvallen.
RETROUSSEMENT, M. opschorting, opstrooping, v. "...SER,
RETONDRE, va. seeder•, overscheren.
va. opschorten ; opslaan ; opbinden, opstrijken, opstrooRETORDAGE, no. het twijnen (van garen, touw). "...DEpen. "...sis, m. (30) opgeslagen rand ; (50) opslag,
MENT, no. het twijnen (van zijde). "...DEUR, M. ...SE,
m. ; bottes
laarzen met kappen, v. mv.
RESULTAT, m.
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RETROUVER, va. wedervinden.
RETS, m. vogelnet, garen ; vischnet,
RETUDIER, va. weder bestuderen.

digheid, v. eerbied, tn.; eerbiedige buiging, grad, v. ;
o. ; valstrik,

RETUS, a. (53) zeer stomp.
RETUVER, va. op nieuw pappen.
REUNION, f. vereeniging, hereeniging

M.

; verzoening, bevrediging ; bijeenkomst, vergadering, v, "...NIR, va. weder
vereenigen, hereenigen ; vereenigen ; weder zamenvoegen. SE -, vrf. zich vereenigen, bijeenkomen; zich
weder vereenigen, vergaderen.
REUSSIR, vn. gelukken, slagen.
f. gelukkige
goede uitslag, m. welslagen, 0.
REVALOIR, va. weder vergelden, betaald zetten.
REVANCHE, f. vergelding ; weerwraak, v. ; nieuzv spel, o. ;
revengie, v. ; en -, tot vergelding, daarentegen. *...cHER,
va. iemands partij opvatten, iemand verdedigen. SE -,
vrf. zich verdedigen; vergelden; zich wreken ; met gelijke munt betalen.
REVASSER, vn. woelen, malen; onrustig slapen. * -IE, f.
benaauwende afgebrokene droomen, m. mv. onrustige slaap, M.
RAVE, m. droom, M.
REVECHE, a. wrang, zuur ; stuursch, koppig, barsch. *-,
f. baai, v.
REVEIL, M. ontwaking ; (68) ochtendtrom, v. * - LE
TIN, M. wekker (van ten uurwerk), M. "-LER, va.
wekken, opwekken, wakker makes ; opwekken, verlevendigen. SE -, vrf. ontwaken, wakker worden. *-LEUR,
m. wekker, porder, m. "-LoN,
nachtmaaltijd, ni. ;
(92) levendige trekken, m. inv.
REVELATEUR, m. openbaarder, aangever {van ten komplot), M. * ...LATION, f. openbaring ; ontdekking, v.
"...LER, va. openbaren ; ontdekken. SE -, vrf. aan den
dag komen.
REVENANT, M. spook, o. * - , a. aanvallig, innemend.
'--BON, M. overschot, o.; winst, v.;"het te goed hebbende ; profijt, buitenkansje, o.
REVEND AGE, in. aangeslagen goed tot executorialen verkoop, O. "...DEUR, in. ...SE, f. opkooper, opkoopster ;
uitdrager, uitdraagster, in. v.
REVENDICATION, f. (83) terugvordering, v. tegeneisch,
"...DIQUER, va. zijn etgendom terugeischen.
REVENDRE, va. seeder verkoopen.
REVENIR, vn. weder-, terugkoznen, -keeren, seeder opkomen ; weder uitspruiten ; opbrengen, beloopen, te staan
komen, kosten; behagen, bevallen; gelijken, evere ,nkomen ; spoken ; opbreken (van spijzen) ; opkonzen, herstenos (van eene ziekte enz.) ; - a to charge, seeder
aanvallen;
our q., (83) ienzand als bong aanspreken.
REVENTE, f. wederverkooping, herveiling, v. ; de - , nit de
tweede hand. '-R, va. (126) de zeilen weder wind doen
vatten. * ... TIER, M. zoutslijter, m.
REVENU, ln. inkomen, 0. in/NI/Mt; recite, V. * -E, f.
Jong hoot, o.
lUvER, vn. et a. droosizen, mijnzeren, soften, raaskallen;
peinzen, nadenken ;
une chose, zich iets verbeelden.
11i'vEREERATION, f. eee'rschijn, m. ; terugkaatsing van
licht, V.
* ...B ERE, M.
lichtscherni, m. g roote
straatlantaarn, v.; feu de - , (90) rondomgaande
Ham, v. "...BORER, vs. doen afstralen, iveerkitatsect (ran licht cite,).
IlEvERcti ER, va. (157) opvullen (gates).
f. roering van het springtij, v.
!lEvERDIR, va. it a. weder groen veriven, - wor‘den,
`,..DISSEMENT, m. groenwording, v.
REVEREMMENT, adv. eerbiediglijk. "...RENCE, f. eerbie-

eerwaarde (titel). * ...RENCIEUSEMENT, adv. eerbiediglijk, met diepen eerbied. * ...RENCIRUX, a. vol komplimenten ; crainte revereneielle, eerbiedige vrees, v.
'K .-REND, a. eerwaarde, (eerwaardige titel).
allerhoogwaartligst (tiiel). * ... RER, va.
D.ISSIAL E, a.
eeren, eer bewijzen, eerbied toonen.
REVERIE, v. droomerij, mijmerij, raaskalling ; zotte verbedding, v. ; diepe gedachten, v. my.
REVERNIR, va. nog eens vernissen.
M. verkeerspel, 0.
REVERQUIER,
REVERS, m. averegtsche slag met de hand, m.; buitenzijde (van de hand) ; weder-, keerzijde (van een gedenkpenning, een blad, eene stoffe enz.), v. ; opslag
(van een kleed) ; on-, tegenspoed, m. ; onheil, ongeval,
ongeluk, o. ; a -, van achteren.
REVERSAL, a. (83) steunende op, voortvloeijende uit een
ander stuk ; lettre - e, renversacd, o. * ...SAUX, * ...SALES,
m. f. pl. renversalen, v. inv.
REVERSEAU, M. schiet-, vloeiplankje, o. * ... VERSER, va.
weder ingieten, - inschenken. * ...VERSI, M. reversi
(soort van kaartspel), o.
f. (83) terugvalling, wederkeering, v.
REVERSIBILITE,
f. wederkeering, te* ...SIBLE, a. wederkeerlijk.
rugvalling, v.
REVpSTIAIRE, M. kleedkamer der priesters, v.
(113) bemanteling, beREVETEMBNT, M. bekleeding ;
muring, v. "...vATIR, vs. bekleeden, kleeden, aankleeden ;
(113) bemantelen, bemuren. *...vtru, a. bekleed ; voorzien.
REVEUR, "...VEUSE, a. et yn. f. droomend, mijmerend,
diepdenkend, peinzend, suffend; droomer, droomster ;
mijmeraar, mijmeraarster, m. v.
REVIENT, m. zuivere opbrengst, v.; inkoopsprijs, M.
REVIREMENT, M. (126) het wenden (van eenschip); (34)
overdragt, v. * ... VIRER, vn. van partij veranderen; de bord, wenden.
REVISER, va. overzien, herzien, revideren.
overziener, m.
f. overziening, herziening,revisie ; verbetering, v. ; swam onderzoek, 0.
REVISITER, va. seeder bezoeken, - onderzoelcen, - bezigtigen.
REVIVIFICATION, f. (90) herstelling, v. "...VIFIER, va.
verlevendigen, doen herleven; (90) tot den vorigen staat
brengen. * ...VRE, vn. herleven ; faire
doen herleven..
REVOCABLE, a. herroepelijk. * ... CATION, v. herroeping,
intrekking, v. * ... CATOIRE, a. herroepend.
REVOICI, REVOILiI, adv. ziehier seeder, ziedaar weder.
REVOIR, va. weder-, her-, overzien, verbeteren. *-, m.
au - , tot wederziens.
REVOLER, va. et n. seeder steles; weder terugvliegen.
11EvoLr e,r, in. (126) sticitzeind, m.
IUVOLTANT, a. aanstootelijk, ergerend, walgend. "...TB,
f. opstand, n. oproer, o. muiterij, v. * ...TE, no. oproerige,
opstandeling, muiteling, muiter, m. va. tot Maiterij aanzetten, oproerig maken; ergeren.
vn. faire
doen opstaan. SE - , vrf. opstaan, in opstand geraken,
oproerig worden.
1117;voLu, a. verstreken, verloopen. " - TE, a. (53) naar
buiten onzgerold.
Ilf,voLuTioN, f. onzloop, loop, in. ; onzdraaijrng,
(cling ; staatsomwenteling, revolutie, V. * -NAIRE, a. et
m. den startlet• onzwentelend; onmentelingsgezind, woelzick ; onciventelingsgezinde, M. * - NER, vs. tot eene
staatsornweritel"sg aanzetten, die bewerken.
REVOMIR, va. weder ultbraken.
REVOQUER, va. herroepen, intrekken; - en doute, in twijfel trekken.

•
•

RID.
va. weder willen, op nieuw begeeren.
REVOYAGER, vn. weder reizen.
REVUE, f. overzigt, o. overziening, v. ; wapenschouw,
monstering, v.
RE VULSIF, a. (22) a/leidend, afdrijvend. * ...SIGN, f. afleiding der vochten, v.
REA prep. - pied, - terre, met den grond gelijk.
DE
CHAUSSEE, m. gelijke vlakte, v. ; elfene bodenz, la.; onderste verdieping, verdieping gelijkiloers, v.
RHABILLAGE, ill. het vermaken, verstellen. * ...BILLER,
va. weder aankleeden, op nieuw kleeden; vermaken,
verstellen, verbeteren ; verstuikte leden zeiten.
11.1ii;r1AN, a. van den Rijn; provinces -s, Rijnprovincien,
v. inv.; chemin de fer
kinspoorweg,
RiaTEUR, M. redenaar die de welsprekendheid onderwijst, in.
PathToRicIEN, ill. redekundige ; rederijker; leerling in
de rekenkunde, in. "...RIQUE, f. rederijkkunst,redekunst,
redekunde, v.
RHINALGIE, f. neuspijn, V.
RHINGRAVE, in. et f. Rijngraaf, m. -gravin, v. * ...VIAT,
ni. lirjngraafschap, o.
RHINOCEROS, in. rhinoceros, ni. neushorendier, o.
RH INORRAGIE, f. neusbloeding, v. "...RHEE, f. slijinvloeijing door den neus, v.
RHODROM EL , ni. rozenhonig, m.
PolomBR, in. (122) ruitswijze figuur, v. * ...BOIDE, a. et
in. ruitszvijz,e; langwerpig vierkant als eene ruit, o.
RHUBARBE, 1 ,. rabarber, rubarber, v.
IIRumATismAL, a. rhumatiek, rhumatisch. * ...TISME , M.
zinking, jicht, v. rheuntatismus, o.
ItRumR, in. verkoudheid, v. hooldoloed, M.
RHYTHME, in. klankmaat, dichtmaat, v. rhythnzus, 111.
"...MIQUE, a. rhythmisch, volgens den rhythmus.
RIAILLERIE, f. gelach, geschater, o.
ItIANT, a. lagchend,vrolijk,blijgeestig; bekoorlijk, behagelijk.
RIBAINIBELLE, f. lanye rij, V.
RIBAUD, a. et ni. onkuisch, ontuchtig ; hoerenjager, m.
" - E, f. hoer, V. * - AILLE, f. soldatenvolk, O. * - ERIE,
f. onlucht, v. ontuchtig verrnaak, o. * - URE, f. valsche
vouw in taken, v.
RIBE, f. vlasbraak, v. * - s, f. p1. roode aalbessen, v. mv.
* ...BLER, va. et n. bij nacht stelen. * ...BLETTE, f. dun
sneedje geroost vleesch, o.; spekkoek, m. * ...BLEUR,
nachtzwerver, zwierbol,
RIEON - RIBAINE, adv. het koste wat het wit.
IIIBORD, in. (126) kzelgang, ni. *-AGE, in. (126) schade
door het stooten, v.
RIBOT, in. karnstok, M. * - ER, vn. FAIRE RIBOTE,
smullen, zwieren, lichtmissen. "-EITR, in. /ichtmis,zzeierbol, m. * — EUSE, f. zuipster, v.
RICANEMENT, in. spottend gelach, gegrijns, u. * ...NER,
vn. spottend lagchen, meesmuilen, yrijnzen.
ni. meesmuiler, grzjnzer, spotter,. M. * ...NEUSE,
f.
spotster, v.
RIC- .a - RIC, adv. net aan, op zijn prik, stiptelijk.
RICHARD, m. rijkuard, iii.
RICHE, a. et ni. rijk, vermogend (oak fig.) ; rijk man, rn.
" - MENT, adv. rijkelijk. * ...CHEESE, f. rijkdom, overvloed, vn.; kostbaarheid, v. -s, f. pl. rijkdomnzen, bezittingen, m. v. mv. * ...CHISSIME, adv. zeer rijk.
m. wonderboom, m.
RICOCHET, M. stuit, teruystuit, opstuit, in.; par - , van
hooren zeggen. "...CHON, M. leerjonyen in de mu,zt, M.
RIDE, f. rimpel, m. Irons, kreuk, v. ; (126) talihreep,
REVOULOIR,

* ...DEAU,

at. gordijn; (113) gordijn, kleine hoogte, v.

RIS.
f. leeuwerikkennet, o.
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ES, f. p1. (44) mest
* ...DELLE, f. wagen-

-, deck van het oude roswild, M.
ladder, V. * ...DER, va. et n. rimpelen, fronsen ; ,(44)
opzoeken sander to Nage-divan honden) ; (126) de zeilen
aanhalen. SE - , vrf. rim ten, fronsen; rimpels krijgen.
RIDICULE, a. * - M ENT, adv. belagchelijk, bepottelijk.
in. belagchelijkheid, v. het bespoth lijke ; werkzak der
juifers, m. * ...LIFER, va. ten spot stellen, belaychelijk
maker. * ...LISSIME , adv. hoogst belagchelijk.
IIIEN, ni. niets, niet met al, a. ;
beuzeling,
v.; pour - , roar niets. *-s, pl. nietige dingen, a. inv.
RIEUR, M. lagcher, spotter, M. "...EUSE, f. lachster, •
spotster, v. "...EUX, in. pl. (114) groat kornet, O.
RIFLARD, M. rolfelschaaf, v. ; tandbeitel, voorlooper, rn.;
rasp ; (zekere) col, v. * ..:FL ER , va.. uitvijlen. * ...FLOIR ,
m. urasp, raspvijl, v.
steentjes in slecht gebranden kalk, o. me.
RIGIDE, a. *-MENT, adv. gestreng, straf ; gestrengelijk.
f. gestrengheid, strafheid, v.
RIGOLE, f. riool, rioel, o. greppel, in. *... LER, va. yreppals maker. SE - , vrf. zich vrolijk nzaken.
RIGORISME, rn. gestrenye zedeleer, v. "...RISTE, III. at to
strange zedemeester, in
RIGOTEAUX, in. pl. halve daApanzzen, v. mv.
RIG OT ,R EUX, a. * ...SEMENT, adv. streny, straf; gestrengelijk.
I/IGUEUR, f..gestrengheid, strafheid, v.; de -, onvermijdelijk, onozztbeerlijk ; a la - , stiptelijk, naar de letter.
RIMAILLE, v. rijmelarij, v. slechte verzen, o. inv. * - R,
m. rijinelaar, in.
vn. slechte verzen maker.
RIME, f. o. ; verzen, o. mv. * - R, va. et a. rijmen,
dichten; rijmen. * ...MEUR, M. rijrner, verzenmaker,
f. spleetje,
RIMEUX, a. gespleten, rimpelig.
berstje, kloofje, gleufje, O.
RINCEAU, m. loofwerk, 0. * ...CER, va, spoelen, uitspoelen.
* ...CURE, f. spoelwater, O.
RINGARD, no. ijoeren stang, v.
a. gestreept.
IIIOLE, f. faire la -, zwieren.
RIOTER, vn. meesmuilen, grimlagchcn.
RIPAILLE, f. faire. - , brassen, vrolijk levee.
RIPE, f. troftel, krasser, m. *-R, va. met het krasijz,er
afkrassezz.
f. spoelwijn, m. ; mengelmoes, O.
RIPOSTE, f. spoedig antwoord, o.; (91) wederstoot, 111.
* - R, va. snedig en vaardiy antwoorden; (91) afweren
en toestooten.
RIPUA IRE, a. (23) lois - s, wetten der Franken die langs
den Rijn en de Maas woonden, v. mv.
1/IRE, vn. lagchen, spotten; scherlsen, zich vermaken ;
toelagchen. "-, rn. het lagchen. SE - DE, vrf. uitlagchen, spotten, den gek scheren.
Pas, m. het lagchen, yelach, o. ; de veau, kalfszweeserik, v.
in. pl. (126) reef aan een zed, u. * - A DE,
f. het reven.
(113) rijsbank, v. steenen been aan eene
haven met batterijen voorzien, ni. * ...BERME, ni. (113)
rijsberm, iii.
► ISDALE, f. rijksdaalder, m.
f. groat gelach, o. bespotting, v. schimp, m.
ltisIBILITg, v. lachvermogen, O. "...BLE, a. belagchelijk,
bespottelijk.
Ilisw.TABLE, a. gewaagd, gewaarlijk.
m. gevaar,
o. kans, v. ; a tout - , op good gellik. * ...QUER, vn. et a.
wagon, gevaar .loopen, in gevaar loopen, in gevaar stellen. SE - , vrf. zich wagen.
RISSER, va. (126) vastsjorren, * ...SES, f. p1. (12(.;) krab-

bers om to sjorren, m.

mv.
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RISSOLE, f. vleeschpasteitje, o. "...a, a. bruin, hard gebakken. "...LER, va. et n. SE -, vrf. bruin braden, bakken; door braden of b en bruin worden. * ...LETet vleesch gevuld, o.
TES, f. pl. geroosterd br

Rissou, m. (126) vierarmig rig, v.
RISTORNE, f. (34) vernietiging van polio, v. "...TOURNEE,
va. (34) overdragen,
RIT, RITE, M. kerkgewoonte, kerkelijke plegtigheid, v.
ritus, kerkgebruik, nr.
RITOURNELLE, f. RITOURNELLO, M. (11t9) preludiunz,
interludium, O.
V.
RITUALISME. M. beschrijving der kerkgebruiken,
"...ALISTE, M. schrijver over de kerkplegtigheden, m.
O.
kerkorde,
v.
bock
der
kerkorde,
"...EL, M.
IiIVAGE, M. oever, tn. strand, o. kust, v.
RIVAL, M. * -E, f. medevrijer, -minnaar, -minnares ;
mededinger, -ster, m. v. "-, a. mededingend. * - ISER,
f. mededinging, v. ; wed-, minvn. wedijveren.
nestrijd, rn, ijverzucht, v.
RIVE, f. oever, zoom ; wal ; kant, rand, M. * ...VER, va.
(spijkers) omklinken. * - RAGE, M. strandregt, O. * -RAIN,
M. oever-, strandbewoner ; die bezittingen heeft fangs
een bosch, m. *-SALTES, M. soort van muskaatwijn, M.
RIVET, M. omgeklonken punt van een spijher, v. ; binnenste naad van een schoen, m.
RIVItRE, f. rivier, v. ; fig. diamanten halssnoer, o.
m. klinkhamer, M. * ...VURE, f. klinknageltje, O.
RILE, f. twist, strijd, m.
Riz, m. rijst, v. "-ItRE, f. rijstakker, In. rijstveld, o.
RIZE, rn. beurs van 15000 dukaten (in Turkije), v.
ROABLE, M. (4) stookijzer, gloedijzer, O.
dik sap, o. gelei, v. ; (96) robber, m.
ROB, M. ingekookt
ROBE, f. rok, tabbaard, tabberd, nr. ; vrouwenkleed, o.;
schil,
huid,
v.; - de chambre, nachtjapon,
M.
fig. bast,
paarden van dezelfde kleur,
v. ; chevaux de meme
regtsgeleerden,
lieden van den tabo. mv.; gens de -,
baard, m. mv. * - LAGE, in. afschrapping, ontbolstering,
V. "...DER, va. haren afschrappen vain een hoed ; (de
meekrap) schillen.
110BERT, m. goede sul, m.; sauce -, azijn- en vijgensass, v. *-1N, M. * -INE, f. (40) thesis, v.
ROBIN, M. spotnaam eons regtsgeleerden ; gemeene vent,
f. boert, v. grappen, v. mv. *-ET, nr. kraan
rn.
aan een vat, v.
ROBORATIF, a. (22) versterkend.
ROBUSTE, a. * - MENT, adv. stork, gespierd, kloek.
f. sterkte, gespierdheid, v.
Roc, ni. rots, klip, v. ; (152) kasteel, a. toren, nr.
ROCAILLE, f. schulp-, grotwerk, 0. "...LEUR, m. schulp-,
grotiverker, m. "...LEUX, a. rots-, steenaektig.
ROCAMBOLE, f. spaansche sjalot, v.; fig. het beste van lets.
ROCHE, f. rots, steenrots, klip, v. ; borax OM te solderen,
vat, ondergang, m. "...CHER, m. rots, v. rotsrn.;
vn. schuimen (van gest). -, va. (32) met
steen, in.
borax solderen. *...CIIET, no. koorkeind met enge nineseen, O. "...CHEUX, a. rotsacktig. "...CHIER, M. rotsvalk,
no. *...CHOIR, in. boraxbakje om te solderen, o.
Rococo, in. verouderde stij1, slechte snzaak (in de kunst), m.
RODE, f. (126) steven, m. * - R, vs. schroeven, slijpen.
ROGER, vs. keen en weer loopen, road-, onzzwerven; (126)
gierezz. * ... DEUR, M. landlooper, zwerver, m.
RODET, M. rad van een watermolen, o.
RODOMONT, rn. pogcher, zwetser, grootspreker, in. "-ADE,
f. pogcherij, zwetserij, grootspraak, v.
ROGATIONS, f. pl. openbare gebeden vOcir Hentelvaart, o.
inv.; sernaine des -, bidweek, v. de kruisdagen.

ROGATOIRE,

O. -S,

a. (83) verzoekend. * ...TON, m. prulschrift,

pl. opgewarmde kost, m. overgeschoten brok-

ken, m. my.
ROGER-BONTEMPS, m. zorgeloos mensch; wellusteling, m.
ROGNE, f. ingewortelde schurft, v. o. ; houtmos, o. *-PIED,
M. (39) rasp, v. veegmes, o. "-R, va. besnoeiien, af-

snijelen ; se - les ongles, zich de nagels afkniOen.
"...GNEUR, m. geldsnoeijer, M. * ...GNEUX, a. schurftachtig.
* ...GNOIR, ni. snoeiplank, v. ; snoeimes, o.; pletplaat, v.
ROGNON, m. eetbare nier, v. ; nierstuk, o. ; teelballen van
sommige dieren, m. my. *-NER, vn. knorren, brommen.
ROGNURE, f. afsnijdsel, afknipsel, o. spaanders, v. mv.
ROGOMME, m. borrel, m. ; voix de -, jeneverstem, v.
ROGUE, a. hoognwedig, trotsch, opgeblazen.
in naam des
Rol, m. koning, in.- de par le -, op bevel
konings; le jour ;des -s, Driekoningen-dag, M.
ROIDE, a. voy. RAIDS.
ROITELET, M. koningje; winterkoningje (vogel), o.
ROLE, rn. rol, lijst, v. register, o. ; tooneetrol, v. "...LER,
vn. lijsten maken. * ... LET, m. rollelje, lijstje, O.
ROLE, f. tabakskarot, v. * ... LEUR, m. tabaksroller, m.
ROLLE, f. vuurijzer, stookijzer ; wollen molten, o.
ROMAIN, a. et m. romeinsch, roomsch; Romein, m. *-E,
M. (19) romeinletter, v. -, f. romeinsche vrouw ; (19)
Romeinin, v. ; unster, tn.
ROMAIQUE, M. spraak der hedendaagsche Grieken, v.
ROMAN, M. roman, m. verdicht verhaal, O. * -CE, f. klein
(verhaal in verzen), ook als lied, O. *-CIER, m. romanschrijver, m. *-ESQUE, a. -MENT, adv. onwaarschijnlijk, overdreven, romanesk. * - ISER, vn. et a. een
roman schrijuen ; als een roman beschrijven. * -ISTE,
in. et f. romanschrijver, -schrijfster, m. v. *-TIQUE, a.
romantisch.
P■ OMARIN, M. (53) rozemarijn, m.
ROMPEMENT, M. - de tete, geraas, heidensch leven, o. ;
hoofdbreking, v. * ... PRE, va. et n. breken, afbreken,
(ook fig.) ; radbraken; de vriendschap breken. SE -, vrf.
breken ; gebroken worden ; h tout -, buitengemeen.
a. gebroken; geradbraakt ; afgemat ; bedreven.
f. (43) break, afgebrokene plaats, v.
ROMULIDES, f. pl. afstammelingen van Romulus, m. mv.
RONCE, f. braamstruik, m. *-s, pl. moeijelijkheden, doornen, v. m. mv. *- RAZE, f. braambosch, o. braambeziPnhegge, v. ". ... CEUX, a. vol straiken, doornachtig.
ROND, a. rend ; tout -, rend, opregt. * m.rondte,rondheid, v. rend, O. * -ACHE, f. rondas, V. * -E, f. ronde,
wacht ; (109) heele swot ; rondo schrijfletter, v. ; - de
table, rondgezang, O. "-EAU, M. soort van gedicht van
dertien verzen, rondeel, o. ; (4) schieter, m. schietschop;
ronde plank; ronde mat, v. * - ELET, a. rondaclztig,
eenigzins te dik.
in. stole der stoelenmattersom "-ELLE, f. kleine rondas, v. *-EMENT, adv. ellen; rend,
voor de yeast. "-ETTES, f. pl. zeildoek, O. * -EUR, f.
rondte, rondheid, v. * - IE, f. *-IN, m. (62) wall,
"-IER, M. palmboom, M. * -IN, In. knuppel,m.; talhout,
m. fonO. * -ER, va. afrossen. * -IR, va. ronden.
dre en -, (HI) met geweld nee'rschieten.
ROND-POINT, in. (13) halfronde achtergrond, m.; rond
plein, O.
RONFLANT, a. fig. hoogdravend, brommend. * ...FLEMENT,
In. snorking, ranking, v. * ...FLER, vn. snorken, ronken.
"...FLEUR, in. snorker, M.
RONGE, In. (it) het herkaauwen (der herten), O. '...GER,
vs. knagen, knabbelen, afeten ; afbijten ; verteren ; fig.
knagen. "...EUR, a. knagend, wroegend (van het geweten enz.). -s, nr. pl, knagende dieren, o. mv.

ROT.
f. reisrok, mantel, rijmantel, m.
RoQuER, vn. (152) het kasteel met den koning verruilen.
ROQUET, M. deensch honclje, o. ; ouderwetsche Porte
mantel, m.; verachtelijk ventje, o. *-s, pl. kleine lippen, v. Inv. *-TE, f. rakettekraid, o. ; faire in -, (126)
met viturpijlen hij nacht seinen.
ROQUILLE, f. kleine wijnmaat, v. half pintje, o. *-S, pl.
ingenzaakt goed met oranje-snippers, O.
RORITERE, a. (53) daztzebrengend.
RORQUAL, M. walvisch, noordkaper,
Ros, m. weverskam, m.
IlosAcE, v. (13) roosvormig sierand, O. * ..,SAC, a. (53)
roosvormig. * ...S kIRE, in. rozenkrans, m. paternoster, o.
f. (109) hcrhaling, v. * ...SAT, a. van cozen,
cozen... "...stoTRE, a. roosverzeig, rooskleurig.
llosBIF, m. gebraden rundvleesch (roast-beef), O.
ROSCONES, f pl. bretagnisch linnen, o.
ROSE, f. coos, v.; - des vents, - du compas, (126) kompasroos, v. x-, on. et a. rozekleur, v.; rozerood.
a. helderrood. * ... SEAT, M. riet, o. ; zwak -,teer mensch, a.
ROSE. CROIX, f. frere de la -, (15S) cozen/cruiser,
ROSLE, f. chines, m.
geelhaRosELf, a. roosvormig. *...LET, M. roodharig
rig hermelijntje, O.
f. rietveld, O.
ROSELLE, f. roode lijster, M.
ROSE-NOBLE, a. rozenobel (oude munt), in.
ROSER, va. karnzozijn-rood maken.
ROSERAIE, f, rozeguarcl, f. "...BEAUX, no. pl. russische
pelterijen, v.
ROSETTE, f. kunstroosje; roosje (diamant) ; rood krijt,
o. ; roode Mkt, m.; rood koper ; cijferblaatije in cen
horologze (oin den gang te rigten), O. * ...BIER, M. rozenstok, rozelaar, no. f. (26) rozenjuffer (bij
het roz,enfeest); (72) roodvin, v.
roosachtig maken; - worROHR, va. et n. rozenrood
den. * ...SOIR, M. rozettenbeiteltje, O. * ...SOYANT, a.
als dauw vallende. '...SON, M. (13) roosvormig
sieraad, o.
ROSS E, f. Pool, m. oud paard, O. * -R, va. afrossen, ranselen.
ROSSIGNOL, in. nachtegaal; slotopsteker, looper, on. "-ER,
vn. zingen als een nachtegaal. *-ET, M. jonge nachtegaal,m.
ROSSIN ANTE, f. slecht paard, o. oude knot, m.
Ilossoms, m. rossolis (likeur), m.
RosTANE, f. (3d) konijnengeregt, O.
ROSTRA LE, a. met scheepssnebben versierd ; couranne
(35) scheepskroon, v.
ROSTRE, M. bek, m. ; (77) spreekgestoelte, o. ; (25) scheepssnebben, v. MV. * ...TRIFORME, a. snavelvormig.
ROSTURE, f. (126) bewoeling, omwoeling, v.
ROT, on. oprisping, v. hoer, m.
hoT, in. gebraad, aan het spit gebra len ideesch, o. •
ItoTAci, a. (53) rond uitgespreid. * ...CISME, M. lisping, V.
ROTAGE, m. knoopgarneersel, O.
ROTATEUR, a. omwentelend.
m. - de l'oeil, oog-, lonkspier, v. * ...TION, f. kringvormige beweging, onzdraaijing, omwenteling, v.
ROTE, f. Rota, voornaamste geregtshof te Rome, o.
ROPER, vn. OprispCn. '...TEUR, M. oprisper, m.
It/TI, m. gebraad, gebraden vleesch, o. *-E, f. stuk gerobsterd brood, o.
liOTIER, M. maker van .weverskammen, M.
ROTIN, ROTANG, M. rottingriet, o.
Herm, va. et n. braden. roosten ; verzengen, verbranden
(van de zoo). SE - , vrf. braden, gebraden worden.
110TissER, va. ontginnen, ploegen.
ROTISSERIE, f. gaarkeuken, v. * •SEUR, M. gaark0k,

ROQUELAURE,

ROU.

25

brader, M. * ...SEUSE, f. braadster, V. * ...SOIR, M. -E,
f. braadoven, m. fornuis, O.
ROTONDE, f. rond gebouw, koepelgebouw, o. * ...DITL, f.
rondheid, rondte, v.
ROTULE, in. knieschijf, v. * ...LIEN, a. (74) knieschijf
ROTURE, f. burger-, hoerenstand, m.
m. burger, onadelljke, burgerlijke,
f. burgeres,
v. * ...RIER, a. * ...RIi:REMENT, adv. burgerlijk, gemeen.
ROLTAGE, m. raderwerk, o.
vos
ROUAN, a. cheval
rospaard, o.;-vineux, bruise
selumme/.
f. merkjzer voor eaten, O. * --NER,
va. eaten merken, * - NETTE, f. merkijzer voor timnzerlout, O. * -T, a. (116) den staart .uitspreidende.
ROUBLE, M. rocket (russische count), tn.
1hOL'CHE, RUCHE, f. romp van een scizip, Tn.
ROUCOU, M. orleans (verfstof), 111. * -ER, va. met orlekirren (van duiven).
ans verwen. * - LER,
llouE, f. cad, wiel, a. ; - a dents, kamrad, o.
Roil, in. geradbraakte; lichtmis, losbol, M.
ROUELLE, f. schijf, v. schij fje (ook van vleesch of .vruchten),o.
HOTTER, va. radbraken; afrossen; - un cable, (E26)
touzewerk opschieten. galge-, schelmstuk, o.
schatotitenstreek, m.
Rourr, m. spinnewiel, spin-, kanuad, o. ; (126) biol.Miff, v. ' - TE, f. teenen band, in.
ROUT, M. roef caner trekschuit, v. * - FE, f. melkschurft, v.
ROUGE, a. rood ; gloeijend ; ros. "-, m. het roode, roode
kleur, v. ; bloc, ni. ; blanketsel, o. ; roodpoot (eend),
"...GEATRE, a. roodachtig, rOS . "...GEAUD, a. rood van
aang,igt. * ...GEOLE,
mazelen, nl. inv.
RouGE-BORD, m. hoorderolletje, glas tot aan den rand met
wijra gevuld, o. "... - CAP, on. roodkop (roger), in. * ... - GORGE, M. roodborstje (vogettje), O. * ... - IIERCE, f. bookwelt, v. * ... - QUEUE, M. roodstaartje (vogel), O.
ROLGET, nl. knorhaun (visch), Ill. " - TE, f. zdeermuis, v.
IIOUGEUR, f. roodheid, roode kleur, v. ; bloc, m. ; roode
plekken (op het eel), v. nov. "...GIR, va. rood .-, gloeijend maken; gloezjen.
vn. rood worden ; Nozen,
schaanzrood worden, zich schamen; gloeijend worden,
gloeijen. * ...GISSURE, f. roodheid vein rood Paper, v.
ROUI, a. geroot (van hennep enz.),, "-, muf ; sentir le -,
inuffen. "-, m. muffe smaak, no.
ROUILLE, f. ?Test; brand in het koren, no.
a. roeslig ; brand ig. * ...LER, va. darn roesten. SE - , wt. roesten, verroesten.
raeot, 111. verroesting, V.
ROUIR, va. (hennep, vlas) rotten.
ROULADE, f. het afrollen; rollade, v. schijfje .vleesch, a. ;
loopende zangtoon, M. "...LAGE, M. VOOrtrOl/ing, v. ; verroer per as ; vervoerloon, o. ; far de -, gerold ijzerdraad.
* ...LAISON, f. het bewerken van suikerriet. * ...L ANT, a.
feu -, (68) tweegelederen
O. "...LEL, f. (111) lampreinet, O. * ...LEAU, no. rol, v. rolstok, no. rol, --blok, O.
* ...LEMENT, III. het rotten ; het verdraaijen (der oogen),
o. ; roffel, v. ; (109) loopende zangtoon,
RouLER, va. tulles, voort-, op-, in-, ontrollen, omwentelen; (de oogen) verdraaijen ; - de Brands desseins
dans sa tke, pronto ontwerpen in het hoofd hebben.
vn. •rollen; zich wentelen; elkander vervangen; sling even ; - sur, handelen over... SE - , vrt. zich 'wentclen.
ROULET, * ...LOIR, no. rolstok, no. rolhout, O. * --TE, f. rotletje, radertje ; .rolbed, O. rolstuel, -wagon, in. ; (snort iwn)
hazardsxl, O. * ...LEUR, M. slingeruar, m. schip dat slingert, o. ; kalander (worm in den wijnstok), no. * ...LEUSE, f.
blad-oprollende raps, V. * ...LIER, m. vrachtvoerman, no.
* ...LIERE f. voermanskiel, v. -, a. route -, zee(' eens
rrachtvoermans, *...Lis, m. het slingeren van eon schip.
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RYE.

RUB.

va. brommen. * ...NOIR, M. eekhorentje, o.
RouPIE, f. druppel aan den neus ; ropij (o. i. munt),

ROUMER,

V.

a. een druipneus hebbende. * ...FILLER, vn.
sluimeren, dutten. * ...PILLEUR,M. slaapkop, sluimeraar,m.
BOUQUET, M. rammetaar (mannetjeshaas), M.
IIOUSSATRE, a. rosachtig. * ...SEAU, M. roodkop, roodharige, M. * ...SELET, M. suikerpeer, v. * ...SET, m. garnaalnet, o. "...SETTE, f. soort van zeehond; bastaardwoudnachtegaal, M. "...SEUR, f. rosachtigheid, v.; taches de - , zomersproeten, v. mv.
Roussa, m. juchtleder, o. ; brandlucht, v. * ...BILLER, va.
zengen. *...SIN, m. dikke hengst, m. * ...SIR, va. et n.
ros -, bruin worden, maken; zengen.
ROUSTER, va. (126) woolen, omwoelen.* ...TuRE, f. woeling ,v.
ROUTAILLER, va. (44) met den spoorhond najagen.
ROUTE, f. weg, gemeene weg, m. ; vaart, v. ; togt, marsch,
zeimarschroute, v. ; koers, m.; spoor, o. ; faire
len, varen. * ...TIER, M. graadboek (wegwijzer voor
oude vos, looze schalk, m.
zeevarenden), o. ; vieux
ROUTINE, f. gewoonte, oefening, sleur, v. "...TINg, a. geoefend, gewoon. * ...TINER, va. door oefening leeren.
* ...TINIER, m. die door oefening of gewoonte tot iets
geschikt is,geroutineerde, m.
IiOUTOIR, m. plaats waar men hennep of vlas root, v.
RouvERIN, a. broos, sprokkig (van ijzer).
RouvRE, m. steeneik, M. "...VRIR, va. wederopenen. SE
- vrf. weder opengaan, zich weder ontsluiten.
Roux, a. et m. ros, geelrood, bruzngeel; het roode,
bruine boter, v.
rosse (der haren enz.) ; du heurre
schurft paard, o.
* --VIEUX, a.
ROYAL, a. koninklijk; heerlijk, prachtig ; edel, verheven.
* -EMENT, adv. koninklijk. * - ISER, va. kozzingsgezind
maken. * - ISME, m. koningsgezindheid, v. * - ISTE, a.
et in. - koningsgezind; koningsgezinde, M. * ...AUME, M.
koningrijk, o.; le - des cieux, het hemelrijk.
f. koninklijke zvaardigheid, v.; koningschap, o.
ROYER, a. naburig, aangrenzend, belendend.
RU, m. arm van een beekje, M. * - ADE, f. het achteruitslaan der paardeno. * - AU, m. snelvlietende beck, v.
* - BACE, "-BACELLE, f. soort van robijn, M.
RUBAN, m. lint ; snoer, 0. ; band ; lintworm, m. * - t, a.
gestreept, geribd. " - ERIE, f. lintweverij, v. ; handel in
f. lintwerker, m. -werpster,
lint, in. * - IER, m.
v.
a. met lint bezet ; band-, lintvormig.
RUBASSE, f. kunstiglijk gererfd krzstal, o.
RUBig]FACTION, f. huiduitslag door scherpe middelen, M.
m. pl. zoodanige scherpe middelen, o.
•
ER, va. (22) rood maken. SE - , vrf. regenachtig
warden.
UBICAN, a. elieval - , iu. zwartraal paard, o. k...00ND,
a. rood, hoogrood (van gelaat). '...FICATION, f. (22)
roodmaking. v. * ...GALES, f.pl.(25) zekere feesten,o.mv.
Rums, tn. robijn, ni.; rood puistje, o.
lluBoRD, m. (.12(6) kimgang, striAgang,
numucAntE,
33) die in de titels van het romeinsche en kerkelijke refit ervaren is.
11.11I312IQUE, f. mode autyle, v.; opschri ft, o. titel, in. rubrick, o.
f. pl. strekezz, in. 111V.
een bijenkorf vol.
RucRE, f. bijenkorf, ni.
m. bijenstal, 111.
•
ER, va. korfswijz.e bewerken.
UD A NI ER , a. lamp, raw (bijz. in het spreken).
nu.DE, a. raw, hard; wranrf; hoblidiri; strong, vinnig,
fel; ongemaaelijk, onnangenaam; raw, onbesehaald,
hevig. ' - MENT, adv. ruwelijk,stvengelijk,metstrengheid.
"...PIEUX,

RUDENTER, va. zuilen met koordwerk vullen.
RUDERAL, a. op puin groeijende.
Iltra:RATioN, f. raw metselwerk, O.
RUDESSE, f. ruwheid, barschheid, gestrengheid, v.
RUDIMENT, m. taalboekje, o. rudimenta der latijnsche

taal,
v. *-s, pl. eerste beginselen, o. me.
RUDIR, va. balken (als de ezels).
RUDOYER Q., va. iemand hard behandelen, - bejegenen.
RUE, f. straat, v. ; (53) ruit, wijnruit, v.
RUSE, f. vuilnishoop van verdroogd stroo tot mesting, M.
RUELLE, f. steegje, naauw straatje, o.; ruimte achter een
ledikant,v."-lt, va. ruimte tusschen de wijnstokken maken.
RUER, va. et n. met geweld werpen, smijten ; voor- en
achteruitslaan; se - sun, op iets -, op iemand aanvallen.
* ...EUR, M. werper, smijter, m. * ...SUSS, f. werpster,
smijtster, v.; eels ne mord ni ne rue, dat schaadt
noeh baat niet.
va. landen
RUGINE, f. been-, tandschraper, m.
beenderen schrapen.
*...GissArTT,a.
brulbrullen
(van
den
leeuw).
vn.
RUDIR,
lend. * ... GISSEMENT, m. het brullen, gebrul (van den
leeuw), o.
RuGosiTA, f. ruzvheid, rimpeligheid, v. * ...GUEUX, a. (53)
rimpelig.
RUILLER, va. teekens zetten om land to meten.
BUINE, f. verval, o. ; bouwval, m. ; pain, o.• verlies, verderf, o. ondergang, m. rtane, v. * - s, f. pl. overblijfsels
va.
van een vervallen huis, ruinen, o. v. my.
bederven, vernielen, verwoesten ; in den grond helper,
ruMeren ; inkepen. SE - , vrf. vervallen, to gronde gaan,
zich to gronde rigten. * ...NEUX, a. boawvallig ; verder.NURE, f. inkerving, insnijding
felijk ; verwoestend.
snar(van balken enz.), v. * ...NIFORME, a. marbre
mer van bouzvvallen, o.
RUISSEAU, M. beek; gout (eener straat enz.), v. ; waterloop, m. * ...SELAIIT, a. vlietend, stroontend. * ...SELER,
en. vlieten, stroomen, vloeijen.
RUM, M. rum, M.
RUMB, RHUMBE, M. (126) koznpasstreek, v.
RUMOUR, f. geweld, geraas, runtoer, oproer, gerucht, o.
RUMINANT, a. herkaauwend. * ...NATION, f. herkaaziwing,
v. "...NER, va. herkawaven; fig. rijpelijk overleggen,
overdenken, overwegen.
RUNIQUE, a. oud noordsch, runisch (ran schrift).
RUPESTRAL, a. op de rotsen groeijende.
RUP TILE, a. plotseling openbrekende. * ...TION, f. afbreking, v. '...TUBE, f. break, darzilbreuk, v.; het in- of
openbreken, o. ; brook, vriendschapsbreuk, v.
RURAL, a. landelijk ; economie -e, landhuishoudkunde,
v. * ...ROGR A PHIE, f. veldbeschrijving, v.
RUSE, f. list, loosheid, arglistigheid, snedigheid, doora. listig, loos, doortrapt, doorsletraptheid, v.
pen. * ...SER, VII. list gebruiken.
RussioTE, tn. russische taal, v.
nusTAup, a. et m. boersch, lonzp, onbeschaafd ; lompe
f. boerschheid, lompheid,
vlegel, lcinkel, no
V. k ...TIQT_TE, a. - MEET, adv. landelijk, boersch ; boersch,
* ...TRE, a. et m. boersch, imp; lompe vlegel,
botnzuil, kinkel,
RUT, m. bronsttijd, m.
P► UTACEES, t'. pl. ruiteplanten, v. my.
RUTH, ANT, a. (90) blinkende als goad.
RYE, f. strand, o. offer, in.

SAC.

SAT.
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S.
SA, pron. zijn, zijne; haar, hare.
SABAISME, SABEISME, SABIDIE, tr,

aanbidding van het
vuur en de sterren, vuurdienst, v.
SABATTE, f. (126) ankerschoen, m.
SABBAT, m. sabbat, en. ; fig. gewaande bijeenkomst der
tooverheksen, v. ; geraas, getier, o. * - HIRE, m. waarnemer van den sabbat, m. * - INE, f. wijsgeerige zintwisting
in de scholen, die des Zaturdags plants had, v. "-IQuE,
a. armee
sabbatjaar (elk zevende jaar bij de joden), o.
SABELLIANISME, m. geloof in een God onder drie namen, o.
SABINE, SAVINIER, m. (53) zevenboom, m.
SABLE, m. sand; gruis (in de blase), o. ; - mouvant,
drift-, stuifzand ; - de ravine, driffzund, o. R ...BLER,
va. met zand bestrooijen, zanden ; een glas wijn in den
teug uitdrinken. * ... BLEUR, m. gieters zandvormen-maker, m. * ... BLEUX, a. zandig (van meet). * ... BLIER, m.
zandlooper ; -Poker, m.
zandgroef ; (107)
rib (dunne balk), v. * ... BLINE, f. zandplant, v.
SABLON, m. schtturzand, m. * - NER, va. met sand schuren. * - NEuX, a. zandig. * - NIER, m. zandverkooper, m.
* -NIERE, f. zandgroeve, v. -Nil, m.
SABORD, na. (126) poortgat, o. geschutpoort, v.
SABOT, m. klomp, m. holblok, o.; paardenhoef ; drijftol;
(126) schoen, schoe, m.; - a boulet, (3) kogelklos, m.
- s, pl. koperen sieraad aan de pooten derkabinetten ens.,
0. * - ER, vn. met den drijftol spelen; op klompen loopen.
* -EUR, m. die met den drijftol speelt; klonzpenmaker,
m. * - IER, m. drager -,makervan klompen, m.
f. (159) blikken ijsbus, v. ; klompendans,
SABOULER, va. schudden, sollen.
SABRE, m. sabel, v. houtver, m. *-NAS, m. knoeijer,
kruk, m. *-NAUDRR,va. knoeijen, verknoeijen. "...BRER,
va. houwen, nedrsabelen; afroffelen. * - TACHE, f. sabeltasch, v. * ... BREUR, m. moedig soldaat, m.
SABULEUX, a. zand medevoerende.
SABuRRE, f. ballastzand, o.
va. ballasten.
SAC, m. zak, m.; plundering, verwoesting (eener stad), v.;
- a \Tin, fig. dronkaard, m.
SACCADE, f. ruk met den toom, m. schudding, v. * ... GEMEET, m. uitplundering, v. * ... GER, va. plunderen,
verwoesten. * ... GEuR, m. plunderaar, verwoester, m.
* ...TIER, m. kolenvoerder, m.
SACCHARATE, m. (90) suiker - zoutbereiding, v. * ... REITX,
a. suikerachtig, * ... RICOLE, a. suikerbouzeend. *...RIFERE, a. suikervoortbrengend. "...RIFICATION, f. suikerwording, v. * ... RIFIER, va. tot suiker maken. * ... RIN,
a. uit suiker getrokken. * ... ROIDE, a. naar suiker gelijkende. * ...Rum, m. suikerriet, o.
SACERDOCE, m. priesterschap, v. - ambt, 0. * ...DOTAL,
a. priesterlijk.
SACHEE, f. zakvol, m. * ... CHET, m. zakje, o.
SACOCHE, f. knapzak ; koerierzak, m.
SACRAMENTAL, a. * -EVENT, adv. * ... mENTEL, a. -LEBENT, adv. sakramenteel.
SACRE, m.zalving, wijding, inwijding,krooning,v.;reigervalk, m.
a. gezalfd ; heilig, gewijd , geheiligd ; vermaledijd, vervloekt. * - mENT, m. bondzegel; heilteeken;
sakrament, 0. * ...CRER, va. zalven, wijden, inwijden,
huldigen.
en. vloeken, zw:ren. * ...CRET, m. mannetje van een reigervalk, o.
SACRIFIABLE, a. offerbaar, to offeren. * ... FicATEuR,
offerpriester, offeraar, m. * ...FICATURE, f. priesterambt,

o. * ... FICE,
* ...FIER, va.
SACRILEGE, a.

rn. offer, o. offerande ; opoffering, v.
offeren; opofferen. SE - , vrf. zich opofferen.
goddeloos ; heiligschendend. *-, m. heiligschennis, v.; kerkroof; heiligschenner, m. * - mENT, adv.
nzet heiligschennis; cp eene goddelooze wijze.
SACRISTAIN, m. koster, kerkbewaarder, m.
f. sakristie, v. "...TINE, f. opzigtster der kerksieraden (in
een nonnenklooster), v.
SACRUm, m. os -, (74) heiligbeen, o.
SADUCEEN, m. saducee'r, rn. * ... CEISME, m. leer der
saduce/rs, v.
SAFRAN, m. saffraan, m.; - de gouvernail, (126) klik
van het rose, m. *-E, a. met sa//raan bereid; saffraankleurig. * - ER, va. met saffraan bereiden, - verwen.
bedorven koopman, in. * - IERE, f. landloopster ; saffraanplanterij,v.
SAFRE, m. saffloers, o. wilde saffraan, m. * - , a. gulzig.
SAGACE, a. schrander, scherpzinnig. * ... CITE, f. schranderheid, scherpzinnigheid, v.
SAGE, a. wijs, verstandig, vernuftig ; voorzigtig, omzigtig ; genzatigd; bedaard ; geregeld (van gedrag) ; zedig,
eerbaar, kuisch ; zoet, gehoorzaanz, oppassend ; volgzaam
(van paarden). *-, m. wijze, wijs man, m. *-- FEMME,
f. vroedvrouw, v. * - BENT, adv. wijselijk. * ...GESSE, f.
wijsheid; voorzigtigheid, v. ; verstctnd, o. ; matigheid ;
zedigheid, gehoorzaamheid (van kinderen), v.
SAGITTAIRE, m. (101) boogechutter, m. * ... TALE, a. suture - , (74) pijlnaad der hersenpan, m. * ...TE, a. pijlvormig. * ... TIFERE, a. pijldragend.
SAGOU, m. sago, v. sagomeel, 0. * -TIER, m. sagoboom, m.
SAGOUIN, (sAGoiN), m. meerkat, v. kleine asp, m. "-,
m. * - E, f. vuil mensch, smeerwammes, m. vuil wijf, o.
SAIE, f. (77) krijgsmantel, m. ; (32) kretsborstel, m.
* -TER, va. met den kretsborstel schoonmaken.
SAIETTE, SAIE, f. saaijet, o. ; saai, v.
SAIGNANT,
a. bloedend; half raauw (van vleesch).
* ...GNEE, f. aderlating ; doorsnijding, greppel, v.; riool,
0. * ...GNEmENT, m. neusbloeding, bloeding,bloedlozing,
v. * ... GNER, va. aderlaten ; afleiden (water). -, vn.
bloeden. SE - , vrf. zich zelven de aderen openen ; zich
uitputten. * ... GNEUX, a. bloedig, bebloed.
SAILLANT, a. vooruitspringend, uitstekend ; geestig.
SAILLER, va. (126) halen, hijschen.
SAILLIE, f. het uitschieten, uitborrelen; sprung, rub, m. ;
(13) uitstek, o. ; voorsprong, m. ; oploopendheid, vervoering, v. ; geestige inval, kwinkslag, m.
SAILLIR, va. (13) uitspringen, -steken; nit-, ontspringen
(van wafer ens.) ; bespringen, dekken (van paarden ens.).
SAIN, a. gezond (oak fig.); (126) snivel.; - et sauf, heelsholds. " - Doux, m. varkensvet rettzel, o. "-EMENT, adv.
gezond ; met oordeel.
f. het heilzame, het gezondc.
spaansche klaver, spurrie, v. klavergras, o.
SAINT, * -E, a. et m. f. heilig ; heilige, in. en v. * - E-BARBE,
f. (126) krunlkamer, v. * -EVENT, adv. heiliglijk. "-ERON, m. kleine heilige,
f. heiligheid, v.
SAINTRE, in. weideregt, O.
SAIQUE, f. grieksch koopraardijschip, O.
SAISI, in. schnldenaar wiens goederen in beslag genomen
f. (83) beslag op goederen, o. * - NE, f.
zijn,
bezitneming ; (126) seizing, v.
va. grijpen, vatten ; aantasten; in beslag semen, zich in bezit stellen;
berangen, overvallen ; vatten, begrijpen; zich to mate
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SAP.

SAL.
•

SE - , vrf. zich meester maken, bemagtigen.
'...SISSABLE, a. in beslag genomen kunnende worden.
* - SISSANT, a. plotseling ot'ervallend. -, no. inbeslagnemer, M. * ...SISSEMENT, M. plotselinge schrik,' m.

maken.

ontroering, v. ; - de eoeur, benaauwdheid des harten, f.
jaargetijde, saizoen, o. ; regte tijd, no.; hors de - ,
ontijdig, le onpas ; la - nouvelle, de lente.
SALADE, f. salade, sla, v. * ...DIER, M. saladeschotel,
-bak, no. ; -emmertje, O.
SALADS, no. het zouten, inzouten; inxouting, V.
SALAIRE, no. loon, arbeidsloon, salaris, o. bezoldiging, v.
SALAISON, f. het inzouten; geschikte tijd daartoe, no.;
het tngezoutene, zultgoed, O.
S4LAMALEC, M. fig. erode zij met u! (oostersche groet);
dtepe buiging, v.
SALAMANDRE, f. salamander (soort van hagedis), M.
SALANGANE, f. zeezwalow, v.
SALANT, a. marais
zoutpod, no.
SALARIER, va. beloonen, bezoldigen, salaries-en.
a. et m. bezoldigd; bezoldigde (van den staat). m.
SALAUD, a. et no. roil, morsig ; morspol, morsebel, M.
* -E, f. morsebel, v. morsig wijf, O.
SALE, a. vuil, morsig, onrein; zedeloos; (IN) klippig.
SALE, no. gezouten varkensvleesch; pekelvleesch, o. *-, a.
zout, ziltig, geoouten.
SALEMENT, adv. morsig, uuil, slordig.
SALEP, m (22) salepwortel,'M.
SALER, va. zouten, inzouten, pekelen; fig. inpeperen.
SALERAN, no. (78) lijmer, in. "...RON, no. bakje van een
zoulvat, O.
SALETf:, f. voiligheid, morsigheid ; voile taal, V.
SALEUR, 111. inzooter, pekelaar, no.
SALICOQTJE, f. soort can zeekreeft, no.
SALIENS, on. pl. priesters van Mars, no. mv.
SALIERE, f. coolest, zoutvaatje, zoutbakje, O.
SALIFIABLE, a. reranderbaar in coot. * ...FICATION, f.
zotamaking, v. * ...FIER, vs. in coot veranderen.
SALIGAUD, * -E, a. et on. f. morsig, roil; snorspot, morsebel, no. en v. dons, v.
SALIGNON, nl. zouthlomp, zoutkoek, m.
SALIGRES, f. pl. steenen in de zoutmijnen, on. mv.
SALIN, a. zoutachtig, ziltig. *-, no. potaseh, v.
SALINE, f. pekelvleesch, o. ; zoutevisch, sp.; zoutkeet,
zootg•oeve, v. * ...NOGRADE, no. (90) zoutweegschaal, v.
SALIQUE, a. loi - , (23) Salische wet, v.
SALIR, va. coil maken; bezoedelen. SE - , vrf. void overden ; zich bemorsen. * - LISSANT, a. zwitmakend; ligt
roil wordende.
f. slons, voile prij, v. * ...LISSURE, f. vuiligheid, morsigheid, v.
SALiv AIRE, a. tot het speeksel hehoorende, speeksel....
* ...VAT1ON, f. kwifling, v. speekselrleed,.m.
f.
speeksel, o. kleijI, v. *...VER, tin. kwipen, zeveren.
SALLE, f. zaal, v.; - d'orwes, - it dancer, - d'modienee,
4 manger, - vie bal, - de concert, scherm-, dansschool; gehoor-,
hat-, cent:64,ml, v. ; - de verdure, (110) omplant perk, o.
0. hotepot van wildbraad, m. * - GONSALMI, no. ragou t
DIS, no. hutspot, no.
SAISON, f.

SALOIR, ln. vieeschkuiTh v. ; ZOlupOt, no.
SALON, In. pronkkamer, coal, v.
siordiu; totebel, slet, v. * - 1■ I COT,
SALOPE, a. it f.
ad v. morsir/liik.
f. morsigheid, slerdigheid, v.
SALORGE,
0. Zouthoop,
,t`■ A Llq;'I' E, sa /peter, o. * ... TR I ER, ni. saipeleibeieldff,
no. "...TRII'AtE, f. salrlerhal, v. ; rronwcnho,pi,'aal

to Parifs, o.

SALSEPAREILLE, f. (53) salsaparilla, O.
SALSIFIS, m. (53) bokshaaard, m.
SALSUGINEUX, a. ziltig.
SALTIMBANQUE, M. kwakzalver, hansworst, M.

f. gezondheid,
a. gezond, heilzaam.
heilzaamheid, v. het, gezonde (eener plaats enz.).
va.
groeten,
begroeten,
eer
bewijzen;
buigen;
SALUER,
ultroepen, erkennen ; (120) salueren.
SALURE, f. zootigheid, ziltigheid, v.
SALUT, M. greet, on. eerbewifzing, v. ; welzijn, hell, o.;
behoudenis, zabgheid, v.; (140) to f, no. hell, o.; (1`26,68)
saluut, O. * - AIRE, a. - MENT, adv. heilzaam. k - ATION,
f. groet, m. groetenis, v.
SALVAGE, on. (126) bergloon van geredde goederen, o.
SALVATIONS, f. pl. (83) verdedigingsschriften, o. inc.
SALVE, f. losbranding van ruurwapenen, v. salvo, O.
SALUBRE,

Zatttrdag, m.
SAMNITES, m. pl. (77) kampvechters zonder doodelijke
wapenen, no. mv.
SAMOREUX, M. groote oak, V. * ...MOUR, m. martervel, 0.
SAMEDI, M.

zinken..
heiligmaker, M. * ...FICATION, f.
heiligmaking, v. * ...FIER, va. heiligen, heilig maken.
heiligmakend.
* ...FIANT, a.
bekrachtiging, staving, goedkeuring, v.
SANCTION, f.
"-NER, va. bekraehtigen, station, goedkeuren.
SANCTUAIRE, in. het heilige der heiligen; heiligdom;
allerheilige (waar het hoogaltaar is), O.
SANDAL, no. sandelhout, O. * -E, f. sandaal, v. ; scheepsligter (in de Levant), no. " - IER, M. sandalen-, zolenmaker, M.

SANCIR, va. (126)

SANCTIFICATEUR, M.

f. sandarak, gom uit den jeneverboom, v.;
rood opperment, O.
verdord! drommels! * ...DIX, f. verkalkt

SANDARAQUE,
SAND'S, 1nt.

m. menie, v.
loodwit, o.
blood; fig. geslacht, o. afkomst, geboorte, maagschap, V. * - FROID, no. koelbloedigheid, v.; de - , in
koelen bloede.
SANGLADE, f. horde slag met eon riem,, 111. * ...GLANT,
a. bloedig, bebloed; hoogstbeleedigend, bitter.
SANGLE, f. gord-, buikriem, gordel, no. * - R, va. Gorden,
singelen; fig. afrossen.
SANG, m.

SANGLIER, M.

SANGLOT, no.

everzwijn, wild zwi jn, o.
snik, no. "-ER, tin. snikken.

SANGSUE, f. bloedzoiger, m. (ook fig.).
SANGUIFICATION, f. (922) bloedsnak ng, v.
S.ANGUIN, a. bloedrijk, vol bleed ; bloedrood.

* - AIRE, a.
bloeddorstig. bloedsteen, m.; rood k•ip, o. " - o-

LENT, a. met bleed gemengd, - geverfd.
SANII1,mRIN, M. (77) hooge mad der Aden,
SANIE, f. (36) waterachtige etter,m. * ...NIEUX, a.

etre,-

aehtig.
SANITAIRE, a. tot de gezondheid betrekkelijk.
SANS, prep. ,zonder, behalves - cesse, onophoudelijk.
SANS - COEUR, no. lafaard, ellendeling, bloodawyl, m.
(thans) geleerdo
SANSCRIT, m. (ecitiPS) Mal

heilige total in doze gezvestm, v. het sanskritisch.
overdieren .relksgez,inde, no.;
o. bete dos .yolks, v.
spreenw ; kleine makrool, no.

SANS-CULOTTE, M. (26)

schuin/

SANSONNET, In.

SANTf:, f. gezondheid, v.; toast, in.
SANTOLINE, f. opressenkraid, o.

SANVE, f. wild ii:esterduad; o.
SAOCIL, a. tiny- . SOUL.
Si-11'A, in. (2) most, no. * -JOU, no.
;JAPAN, in, japansch verfhout, o.

kleine yap, no.

SAT.
ondermijning, ondergraving, v. "-R, va. ondermijnen. * ...PEUR, m. ondermijaer ; bijleman, sapeur, no.
SAPHIQUE, a. (19) supphisch. * ...PHIR, M. saffier,-steen, M.
SAPIENCE, f. zvijsheid, v. "...TIAUX, a. livres -, de hoeken der wijsheid.
SATIN, m. denne-, mastboonz, den, zu.; dezznehout, O. * -E,
f. dennebalk, on. -plank, v. * - ETTE, f. schotsche
schelp, v. "-IERE, f. denne-, nzastbosch„ o.
f. i,53) zeepkruid, o.
SAPONACP, a. zeepachtig.
S.APORIFIQUE, a. (22) snzakelijk.
bazuin,
schniftrompet,
v.
SAQUEBUTE, f.
SARABANDE, f. zekere dans, m. ; muziek daartoe, v.
SARAGOUSTI, no. (126) oost-izlische pek, v.
SARBACANE, f. blaaspijp, v. ; spreekhoren, no. * ...BOTIC':RE, f. ijsschoteltje, a. "...CASME, ui. bijtende solzerts, v.
* ...CELLE, f. hoepel, n1.
SARCLER, va. wieden. * ...CLEUR, M. wieder, m.
SE, f. wiedster, v. * ...CLOIR, m. wiedijzer, -mes, O.
* ...CLURE, f. uitgeroeid onkruid, a.
SARCOCELE, f. (36) vleeschbreuk, v. * ..,COLLE, f. vleeschlijnz, O.
SARCOLOGIE, f. (22) verhandeling over de vleez.;ge deelen des ligchaams, v.
SARCOME, M. vleeschgewas, vleezig uitwas, O.
SARCOPHAGE, m. graftombe, sleenen doodkist der widen, v.
SARCOTIQUE, a. (22) vleeschmakend, vleeschvernieuwencl.
SARDANAPALE, no. fig. rijke zvellusteling, no.
SARDINE, f. sardijn, no. sprat, v. * ...NIERE, f. sardijnnet, O.
SARDOINE, f. sardonyx-steen, no.
bitters
SARDONIEN, * ...NIQUE, a. stuiptrekkenq ris
kwaadaardige lack, m.
SARICOVIENNE, f. brazil;aansche zeeotter, tn.
SARIGUE, In. buideldier, O.
SARMENT, no. wijngaardrank, -scheut, v. * ...TEUX, a.
met vele ranken ; vele ranken schietende.
SARRASIN, a. ble
boekweit, v. "-E, f. valpoort, v.
SARRAII, on. kiel, boerenkiel, M. * ...RETTE, f. (53) woozy, v.
* ...RIETTE, f. (53) boonenkruni, O.
SART, no. (53) wier o. * -IE, f. (126) want, o. takelaadje, v.
SAS, M. ligte zeef sluispoort, v. ; (126) vergaarbekken, o.
SASSAFRAS, M. (53) sassafras, f.
SASSE, f. hoosvat, O. * -R, va. ziften, (oak fig.).
SASSET, no, zeefje; bekkentje, O.
SASSOIRE, f. voorst wagenstel, o.
SATAN, m. satan, dowel, m. "-IQUE, a. satansch, duivelsch.
SATELLITE, M. gewapende haurling, trawant ; (101)
wachter, trawant, no. bijplaneet, v. satelliet, no. - , a.
wines - s, (74) bijaderen, v. inv.
SATIETE , f. verzadiging, zatheid, (oak fig.) ; walg, v.
SATIN, on. satijn, O. * -ADE, f. satinet, o. "-AIRE, M.
M. satijnwerker,
a. als satijn ; gesatineerd,
glad. * - ER, va. et n. satineren ; schijnen satijn to zijn.
SATIRE, f. hekelschrift, -dicht, schimp-, spotschrift, o.
* ...RIQUE, a. et no. hekelend ; hekelschrijrer, M. -RENT,
adv. op eene hekelende wijze. * ...RISER, va. .hekelen,
doorhalen.
SATISFACTION, f. tevredenheid, v. genoegen, o. ; voldoening, genoegdoening, v. "...FACTOIRE, a. voldoende.
"...FAIRE, va. et n. voldoen, tevreden stellen, genoegen geven; betalen; vervullen. SE - , vrf. zijnen lust voldoen, zijne wenschen bevredigen. * ...FAISANT, a. voldoende; voldoenend. * ...FAIT, a. voldaan, tevreclen.
SATRAPE, on. landvoogd (bij de suds Perzen), on. "...PIE,
f. landvoogdij (van een satraap), v.
SATRON, on. kleine visch (tot lokaas), M.
SATTEAL', M. koraalschuitje, o.
SAFE, 1.

SALT.
verzadiging, bezte angering , v. '...RER,
va. (90) verzadigen.
SATURNE, m. (90) lood, O. * ...HALES, f. pl. (77, 25)
Saturnalia, feesten van Saturnus, o. mv. .; fig. laidruchtige feestpartijen, v. MV.
SATYRE, no. (27) sater, boschgod, m. satirisch tooneelspel, - blijspel, a. "...RION, M. (53) standelkruid, o.
SAUCE, f. sans, v.
a. overzilverd (van gedenkpenningen). * ...CER, va. indoopen, instippen ; fig.
ienzand de ooren wasschen, ter dege bekijven.
f. sauskom, v. sausvlootje, o.
SAUCISSE, f. saucijs, braad-, metworst ; (68) pijp, slang,
v. * ...CISSON, rn. beuling, dikke vleeschworst, v.
SAUF, prep. behoudens, uitgenomen, behalve. *-, a. onbeschadigd, behouden, veilig, gezond. * --CONDUIT, no.
vrijgeleide, v. vrijgeleibreif, no.
f. .gestoofde erwtezz,
SAUGE, f. (53) salie, V.
Y. MV. * ...GRENU, a. sot, dam, ongerijmd.
SMILE, M. wily, wilgenboorn, M.
SAUMATRE, a. eau - , brak water, O.
SAUMLE, f. (zek.) landmaat, v.
SAU3I9N, m. zalm, m. ; blok load, - tin, o. " - r",, a. als
salon ; truite - e, zalm forel, v. *-EAU, in. jonge zalm, no.
SAUMURE, f. pekel, v.
SAUVAGE, M. zouthandel, no. * ...NER, vn. zout zieden.
* ...NERIE, f. zoutziederij, -keet, v. ; put, no, ; -magazijn, O. *....NIER, nn. zoutzieder; -handelaar,m. * ...NIERE, f. zoutbak, -pot, no.
SAUPIQUET, no. eetliest verwekkende sterk gekruZde saus,v.
SAUPOLTDRER, va. bestronijen (met zout en-.).
SA UQUANE, f. goudbrasem,
SAUR, (SAURET), a. hareng
bokking, on. * -E, a. donkergeel, geelbruin (van paardezz). "-ER, va. rooken,
in den rook droogen (haring ens.). * - ISSAGE, M. het
haringrooken. "-ISSERIE, f. haringrookerij, v. bokkinghang, m. *-1SSEUR, no. haringrooker, M.
SAURIENS, M. pl. (72) krokodillen- en hagedissen-geslacht, o.
SAUSSAIE, f. wilgenbosch, o. greend, v.
SAUT, M. sprang, val; waterval, no. '1/4 - E DE VENT, f.
(126) het uitschieten van den wind. * - ER, vn. springen, op-, weg-, overspringen; in de lucht springen;
(126) onzloopen, oinspringen (van den wind) ; - a l'abordage, enteren.
va. overspringen ; overslaan, uitlaten. "-EREAU, M. wippertje (ran een klavier), o.
* -ERELLE, f. sprinkhaan, no. ; (122) zwei, v. ' - EUR,
no. springer, M. * -ELISE, f. springster, Y. ; meerbaars,
m. * - ILLEMENT, m. het huppelen, gehuppel ; huppeling, v. "-ILLER, vn. huppelen.
SAUTOIR, m. (1. 1.0) St.-Andrieskruis, o.
SAUVAGAGE, nl. 2vit indisch katoen, o.
SAUVAGE, a. et no. f. wild, menschenschuw ; zvilde, on. ell
V. "-, m. redding, m. VOy. SAUVETAGE. * ...GEON, M.
wilde ongeente boom, M.
a. als .wilde watervogels smakende. - E, f. wilde watervogels, no. nov.
SAUVEGARDE, f. bescherming ; wacht ter beveiliging, v.;
schutsbrief, no. vrijgeleide, o. " - R, va. vrijgeleiden, onder
vrijgeleide stellen. "...RENT, no. voy. SAUVETAGE.
SAUVER, va. redden, bergen ; verlossen, behouden, betearen, bevrijden ; zalig sunken ; verontschuldigen ; spares ;
afweren, ontwijken. SE - , vet. zich redden, vlugten,
ontvlugten„ ontkomen; zich uit de voeten maken ; zich
schadeloos stellen ; zalig warden.
SAUCE - RAEANS, no. pl. (126) zvorsten om de raas, v. onV.
SAUVETAGE, on. (126) redding z ,an gestrande goederen, v.
S.AUVETL,', f. zekerheid, v.
SATURATION, f. (90)
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SAUVE-TERBE, M. wit of geaderd zwart marmer, O.
SAUVEUR, M. redder, verlosser ; Reiland, Zaligmaker, M.
SAVAMMENT, adv. geleerdelijk, met geleerdheid.
SAVANE, f. grasvlakte in Amerika, v.; harswoud, O.
SAVANT, a. et m. geleerd, kundig ; geleerde, m. * - E, f.
geleerde vrouw, v. * - ASSE, M. waanwijwaanwijze
geleerde gek, M.
ze

oude schoen, m. slof, v.; briefbode, m.
f. oude-schoenenmarkt, v.
SAVETER, va. knoeijen, broddelen. k ...TIER, M. schoentapper ; knoeijer, M. "...TERIE, f. oude schoenen, m. mv.
SAVEUR, f. smaak, geur, no.
SAVINIER, no. (53) zevenboom, M.
SAVOIR, va. et n. weten, kennen, verstaan; kunnen; veel
weten, vele kundigheden bezitten ; je ne saurais, ik kan
adv. te weten,
niet. *-, m. kunde, geleerdheid, v. *-,
namelijk. * --FAIRE, M. bekwaamheid, geschiktheid,
beschaafdheid,
v. mahebbelijkheid; v. * • - VIVRE, M.
nieren, v. mv. wereldkennis, v. ; avoir du - , weten
te leven, zich weten voor te doen.
SAVOR, M. zeep, V. * -RAGE, M. het inzeepen; zeepsop, o.
* -NER, va. met zeep wasschen, zeepen, inzeepen. * - NERIE,
f. zeepziederij, v. "-NETTE, f. zeep-, vlekbal, M. * -NEUX,
a. zeepachtig. * - NIER, M. zeepzieder ; zeepboonz, M.
SAVOURER, va. smaken, met aandacht proeven. * ... RET,
M. mergbeen, o. -pijp, v. * ...REUX, a. "...REUSEMENT,
adv. smakelijk, geurig, lekker ; met smaak.
SAXATILE, a. tusschen steenen groeijende.
SAXIFRAGE, f. (53) steenbreek, v.
SAYE, f. saai, v. * ...ETTE, f. saaijet, v. - RIE, f. saaijetfabriek, v. *...ON, M. (77) soldatenrok, no.
SBIRE, no. geregtsdienaar in Italie, no.
SCABELLON, no. voetstuk van een borstbeeld, o.
SCABIEUSE, f. (53) schurftkruid, o. "...BIEUX, a. schurftachtig. "...BREUX, a. hobbelig ; moeijelijk, gevaarlijk,
f. (53) ruwheid, hobbeligheid, v.
netelig.
SCALENE, a. ongelijkzijdig.
f. kalabas, kalbasSCALPEL, M. ontleedmes, O.
flesch, v.
SCAMMONfE, f. purgeerkruid, O. "...RITE, f. purgeersap, O.
SCANDALE, no. ergernis, v. aanstoot, m. opzien, schandaal,
o. ; pierre de - , steen des aanstoots, no. "...LEUX, a.
"...LEUSEMENT, adv. ergerlijk, aanstootelijk. *...LISER,
va. ergeren, aanstoot geven. SE -, vrf. zich ergeren.
on.
SCANDER, va. scanderen, verzen afmeten. "...DIX,
kernel, no. *...sioN, f. afmeting tan verzen, v.
SC APHANDRE, m. zwenzkleed, o. scaphancler, no.
SCAPIN, no, fig. looze felt, indringer, ni. * ...PULAIRE,
m. et a. scapulier, schoudermantel, m.; tot het schouderblad behoorende.
SCARABE, nI. schalebijter, no. '...moucuE, Ill. italiaanache hansworst, on.
Sc ARIEUX, a. (53) droog, krakend.
SCARIFICATEUR, no. (36) kerfmes, o.
...FICATION, f.
insraijdirag, kopping, kerving , v. * ...FIER, va. koppen, kerven.
SCARE ATINE, a. fiCvre - , scharlakenkoorts, v.
ScAvissoN, no. roodgeel kaneel, o.
SAVATE, f.

SCEAU, SCEL,

O.

:Scia.,inAT, a. et m. snood, goddeloos ; booswicht, snoodaurd, aterling, no. * - ESSE, f. snoodheid,goddeloosheid, v.
SCELLE, no. geregtelijk zegel, 0.; verzegeting, v. * ...LEMENT, ln. het metselen van krammen in Cell ;
verzerieling met pek, v. '...LER, va. z.egeten, be-, verzegelen, verzegelen met pek; bekrachtigen, berestigen.
`...LEUR, M. zegelaar, verzegetaar, no.
Sc LNE, I. tooneel, o. schouteplaats, v.

SCE.
m. et f.
tentbewoner, m. -bewoonster, v. "...NOGRAPHIE, f. toohet
perspektief
te
teekenen;
neelschilderkunst ; kunst om
perspektief-teekening, v.
ScErTicismE, on. leer der twijfelaars; twijfelzucht, v.
"...TIQUE, a. et m. twijfelende; twijfelaar,
SCEPTRE, M. schepter, rijksstaf, M.
SCHABRAQUE, f. voy. CHABRAQUE.
SCHALE, f, voy. CHILE.
SCHELLING, M. schelling, m.
SCHMA, SCHEME, no. ontwerp, o. teekening, schets, V.
SCHISSIATIQUE, a. at no. scheurziek; scheurmaker, afm. scheuring, afvallige (van de kerk),
scheuring van de kerk, v.
SCHISTE, no. leisteen, on. * ...TEUX, a. leiachtig.
SCIAGE, M. het zagen ; zaagloon, o.
stijl eons zonnewijzers, M. * ...TESCIATERE, M. naald
zonnewijzer, M.
RIQUE, a. cadran
SCIATIQUE, f. heupjicht, v. "-, a. tot de heupen behoorende.
a main, handzaag.
SCIE, f. zaag, v.; zaagvisch, m.;
SCIEMMENT, adv. voorbedachtelijk, met opzet.
SCIENCE, f. wetenschap, kennis, v.
SCIENTIFIQUE, a. " - MENT, adv. 'wetenschappelijk, geleerd.
SCIER, va. zagen; snijden; maaijen; (126) met de riemen omwenden. * ...ERIE, f. zaaymolen, m. *...Full,
zager, houtzager; nzaaijer, no.
SCILLE, f. zeeajuin, M. * ...LITE, f. wijn op zeeajuin, no.
SCILLOTE, no. (128) schepemnzer, M.
SCINTILLATION, f. fiikkering, schittering, v. * ...TILLER,
Vn. flikkeren, fonkelen.
SCIOGRAPHIE, f. (13) platte grond van een gebouw van
binnen, no. doorsnede-teekenining ; schaduwteekening, v.
SCION, no. takje, o. loot, spruit, v. *-NEUX, a. vol loten.
SCIOTE, SCIOTTE, f. kleine handzaag, v.
SCIROPHORIES, f. pl. (77) llinerva.feesten, o. My.
SCISSILE, a. kloofbaar. *...sioN, f. scheuring, verdeeling.
v. * ...SURE, f. spleet, scheur, v.
SCIURE, f. zaagsel, O.
SCOLARIT1, f. droit de -, studentenregt,o. "...LASTIQUE,
a. - MENT, adv. schoolsch; op eene schoolsche wijze.
* ...LASTIQUE, no. schoolgeleerde ; schoolsche gottgeleerde,
no.
f. schoolsche geleerdheid ; schoolsche godgeleerdheid, v. *...LIAsTE, no. uitlegger van oude grieksclze
schrijrers, no. "...LIE, f. tekstverklaring (van oude
schrijvers), v. -, no. (122) aannterking, v.
SCOLOPENDRE, f. (72) duizendbgen, o. ; (53) hertstong,v.
SCORBUT, M. scheurbuik, v. * -HUE, a. et on. scorbutiek;
die scheurbuik heeft. ^ ...DIUM, tn. (53) zvaterlook, O.
SCORIE, f. schuim an metaal, o. slakken, v. MV.
SCORIFICATION, f. met aalzuivering , v. k ...FICATOIRE, no.
(90) szneltkoes, no. "... FIER, va. metaal zuiveren.
SCORPIOJELLE, f. schorpioenolie, V.
SCORPION, In. schorpioen, rn. (ook als hemelteeken).
SCORSON ERE, f. schorseneerwortel, no.; adderkruid, a.
SCRIBE, In. schriftgeleercle ; schrijver, af-,naschrijveron.
SCRIPTEUR, no. schrijver van de pauselijke buttes, no.
SCROFULAIRE, f. (53) klierfcruid, O. "...PULES, f.
(22) kliergezwellen, o. MV. * ...FULEUX, a. klierachtig.
SCROTUM, no. (74) kloot-, balzak, M.
SCRUPULE, 1so. angstvalligheid, gewetenszaak, v. ; scrupet (2 - 1 grein), O. * ...LEUX, a. * ...LEUSEMENT, adv.
angstrallig, naanzekeztrig, naartioge•et ; angstrallzglijk,
met schroom, schroomvalliglijk; zeer riemoedelijk.
SCRUTATEUR, no. onderzoeker, doorgronder ; stemopnemer, no. "...TER, vs. doorgronden, peiten, onde•zoeken.
SCRUTIN, In. rerkiezing door geheinze stenznzing, v.
SCENIQUE, a. tot het tooneel behoorende.
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va. beeldhouwen, -snijden.
m.
SECIIRITE, f. gerustheid, zekerheid, veiligheid, v.
beeldhouwer, -snijder, M. "...TURE, f. beeldhouwkunst,
Sf:DANOISE, f. (10) dzamantletter, kleine kursijfietter, v.
-houwerij, v.; gchouwen
gesneden beeldwerk, o.
SEDATIF, a. (22) pijnstillend.
SCURRILIT, f. gemeene boerterij, v.
SEDENTAIRE, a. zittend, weinig bewegend ; vie - , zittend
SCUTAGE, m. (56) krijgsdienstpligt, in.
- stil leven, o. * - MENT, adv. op eene 'zittende wijze.
SCUTIFORME, a. (53, 74) schildvormig, schuitvormig.
f. ziltende levenswijze, v.
SE, pron. zich ; elkander.
SEDIMENT, in. bezinksel, grondsop, o. droesem, no.
SEANCE, f. zitting, vergadering ; lee, v.
SfmTiEux, a. * ... TIEUSEMENT, adv. muitziek, oproerig,
SPANT, a. zittend; welvoegelijk. *-, in. etre sur son - ,
- lijk. *-, m. oproerige, m. "...TION,
oproer, o. opin het bed overeind zitten.
stand, m. muiterij, oproerige beweging, v.
SEAL', m, emmer,
- de la ville, brandemmer.
SkDL'CTEUR, a. et no. verleidend ; verleider, m. * ... TION,
SP.BAC, a. (74) smeerachtig, vetdruipend.
f. verleiding, v. "...TRICE, f. verleidster, v.
Sf:RESTE, * ...TIER, m. borsibezie, v.; borstbezienboom, m.
va. verleiden. "...SANT, a. verleidend, medes lepend
Sf:EILE, f. houten nap, bak, m.
SEGMENT, m. (61) afsnijding, v. segment, o.
SEC, m. droogte, v.; droog voeder, o. *-, a. droog, dor,
:4:GOVIE, a. Segovia-wol, v.
schraal, (ook fig.) ; streng, gevoelloos. *-, adv. droog,
SL:GRAIRIE, f. bosch in gemeenschappelijk bezit, o.
droogjes ; a - , droog ; uitgeput, arm, kaal.
"...GRAIS, m. afgezonderd bosch, o.
SC:CABLE, a. deelbaar. * ... CANTS, f. (64) snijlijn, V.
SC:GREGATION, f. afscheiding, afzondering, v. "...GREYAm. het droogen (der wol).
GE, * ...GRAGE, ni. boschregt, heerenregt op verkocht
SECHE, f. inktvisch, m. "-MENT, adv. droog ; koeltjes, borsch.
hoot, o. "...GREYER, m. medebezitler van een gemeen
SkCHER, va. et n. droogen, droog maken; nit-, verdorbosch; regthelfer, m.
yen, opdroogen ; droog worden, droogen, uitdroogen; SEIDE, m. dweeper (als blind werktuig der dweepzucht),
verkwijnen. "...CHERESSE, f. droogte, dorheid, schraalblinde ijveraar, m * ... DISME, no. blinde ijver, m.
heid, (ook fig.) ; koelheid, v. "...CHERIE, f. droogplaats,
SEIGLE, rn. rogge, v.
v. "...CHERON, m. drooge weide, v. hoog weiland, o.
SEIGNEUR, in. Hoer; de Heere, God, m.; is grand - , de
SLcHEs, f. pl. (126) banken en droogten, v. me.
groote beer, turksche keizer, m. "-IAGE, m. nzuntregt,
SECHOIR, m. droogrek, o. -kast, -plants, v.
beer toekomende. * - IE, f.
o. " - I AL, a. den worst
SECOND, a. tweede, andere; sans seconde, wargaloos. *-,
heerschap, v. gebied, o. ; heerlijkheid (titel), v.
m. tweede, m. ; tweede verdieping, v. ; helper, medestanSEILLEAU, m. putemnzer, no. * ... LACE, in. (126) cog, O.
der, m. ; en - , den tweeden rang hebbende. *-AIRE, a.
SEIME, f. kloof
schen,. in Cell paardenhoef, v.
-MENT, adv. bijkomend, ondergeschikt. "-E, f. sekende
SEIN, m. boezem, m. borst, v. ; school (ook
(1160 eerier minuut) ; tweede klasse (op scholen), v.
* -CITE, f. (114) afperking
vangst suet netten, v.
"-EMENT, adv. ten tweede. "-ER, va. helpen, bijstaan.
SEINE, SENNE, f. zegen (sleepnet), v.
"-INES, f. pl. nageboorte, v.
SEING, in. onder-, handteekening, v.
SECOUEMENT, (SECOUMENT), m. schudding, v. "...ER,
SEIZAIN, zn. (120) zestienhozzdeMdraadsch taken, O. * -E,
va. schudden, afschudden. SE -, vrf. zich schudden.
f. paktouw, o. ; bog van zestien hoepels, m.
SECOURABLE, a. behulpzaam, geclienstig, dienst-, hulpSEIZE, a. et in. zestien; zestiende. "...ZIi]ME, a. et a.
vaardig ; hulpbaar.
va . helpen, to hulp komen,
zestiende. -MEET, adv. ten zestiende.
bijstaan. SE - , vr. elkander helpen.
SLTOUR, zn. .verblijf, a. verblijfplaats, v. ; rustdag (op
SECOURS, m. hulp, v. bijstand, onderstazzd, m.; ontzet,
marsch), m. "-NER, vn. verblijven, vertoeven ; rustig
o. ; hulpbenden, v. my. ; hulpkerk, v. ; au - , help! help!
houden (op marsch).
SECOUSSE, m. stoot, schok, m. ; schudding, v.
SEL, no. zout, o. ; fig. geestigheid, v. ; - commun, gemeen
SECQUE, f. (126 ) ondiepte, v.
keukenzout; - d'oseille, zuringzout.
SECRET, m. geheim, o. geheimenis, heimelijkheid, verborSELECTION, f. keuze, v.
genheid, v. *-, a. geheim, heinzelljk, verborgen; twitterf. pl. (159) halve maantjes, o. mv.
houdend ; en - , in het geheim, heinzelijk.
SLENIQuE, a. de mann betreffende.
m. maanSECRETAIRE, m. geheimschrijver, geregtsschrijver, m.;
boomer, m. "...NOGRAPHIE, f. maanbeschrijving, v.
schrijftafel, -Past, secretaire, v. *-RIE, f. secretarie, SELLE, f. cadet; driestal ; kamerstoel, no. stilletje, o. ;
F. * ... TARIAT, in. ambt eens geheimschnjvers, secretaafgang, stoelgang, m. "...LER, va. zadelen. SE - , vrf.
riaat, a. ; schrijfkamer, v.
(.136) witdroogen, hard worden. * - LERIE, f. zadelkaSECRETE,
f. stil gebed des priesters vatir de mis, o.
mer, v. "...LETTE, f. bankje ; laag z,itbankje (van rest
"-MENT, adv. heimelijk.
inisdadiger voor het geregt, enz.), o. "...LIER, lo, zaSECRETION, f. (22) afscheiding, v. "...TOIRE, a. afscheidend.
delmaker,
SECTAIRE, m. aanhanger eener gezindheid, - eener sekte,
SELON, pron. soar, volgens ; r'est - , het kan errzaar zijn;
sektaris, en. * ... TATEUR, m. navolger, leerling, aannaar dal het is ; - que, naar dat.
hanger, blinde ijveraar, m.
SEMAILLES, f. pl. zaaijing, v. het zaaijea ; zaaitijd,
SECTE, f. gezindheid, sekte, v. ; aanhang, m. "...TEUR,
zaaisel, gezaaide, 0.
m. (64) snijlijn, v. sektor, m.
SEMAINE, f. week, v.: werk van eene week ; zeeekgeld, o.;
SECTILE, a. klief-, kloofbaar.
tare de - , de week hebben.
no. f.
SECTION, f. afdeeling ; stadswijk ; (64) snitding, snede, v.
die de week heeft, miens of wier dienstweek het is.
SfXULAIRE, a. honderdjarig. "...LARISATION, f. het weSEMAQUE, SEMALE, SEMALLE, f. smakschip, O.
reldlijk maken. "...LARISER, va. wereldlijk waken
SL'MAPHORE, m. koot-telegraaf, m.
(kloosters ens.). f. wereldlijke stand, no.;
SEMBLABLE, a. gelijk, gelijk•ormig. gelijkaardig.
no.
wereldlijk regtsgebied van een klooster, o. *. .LIER, a.
zijns gelijke, natuurgenoot, m. * - MENT, adv. insgewereldlijk.
m. wereldlijke priester, leek, in. ".-LIlijks, ook, eveneens.
REMENT, adv. op eene wereldlijke wijze, als leek.
SEMBLANT, m. schijn, m. ; faire - , veinzen, den schijn aanSCULPTER,
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nemen. * ...BLER, vn. et imp. schijnen, dunken, voorkomen.
SEMELLE, f. zool, schoenzool, v. ; (120) zwaard, o., slof,
v.; voet (lengte), in.; - d'affiit, (126) vloer van eene affuit,m.
SEMENCE, f. zaad ; fig. begin, 0. .00rsprong, m. ; parelgrain, o. ; kleine spijkertjes, o. mv. * ...CINE, f. wormzaad, o. * ...TINES, f. pl. (77) zaajingsfeesten, o. my.
SEMER, va. saaijen, bezaaijen.; uitstrooijen, verspreiden.
SEMES'rRAL, a. halfjarig. * ...TRE, M. et a. halfjaar, o.;
• halfjarig. * ...TRIER, M. (68) verlofganger voor een
halfjaar, m.
SEMEUR, m. zaaijer; stichter (van oneenigheid) ; uitstrooijer (van valsche geruchten), m.
Spmi, a. half. *-- DOUBLE, a. half gevuld (van bloemen).
* --LUNAIRE, a. halvemaanswijze.
f. half
onvolkomen bewijs, o. *--TON, M. (109) halve toon,
SEMILLANT, a. vlug, dartel.
SEMINAIRE, M. kweekschool voor jonge geesteljken, v.
seminarium, O. * ...NAL, a. (74) tot het dierlijk zaad
behoorende. * ...NARISTE, M. kerkelijke kweekeling, seminarist, M. * ...NATION, f. (53) zaaduitstrooijing , v.
FERE, a. (74) zaaddragend. "...NULES, f. pl. bloemstof, v.
SEMIOGRAPHIE, f. cijferschrift, O.
SEMIS, M. met vruchtkernen bezaaid land, o.
SEMOIR, m. zaaizak, m.; werktuig ont to zaaijen, o.
SEMONCE, f. vermaning, waarschuw2ng ; berisping, v. verwijt, o.; noodiging tot eene plegtigheid, v. *-R, va.
bestraffen, berispen, vermanen.
SEMOTTE, f. koolspruitje, O. * ...MOULE, f. meeldeeg in
korreltjes, O.
SEMPITERNEL, a. altijdclurend, eativig; vieille - le stokand vrouwtje, oud besje, o.
SENAT, M. raad, senaat, m. *-EUR, M. raadsheer, senator, m.
" - ORIAL, a. raadsheerlijk. *-ORERIE, f. raadsheerschap,
O. * - ORIEN, a. van een raadsheer, van raadsheerlijk
geslacht. "-RICE, f. gemalin van een senator (eertijds
in Nolen), v.
SENATUS-CONSULTE, rn. raadsbesluit, O.
SENAU, M. snaauw (vaartuig), v.
SENT , m. (53) seneplant, v. ; senebladen, o. my.
Si.NECHAL, M. * - E, f. landvoogd, -es, drool, -in, m. v.
"...CHAUSSEE, f. drostanibt, o. landvoogdij, v.
SENEcON, nr. (53) kruiswortel, rn. -kruid,o. "...NESTRE,
a. (1.16) linkseh.
(116) linkerzijde, v.
SLiEVE, M. mostaardzaad, o. mostaard, m.
SLNIEUR, M. owlste, deken, m.
Si",:raLrrE, f. ouderdam, rn. hoogejaren, o. my. zwakheid, v.
SENNE, f. zegen (net) v. '-R, vs. met de zegen visschen.
SENS, in. sin, m. meaning, beteekenis, v.; zinluig, o.;
zin, is. verstand, o. ; zijde, rioting, v. kent, in. ; de rassis, bedaard ; - commun, bon - , natuurlijk gezond verstand; - dessus dessous, overhoop, het otzderst
boven; - decant derriere, verkeerd, het achterste voor.
f. gezvaarwording, aandoening, v. indruk, m.
'4, a. - MENT, adv. verstandig, vernuftig ; verstandiglijk.
f. gevoeligheid, v. "-IBLE, a. gevoelig,
czancloenlijk: merkelijk, tastelijk ; duidelijk. - MENT,
adv: gevoeliglijk; merl.elijk. " - IBLERIE, f. genzaktheid,
o•erdrijving van gevoeligheid, v. '-ITIF, a. zinnelijk,
gevoelig. * - rrivE, f. (53) kruidje roer mij niet, o. * - 0 mum, trr. zetel der gewaarwordingen, M. * - UALISME,
f. zinnelijk. stelsel der zinnelijkheid, o.
heid, v. *-uEL, a. at m. zinnelijk ; 'wellusteling, M.
-LEMENT, adv. wellustiglijk, met -, in wellust.
SENTEYCE, f. sprettk, sinsprenk, v.; vonnis, a. sententie,
v. *...ciEux, a. "..,CIEUSEMENT, adv. .zinspretekig ;
meesterachtig ; op sinspreukige 'zvijse.

SER.
SENTEUR,

f. reuk, geur, m. * - s, pl. reukwerk,

O.

pad, a.
gevoel, 0. gewaarwording ; meening, v.
gevoelen, oordeel, o. ; reuk (van een hood), m. "-AL, a.
gevoelig, aandoenlijk, sentimenteel. * - ALISME, M. *-ALITE, f. gemaaktheid in het gevoelige, overdreven gevoeligheid, v.
SENTINE, f. pompzoo, v. hoosgctt, o. durk, m. ; fig. verzameling
van slecht volk,v. schuim, o. * ...NELLE, f. schildwacht, v.
SENTIR, va. et n. voelen, 'gevoelen; speuren, bespeuren,
gewaarworden ; merken, begrijpen ; ruiken, rieken ; stinken ; naar iets smaken ens. ; er uitzien, gelijkan. SE - ,
vrf. zich gevoelen, gevoel hebben; nog bespeuren, merken.
SEOIR, vn. et imp. zitten; kleeden; (geed, fraai, leelijk)
staan ; passen, voegen.
SEP, m. *-s, pl. (126) kardeelknechts, m. mv. standblok, o.
SEPARABLE, a. scheidbaar, afscheidelijk. * ...RATION, f.
scheiding, afscheiding, afzonder;ng, v. ; afschutsel, beschot, o. ; - de corps, scheiding van tafel en bed.
* ...RATISME, M. afscheidings-, afzonderingsstelsel, o.
* ...RATOIRE, M. (90) scheiclvat, O. "...RE, a. gescheiden,
afgez,onderd ; bijzonder, onderscheiden ; afgedeeld.
-MENT, adv. afzonderlijk, bijzonder. "...RER, va. scheiden, afzonderen, deelen, verdeelen, splitsen.
SEPEAU, nr. count-aanbeeld, o. *..•POULE, f. spoel, v.
slang-hagedis, v.
a. zeventig ;
SEPT, a. et m. seven; zevende. *-ANTE,
les - , de zeventig vertolkers van den Bijbel.
SEPTEMBRE, M. September, m. Herfstmaand, v. "...BRISADE, f. (26) moordtooneelen van September, o. My.
"...BRISER, va. septembriseren, zulke moordtooneelen
aanrigten. * ...BRISEUR, M. septembermoordenaar,
SEPTEMVIR, M. (25) sevenman, ni.
zeventa/, o. "...TENNAL, a.
SEPTENAIRE, a. nombre
zevenjarigheid, v.
zevenjarig.
SEPTENTRION, M.
noorden, O. * --AL, a. noordelijk,
noordsch, noorder.
SEPTIP,ME, a. at s. zevende. *-MENT, adv. ten zevende.
SEPTUAGENAIRE, a. at in. f. zeventigjarig ; zeventigjarige, m. en v. * ...GESIME, f. septuagesima, v. derde Zondag
voor de waste,
SEPTUOR, in. (109) zevenstentinig stick, O.
SEPTUPLE, a. et s. zevenvoudig, zevenmaal zoo reel. "-R,
va. zevenmaal herhalen.
SEPULCRAL, a. tot het graf behoorende. * ...CRE, M. graf, o.
grcifstede, v. " - TITRE, f. begrafenis; begraafplaats, v.;
graf, O.
SEQUELLE, f. aanhang, m. partij, v. sleet, m. gevolg, O.
SEQUENCE, f. (46) vervo/g van kaarten van eenekleur, O.
SEQUESTRATION, f. beslag (van goederen), O. * ...TRE,
111. beslagneming, bewaring, v. ; bewaarder van geed
zvaarover geschil is, m. va. in beslag -, lie
bewaring nemen, - stollen; heinzelijk verzvijderen. SE - ,
vrf. zich verwijcleren, zich afzonderen.
SERAIL, M. paleis van den turkschen keizer ; vrovven.verblijf in (lit paleis, o. ; de vrouwen daarin.
SP,R AN, m. vlashekel, hennephekel, m. * - cER, va. hekelen. k - coLIN, ui. agaatkleurig mariner, O.
serafijnen, 111. Illy.
SERAPHIN, 1n. "-S, pi. serafijn,
* ...PHIQUE, a. serafijnsch. * -ISER, vs. loijden, heiligen, ten hemel he/fen..
Sfr:RASQUIER, as . seraskier, torksch generaal,
SERDEAU, M. afnenter der schotels, m. ; spijskainer van
de edellieden der tafel, V.
SEREIN, a. helder, klaar, opgehelderd; vrolijk ; zacht,
Lanz. *-, m. avonddauw, m.
SENTIER, M.

SENTIMENT, en.

SER.
SERENADE, f.
SERENISSIME,

nacht -, avondmuziek, serenade, v.
a. doorluchtzgste, doorluchtige (litel).
SERiniTE, f. helderheid ; kalmte ; doorluchtigheid (titel), v.
SARET-e
at . le - vert, groene -, zwitsersche kaas, v.
a. (22) waterig, waterachtig.
SER SERF,' - R VE, a. et m, f. lijeigen; lijfeigene, m. en v.
SERFOUETTE, f. Vein houweel, O. * -R, "...FOUIR, ya.
omspitten, onzhalen.
SERGE, f. sargie, sergie, v. saai, O.
SERGENT, m. geregtsdienaar, -bode; onde,rofficier, serjant; (107) klemhaak, m. hoeptang, v. "-ER, va. door
een geregtsdienaar laten aanzeggen. * - ERIE, f. ambt
van geregtsdienaar, O.
In. sargienzaker, In. * ... GERIE, f.
SERGER, SERGIER,
Ili. * ... GETTE, f. ligte -,
sargieweverij, v. -handel,
donne sargie, v.
SERIE, f. reeks, volgreeks, v.
SERIEUX, a. * ... RIEUSEMENT, adv. ernstig, statig, opregt; gewigtig; met ernst, ernstigNk. --, m. crust, m.
ernsthaftigheid, v. het ernstige. '...RIosiTf:, f. ernstig gelaat, deftig voorkomen, 0.
SERIN, at sijsjc, o. kanarievogel, na. * - E, f. wijfje van
een sUsje, 0. * -ETTE, I. zingorgeltje, o. * - GAT, in.
(53) wilde jasmijn, v. * - GUE, f. spuitje, o. ; klisteerspuit, v. -R, va. spuiten, bespuiten.
SERmENT, nt. eed, Hoek, m. *-E, a. beeedigd.
SERMON, in. leerrede, predikatie, v. * - NER, va. voorprediken. * - NEUR, in. langwijlige bestiah'er, prediker, m.
SEROPHILE, m. zijden (mans) hoed, at. * ...SITE, f. waterachtigheid (van blued cue.), v. "...TINE, 1. vleermuis, v.
SERPE, f. snoei-, hakmes, o. ; 'a la - , nzisvormd.
SERPENT, nt. slang (oohs fig.), v. ; serpent (blaasinstrziment), o. ; - a sonnettes, ratelslang. * - AIRE, f. (53)
slangenkruid, O. ; (101) slangendrager, tn. " - EAU, m.
jonge slang, v.; slangetje, o. voetzoeker, M. * - EVENT.
M. kronkeling, v. "-EFL, vn. kronkelen. * - IN, m. basis
van eon musket, En. * - INE., f. stangensteen, m.; slangengras; yevlekt marmer, O.
SERGER, va. (126) ligten (het anker). * ...PRTTE, f. (110)
snoeimes, 0. * ...PIGINE, f. puistigheid, v. "...PILLIERE,
f. pakdoek, O. * ...POLET, m. (53) wilde thijm, M.
SERR AGE, in. (126) verband, o. binnenwegering, v.
SERRATILE, a. (22) ongelijk en hard (ran den pols).
SERRE, f. brOcikas, v. ; klaauw, post, in.: tang, v. ; het
drukken, persen; - chaude, hroei-, stookkas,v. *--BOSSE, in. (126) rustlijn, v. * --CISEAUX, m. schaarhouder, m. * - FILE, m. laatste man in het gelid ;• hoeksluiter,
m. ; achterste schip in de linie. O. * -PAPIERS, in. papierkamevlje, -kastje, O. * --POINT, in, aanhaalklos, pa.
-bout, O. * -T1ITE, M. mutseband, O.
SERRE, a. gedrukt, zamen-, ineenyedrongen, beknopt, benaauwd, beklemd ; op-, weggesloten, weggelegd ; fig.
gierig, Mai. *-, adv. zeer sterk, ter dege ; jouer - , benaauwd spelen.
SERREMENT, 111. drukking, beklemming, v. ; de coeur,,
benaauwdheid des harten, v.
SERRER , va. drukken, persen, klem ► en, knellen, zamendrukken; binden, rust loetrekken ; aaneenschuiven, dringen; benaauwen ; (den buik) most ppen ; (zijnen
stijl) bekorten ; (68) de gelederen sluiten ; wegsluiten,
-leggen, -bergen; zolderen (graan). SE - , vrf. et vr.
zich ineendringen ; zich in elkunder sluiten, - (Mogen.
SERRETE, SERRE, a. (53) .zaageormig getand.
SERRON, m. specenjkist, seroen, v.
SERRURE, f. slot, O. * -VIE, f. slotezzmakerswerk, o.; slotenmakerij, V. * ...RIER, m. slotenmaker, in.
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SEX.

va.
f. het inzetten van edelgesteenten.
* ...TISSURE, f. het inzetten
inzetten (edelgesteenten).
(van edelgesteenten).
SERUM, rn. (22) melk-, bloedvocht, O.
"...VAL ,
SERVA GE, m. dienstbaarheid, lijfeigenschap, v.
in. tijgerkat, v. * ... VANT, a. dfenend, dienstdoende;
hofjonker, m.; fief -, dienstleen, O.
gentilhotnme
"...VANTE, f. meid, dienstmeid, dienstmaagd; dienstbode, vrouwelijke bediende ; dienares, v. ; tafeltje, plankje,
o. * ...VELTR, at. ntislezer; balwerper, m. * ...VIABLE, a.
gedienstig, dienstvaardig.
SERVICE, m. dienst; bediening; godsdienst; krijgsdienst,
v.; geregt (op tafel); servies, stel van porselein, zilver
• (tafelgoed enz.), o. ; dienstbetooning, v.
SERVIDOU, m. zeepziedersketel,
SERVIETTE, f. servet, O. tafeldoek, m.
SERVILE, a. staafsch, dienstbaar, onderworpen; lung,
kruipend.
tn. les -s, (26) aanhangers van het nude
regeringsstelsel, in. mv. * - MENT, adv. op eene slaafsche
f. slaafsche geest, in.
wijze. "...LISME,
laagheid van ziel, kruipizzg, kruiperij, v.
SERVIR, va. et n. dienen; bedienen; opdisschen; van
dienst -, van nut zijn ; strekken, verstrekken; toewerpen (den bal). SE - , vrf. zich bedienen, gebruiken.
SERVITEUR, M. dienaar, bediende, dienstbode ; mannel*
bediencle, rn. * ... TUDE, f. dienstbaarheid, slavernij, v.;
(83) bizwaar, servituut, O.
SES, pron. zijne, hare, deszelfs, derzelver.
SESAME, m. (53) turksch koren, o.; vlasdotter, m. * ... MOIDE,
f. (53) soort van reseda, v. -, a. (74) os sesambeentje, O.
SESOITIALTLR,E, a. anderhalf maal zoo reel.
Ss-ELI, in. (53) seselikruid (snort van venkel), o.
tn. hoosvat, O.
SESSE„ f. band om een tulband, in.
SESSILE, a. onnziddellijk verbonden.
welgevende
very.},
sessie, v.
SESSION, f. zitting (eener
SESTERCE, in. sestertius (rorneinsche count),
SESTICORNES, in. pl. borstelhoornige insekten, o. MV.
SETACE, a. borstelig.
SETIER, m. mud, o. saudde, v. ; pintje, O.
SETON, rn. (3(6) draad door het vleesch om kwade vochten of to Leiden, m. dragt, v.
SEUIL, tn. dorpel, drempel,
in. * - LETS, m. pl. onderdre ►pels der geschutpoorten, al. Lily.
SEUL, a. et tn. alleen, eenig, enkel; eenige, M. * -EVENT,
adv. alleenlijk, maar, slechts, ten minste; ne ... pas
seulement, niet eens. 5 - ET, a. (19) alleen, eenzaam.
SLUE, f. sap (der planten), o. ; zeef, kracht, pit (van wijn) ;
fig. kracht der jeugd, v.
SEVERE, a. * -MENT, adv. streng, ernstig ; strengelijk.
f. gestrengheid, v. * ... RONDE, tn. uitstekende
dakrand, m.
Sf:,VICES, f. pl. (83) nzishandelingen (van echtgenooten), v .
mv. *...vm-Nf:, in. morhoofelsieraad, O. * ...VIR, vn. gestrong to werk gaan.
dieSEVRAGE, M. het spenen (ran kinderen, van jonge
ren).
va. spenen ; fig. onttrekken. * ... VREUSE,
f. speenster, v.
SEXAGIINAIRE, a. et s. zestigjarig ; zestiyjarige, Si.
GI SINE, f. tweede Zondtzg roor de vasten, M.
SEXANGLE,
a. zeshoekig.
SEXDIG1TAIRE, "...DIGITAL, a. zesvingerig.
SEXE, nr. geslacht, o. ; borne, sekse, v.
SEXTANT. SEXAGNE, as. (101) sextant, m.
o. *-,
SEXTE, t 11:0)) zesde, v. ; (140) zesuursgebed,
zesde hock der dekretalien, o .
SEXTIDI, in. (26) zesde dag eener decade, In.
SERTE,
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SIL.

SIR.

SEXTIL, a.
SEXTUPLE,

aspect -, (160) zestig graden van elkander.
a. et m. zesvoudig ; het zesvoudige. * -R, va.
zesmaal vermeerderen.
SEXUEL, a. het geslacht betre/fende, onderscheidende.
SHAKO, TSCHAKO, m. schako, soldatenhoed, m.
Si, c. et part. zoo, indien, bijaldien, als of, ja. *-, adv.
ja, zoo, zoodanig ; zoo, even zoo ; - bien que, zoodat;
- fait, ja wel, ja toch. *-, m. (109) (de noot) si, v.;
een indien, een maar.
SIALOLOGIE, f. verhandeling over het speeksel, v.
SIAM, m.
siamspel, O. *-0ISE, f. soort van katoenen stoffe, v.
SIBARITE, M. fig. verwijfde wellusteling, m.
SIBYLLE, f. sibille, waarzegster, v. *...Lnr, a. sibillijnsch.
SICAIRE, m. verraderlijke moordenaar,
M.
SICCITE, f. droogte, droogheid, v.
SICILIQUE, m. gewigt van zes scrupels, O.
SICLE, m. sikkel (munt der oude Israelieten), m.
SIDftAL, a. de sterren betreffende. * ...RATION, f. (22)
versterving, v. koudvuur, o.
SitcLE, m. eeuw, v. ; tijdvak van honderd jaren, o. ; tijd,
m. ; wereld, v. ; - futur, het toekomende leven, de
eeuwigheid, hier namaals.
m. zitplaats, v. zetel, stoel; regterstoel, m.; regts'*ebied; geregt ; beleg, o. belegering, v: ; bok (eens koetsiers), M. * -R, vn. zitten, zitting hebben, regeren.
SIEN, pron. le -, la -ne, het zijne, hare. *-, m. het zdne;
les siens, les siennes, de zijnen, de harem
SIESTE, f. middagslaap, m. -slaapje, o.
&Run, m. heer, m.
SIFFLANT, a. piepend, sissend. "...PLEMENT, M. fluffing,
v. gefruit-; het sissen, snorren : gehuil (van den wind
enz.), O. * ...FLER, vn. et a. fluiten; sissen, schuifelen;
snorren, huilen; fluiten; uitfluiten. *...FLET, nl. fluitje,
0. ; strot, ni. luchtpijp, V. * ...FLEUR, M. pijper, fluiter, M.
SIGILLAIRE, f. zegelaarde, v.; zegel-afdruksel, o. k ...LATEUR, m. zegelaar, m.
a. terre zegelaarde, v.
SIGISBP,E, SICISBf:0,m. ciciobeo, geleider eener vrouw, m.
SIGLE, in. eerste letter, verkortingsletter, v.
SIGNAL, M. teeken, sein, o. *-E", a. uitstekend ; merkwaardig. * -EMENT, M. naauwkeurige beschrijving van
een persoon, v. ; signalement, m.*-ER, va. kenmerken,
aanduiden; doen blijken. SE -,vrf. uitblinken, uitmunten.
SIGNATAIRE, m. onderteekenaar,
f. handteekening, onderteekening ; (10) merk-, teekenletter van
een blad, v.
SIGNE, rn. teeken, merk, bewijs, o. ; wenk, m. ; wonderteeken, O. * ...GNER, va. onderschrijven, onderteekenen;
teekenen. SE -, vrf. het teeken des kruizes maken.
teeken, lintje in een boek, o.
SIGNIFIANT, a. beteekenend, beduidend. "...FICATEUR, m.
(160) geluksteeken, O. k ...FICATIF, a. nadrukkelijk,
krachtig, zinrijk. k ...FICATION, f. beteekenis, beduiding,
v. zin, m. ; aanzegging, bekendmaking, v. * ...PIER, va.
beteekenen, beduiden; aanzeggen, aankondigen.
SIL, m. roode oker (verfstof), m.
SILENCE, m. stilzwijgen, o. ; stzlzwijgendheid; stilte, v.
*-, int. stilte! houd u stil! "...CIEUX, a. stilzwijgend,
stil. '...CIEUSEMENT, adv. stilletjes, in stilte.
SILEX, M. keisteen, m.
SILHOUETTE, f. schaduwbeeld,

silhouet,

O. * -R,

va. een

schaduwbeeld maken.
SILIQUE, f. (53) schil, v. dop, bast (van peulvruehten), m.
SILLA GE, m. (126) vaar-, kielwater, zog, o.
SILLS, in. (77) spotvers, O. * ...LEE, f. (126)

SILLER, va. (126) het water klieven.

gang, m.
snijding, v.

va. voren
suzoN, m. yore; striem, v. rimpel, m.
maken; rimpelen; doorklieven.
&Lys, f. vers voor de vuist, o. *41, p1. mengeldichten, o. MV.
SIMAGRgE, f. * -8, pl. gemaaktheid, v.
SIMARRE, f. samaar, v. slepend kleed, O.
SIMBLEAU, m. (13) cirkelsnoer, o.
SIMILAIRE, a. gelijkaardig, -slachtig, -soortig. *...LARITE,
f. getijksoortigheid, v. * ...LITUDE, f. gelijkenis, v.
SIMILOR, m. spinsbek, O.
SIMONIAQUE, M. et a. verkrijger van een geestelijk ambt
door geschenken, m.; woekerachtig. f. keeping
van een geestelijk ambt, v.
SIMOUSSES, f. p1. toomfranjes der muilezels, o. mv.
SIMPLE, a. enkel, enkelvoudig ; eenvoudig, niet opgesierd ;
slecht, gemeen; gulhartig, opregt; eenvoudig, onnoozel.
*-MENT, adv. alleenlijk, eenvoudiglijk ; zonder bedrog.
SIMPLE, M. eenvoudig mensch, m. en o. "-s, pl. geneeskruiden, o. my. * ...PLICITE, f. eenvoudigheid; opregtheid,
rondheid ; onnoozelheid, domheid, V. ...PLIPICATION, f.
vereenvoudiging, v. * ...PIER, va. vereenvoudigen.
SIMULACRE, M. afgodsbeeld, afbeeldsel, o. beeldtenis, v.;
verschijnsel, o. ; vain -, fig. ijdel verschijnsel, schadwuia.
beeld, o. * ...LATION, f. (83) geveinsdheid, v.
gemaakt, verdicht, valsch. * ...LER, va. veinzen, bewimpelen, vermommen.
SIMULTANE, a. gelijktijdig. "-31ENT, adv. gelijktijdiglijk.
* -ITC f. gelijktijdigheid, v.
SINAiTE, a. van den berg Sinat.
SINAPISME, m. mostaardpleister, v.
SINCERE, a. "-KENT, adv. opregt, ongeveinsd; openhartig ;
f. opregtheid, ongeveinsdheid,
openhartiglijk.
openhartigheid, v.
SINCIPUT, M. (74) kruin des hoofds, M.
SINDON, M. (36) wiek in eene wonde, v. ; grafdoek van
Christus, m.
SINECURE, f. voordeelig ambt zonder werkzaamheden, O.
SINGE, m. aap; (126) takel; teekenaap, m. "-R, va. nam.;
apen. * -RIE, f. aperij, v. ; apenspel, o. -streek,
malle kuren, v. my. * ... GEUR, M. nadper, M. "...GEUSE,
f. naaapster, V.
SINGULARISER (sz), vrf. den zonderlinge willen spelen.
f. bijzonderheid, zonderbaarheid, zondera.
lingheid, zeldzaamheid, eigendonzmelijkheid, v.
zonderling, bijzonder, zeldzaam, vreenzd ; enkelvoudig ;
combat -, tweegevecht, o. -, m. (98) enkelvoud,o.*...LIEREMENT, adv. bijzonderlijk.
SINGULTUEUX, a. het snikken voortbrengende.
SINISTRE, m. ramp, v. onheil, o. brand, m. *-, a. * -MENT,
adv. ongelukkig, droevig, heilloos, ellendig ; ongelukkiglijk, verkeerdelijk.
SINON, adv. zoo niet, anders; - que, dan, behalve
uitgenomen dat.
SINOLOGUE, m. kenner van het Chineesch, M.
SINOPLE, m. et a. (116) groen, O.
SINUEUX, a. krom, gekromd, bogtig.
f. kromte,
bogt, v.
SINUS, in. (64) hoektijn, v. ; (36) etterzak eener wood,
m. ; holte, v.
SIPHON, m. hevel,
zuigpijp; hoos, v.
SIRE, no. heer, koning, sire (titel), no. ; pauvre
arinzalig mensch. * -RIE, f. (77) heerlijkheid, v.
SIBENE, f. meermin, sireen; fig. verleidelijke vrouw, V.
SIRIUS, m. (101) hondster, v. Sirius, m.
Sisoc, in. sirocco-wind, zuidoostewind (in de 1)Iiddell.
zee), no.
SIROP, m. siroop, stroop, v.

S ol.
SIROTER, vn.
SIRTES, f. pl.
SIRUPEUX, a.
SIRVANTE, f.

lepperen.
bewegelijke zandbanken, v. my. welzand, O.
siroopachtig.
oude provencaalsche italiaansche poezij, v.
Sis, a. liggend, gelegen. "-ITE, m. ijzererts, m. 1"-TER,
va. (83) voor het geregt dagen. SE
vrf. voor het geregt verschijnen. * -TRE, CISTRE, m. (77) citer (speeltuig), v.
SITE, m. ligging van een landschap, v.
SITELLE, f. (77) stembus, v.
SITIOLOGIE, f. verhandeling over de levensmiddelen, v.
SITOCOME, M. (77) koren-opzigter, M. "...DIE, f. gebrek
aan graan, O. "...DOSIE, f. koren-overvloed, o. * ...PHAGE,
a. van koren levencle.
SITOT QUE, c. zoodra als.
SITUATION, f. ligging, v.; stand, m. postuur, v.; toestand,
m. gesteldheid, v. staat, m. situatie, v. *...g,a.gelegen;
etre -, liggen. * ...ER, va. stellen, plaatsen, zetten, leggen.
Six,' a. et m. zes; zesde. * -AIN, m. half dozijn; zesregelig vers, o. "-IENE, a. et s. zesde; zesde deel, O.
-MENT, adv. ten zesde. "-TR, f. (109) zesde, o.
SIZAIN, SISAIN, m. sijsje; (77) zilveren muntstuk, o.
SLOOP, SLOUPE, M. (1'26) sloop, v.
SMALT, m. blaauw glas, o.
SMARAGDIN, a. smaragd-groen.
f. smaragdspa ath, M.
SMECTITE, f. walkaarde, volaarde, v.
SMILLE, f. bikhamer, m. *-R, va. met een bikhamer bewerken.
SOBRE, a. matig, sober ; nuchter, nuchteren ; fig. bescheiden. * -MENT, adv. matiglijk.
f. matigheid,
soberheid ; fig. bescheidenhetd, ingetogenheid, v.
SOBRIQUET, M. bij-, sehimp-, spotnaam, m.
Soc, m. ploegijzer, o. kouter, M.
SOCIABILITE, f. gezelligheid, v. * ...ABLE, a. -MENT, adv.
gezellig, -lijk.
SOCIAL, a. gezellig, maatschappelijk; raison -e, handelsfirma, v. * -EMENT, adv. met -, in
volgens
naar
de maatschappij. m. socialismus, stelsel der
socialisten, O. * -ISTE, m. voorstander van inrigtingen
in maatschappelijken (algemeenen zin), socialist, m.*-ITE,
f. gelouterd maatschappelijke slant, m.
SOCIETAIRE, M. medelid van een genootschap, o.
SocrATA,
gezelschap, genootschap, o. societeit, gemeenschap, zamenleving. maatschappij, v.
SOCINIANISME, m. leer van Socinianus, v. * ...NIEN, M.
sociniaan, m. aanhanger der leer van Socinianus,
SOCLE, in. (18) voetstuk eens beelds, O.
SOCQUE, rn. houten schoeisel, o. bovenschoen, m. broos, v.
,SOCRATISER, vn. zedelessen geven ; lijdzaam zijn (als
Socrates).
SODA, f. (22) soda, v. zuur, o. keelbranding, v. * -LISTE, rn.
gildebroeder, m. "-LITE, f. gild, o.
SODOMIE, f. zonde tegen de natuur, sodomie, v. * ...MITE,
ru. sodomiet, m.
•
SOEUR, f. zuster ; non, v. ; - de lait, zoogzuster. "-ETTE,
f. zusje, o.
SOFA, SOPHA, in. sofa, v. oostersche zetel,
SOFFITE, f. (13) paneelwerk, o.
Soi, pron. zich, hem, Naar. "--DISANT, adv. zich noemende, zoogenaamd. '--mfn, pron. zich zelf, - zelven, - zelve.
SOIE, f. zijde; varkensborstel, v. ; lang haar van somnzige
dieren, o. * -RIE, f. zijden stolre ; zijden manufaktuur, v.
SOIF, f. dorst, m. ; begeerte, zucht, v. verlangen, o.
SOIGNE, p. et a. bezorgd, verpleegd, opgepast ; met zorg
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bewerkt. * ...GNER, va. et n. bezorgen, zorg dragon;
oppassen, verplegen. "...GNEUX, a. "...GNEUSEMENT, adv.
zorgvuldig, zorgzaam, bezorgd; zorgvuldiglijk, met zorg.
SOIN, m. zorg, vlijt, naarstigheid ; bezorgdheid, v. "-s,
pl. oplettendheid, v. ; ijver, m. ; zorgvuldigheid, gedienstigheid, v.
SOIR, m. avond, m.; bon -, goeden avond. *-AB, f. avond,
avondtijd, avonclstond, m.• -gezelschap, o.
SOIT, adv. het zij zoo. *-,c.het
'
zij ... of; - que, het zij dat.
SOIXANTAINE, f. zestigtal, O. * ...TE, a. zestig. * ...TE-DIX,
a. zeventig. * ...TER, vn. (96) zestig tellen.
a. et s. zestigste.
SOL, m. grond, bodem, m.; (109) sol (noot), v. "-, voy. SOU.
SOL AIRE, a. tot de zon behoorende. * ...LANDRES, f. pl.
kloven in de kniebogen der paarden, v. MV. * ...LANUM,
m. (53) nachtschaduw, v.
SOLBATU, a. (112) gekneusd under den hoef. * --RE, f.
deze kneu zing , v. * ...DANELLE, f. (53) winde, wronge, v.
SOLDAT, ni. soldaat, krijgsman. m. "-ESQITE, f. gemeen
krijgsvolk, o. -, a. als een soldaat, soldaatachtig.
SOLDE, f. soldij, bezoldiging, v. ; slot van rekening,
saldo, o. **-11, va. - un compte, eene rekening sluiten.
SOLE, f. bodem; (136) slag, in.; voetzool (van paarden),
v. ; (126) Hoer, bodem, m.; bodemstuk van een rolpaard,
o. ; tong (visch), v.
SOLEAIRE, a. muscle -, (74) voetzooispie-,
SoacrsmE, m. taalfout (hijz. tegen de woordvoeging),
SOLEIL, m. zon; zonnebloem, v. "-a, a. zonnig, helder.
SOLENNEL, a. * -LEMENT, adv. plegtig, statig, feestelijk;
plegtiglijk. * ...NISATION, f. plegtige veering. v. * ...NISER, va. vieren, plegtiglijk vieren.
f. plegtigheid, v.
SOLETARD, M. voile waarde, v.
SOLFATARE, M. uitgebrande krater, M.
SOLFEGE, m. (109) abc der noten, O. "...FIER, va. (109)
leeren zingen zingen met het wemen der noten.
SOLIDAIRE, a. onderling verpligtend, gemeenschappelijk
verbonden. * -MENT, adv. underling verpligt (een voor
alien en alien voor een). * ...DARITE, f. wederzijdsche
verpligting voor het geheel, v.
SOLIDE, a. hecht, vast, hard, stevig, digt ; bondig, vast,
grondig, wezenlijk ; braaf, vermogend to betalen, goed,
solide.
m. vast ligchaam; het solide; (1221 Mchaam
dat lengte, diepte en breedte heeft, o. * -MENT, adv.
vast, hecht ; grondig, bondig.
f. vastheid, hechtheid ; duurzaamheid, bondigheid ; opregth,id ; soliditeit,
v. * ...DIFIER, va. tot een vast ligchaam maken. SE -,
vrf. tot een vast ligchaam worden.
SOLILOQUE, M. alleenspraak, v.
SOLINS, in. pl. (13) vakken tusschen de balken, o. MV.
SOLIPEDE, a. (72) met een hoef.
SOLITAIRE, a. eenzaam; ver
lintworm, m. *-, m. kluizenaar ; enkel ingezette diamant, M. "-MENT, adv. op
eene eenzame wijze, van de wereld afgescheiden. * ...TUwoeste plaats, v.
DE, f. eenzaamheid; eenzame
SOLIVE, f. (13) balk, m. bindte, v. * ...VEAU, M. kleine
donne balk, in. rib, v.
SOLLICITATION, f. verzoek, aanzoek, o. aandringing ; aanhouding, voortdrijving (eener zaak), v. * ...CITER, va.
verzoeken, aanzoeken, solliciteren ; aundringen, aanhouden. "...CITEUR, m. verzoeker, regtsvorderaar, regtsverzoeker, sollzcifeur, m. * ...CITEUSE, f. verzcekster, v.
"...CITUDE, f. zorg, bezorgdheid, bekommering, v.
SOLO, M. (109) solo, v. ; solospel, o. ; alleenzang, m.
SOLSTICE, M. (101) zonnestand, -stilstand, m. "...CIAL,
a. tot den zonnestilstand behoorende.
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SON,

SOU.

(van een uurwerk). *-1E, f. klokkengelui; slagwerk (van
een uurwerk), o.
ling, voldoening, v.
SONNET, m. klinkdicht, -rijm, sonnet, O. * -TE, f. schel,
bel, v. schelletje; heiblok, o.*-TIER, m. schellenmaker,
SOLVABLE, a. vermogend te betalen, goed, solide. "...BILITA, f. vermogen am te betalen, O.
schellenverkooper, M.
SOMACHE, a. brak (van water). "...TOLOGIE, f. leer van
SONNEUR, M. klokkeluider, m. ; - de cor, hoornblazer, m.
de vaste deelen des menschelijken ligchaams, v.
SONNEZ, M. (96) twee zessen, twaalf oogen.
SOMBRE, a. donker, duister, betrokken, somber, zwaarSONOMkTRE, in. toonmeter, M.
moedig ; les -s bords, de onderwereld. * -R, vn. - sous
SONORE, a. * -MEN.T, adv. welluidend, schelklinkend.
voiles, (126) in het zeilen door een rukwind omslaan
* ...RITE, f. welluidendheid, schelheid, V.
en zinken.
SOP EUR, f. slaperigheid, slaapzucht, v.
SOMMAGE, M. heerendienst met lastdieren, v. g-R, va.
SOPHISME, M. drogrede, bedriegelijke slotrede, valsche
dubbele hoepels om een vat slaan. * ...MAIL, M. ondiepte, v.
redenering, v. * ...TE, M. drogredenaar, M. * ...TICATION,
SOMMAIRE, a. "-MENT, adv. kort, beknopt; kortelijk. "-,
f. vervalsching, v. * ...TIQUE, a. bedriegelijk, valsch. -R,
m. kort begrip, o. korte inhoud, hoofdinhoud, M.
va. et n. vervalschen, mengen (wijnen enz.); bedriegen
SOMMATION, f. uitdaging, danmaning ; dagvaarding, opin de rede, haarkloven. * ...TIQUERIE, f. haarkloveri j;
eisching, sommatie; oprekening, v.
vervalsching (van wijnen enz.), v. * ...TIQUEUR, M.
SOMME, f. last (van een dier), m.; som, somme gelds, v.;
vervalscher; haarklover, M.
en -, met ten woord. *-, m. slaap,
SOPHOMANIE, f. dwaze wijsheidszucht, v.
SOMI4EIL, m. slaap, vaak, in. "-LER, vn. sluimeren.
SOPORATIP, a. slaapverwekkend ; fig. langwijlig. *-, m.
SOMMELIER, M. keldermeester, bottelier, hofmeester,
slaapmiddel, o. *...Rgux, a. (22) slaapzucht verwekkend.
spijsverzorger, m. * ...LIERE, f. spijsverzorgster, v.
* ...RIFIQUE, a. slaapverwekkend.
SOMMELLERIE, f. boltelierschap, o.; spijskamer, v. spijsSOPRANE, SOPRANO, M. (109) bovenstem, V.
kelder, M.
SORBE, f. sorbe (vrucht), V. * ...BET, M. sorbet, o. sorbetSOMMER, va. opeischen, aanmanen, dagvaarden, sommedrank, m. "...BIER, in. sorbenboom, M.
ren; optellen, oprekenen; piece sommee, (116) stuk met
SORBONIQUE, m. godgeleerde schooltwist in de Sorbonne,
een ander er boven, o.; pennes sommees, (111) volgroeide
in. * ...NISTE, M. doctor der Sorbonne, m. * ... BONNE, f.
Sorbonne (hoofdkollegie der godg. fakulteit te Parijs), v.
pennen, v. MV.•
m.
kruin,
v.
toppunt,
SOMMET, m. top,
O.
SORCELLERIE, f. tooverij, duivelskunstenarij, v. * ...CIER,
toovenaar, duivelskunstenaar, M. "...CIERE, f. tooveres,
SOMMIER, M. lastbeest, pakpaard, o. ; matras van paardenhaar, v. ; schoorbalk„ m. ; (34) grootboek, hoofdretooverheks, -kol, toovenaarster, v.
gister, o. ; kapelbediende, m. ; orgelkist, v. * ...MIRE, f.
SORDIDE, a. *-MENT, adv. laag, schandelijk, schrokkig,
pakzeil, O. "...MISTE, M. uitvaardiger der pauselijke
inhalig, vrekkig.
batten, M.
SORDUN, M (76) dof register, o.
SOMMITE, f. dun topje, o. ; kruin, spits, uiterste hoogte,
SORIE, f. spaansche lammerwol, v. "...RITE, f. (82) aanv. ; les -s sociales, fig. de sommiteiten, de achtenswaareengeschakelde sluitrecle, v.
digste voornaanzste personen.
SORNE,
ijzerschuim, t34
SOMNAMBULE, M. et f. nachtwandelaar, -ster; maanzieSORNETTES, f. pl. sprookjes, praatjes voor den vaak, o.
...BULISME,
M.
ijdcle
praat, v. beuzelingen, v. MV.
het nachtwandelen.
niv. ;
ke, m. v. *
SOMNIFERE, a. et m. slaapverwekkend; slaapmiddel, O.
SORORIAL, a. zusterlijk. "...RIANT, a. zwellend (van
SOMNO, M. nachttafeltje, O. k -LENCE, f. slaapzucht, v.
borsten). * ...RICIDE, in. zustermoord ; -moordenaar, rn.
LFNT, a. dommelig, slaperig.
SORT, M. lot, noodlot, o. kans ; betoovering, v. ; - prinSOMPIIDAIRE, a. loi -, wet tegen de weelde, v. "...EUX,
cipal, hoofdsonz, v.
a. "...EUSEMENT, adv. kortelijk, prachtig, overdadig ; SORTABLE, a. voegzaam, schikkelijk, passend.
f. pracht, overdaad, v.
prachtiglijk.
SORTE, f. wijze, manier, snort, v; aard, m. slag, o.;
que, en
toutes -s, allerhande, allerlei; de
SON, SA, pron. zijn, zijne, deszelfs ; Naar, hare. "-, m.
touie
klank, as. geluid, o. ; zenzelen, v. my.
zoodat, in voege dat.
- que, de telle
SONAT, In. gezeenzel schapenvel, o. * -E, f. (109) senate, v.
SORTIE, f. uitgang, uitweg, in. uitkomst, v. ; af-, nitf. tentsjzer, o.; katiteter, v. ; zink-, dieplood, o.
loop ; (75) uitval ; uitvoer, m. ; droits de - , uitgaanpeystok, as. * - R, va. eene wonde tenten, sonderen ;
de regten.
peilen, het dieplood uitwerpen ; toetsen,polsen. *...DACE,
SO.RTILf:GE, m. tooverij, betoorering, v.
M. peiling, v. ; het polsen. onderzother,
SORTIR, vs. et a. uitgaan, buitengaan ; uitloopen ; sit-,
to voorschijn komen ; uitbotten, ititschieten; voortspruinavorscher, peiler; poises', in.
ten, aflcomstig zijn, afstanznzen; uittrekken, -halen,
SONGE, in. droom, in. •--CREUX, m. droomer, mijmeraar,
-helpen, -semen; (83) hracht hebben, verkrijgen.
m. * - R, vn. et a. droomen ; denken, overleg g en ; - a v.,
bij het uitgaan.
aan iets denken, op iris bedacht zijn.
nu.
in.
droomer, mijmeraar, M. * ...GEUSE, f. droomster, ntijSoT, a. zot, dwaas, onnoozel, mat. *-, m. dwaas, zot,
meraarster, v.
gek, domkop, In. * - TE, f. gekkin, zottin, v. ; sot l'y
laisse, gat -, stuitstak van geuogelte, O. * - TEMENT,
SONICA, adv. (96) joist van pas.
f. gekheid, zotternij,dwaasheid,
adv. dwaselijk.
SONNAILLE, f. bet, v. schelletje (ants den pals der dieren),
ongerijmdheid, onnoozetheid, v. -s, pl. onvoegzame
va. gedurig luiden, bengelen.
dier met
tattl, v. scheldwoorden, o. mv. * - TISTER, ni. verzameeene bet aan den hats, o. belhamel, in.
SONNA NT, a. klinkend, schel, laid; Octant' (van eery uurling van ()Tapp* of zedelooze anekdoten, v.; spreker
werk); espbees -es, klinkende specie, v.
van voile taal, m.
SOU, m. stutter (sou, fransche mint, 1/20 franc), M.
SONNER, vn. et a. luiden; klinken, geluid geven;
SOUBASSEMENT, m ( 13) voet, III. doo•loopend voetstuk, o.
inluiden; bellen, schellen; (de trompet) blazen; slaan

S.OLUBILITA, f. oplosbaarheid, V. * ...BLE, a. oplosbaar.
* ...TIF, a. afdrijvend. "...TION, f. oplossing ; (83) beta-

SOU.
M. (86) sprong van een paard; schok
stout van. een rijtuig ; fig. hinder, tegenspoed, m.

SOUBRESAUT,

SOUBRETTE, v. (108) volgju ffer, kamenier,v. kamermeisje, O.
SOUBREVESTE, f. kamizool zonder mouwen, o.
SOUCHE, f. stomp van een boom, v.; dik blok hoot ; bo-

venstuk van den schoorsteen, o. ; stamvader ; domoor,
"-TAGE, m. bezigtiging en opneming der afgehouwen boomen in een bosch, v. * - TEUR, m. keurder van
zulke boomen, no. * - VER, va. (67) den ondersteen
weghalen.
SoucHoN, no. korte en dikke ijzeren slang, v.
Souci, no. zorg, onrust, kwelling, v. kommer, no.; (53)
goudsbloem, v. "-ER (on), vrf. zich hekommeren, - bekreunen. "-EUX, a. bezorqd, bekommerd ; zorgvuldig.
SoucouPE, f. schenkbord met een voet ; schoteltje onder
een kopje, o.
SOUDAIN, a. schielijk, onverwacht, snel, plotselijk. * - EMENT, adv. ijlings, gez wind, dadelijk, terstond; schieplotselijk.
SOUDAN, in. (77) soudaan (egyptische sultan), m.
m. oude krijasman, no.
SOUDE, f. weedasch, soda, v.; zeegras, o. * ... DER, va. solderen. SE - , vrf. (53) zich tot een vereenigd hebben.
"...DOIR, no. soldeerkolf, v. "...DOYER, va. bezoldigen.
* ...DUKE, f. soldeersel, o.
SOUFFLAGE, m. (126) hoepelrand, on.; het glasblazen.
"...FLE, on. adorn, ademtogt, in. ; het blazen, gebtaas, o.;
de vent, luchtje, koeltje, 0. * - MENT, m. het blazen,
geblaas, o.
vn. et a. ademen, blazen, waaijen ;
hijaen, snuiven; nit-, aan-, inblazen; aanstoken, -hitsen ; (damspel) blazen, wegnemen; een schip bekleeden.
"-RIB, f. (76, 142) blaaswerk, o.
SOUFFLET, m. blaasbalg, -balk, m.; nee'rslaande kap van
een rijtuig ; oorveeg, v. klap, slag, no. * - ADE, f. dragt
oorvegen, v. *-ER, Va. klappen-,00rvegengeven.*-EUR,
no. * -ELSE, f. klappengever, no. -geefster, v.
SOUFFLEUR, in. blazer; die hijgt of zwaar Mein haalt,
no.; (108) souffleur, voorzegger, aangever; inblazer, influisteraar ; stofscheider, stoker, m.; - d'orgues, orgeltreder, m. "...FLEUSE, f. blaasster; influisteraarster, v.
SOUFFLURE, f. Jostle in metaal, v.
SOUFFRANCE, f. lijden, o. smart ; verqunning, V. * ...FRANT,
a. lijdend ; verdraagzaam, geduldig.
SOUFFRE-DOULEUR, no. verschoveling, verschoppeling, m.
SOUFFRETEUX, a. noodlijdend, arm, behoeftig.
SOUFFRIR, va. lijden, dulden, verdragen, uitstaan; vergunnen, toelaten, gedoogen.
SOUFRAGE, no. het zwavelen (der zijde). * ... FRS, on. zwavet, v. * ... FRER, va. zwavelen.
f. zwavelmijn, v. * .., FROIR, no. zwavelkast, -learner, -kuip, v.
SorrHAIT, no. wensch, m. verlangen, o. begeerte, v. ; a -,
nuar wensch. * - ABLE, a. wenschelijk, wenschenswaardig. "-ER, va. wcnschen, begeeren, verlangen; toewenschen.
SOUILLARD, rn. (13) schoorbalk, nI. "-URE, f. (114) opgerold net, o. "...LER, vn. bezoedelen, bevlekken, bezich bezoedelen. *...LoN, no. et f. morsmetten. SE -,
sepot, no. morsebel, asschepoester, v. "...LURE, f. bezoedeling, berlekking ; verontreiniging, v.
SOUILLE, f. modderige plaats waarin een wild zwijn zich
wentelt ; 126) zelling, v.
SoUL, a. verzadigd, zest; vol ; dronken. *-, rn. manger
son - , zijn genoegen eten.
SOULAGEMENI', m.
verhzeikking, verz,achting ;
ondersteuning ; vertroosting, v. * ... GER, va. verligten; verkwikken, lenigen, verzachten ; ondersteunen ; vertroosten.
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zat
dronken maken. SE —, vrf,
zich overeten; zfth vol en zat drinken.
SOULEUR, f. schrik, m. ontsteltenis, v.
SOULkVENTENT, no. gisting, v. opstand, m.; - de coeur,
walging, misselijkheid, v. ; - de flots, opbruising der golven,
v. * ...LEVER, va. opheffen, opligten, opbeuren; oproerig
maken, tot opstand verwekken.
vn. zoalgen. SE - ,
vrf. zich opheffen, zich verheffen; oproerig worden.
Soul:1ER, no. schoen, m.
SOULIGNER, va. onderstrepen, onderschrappen.
SOUMETTRE, va. onderwerpen, bedwingen, ten onder beengen; onderwerpen aan beoordeeling. SE - , vrf. zich
onderwerpen.
p. et a. onderworpen, onderda.- nig, gehoorzaam.
SOITMISSION, f. onderwerping, onderdanigheid, gehoorzaanzheid ; aanneming, inschrijving, v. x - s, pl. eerbiedigheid, achting, v. * - NAIRE, no. aannemer, insclorijver, no. * - NER, va. inschrijven.
SOUPAPE, f. klep (in eerie pomp, orgelpijp enz.), v.
SOUPCON, no. argivaan, m. achterdocht, verdenking, gissing, v. vermoeden, o. * - NER, va. ?,enlenken, verdacht
houden; vermoeden. * - NEUX. a. wantrouivig,nhterdochtig.
SOUPS, f. soep, v. sop, vleeschnat, o. ; donne suede brood, v.
SOUPENTE, f. hangrienz eener koets, hangkanzer, v.
SOUPER, (SOUPS), m. avondeten, o. avondnzaaltijd, rn.
vn. des avonds eten, avondonalen.
SOUPESER, va. met de hand wegen.
`10UPEUR, m. die gewoon is des avonds to eten.
SOUBIERE, 1. soepkons, soepterrien, v.
SOUFIR, no. zucht, snik ; (109) snik, m. een kwart rust.
* ...PIRAIL, no. keldergat, luchtgat, o. '...PIRANT, in.
verliefde, vrijer, minnaar, m. * ... FIRER, vn. zuchten ;
haken; (19) uitboezemen.
SOUFLE, a. buinzaant, handelbaar, gedwee, rekkelijk,
toegevend. "...PLESSE, f. buigzaamheid, gedweeheid, rek•
kelijkheid, toegevendheid, nederigheid, v.
SOBQUENILLE, 1. grove linnen kiel, v.
• SOUQUER, va. sterk aantrekken.
SOURCE, f. bron, v. ; oorsprong, no. * ... CIER, m. bronnenkenner, m. * ... CILLON, f. kleine bron, v.
SOURCIL, m. wenkbraauw, v. * - LER, vn. de wenkbraauwen bewegen. * - LEUX, a. (19) hoog, verheven ; steit.
SOURD, a. doof; dof. *-, m. doove, m. *-AUD, m. hardhoorige, on. * - ELINE, f. italiaansche doedelzak, no.
* - EMENT, adv. stilletjes, heimelijk, in het verborgen;
op eene doffe wijze. * - INE, f. (109, '139) geluidbreker,
klankverdoover, m. ; a la - , stilletjes, zonder geraas.
SOURDRE, va. ontspringen, opwellen, ontwellen.
SOURICEAU, m. micisje, o. *...cIERE, f. muizenval, m•
* —QUOIS, a. le peuple -, in gent -e, het muizengeslacht.
SOURIRE, m. grionlach, glimlaeh, m. lachje, vriendelijk
lachje, o. " - , vn. grinzlagchen, glimlagchen, toelagchen.
SorRis, m. glimlach, m.; (23) bestendige blikking met
de oogen, v. k-, f. oasis ; muis van de hand ; - in den
netts der paarden, - aan een schapenbout, v. ; grin de
muiskleurig.
SOURNOIS, a. et on. achterhoudend, geveinsd; ondoorgrondelijk mensch, veinsaard, zwijger, m.
SOURSOMMEAU, m. fruitmand, vruchtenben, ooftben, v.;
zadelpak, m.
Sous, pron. onder ; - peine, op straffe; - peu, binnen kort.
"--AMENDER, va. een subamendement voorstellen. *--ARBRISRAII, no. halve heester, no. * --BAIL, m. onderpacht, V.
" — BARRE, f. puardekin, v. ; opstopper, tn.; (126) ovaterstag, v. * --BERME, f. (126) opperwater, o. * --BIBLISMILER, va. vol

OTHECAIRE, "--BRIGADIER, * -•CAIIERIER, *--CHAN
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SOUVENIR, m. aandenken, o. herinnering, geda,chtenis,v.
onderbibliothekaris, -brigadier,
vrf. zich herinneren, - te bin-kameraar, -zangmeester, -kommiet, m.
memorieboekje, O. SE
"--CLAVIER,
herinneren, doen
nen brengen, denken aan...; faire
a. (74) onder het sleutelbeen liggende. "--COSTAL, a.
gedenken, te binnen brengen.
(74) onder de ribben liggende.
SOUVENT, adv. dikwijls, menigmaal, vaak..
SOUSCRIPTEUR, m. inteekenaar, m. * — CRIPTION, f. onSOUVERAIN, m. opperheer, souverein ; souverein (gouden
derteekening, naamteekening ; inteekening, v. "...CRIRE,
va. onderschrijven, onderteekenen.
munt), m. * -- E, f. oppervorstin, oppergebiedster, v.
vn. inteekenen ;
a. hoogst, opperst, voortreffelijk; oppermagtig, souverein.
bewilligen. "...CRIVANT, m. onderteekenaar, m.
SOUS-ouTANE, a. (74) onder de huid liggende. "...-DIA* -EMENT, adv. zeer, ten hoogste, voortreffelijk; oppermagtiglijk. *-ETE, f. oppermagt, v. -gezag, o. -heerO. "...-DIACRE, m. onCONAT, m. onderdiakenschap,
schappij,' v. ; gebied, O.
derdiaken, m. "...-DOUBLE, "...-DOUBLE, a. (122) half;
halfdeelig ; de vierkantwortel nit....
* ...- DOYEN, M.
SOYEUSE, f. zijden plant ; zijden watte, v.
SOYEUX, a. zoo fijn -, zoo zacht ale zijde.
onderdeken, m. m. waardigheid -, bediening van onderdeken, v. "...-ENTENDRE, va. er on-. SPACIEUX, a. * ... SEMENT, adv. ruim, wijd, uitgestrekt.
"...DILLE,
der verstaan. "...-ENTENDU, m. hetgeen er onder verSP ADASSIN, m. voorvechter, vechtersbaas, m.
m. schoppenaas (in het omberspel), M. "...DIX, rn. kolf,
staan wordt. "...-ENTENTE, f. achterhouding, stilzwijO.
v.
;
(53)
onderdeel
;
snarenspeeltuig,
gende voorbehouding, v. * ...- FAITS, M. ( 13) nokspits, v.
geheime scheikunde, v.
SPAGIRIQUE. a. chimie
"...-FERME, f. onderpacht, V. * ...-FERMER, "...-AFFER"...-FERMIER, m.
SP ALME, as. (126) Leer, O. * -R, va. teren.
MER, va. onderpachten, -verpachten.
SPALT, in. spaltsteen, smeltsteen, m.
f. onderpachter, m. -pachtster, v. "...-GARDE, f.
SPAR ADRAP, M. waspleister, pleisterzal v.
beugel aan een geweer, m. "...-GORGE, m. (86) keelSPARE, m. brasem, m.
riem, m. ".„LIEUTENANT, m. onder-, tweede luitenant,
MV.
SPARIES, f. pl. door de zee opgeworp# voorwerpen, o.
M. * ...-L06ATAIRE, in. et f. onderhuurder, m. -huurster,
SPARSILE, a. (101) verstrooid.
v. * ...- LOUER, va. van het gehuurde vender verhuren,
f. matSPARTE, in. priemkruid, spaanscla
van den eersten huurder huren, onderhuren, onder"...TONS,
v. ; matten van di E"ritt, v. my.
tenfabriek
verhuren. "...- MAITRE, m. ondermeester, m. "...-MAi"...-MARIN, a. ondertn. (126) vijgetouw, O.
TRESSE, f. ondermeesteres, v.
* ...310DIQUE, a. krampachtig ;
SPASME, rn. kramp, v.
zeesch. "...-MULTIPLE, m. (122) getal meermalen in
krampstillend.
een ander getal vervat, o. "...-NORMALE, f. (64) sub*-B, f. (53)
normale lijn, v. "...-ORDRE, M. ondergeschiklheid, v.;
SP ATH, in. spaath, ertsbloem (bergstof), v.
bloemenscheede, v. va. tot spaath vormen.
ondergeschikte, m. "...-PIED, in. onderteertje, -bandje,
*--IcgrE, a. spaathachtig.
broek-, voetriempje, O. * ...PRIEUR, na. ...SE, f. cinderSPATULE, f. spatel, in. "...TA, a. spatelvormig.
kloostervoogd, -es, ni. V. "...-SECRETAIRE, M. underSPEAUTRE, m. speauter, m. zink, O.
sekretaris, m.
SPgCIAL, a. * - EMENT, adv. bijzonder; in het bijzonder,
SoussIGNI:, a. et m. f. onderteekende; ondergeteekende,
voornamelijk. * - ITS, f. bijzonderheid, v.
M "...SIGNER, va. onderteekenen.
SPCICIEUX, a. schijnbaar waur, schoonschijnend. *...ciEuSOUS-TANGENTE, I. (64) subtangent, V. * ...-TENDANTE,
SEMENT, adv. waarschijnlijk, met een schoonen glimp.
•
f. (64) lzjn van een cirkelboog, v.
SPECIFICATION, f. verklaring van stuk tot stuk, specifiSOUSTRACTION, f. aftrekking, substractie; ontvreemding,
colic, V. "...FIER, va. van stuk tot stuk voorstellen, onttrekking, v. * ... TRAIRE, va, onttrekken, aftrekken;
verklaren, specificeren. * ... FIQUE, a. et rn. bijzonder,
SE -, vrf.
ontvreemden; (84) aftrekken, subsiraheren.
eigen ; geneesmiddel dat bijzonder voor eene kwaal gezich onttrekken.
schik' is, O. - MENT, adv. bijzonderlijk.
SOUS- TRAITANT, M. onderpachter, M. * ...-TR AITE, M.
SPECIMEN,
in. voorbeeld, o. proeve van bewerking, v.
onderpacht, v. * ...- TRAITER, va. onderpachten.
SPECTACLE, M. schouwspel, -tooneel, o. schouwburg, m. ;
In. (122) derde magt,v. * ....TRIPa, a. en raison -e,
openbare vertooning . v. ; - spot. tn. "...TATEUR, m. aan - ,
(122) de derde magtswortel uit.... * ...- VENTRIERE, f.
toeschouwer, m. * ...TATRICE, f. aan- , toeschouwster, v.
(86) buikriem, m. "...-VICAIRE, M. ondervikaris, rn.
SPECTRE, m. spook, spooksel, o. geest, ni. geestverschijSOUTANE, f. overrok van een een priester; fig. geestelijke
ning, v.
stand, in. * - LLE, f. korte priesterrok,
SPgCULAIRE, a. art - , kunst van spiegelmaken, v.;
SOUTE, f. gelijkmaking eens erfdeels, v.; saldo eener repierre
spiegelsteen, m. "...LATEUR, tn. beschouwer des
kening, o. ; (126) kruid-, spijskamer, v.
hemels, - der sterren ; (34) spekulant, m. "...LATIF, a.
SOUTEN ABLE, a. verdedigbaar ; houdbuar. "...TENANT, m.
...VEMENT, adv. beschouwend ; opmerkend, bespiegelend.
verdediger(van stellingen), in. *...TENEMENT, in. (66) steun,
"...LATIF, M. bespiegelaar (over staatkundige gebeurteschoor, in.; verdediging tense rekening, V. "...TENEUR,
nissen), m. "...LATION, f. beschouwing, bespiegeling, (34)
m. hoerenwaard ; houder van een speelhais, m. * ... TEspekulatie, v. * ... LER, va. et is. beschouwen,bespiegelen;
NIR, va. ondersteunen, -schragen, schoren ; houden,
handelsontwerpen maken, spekuleren ; overdenken, bedragen ; bijstaan; onderhouden, versterken ; voorstaan ;
SE - ,
peinzen.
beweren; staande houden; uitstaan, uithouden.
SPENDITEUR,
M. herstelde pestzieke, M.
vrf. zich staande houden. "...TENU, p. eta. volgehouden ;
SPgE, CEPEE, f. hoot van een of twee jaren, O.
ondersteund ; style -, bondige deftige Stijl. rn.
SPERMA CETI, SPERME DE BALEINE, M. walschot, O.
SOUTERR AIN, rn. onderaardsch gewelf, o. *-, a. onderSPERMATIQUE, tot het zaad der dieren behoorende.
aardsch. * - s, pl. bed ekte wegen, heinselijke streken. m. in v.
f. (36) zaadbreuk, v.
SOUTIEN, m. onderhoud, steunsel, o. ; fig. ondersteuning,
SPERME, in, zaad der dieren, O.
v. steun, m.
"...TIRER, va.
SPHAC f,; LE, f. (22) koudvuur, O.
SOUTIRAG E, m. aftapping, oversteking, v.
SPHENO1DE, rn. (74) wigbeen, o.
aftappen, oversteken.*...TRA IT, m. (78) onderpersplank, v.
TRB,

*--COMMIS,

m.

STA.
f. bol, kloot, hemelkloot; kring, m. sfeer, v.;
werkkring, stand, m. ; bereik, o.
bolrondheid, v. * ... RIQUE, adv. bolrond.
SilitEiciTg,
SPHERE,

m. (77) meester der kaatsbaan, m. "...RIkaatsbaan, v. * ... RISTIQUE, f. kunst om
met den bal te spelen, v. * ... ROIDE, tn. (64) rondachtig
ovaalvormig ligchaam, o. * ... ROMACHIE, f. (77)
balspel, 0.
SPHINCTER, m. (74) sluitspier, V.
fabelachSPHINX, M. (30) sphinx, sfinks, m. ve•dicht
tig monster, 0.
SPHYGMATIQUE, a. den pols betreffende.
SPIC, M. spijk, lavendel, v. * - A, m. (36) korenaarverband, o.
SPICILEGE, M. verzameling van stukken, - papieren, v.
SPINAL, a. (74) tot de ruggegraat behoorende.
bleekroode robijn,
SPINELLE, a. rubis
SPIRAL, a. * -EVENT, adv. slakke-, schroefvormig. *-E,
f. krul-, slakke-, spiraallijn, v.
SPIRATION, f. (31) wijze waarop de heilige geest van vader en zoon uitgaat, v.
SPIRISME, nl. stelsel ens apes tot geest te maken, o.
SPIRITUALISATION, f. (90) oplossing tot geest, v. " ... TUA LISER, va. (90) oplossen tot geest. * ... TUA LITE, f. onligchamelijkheid, onstoffelijkheid, v. *...TU EL , a. geestelijk, onligchamelijk ; geestig, zinrijk ; geestelijk (kerkelijk). -LEMENT, adv. geestiglijk, verstandiglijk.
EUX, a. geestrijk, sterk (van drankezz).
SPIROIDE, a. spiraalvornzig.
SPLANCHNOLOGIE, f. leer van de ingewazzden, v.
SPLENDEUR, f. glans, luister, M. pracht, v. "...DIDE, a.
-MENT, adv. luzsterrijk, prachtig ; heerlijk, prachtiglijk.
SPLENETIQUE, a. miltzztchtig. "...NIQUE, a. tot de milt
behoorende. "...NITS, f. miltader, v. * ...NITIS, in. miltontsteking, v.
SPODE, f. e•tsasch (onder in den szneltoven), v.
SPOLIATEUR, * ...TRICE, a. et m. f. beroovend ; beroover,
afzetter, plunderaar, m. ; beroofster, v. * ... ATION, f.
plundering, uitschudding, v. roof, in. * ... ER, va. berooven, plunderen, afzetten.
in. (19)
SPONDAIQUE, a. (19) van den spondeus.
spondeus. * ... DYLE, as. (74) u;ervelbeen der ruggegraat, 0.
SPONGIEUX, a. sponsachtig.
SPONTANE, a. vrijwillig, ongedwongen ; natuurlijk; van
zelf groeijend, wild. *-1TE, f. vrijwillige beweginy, v.
*-MENT, adv. vrijzvilliglijk.
SPORADE, a. (1, 101) verstrooid. *...DIQUE, a. maladie
niet-epidemische ziekte, v.
SPORTE, f. bedelkorf eens monniks,
SPUMEUX, a. schuimachtig, met schuim. fr ...MOSITE, f.
schuimachtige eigenschap, v.
SPUTATION, f. spuoving, kwijling, v.
SQUAMMEUX, a. (74) schubachtig.
SQUELETTE, In. geraamte, rif, o.
SQUIRRHE, m. (36) knoestgezwel, a. * ... RHEUX, a. hard,
knoestig.
STABILITE, f. vastheid, duurzaamheid; anwrikbaarheid,
bestendigheid, v. ; bestendig verbljjf, o. * ... LISTE, m.
stelsel van onbewegelijkheid, o.
STABLAT, 111. woning in een stal, v.
STABLE, a. vast, duurzaam, bestendig, onwankelbaar.
STACHIS, f. bloeijende halm, m.
STACTE , STACTEN, m. mirrevet, mirresap, 0.
STADE, m. (77) renbaan ; stadie, v.
STAGE, is. verblijf (eens kanunniks), o.; oefentijd der
advokaten bij de regtbanken, m. '..GIAIRE, m. advoSTERE, m. (77)
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kaat in zijnen oefentijd, m. * ...GIER, m. kanunnik,
domheer (in zijn sticht), m.
STAGNANT, a. (van water) stilstaand, (ook fig.). * ...NATION, f. stilstand, m. stremming, v.
STALAGMITE, f. ronde dropsteen, M.
STALACTITE, 1. dropsteen, M.
STALL E, f. houten koorstoel, m. ; zoodanige zitplaats in
den schouwburg, v.
STAMENAIS, m. pl. (1'26) kniehouten, o. my. * ... MINEUX,
* ...MIN IFERE, a. (53) met stampertjes.
STAMPE, f. stempel om de negers te teekenen,m. ; ruimte
tusschen de mzjnaderen, v.
STANCE, f. koeplet, o. * ...TE, a. (92) stijf.
STAPHYLE, f. (74) huig, v. *...LONE, m. (36) gezrel op
het oog, o.
STARIE, f. (126) ligdagen, o. MV. "...ROSTE, rn. poolsch
edelman die eene starostij heeft, M. * ... ROSTIE, f. groot
koninklijk leen in Polen, o. starostij, v.
STASE, f. (22) stilstand in het blood, m.
STATE RE, f. (77) weegschaal, v.
STA DHOUDER, m. (eertijds) stadhouder der Vereenigde
Nederlanden, in. * ... DERAT, m. stadhouderschap, o.
STATION, f. stilstand, In. ; rust-, stand-, pleisterplaats;
bidplaats, v. ; standpunt, o. ; (126) aangewezene plaats
E, a. blijvend, aanom te kruisen, static, v.
houdend; (101) stilstaand. "-NALE, a. eglise - , (140)
kerk waar een jubel wordt gevierd, v. * - NER, vn. verblijven, stilhouden, vertoeven.
STATIQUE, f. evenwigtsleer, weeg-, zwaartekunde, statica,
v. * ... TISTIQUE, f. statenkunde, staathuishoudkunde ;
berekening naar getullen, statistiek, v. -, a. statistiek.
STATUAIRE, m. beeldhouwer, m. * - , a. et f. good tot het
maken van standbeelden; beeldhouwkunst, v. * ... TUE,
f. standbeeld, o. "...TUER, va. bepalen, vaststellen.
* ...TUETTE, f. standbeeldje, o. * ... TURF, f. gestalte, v.
STATL- T, in. instelling, keur, verordening, v. statuut, o.
STAUROLATRE, in. kruisaanbidder. tn.
STEATITE, f. speksteen, m. *...TomE, m. (36) spekgezwel, o.
STEC} ANOGRAPHIE, f. schrekunst met cij fens, V.
STELEGRAPHIE, f. kunst van opschriften op zuilen to
plaatsen, v.
STELL AIRE, a. lumiere
sterrenlicht, 0.
STELLON, m. sterhagedis, v. " - AT,
bedriegelijke verkoOp, M. "-AIRE, m. zwendelaar, m.
STENOGRAPHE, M. snelschrijver door verkorting, m.
"...GRAPHIE, f. snelschrijfkunst, v. * ... GRAP HIER, va.
snelschrijven door verkorting.
STENTOR, M. voix de - , zeer zware stem, v.
STERE, m. wisse (ntaat voor brandhout), kubieke el, v.
STEREOGRAPHIE, f. kunst om vaste ligchamen op eene
vlakte of to beelden, v. * ... METRIE, f. nzeetkunde der
vaste ligchamen, v. * ...TOMIE, f. (64) kunst om vaste
ligchamen to snijden, v. * ... TYPAGE, in. het drukken
met vaste lettervormen. * ...TYPE, a. et In. met vaste letters gedrukt; druk met vaste letters, m. * ...TYPER , va.
met vaste lettervormen drukken. * ... TYPIE,, f. drukkunst met vaste letters ; stereotiep-drukkerij, v.
STERILE, a. onvruchtbaar, schraal, dor. "...CITE, f.
onvruchtbaarheid, v.
STERLING, rn. livre - , pond sterling, o.
STERNAL, a. tot het borstbeen behoorende. * ...NE, m. zeezwaluw, v. * ...NUM, (74) borstbeen, o.
STERNUT ATOIRE,a. et m. niezen verwekkende; nieskruid, o.
STHENIE, f. spierkracht, v. * ... NIQUE, a. spierversterkend.
o.
STIGMATE, M. teeken toner wonde; brandmerk,
"...TISER, va. brandmerken.
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STIL DE GRAIN, m. (zekere) gele verf,
STIMULANT, a. et m. aanprikkelend,

v.
opwekkend; aanprikkeling, v. ; prikkelend geneesmiddel, o. va.
aanprikkelen, aansporen.
STIPENDIAIRE, a. et m. loontrekkend ; lOontrekkende,
bezoldiyde, M. * ...DIER, va. bezoldigen.
STIPULATION, f. bepaling, v. beding, O. * ...LER, va. bepalen, bedingen.
STOICIEN, a. et m. stoicijnsch ; stacijn, ongevoelig mensch,
m. *...ciTE, f. standvastigheid in smarten, v. * ... CIS ME, m. leer der stacijnen; stasche denkwijze, ongevoeligheid, v. "...Quit, a. -MENT, adv. stasch, stoicijnsch;
ongevoelig, hardvochtig, onwankelbaar.
gedroogSTOCKPISCH, m. stokvisch ; allerlei gezouten
de visch, M.
STOMAC AL , a. maayversterkend. "...CHIQUE, a. et m. tot
de maag behoorende ; maagveisterkend middel, O.
STORAX, ' M. storax, v. ; storaxboom, M.
STORE, in. rolgordijn, v. ; venster-, zonnescherm, o.
STRABISME, M. (22) het scheelzien. * ...BITE, a. scheelziende.
STRANGULATION, f. worging , verworging , v. "...GULER, va.
worgen, verworgen. * ... GURIE, f. koude pis, droppelpis, v.
STRAPASSER, va. mishandelen, ,slaan; (92) afrodelen.
STRAPASSONNER, va. grof schilderen.
STRAPONTIN, m. zitbankje in eene koets, o. ; hanymat, v.
STRAS, M. stras, nagemaakte diamant, no. *-sE, f. warzijde, Iloszijde, v.
STRATAGEMS, M. krijgslist; fig. list, kunstyreep, V.
STRATk GE, STRATP,GUE, M. krijgskundige, m.
STR ATEGIE, f. veldheerkunst, leyerbesturing, v.
STRATIFICATION, f. (90) laagswijze legging, v. * ... FIER,
va. laagswijze leggen.
STRATOCRATIE, f. militaire regering, v.
STRIB•RD, no. (126) stuurboord, o. * ... CAGE, M. het
wolnoppen.
STRICT, a. * - EMENT, adv. strikt, stipt, naauwkeurig,
-lijk. * - URE, f. stuipachtige beweying, v.
STRIg , a. (13) gegroefd, met uitgeholde steepen.
STRIES, f. pl. (13) steepen, holligheden, verdiepingen (can
zuilen enz.), v. MV.
STRIUR ES, f. pl. holligheden, holle steepen, v. mv.
STRONGLE, m. darrtzworm, M.
STROPHE, f. (19) koeplet, O.
S TRUCTURE, f. bowing, timnzering, v. bouw,m.; zamenstet (des ligchaams), o.; vorming, schikking, V.
STRYGE, no. bloedzuiger, m.
STUC, no. pleisterkalk, no. gip, o.*-ATEUR, no. stukadoor, no.
STUDIEUX, a. "...DIEUSEMENT, adv. vlijtig, leernzinnend,
leergierig ; met vlijt.
STUPFACTIF, STUPEFIA NT, a. (22) verdoovend. "...FACTION, f. verdooving ; verstomming , verbazing , v. ...F AFT ,
a. verstomd, geheel verbaasd. * ...FIER, Va. (22) verdooven ; doers VerSt0111 ,12C12, verbazen.
STUPEUR, f. (22) gevoelloosheid ; verstomming, v.
STUPIDE, a. * - MENT, adv. dont, bet. *-, no. domkop, on.
* ...DITE, f. donzheid, V.
STYLE, on. schrijfimaid, v. ; Stijl, schrijftrant, m. ; manier (ems schilders), Stijl, no. tijdrekening, v. * - R, va.
oefenen, afrigten. * ... LET, In. moordpriem, no.
a. het
STYLOBATE, m. (1:3) voet eener zuil, in.
slaapbeen betreffmde. *...m.L TEE, in. zuilenmeter, no.
S_,TYPTIQUE, a. (22) zamentrellend, bloedstillend.
STYX, no. (30) rivier der bel, v. Styx, m.
bekend bij
Su, p. geweten. *-, no. au vu et au su de .
iedereen.

SUB.
SUAGE, no. aanbeeld, o. ; hamer, m.
SUAIRE, m. zweetdoek, m. ; lijkkleed, O.
SUAVE, a. liefelijk, geurig, aangenaa

f. liefelijkheid, geurigheid, aangenaamheid, v.; zalig zielsgevoel, o.
SUBALTERNE, a. et m. ondergeschikt; ondergeschikte, m.
SUBDP,LEGATION, f. last aan een ondergeschikte, M.
* ...GUP., M. plaatsvervangend gelastigde, M. * ...GUER,
va. een ander in zijne plaats afvaardigen, - magtigen.
SUBDIVISER, va. smaldeelen, onderafdeelingen maken.
f. smaldeeling, onderafdeeling, v.
SUBER, M. * ...BERINE,. f. kurkbestanddeel, O.
SUBH ASTER, va. (83) in het openbaar veilen.
SUBINTR ANTE, a. (22) ineenloopend (van koorts).
SUBIR, va. ondergaan, doorstaan.
SUBIT, a. *-EMENT, adv. schiel2jk, plotselijk, plotseling.
SUBJECTIF, a. tot het onderwerpelijk. * ...TIVITg, f. onderwerpelijkheid, v.
SUBJONCTIF, M. (98) aanvoegende bijvoeyende wijze, v.
SUBJUGAL, a. onderyeschikt.
va . wader het
juk -, ten onder brengen, onderwerpen, bedwingen. •
SUBLIMATION, f. (90) op-, omhoogd•ijving (uatrekking)
der vlugtige deelen, v. * ... TOIRE, M. (90) sublimeervat, O.
SUBLIME, a. et no. hoog, verheven, voortrelrelijk; verhevenheid (van stijl enz.), v. "-MINT, adv. op eene booge verhevene wijze. ".. ME, no. (90) omhoog gedrevezz
kwikzilver, sublimaat, o. "...MER, va. (90) op-, onzhoogdrijven, sublimeren.
f. verhevedheid, voortreffelijkheid, v.
SUBLINGUAL, a. (74) onder de tong liggende. "...LUNAIRE, a. ondermaansch. * ... MERGER,
onder water
zetten, overstroomen.
f. overstrooming, v.
* ...ORDINATION, f. ondergeschiktheid, subordinatie, v.
* ...ORDINf:MENT, "...ORDONNP.MENT, adv. op eene ondergeschikte wijze. * ... ORDONNER, va, onderschikken,
afhankelijk maken. * ... ORNATEUR, M. omkooper van
getuigen, no. * ...ORNATION, f. verleiding, vervoering ;
omkooping, v. "...ORNER, va. verleiden, vervoeren; ontkoopen. * ... ORNEUR, no. ...SE, f. verleider, tn. verleidster, V.
SUBRECARGUE, on. (34) opziener. -, factor eener scheepslading ; supercarga, no. * ...COT, M. nagelag, overgelag,
o. ; onverwachts nagekonzen vordering, V.
SUBREPTICE, a. door bedrog -, door verrassing verkregen, bedriegelijk. * ...TION, f. verschalking, verrassing,
v. ; valsch vertoog, O.
SUBROGATEUR, no. (83) akte van vervanging, v. * ...GATwig, f. (83) plaatsvervanging, v. * ...GE-TUTEUR, m.
loeziende voogd, in. "...GER, va. in eens anderen
plaats stellen.
SUBS14iUEMMENT, adv. daarna, vervolgens. * ...QUENT,
a. volgend, naastopvolgencl.
SUBSIDE, in. schatting, v. ; onderstandsgelden, o. mv.
subsidie, v. * ... DIAIRE, a. (83) tot ondergeuniny
dienende. - RENT, adv. tot meerdere verzekering, ten
overvloede.
SUBSISTANCE, f. bestaan, ondeiaud, o. *-s, pl. levensmiddelen, o. MV. * ...SISTER, vn. bestaan. .
SUBSTANCE, f. wezen, o. ; kracht, zelfstandigheid, substantie, v. inhouit, no.; vermogen, o. ; en - , in het kort,
in substantie. * ...TIEL, a. - L EMEN T, adv. wezenlijk,
zelfstanclig, -lijk ; voedzaam, krachtig.
m. nom
- , (98) zelfstandig naamwoord, o. - , a. * — TIVEMENT,
adv. zelfstandiglijk, als een zelfstandig xaamwoord.
Suns-ma, no. achter-, na-erigenattm, no. "...TuER, va.
verwisselen, in de plaats stellen; een tweede erfgenclam benoemen ; onderschuiven. * ...TUT, no. plaatsver-

SUF.
vanger, substituut, M. * ...TUTION, f. het in de plaats
stellen ran iets of iemand ; benoeming van een tweeden
erfqenaam; onderschuiving, v.
SUBTERFUGE, M. uitvlugt, V.
SUBTIL, a. *-EMENT, adv. fijn, dun, teeder ; spitsvindig,
listig, behendig, -lijk. *-ISATION, f. (90) verdunning (van vocht), v. * - ISER, va. muggeziften, hoarkloven. " - ITE, f. dunheid, fijheid, teederheid ; scherpzinnigheid ; list, spitsvindigheid; behendigheid, v.
SUBUL, a. spits. *...LON, ni. jonge das, M.
SUBURBAIN, a. uit de voorsteden.
SUBVENIR h... , vs. to pulp komen, bijstaan ; voorzien.
f. onderstand (in geld), m.; subsidie; belasting
(in tijd van nood), v. * ...VERSIF, a. omkeerend, verwoestend.
f. omkeering, verwoesting, v.;
ondergang, rn. * ...VERTIR, va. omkeeren, verwoesten.
SUC, M. sap, nzerg ; fig. pit, o. " - aDANE, a. (22) verwisselbaar (van midclelen). * - CEDER a, vn. volgen ; opkolgen, navolgen ; erven.
SuccEs, m. gevolg, o. ; voortgang, m. ; uitkomst, v. uitslag,
tn.; gelukkig gevolg, geluk, o.
SUCCESSEUR, in. navolger, opvolger, M. * ...SIBILITP, f.
bevoegdheid .om op te volgen, - te erven, v. * ...SIBLE,
a. bevoegd om op te volgen. "...SIP, a. * ...SIVEMENT,
adv. achtereenvolgend ; achtereen, na elkander, allengs,
allengskens. * ... SION, f. opvolging, orde ; erfopvolging,v.;
erfgoed, o. erfenis ; nulatenschap, successie, v. * ... SORAL, a. op rent; erfenis geheren.
SUCCIN, In. amber, barnsteen, m. *- ATE, M. barnsteenzuurzout, O. "-IQUE, a. uit barnsteen.
SUCCINCT, a. " - EMENT, adv. Port, beknopt, bondig ; kortelijk, beknoptelijk. k...cioN, f. zuiging, optrekking, v.
SUCCOMBER, vn. bezwijken, ondergaan, ter aver vullen.
SUCCUI3E, tit spooksel, nachterouloje, O.
SUCCULENT, a. sappig ; saprijh ; krachtig.
SUCCURSALE, f. bij-, nood-, hulpkerk ; (34) bijbank, v.
SUCEMENT, in. het zuigen, zuiging, v. * ...CER, va. zuigen, in-, uitzuigen. "...CET, M. zuiger ; zuigvisch, m.
* ...CEUR, in. uitzttiger (eener) wond, M. * ...cOIR,
zuigorgaan (van dieren of planten), o. in.
roode plek op de huid door zuigen of kussen, v. "...c0TER, va. telkens zuigen.
SUCRE, Ill. suiker, v. ; - ea ► di, - d'orge, - de saturne,
kandij-, gerste-, , loodsuiker. * ... CRf:, a. gesuiker.d.
* ...CRER, va. suikeren, met suiker bestrooijen, oversuikeren, zoeten. *-RIE, f. suikerbakkerij ; -raffinaderij, v.
* ...CRIER, m. suikerdoos, v. *...CEIN, a. melon - , suikerzoete nzeloen, v "...CRITE, In. (90) suikerzuur tout, O.
SUD, en. ztciclen , o. ; zuidewindon.
" - OUEST, in. zuidoost, o. ; zuidoostewind, m.;zuidwest,o.;zuidwestewind,m.
SUDATOIRE, a. met sweet. *-, f. zweetkuip, v.
SUDOR1FERE, * ...PIQUE, a. et in. zweetdrzjvend, sweetverwekkend; zweetmiddel, o.
San, f. angstzweet, koud sweet, O.
vn. et a.
sweeten. '...ETTE, f. zweetziekte, v. "...ELM, v. sweet,
o. - s, pl. moeite, v. atbeid, M.
SUFFIRE, 'v11. genoegzaam zijn, toereiken, genoeg
voldoende zijn. * ...SAMMENT, adv. genoeg, genoegzaam,
toereikend. * ...SANCE, f. genoegzaamheid; verwsandheid,
laatdunhendheid, v. * ...SANT, a. toereikend, genoegzaam,
voldoende ; verwaand, laatdunkend.
SUFFOCANT, a. verstikkend, smorend. "...CATION, f. stikking ; verstikking, v.
va. et n. stikken, verstikken, smoren.
SUFFRAGA NT, a. et m. onder een aartsbisschop staande;
onderbisschop, m.

SUP.
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stem (bij eene keuze) ; goedkeuring, v.;
bijval, In. *-s, pl. (140) voorbeden, voorbzddingen, v. mv.
SUFFUMIGATION, f. (22) berooking, v.
SUFFUSION, f. (22) overloop, M.
SUGGERER, va. ingeven, aan de hand geren, inblaze'z,
inboezemen. * ...GESTION, f. ingeving, inblazing, verlezding, v.
SUGILLATION, f. (36) blaauwe
roode plek, v.
SUICIDE, m. zelfmoord; selfmoordenaar, M. * - R (sE), vrf.
zich het leven benemen.
SUIE, f. roet, O.
SUIF, M. Ongei, M.; smeer, kaarsvet, O.
SUINT, M. smerigheid (van sonzmige dieren), v.; vetachtig
sweet (van de woL, o. *-EmENT, m. lekking, druiping,
v. * - ER, vn. lekken, druipen, zijpelen.
SUFFRAGE, M.

SUISSE,
SUITE.

m.

111.

f. gevolg ; vervolg, o. ; voortzetting, reeks, rij, aaneenschakeling, v.; zameizilang, ip. ; gevolg, o. nasleep,
m.; par - , bijgevolg, cliensvolgen s ; de - , net elkander,
achtereen, solider verpoozing ; tout de - , aanstonds ; a
la -, (68) op wachtgeld.
SUIVANT, prep. naar, volgens. * - E, f. volgjuffer, v. kamermeisje, o.
SuivEn; va. met smeer of vet bestrijken; (126) harpuizen.
SUIVRE, va. volgen, op-, navolgen; vergesellen,begeleiclen;
vervolgen, nazetten ; volgen, toegedaan zijn ; aandachtiglijk toehooren; dikwijls bijwonen.
SUJET, m. reden, oorzaak, v. grond, bezveeggrond,
aanteiding, v.; voorwerp, onderwerp, o. stof, v. ; meersch,
persoon,
ce
dienaangaande, daarover.
a.
onderworpen, onderdanig, onderbevig, blootgesteld ; gewoon, toegedaan. *-, m. onderdaan, onclerhoorige,
f. onderwerping, onderdanigheid, v.
SULFATE, m. (90) z,wavelzaur, O.
m. (90) zwavelgesuurd tout, O.
SULFURE, m. (90) zwavel, v. * ...RE, * ...13EUX, a. geswaveld ; zwavelachtig, zwavelig. "...RIQUE, a. acide
zwavelsuur, O.
SULTAN, m. sultan, m. * - E, f. sultane, v. *-IN, ere. turkoche gouden munt, v.
SUMAC, m.
smak (asset van verfhout), v.
SUPER, vla. ( t26) toezuigen, verstoppen.
S.UPERATION, f. (101) meerdere beweging, v.
SUPERBE, m. et a. hoovaardige, trotschaard, m.; hoogn2oedig, hoovaardig, trotsch ; prachtig, heerlijk. *-:SENT,
adv. trotschelijk; prachttglijk.
SUPERCARGUE, us. (34) supercarga, M.
SUPERCHERIE, f. bedrog, o. schelmerij, v. "...FETATION,
f. (22) overbevruchting, v,
f. oppervlakkigheid, v. "...FICIE, f. oppervlakte, v. * ...FICIEL, a.
-LEMENT, adv. oppervlakkig -lijk.
SUPERFIN, a. allerfildst, suprafijn.
SUPERFLU, a. et m. overtollig, onnoodig ; overvloed,
overtolligheid, v. " - ITE:, f. overtolligheid, v.
SUPgRIEUR, M.
opperste, voornaamste, meerdere, m.
hoofd, o. ; overheid, v. ; kloostervoogd, tn. "-, a. opper,
opperst, hooger, verhevener, uitstekend. *-E, f. klooster* -EMENT, adv. voortrelfelijk, ctllerbest.
voog des, v.
f. verhevenheid, meerderheid, voortrelfelijkhead, v.; voorrang, as.; overwigt, o.; overmagt, v. hooger
gezag ; kloostervoogdijschap, O.
SUPERLATIF, M. (98) overtrelfende trap. m. * - , a. "...TIVEMENT, adv. hoogst, overtrerfend ; in den hoogsten grand.
SUPERSTITIEUX, a. et m. bifgeloovig ; bijgeloovige, M.
"...STITIEUSEMENT, adv. op eene bijgeloovige wijse;
"...STITION, f. bijgeloof, o. bijgeloovigheid, v.
31
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beweging van den voorarm ; uitgerekte ligging op den rug, v.
m. onderkruiper, m. * ... TATION, f.
onderkruiping, v. * ...TER, va. onderkruipen, den voet ligten.
STJPPLEANT, m. plaatsvervanger, M. * ...ER, va. et n.
aanvullen, vervullen, voorzien, bzjvoegen ; vervangen,
vergoeden. * ... MENT, m. aanvulling ; vervulling, v.; bijvoegsel, supplement, o. -AIRS, a. bijgevoegd; aanvullend.
SUPPLIANT, "-E, a. et m. f. biddend, verzoekend, smeekend ; verzoeker, m. ; verzoekster, v. * ... CATION, f. verzoek, o. bede, smeeking, v. ; smeekschrift, o.
SUPPLICE, m. lijfstraf; marteling, kwelling ; greets pijn,
doodstraf, v. * ...CIER, va.
v. ; harizeer, o. ; dernier
met den dood straffen.
SUPPLIER, va. ootmoediglijk verzoeken, smeeken.
SUPPLIQUE, f. verzoekschrift, smeekschrift, o.
SUPPORT, M. steunsel, o. stut, m.; hulp, ondersteuning,
v. ; steun, bijstatzd, m. j-s, pl. (116) schildhouders,
-dragers, m. mv. * - ABLE, a. verdragelijk, lijdelijk.
-MENT, adv. dragelijk, lijdelijk. * - ER, va. dragen;
verdragen; dulden, lijden; ondersteunen, schragen.
SUPPOSER, va. et n. onderstellen, vooronderstellen; voor
waar aannemen; als waarachtiy bijbrengen dat valsch
is; onderschuiven, ondersteken; suppose que, voorondersteld dat. * ... SITIF, a. vooronderstellend. * ...SITION, f.
vooronderstelling, onderstelliny ; onderschuiviny, ondersteking, v. * ... SITOIRE, 01. (22) steekpil, zetpil, v.
SUPPOT, M. aanhanger, helper, medestander, m. medelid, o.
SUPPRESSION, f. afschaffiny, vernietiging ; uitlating ;
wegschaffing ; verheling, achterhouding ; verzwifying ;
(22) opstopping, v. * ... PRIMER, va. afschaffen, intrekken, verbieden; verzwijgen, achterhouden.
SUPPURATIF, a. et no. ettermakend; -middel, o. * ...RATioN, v. verettering, v. * ... RER, va. etteren, dragen,.
SUPPUTATION, f. optelling ; op-, overrekening, v. ; overslay, M. * ...TER, va. berekenen, op-, overrekenen; een
overslag waken.
SUPR1:MA TIE, f. meerderheid, v. ; oppergezag (des konings van Engeland) in kerkelijke zaken, o.
SUPREME, a. hoogst, opperSt, verhevenst; l ✓ tre -, het
Oppe,rwezen; Plieure -, het stervensuur.
SUR, prep. boven, over ; aan, bij, omtrent ; teyen; in;
a. zuttr ; scherp,wrang.
aangaande, betreffende, over.
SUR, a. zeker, gewis, ontwijfelbaar ; zeker, veilig.
SURABONDAMMENT, adv. overvloediglijk, volop, in overvloed. * ... DANCE, f. groote overvloed, rn. * ... DANT, a.
overvloedig, overvloeijend, overtollig. "...DER, vs. overovertollig
overvloedig
vloeijen, overloopen ; te veel
ove•bocliy zijn.
SUR ACH ETER, va. at te dour koopen. * ...AIGU, a. te
hoog gestcmd, te scherp.
SURALE, a. artery -, (74) kuitader, v.
SUR- ANDOUILLER, M. tak op de hoornen van een hert,
SURANNATION, f. verjaring, v. ; lettres de -, vernieuwingsbrieven van verjaarde regten, is. inv. * ... ANN:,
a. verjaard, verouderd, ouderwetsch. * ... A NNER, vs.
over jarig worden, verjaren.
SUR -ARBITRE, m. opperseheidsman, m.
azijn van vlierbloesem, M.
SUR A RD, a. vinaigre
uhte -e, ingebogen invallencl gewelf,
SUR BAISSi:, a.
0. * ...BANDE, f. bovenste zwachtel, rs. * ...BOUT, 51. (107)
draaiboom, in.
SURCENS, 51. buitengewone cijns, m. "...CHARGE, f. overlading, V. -R, va. overladen.
SUPPLANTATE17R,

SUR.

SUR.

SUPERSTRUCTURE, f. (13) overtollige bijvoeging, v.
SUPIN, m. (98) supinium, o.
SUPINATEUR, in. (74) voorarmspier, V. * ...TION, f.

`URCHAUFFUR ES, f. pl.

scheuren in het staal, v.

MV.

f. tegennatuurlijke uitwas, m. * ...CRO1T,
M. aanwas, in. ; vermeerdering, overmaat, v. * ...CROiTRE, vn. (36) uitwassen. * ... CULEUX, a. met nieuwe loten.

SURCROISSANCE,

SURDEMANDE, f. overvraginy, v. onmatige eisch, M.
SURDENT, f. uitstekende tand, M.
SURDITE, f. doofheid, V. * ...DORER, va. oververyulden.
"...DOS, M. (86) rug-, kruisrzem, m.
SUREAU, ul. vlierboom, in. * ...RELLE, f. yemeene luring, v
SaREMENT, adv. zekerlijk, voorzeker.
SUREMINENT, a. ultstekend * ... ENCEdRE, f. hooger bod,
0. "...ENCHgRIR, va. hooyer bieden.
SURf:ROGATION, f. overlolligheid (meer dan men verpligt

is), v. * ...GATOIRE, a. overtollig, meer dan pligt.
SURET, a. zuurachtig.
SaRETi: , f. zekerheid, verzekering

; veiligheid; gerustheid,
vastheid (van hand enz.), v.
SUREXCITATION, f. overspanniny, v.
SURFACE, f. oppervlakte, vlakte, V. * ...FAIRE, va. et n.
overvragen. * ...FAIR, m. (86) bovenriem, ru. "...FEUILLE,
f. buitenhuid , der bloemknoppen, v. * ...FLEURIR, vn.
nabloeijen, wetter bloeijen.
ruwe wol, v. * ... GEON, M. spruit,
SURGE, a. laine
telg, v. ; scheut, m. ; - d'eau, kleine watersprong, M.
vs. aankonten, aanlanden ; fig. uitkomen, ontstaan, ontkiemen; voor den day komen.
SURGL ACER, va. met eene blinkende kleur beleggen. * ... HAUSSEMEN T, in. ophooging, verhooging, v. * ... HAUSSER, va.
verhoogen (in prijs) ; ophoogezz, verhoogen. "...HUM AIN,
a. bovenmenschelijk. * ... INTENDA NCE, f. oppertoezigt ; oppertoezienersanzbt, a. "—INTENDANT, na. opperbewindhebber, in. -E, f. oppertoezienster, v. "...JALP,, a. (126)
onklaar (van het anker).
SURJET, M. overhandsche naad, M. *--ER, va. overhands
naaijen.
SURLENDEMAIN, M. de tweede clay daarna, M.
SURLIER, va. (IN) betakelen. * ...LIURE, f. bet akeling , v.
SURLONGE, f. lezzdestuk van een os, o. "...MARCHER, vs.
(44) op hetzelfde spoor terugkeeren. * ... MENER, va. afjagen, afrijden. * ... MESURE, f. overmaat, v.
SURMONT ABLE, a. overkonzelijk. * ... MONTER, va. boven
op komen, - skjgen, - drijven; overtreffen; te haven
komen; overwinnen. SE -, vrf. zich zelven overwinnen.
SURMOULE, M. tweede vorm, M. * -R, va. een tweeden
torm waken. * ...M0C1T, M. ongeperste most, m. "...MULET, in. zeebarheel, snort van zeehaan, m. "...MULOT,
ni. groote boschrat, v. * ... N AGER, Vn. boven op drijven,
- zwentwen ; vlotten. * ...NAiTRE, vs. boven op groeijen.
SURNATUREL, a. * - LEMENT, adv. bovennatuurlijk.
SURNEIGE ES, f. pl. (44) spoor van het wild in de sneeuw, o.
SURNOM, 111. toenaant, bijnaam, M. * -M ER, va. een bijnaam geven.
SURNUMERAIRE, a. et m. overlallig, over het yetal ; klerk
die geen loon trekt, M. * ...RARIAT, m. wachttijd van
een surnumerair, M.
SURON, CERON, m. (34) seroenflAbaal goederen welke in
eene ruwe ossenhuid genaaid is, v.
SUROS, rn. gezwel aan de pooten der paarden, 0.
SUROXYDE, in. (90) overzuunl zuur, o. "...OXYGI,./4, a.
veel zuurstof bevattende.
SURPASSER, va. overtrefjen, te boven gaan. SE -, vrf.
zich zelven overtreffen. * ... PAYER, va. te reel -, to duur
betalen. * ... PERU, f. opperhuid, v. * ...DENTE, f. (126)
topreep, rn. touw voor het geschut, 0. * ...PLIS, m. koorkleed, misgewaad, O. * ...PLOMB, M. helling, afwjking
van de loodlijn, v. -ER, vs. overhellen.

SYS.

SUT.
SURPLUtES,
gras, O.
SURPLUS, M.

f. p1. (44) spoor van het wild in het natte

overschot, overly; surplui,*o.; au -, voor
het overige, wijders.
overrigt, o. doorslag, m. *...POINTS, M.
p1. afschraapsel van huiden, O. * ...POUSSE, f. tweede
uitbotting, V.
SURPRENANT, a. verrassend, verbazend, wonderlijk, bevreemdend. * ... PRENDRE, va. verrassen, overvallen,
overrompelen ; verhazen, bevreemden ; ontstellen ; bedriegen, verschalken. "...PRISE, f. verrassing, overrompeling ; list, v. bedrog, o.; vcrbazing, verwondering,v.;
misslag, M.
met schrik wakker worden.
SURSAUT, M. s'eveiller en
SURS'EANCE, f. uitstel, o. opschorting, v.
SURSEMER, va. oeerzaaijen. * ... SEOIR, va. uitstellen, opschorten. *...sis, m. (83) uitstel, o. opschorting, v.
SURSOLIDE, M. (100) vierde magi eener grootheid, v.
SURTAUX, M. te hooge schatting, v. * ... TAXE, f. bijgevoegde
te hooge schatting, v. * ... TAXER, va. te hoog schatten.
SURTOUT, adv. bovenal, vooral, voornamelijk."-, in. overrok, m. ; bagaadjekar, v. ; zilveren stel (voor olie en
azijn, fruit enz.), O.
SURTONDRE, va. de grofste einden der wol afscheren.
SURVEILLANCE, f. opzigt, toezigt, o.; waakzaamheid, v.
* ...VEILL.ANT, a. et m. waakz,aam; opmerkzaam ; opziener, opzigter, M. -E, f. opzigtster, v. * ... VEILLE, f.
de tweede dag te voren, M. "...VEILLER, va. et n. een
wakend oog houden, voor iets waken, toezien, bewaken, letten; het oog hebben over ...
onverwachte kontst, v.
SURVENANCE, f. onvoorziene
"...VENANT, a. onverwachts komende. * ... VENDRE, va.
te duur verkoopen. ‘...VENIR, vn. onverwachts komen,
overvallen; buiten verwachting yebeuren. * ... VENTS, f.
verkooping boven prijs, v. * ... VENTER, vn. (van den
wind) opsteken. va. een kleed over een ander
aantrekken. * ...VIDER, va. afyieten.
SuRviE, f. (83) overleviny, v. "...VIVANCE, f. regt van
opvolging in een ambt enz., v. * ... VIVANCIER, M. die dit
regt bezit. "...VIVANT, M. langstlevende, M. "...VIVRE,
vn. overleven.
Sus, int. op! op! *-, prep. courir -, op (iem.) losgaun.
en -, daarenboven. *-, (74) boven
SUSCEPTIBILITL f. vatbaarheid, gevoeligheid, v. "...TIBLE, a. vatbaar, gevoelig-, ligtgeraakt; ontvankelijk.
"...TION, f. aanneming (der priesterorden), v.
SUSCITER, va. verwekken; veroorzaken, op-, aanzetten,
berokkenen. * ... CRIPTION, f. opschrift, O. * ...DIT, a.
voornoemd, bovengemeld.
SUSIN, SUSAIN, m. (126) halfdek, achtervinkenet, o.
ER, va. verdenken, verdacht houden.
SUSPECT, a. verdacht.
SUSPENDRE, va. hangen, ophangen; opschorten, uitstellen ; schorsen. "...PENDU, a. opgehangen ; geschorst.
SUSPENS, a. geschorst (in zijn ambt); en - , in onzekerheid, zn twijfel. "-E, f. kerkelijke schorsing, v. * - IF,
a. (53) ophoudend, opschortend. "-ION, f. opschorting,
ophouding, v. ; - d'armes, wapenschorsing, v. "-OIR,
"-OIRE, in. (36) schort-, breukband, onderlijfsband, M.
SUSPICION, f. (83) vermoeden, o. argwaan, m, achterdocht, verdenking, v.
SUSPIED, M. (86) spoorriempje, O.
SUSPIRIEUX, a. luchtende (in de ademhaling).
SUSSEYEMENT, M. verkeerde uitspraak der letters s en c, v.
SUSTENTATION, f. onderhoud, 0. * ...TER, va. onderhouden, voeden.
SUTURE, f. (74) naad, m.; fig. aanvoegsel, o. stoplap, m.
SURPOIDS, M.
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a. het opperleen beopperleenheer, m.
treffende.
f. opperleenheerschappij, V.
SVELTE, a. rijzig, rank, tenger; (92) los, ongedwongen.
SYBARITE, M. wellusteling, sibariet, m.
SYCOMORE, m. soort van vijgenboom, M. "...PHANTE, M.
verrader, aanbrenger, verklikker, m.
SYLLABAIRE, M. AB-boekje, spelboekje, O. * ...BE, f. lettergreep, v. woordlid, O. -R, va. spellen. "...BIQUE, a.
lettergrepig.
SYLLEPSE, f. (81) dul,bel beteekenende wending, syllepsis, v.
SYLLOGISME, m. (82) sluitrede, v. * ... GISTIQUE, a. in
den norm eener sluitrede.
SYLPHE, m. SYLPHIDE, f. luchtgeest, M.
SYLVAIN, M. (30) boschgod, M. * ...VATIQUE, a. de bosschen bewonende. * ... VESTRE, a. van zelf groeijende.
* ...VICOLE, m. bosch-, woudbewoner, M.
SYMBOLE, M. zinnebeeld, teeken, o. ; geloofsleer, v. * ... LIQUE, a. zinnebeeldig. '...LISER, va. overeenstemmen.
SYMgTRIE, f. evenredigheid, regelmatigheid, v. * ... TRIQUE,
a. -MENT, adv. evenredig, -lijk. * ... TRISER, V11. evenredig geschikt zijn.
SYMPATHIE, f. medegevoel, o. ; onderlinge overeenkomst
van smaak, - gevoel, - neiging ,v. * ... THIQUE, a. overeenkomstig, gelijkaardig, medegevoelend. * ... THISER, vn.
overeenstemmen, medegevoelen.
SYMPHASE, f. (101) gelijktijdige verschijning, v. * ... PHONIE, f. (109) sinfonie, zamenstelling van instrumenten,
v. * ... NISTE, m. komponist uitvoerder van sinfonien, M.
SYMPTOMATIQUE, a. tot de toevalleneener ziekle behoorende.
SYMPT0ME, M. teeken, kenteeken, blijk, O.
SYNAGOGUE, f. israelietische kerk, - gemeente, synagoge, v.
SYNALEPHE, f. (98) ineensmelting van twee lettergrepen, v.
SYNALLAGMATIQUE, a. (83) wederzijds verbindend.
SYNCHRONIE, f. overeenbrenging van dugteekening, v.
"...NISME, M. gelijktijdigheid, V. "...NISTE, in. tijd' genool, O.
SYNCHYSE, f. (98) woordverplaatsing, -verwarring, v.
SYNCOPE, f. zwijrn, onmagt, flaauwte; (98) weglating
eener letter, - lettergreep ; (109) verbindingsnoot, v.
va. (98) eene lettergreep verkorten ; (109) door
noten verbinden, eene noot van een tempo tot een ander doen overgaan.
SYNCRETISME, M. vereeniging der godsdiensten, v.
SYNDERESE, f. wroeging, v. angst, M.
SYNDIC, m. syndikus, bestuurder, gemaytigde, M. *-AL,
a. tot den syndikus behoorende. * - AT, m. syndikaat,
read, 01.
SYNECDOCHE, * ...DOQUE, f. (81) figuur waarbij men
het geheel door een deel uitdrukt en omgekeerd, v.
SYNgliSE, f. (98) ineensmelting van twee lettergrepen,v.
SYNODAL, a. * - EMENT, adv. tot eene synode behoorende ;
in eene synode. * ...DE, m. kerkelijke vergadering, synode, v. * ... DIQUE, a. door -, van eene synode ; moovement (101) beweging der maan.
SYNONYME, a. et m. gelijk beteekenend, zinverwant;
zinverwant woord, O. * ...NYMIE, f. zinverwantschap, v.
SYNOPTIQUE, a. in lens to overzien.
SYNOQUE, f. fleece - , (22) bijblijvende , doorgaande koorts, v.
SYNTAXE, f. (98) woordvoeging, -schikking, syntaris, V.
SYNTHESE, f. zamenstelling, zamenvoeging, v. *...THI,:TIQuE, a. -RENT, adv. zamenstellend.
SYPHILIS, M. venusztekte, v.
SYRINGA, M. fluitboom, m.
SYRINGOTOME, m. (36) fistelmes, o.
SYSTALTIQUE, a. (74) zamentrekkend en openend.
SYSTEMATIQUE, a. * -MENT, adv. stelselmatig, leerstelSUZERAIN, M.
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drukking van het hart, V.
SYSTOLE, f. (74) zamentrekking
SYZYGIE, • f. (101) punt van zamen- en tegenstand eener

lig, systematisch naar een stelsel handelende.
m. stelsel, leerstelsel, systema, O.
SYSTYLE, M. zuilvormiy gebouw, o.

planet met de zon, o. ; tijd der nieuwe of voile main, m.

T.
TA, pron. uw, uwe, uwen.
TABAC, M. tabak, m. ; - en poudre,
h fumer, snail-,
rooktubak.
TABAGIE, f. rookvertrek, o. kroeg, v.; pijpen-, tabakskistje, O.
TABARIN, M. hansworst, potsenmaker, M. * - AGE, M.
kwukzalrerij, potsenmakerij, v.
TABATIERE, f. tuhaks-, snui fdoos, v.
TABELLAIRE, a. tabellarisch, tabelsgewijs ; met staten,
met tab , lien. •
TABELLION, M. dorps-geregtsschrijver, dorpsnotaris, M.
TABERNACLE, M. (77) Tabernakel (der Israelieten), in.;
tent, loofhat, v.; (140) sakramentshuisje,
TAB ES, M. teeing, v. ; etter. tn. * ...BIDE, a. (VP) teringachtig. * ...BIFIQUE, a. tering veroorzakende.
TABIS, us. gewaterd taf. O. * -ER, va. eene stof wateren.
TABLATURE, f. beteekenis der noten voor den tang, v.
TABLE, f. tafel, v. disch, m.; tafel, v. register, o. bladwjzer, m.; bovendeksel van een snarenspeeltuig, o. ;
doper la - h q., iemand den kost geven; - de toe,
(126) logtafel, v.; - d'hote, ordinaris, m. publieke tafel, v.; - de verre, glasschijf, v.; - pythagorique, tafel
van vermenigvuldiging, v. ; -s de la loi, tafelen der
wet, v.
m. schilderij, afbeelding ; tafel, kaart, v.
TABLEAU,
bond, a. ; vlakte; beschrijving, v. tafereel, O.
T ABLC.:E, f. tafel vol gasten, de dischgenooten.
TABLER, en. (96) de schijven wel zetten ; fig. staat maken.
TA BL ETIER, M. kunstschrijnwerker, inlegger, M. * ...TIERE,
f. inlegster, v.
TABLETTE, f. plank (om iets op to zetten), v.;. rekje,
kastje, o.; kroonlijst, v. ; horst-, chokoladekodje, o.
*-s, pl. schrijftafeltje (in een zakboekje), o.; (36) spatken, v. me. * - RIE, f. schrijnwerkerskunst, v. ; fijn
schrijnwerk,, o.
TABLIER, M. voorschoot, o. boezelaar, m. sloof, v. schootsvel, o. ; (113) brugval: (126) stootlap, M.
TABLOIN, no. (3) bedding, batterijplank, v.
TABOURET, rn. zdbankje, o. stoel zonder leaning, M.
TABUL AIRE, f. nonnen-opzigtster, v.
TAC, m. besmettelijke ziekie onder de schapen, past, v.
TACIT, m. ( .109) rust, pausering, V.
TACHE, f. smet, vlek, plek ; schandvlek, v.
TaCHE, f. dagzeerk, o. task, v. ; en bloc et en - , hij
den hoop.
T.ACH1OGRAPHE, TACHYGRAPIIE, M. sztelschrijver,
* ...GRAPHIE, f. snelschrijfkunst, V.
TACHER, va. bevlekken, besmetten, bezoedelen, bemorsen.
TACHER, vn. pogen, trachten, zijn best doen.
TACHETil, a, bevlekt, gespikkeld. * ...TER, va. bespikkelen.
TACITE, a. * - MENT, adv. stitzwijgoid. "...TURN E, a.
f.
stil, niet veel sprekende, achterhoudend.
stitzwijgendheid, achterhoudendheid, v.
TACT, m. gevoel; fijn geroel, o. fijne snzaak, m. ; behendigheid, wijze van behandeling, v. slag, m.
TACTICIEN, ill. leger - , krijgskundige, M. * ...TILE, a.

voelhaar, tastbaar, tastelijk. "...TIQUE, f. krijgskunde, legerkunde, taktiek, v.
TAFFETAS, 1n. taf, o. * ...TATIER, M.
TAFIA, M. suikerbrandetvijn, M.
TALE, f. overtreksel (van een bed), o. ;

tafl'abriekant,

M.

kussensloop ; vlek

-, v. vlies op het oog, o.
TAILLABLE, a. aan schattinq onderhevig, schattingpligtig, v. * ...BILITg, f. schattingpligtigheid, v.
*-R, va.
TAILLADE, f. veeg in het vleesch, snede, v.

op - , doomnijden, kerven.

TAILLANDERIE, f. kunst -, v. werk van een egsnzid, o.
"...DIER, m. egsnzid ; ijzerkramer, m.
TAILLANT, m. het scherpe, snots' (van een mes enz.), v.
TAILLE, f. snede, snijding, v.; het snijden, snoeijen, ker-

von, o. ; snede, v. ; kerfstok, us. ; ligchaamsgestalte, v.;
hoofdgeld, o. ; impost; (109) terrorist, ut. tenorstem, v.;
(36) het snijden van den steen. "—DOUCE, f. kopersnede, koperen plaat, v. ; het grareren iri koper. '--DOUMER, n1, (126) scheg, M.
CIER, n1. plaatsnijder,
* --,VENT, m. stormzeil van een logger, O.
TAILLER, va. et n. snijden, snoeijen, ftoutven, versnijden ; graveren; (36) ran den steen snijden; (96) de
kaarten afnemen. de hank houdeh.
TAILLEUR, tn. kleermaker, sniper, m.; - de diaasants,
diamantsnijder, -slijper, tn.; - de pierces, steenhouwer, M.
TAILLEUSE, f. kleerenmaakster, wollenaaister, v.
TAILLIS,
Who'd, kreupelbosch, o. `...LOIR, m. snij-,
kapiteel (setter zuil), o.
hakbord ; dekstuk tan
"...LON, m. nadere belasting, v. * ...LURE, f. ingelegd
werk ; borduursel met knipwerk, o.
TAIN, m. verfoeliesel, o. A-8, pl. (126) stapelblokken, o. mv.
faire -, tot zwijgen brenTAIRE, va. zwijgen, .verzwijgen
gen, den mond snoeren. SE -, vrf, zwijgen, den mond
houden.
TAISSON, M. das (dice), m.
TALC, M. talksteen, 111. * - ITE, f. gebrande talksteen, M.
TALED, m. hoofdslaijer der joden bij de godsdienst, M.
TALENT, ill. natuarlijke begaardheid, bekunsamheill, v.
talent, o. ; (77) zekere sons gelds, v. goad- of zilvergewigt, talent, O.
TALINGUER, va. (lull) de kabeltouwen aan den ankerring
1., astinaken.
TALION, tat. wedervergelding, v.; wedervergeldingsregt, o.
1 ALISMAN, Ill. tooverplaatje, a. tooverring, talisman, m.
*-iQuE, a. tooverachtig, toover....
TALLE, f. wortelseheut, -draad, M. * - R, en. worteldraden
schietem
T ALMOUSSE, f. kaastaartje, v.
TALMUD, in. talmud (der joden), M. * - IQUE, a. tot den
talmud behoorende. * - ISTE, ill. kennel' verklaarder
van cleat talmud,
TALOCHE, f. vuistslag op het hoofd, m. oorveeg, v.
TALON, nt. hiel, m. verzenen, v.
mv. ; hak aan den
schoen, m, ; onder-, achteretnde, o. ; (46) stok, m. ;
montrer les -s, de hielen ligten, het hazepad kiezen.
* - NER, va. vervolgen, op de hielen zitten; aunsporen.

TAP.
m. hielhoutmaker, m. *-ITTERE, f. hielstuk,
leder aan sandalen, o. -8, pl. hielvlerken van Merkurius, v. my.
TALQUEUX, a. talksteenachtig.
TALUS, m. glooijing, scktinte, v. talud, O.
va.
eene glooijing geven, in eene glooijing ophalen.
TAMARIN, m. tam arinde, v.
on. tamarindeboom, m.
TAMBOULA, m. negertrom, v.
TAMBOUR, m. trommel, trom, v. ; trommelslager,tamboer,
m. ; (41) trommel ,. koffijtrommel; trommel (borduurream), v.; - de barque, rinkelbom, tamboerijn, v. * - IN,
m. kleine lanowerpige trommel, v.; die op zoodanige
trommel stoat, m. "-INER, vn. et a. trommelen (van
kinderen): omtrommelen. * - INEUR, m. trommelaar, m.
TAMIS, m. zeef. v. "-ER, va. ziften. " - EUR, 111. zifter
in eene glusblazerij, m.
TAMPE, f. Out, m. steunhout, o.
va. het steunhout
stellen. * ...pLON, m. weverskam. m.
TAMPON. m. stop. prop. v. stopsel, o. tap, v. ; robber, m.
* -NER, va. met een stopsel sluiten, toeproppen.
TAN, ill. run. gemalen run, v.
TANAISIE. f. (53) re;nvaren. v. wormkruid, 0.
TANCER, va. doorhalen, vegen. "...CITE, f. zeelt (visch), v
TANDIS QUE. e. terwijt, middelerwjl.
TANGAGE. no. het stampen of heijen van een &sip.
TANGENTE. f. (64) roaktijn, v. *...GER, vs. et it. (mieux
RANGER), longs de knot zeilen. "...GIBLE, a. voelbaar.
* ...GU ER, vn. (126)
stampen, op- en nederheijen.
* ...GuEUR, nl. schip dat stampt. o.
TANIMRE, f. hot, o. kuil (van Wilde dierew ;
hoe,,
T..ANN AGE, m. bereiding van leder met run. v.
TANN E f. =art vlekje. pnistje in het aangezigt.o.
a. gelooid.runkleurig.
f. gebrnikte
va. looijen. leder bereiden,leertonwen ; fig. kwellen, plagen. "...NERAIE, f. looijerij, v. * ... NEUR,
loojer, m.
TANQUEUR, si. ojouwer (in havens), m.
TANT, adv. zoo reel, zoo zees, zoo wet, zoo sterk ; zoo,
zoodanig, zoo als, dermate; kamp op;
- mieux. - pis. zoo reel te beter, - te erger, des te
beter, des te erger ; - plus que moins. sneer of min,
omtrent; - ore. zoo lung, zoo o'er als... ; - grand quo
petit, zoo wet grout als klein ; - soit peu, een weinig ;
- s'en fast que, wet verre dat
; het scheelt veel dat... ;
si - est, bijaldien, ingeval.
TANTALISER, va. martelen, de straf van Tantalus doen
lijden.
TANTE, f, moei, tante, v.
TANTET, TANTIN, TANTINET, m. een weinigje.
TANTOT, adv. terstond, dadelijk, aanstonds, straks; zoo
even.
TAON, m. paarden-, ossenvlieg, v. horzel, m.
TAPABOR, m. karpoets, reismuts, v.
TAPAGE, m. geraas, gestommel ; geweld, runtoer, o.
"...GEUR, m. rumoer-, geweldmaker,
TAPE, f. tap, deuvik, zwik, m. ; klap, m. muilpeer, soyveeg, v. *-, m. (126 ti w;ndprop, v.
TAPECU, m. wip eener ophaalbrug, v. ; vat van een slagboom, m.
TAPER, va. slaan, kloppen ; oorvegen
muilperen geven ;
(het haar) opstrijken ; kroes makes ; stout schilderen ;
- du pied, met den roet stampen; - les canons, de kanonnen toestoppen; poires tapees, platgedrukte en gedroogde peren.
TAPINAGE, m. verborgene plaats, v. "...NOIS (EN), adv.
stilletjes, heimelijk, in het verborgen, steelsgewijze.

TAR.
TAPIR (SE),
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vrf. neerbukken, -hurken, ,rich verschuilen.

waterzwijn, O.
on. tafelkleed, vloertapijt, 0.; - vert, fig. groene
weide, v. ; mettre sur le -, op het tapijt te berde
brengen. *-SER, va. behangen, bekleeden, beleggen.
"-SERIE, f. behangsel, tapijtwerk, o. *-SIER, m. " - SIERE, f. behanger, kamerbehanger; tapijtwever, -werker,
m. ; kamerbehangster. v.
TAPON. m. zadmgewrongen doek, bundet; (3) prop, m.
TAPOTER, va. kleine en herhaalde slagen geven.
TAPURE, f. het opstrijken van het haar.
TAQUER, va. (10) een norm kloppen. "...QUET, m. (126)
houten hack, m.
TAQuiN, a. karig, vrekkig, schrokkig, gierig; halsstarrig,
koppig.
in. gierigaard, schrok; stijfkop, m. "-ER,
va. dwarsboomen tegenstreven. *-ERIE. f, gierigheid,
schraapzucht; halsstarrigheid, eigenzinnigheid, v.
TAQUOIR, no. (10) k/ophmit, 0. * ...QUON, m. (10) onderlegsel, o. -NER, va. (10) van onderlegsels roorz,ien.
TAR ABUSTER, va. kwellen. plagen, teisteren, lastig
TAR ANCHE, f, ijzeren bout om eene schroef te draajen, no.
TARARE, int. larie. ik geloof er niets van. *-, en. togtmaker tot het reinigen van koren, m.
TAR AUD, m. schroefboor, v. "-ER, va. een schroefrj at
uithoren.
TARD, adv. laat, spade: un peu
eenigzins lost. '--ER,
vs. of imp. vertoeven, beiden, wachten. drolen; fang
uilblijren; met ongeduld verlangen. * - IF. a. * - IVEMENT,
adv. loot, spade; tract:a, langz,aam. "-IFLORE, a. lost
bloeilende. '-IGRADE, no. infusiediertje, o.
f.
traagheid, v. bilge moil gong , m. lanyzame rijpwording, v.
TARE, f. (3i) tarra, vermindering voor het gewigt (der
kisten of balen), v.; gebrek, rerlies, o. "...rif:, a. bedorven, oebrekkig, onvolkomen; te howler foam.
TARENTISME, in. (22) dansziekte (veroorzaakt door den
beet eener tarantula), v. "...TULE, f. tarantula (soort
van spin), v.
TARER. va. een vat wegen rbdr dat de waar er in is;
bederven, beschadigen.
TARGE. f. beukelaar, m. * ... GETTE, f. plaatgrendel aan
een venster, ni. * ... GUER (SE), vrf. roemen, pogchen.
TARGUM. no. chalcleenzesche rerklaring van het oude testament, v. * - isTE. ln. verklaarder van het oude testament in het chaldeezzzosch, m.
'fARI, m. palmdrank, in. " - ER, m. bruinkeeltje (vogel), o.
f. drilijzer, o. zunkboor, kogeltang, v.
TARIF, m. to/til.st, v. muntboekje, tarief, o. *-ER, va.
een tarief maken.
TARIN, no. mees (vogel), v.
TAPIR, va. et n. nit-, ver-, opdroogen. * ...RISSABLE, a.
uitdroogbaar. "...RISSEMENT, m. ver - , opclrooging, v.
TAROTg, a. op den rug gespikkeld (van speelkaarten).
"...ROTS, in. pl. tarokkaurten, v. my. "...ROUPE, f. haar.
tusschen de beide wenkbraauwen, O.
TARSE, f. wreef ,van den voet), m.
TARTAN, m. schotsch (zekere stof), o.; omslagdoek, m.
* - E, f. (126) tartaan, m. ; vischnet, o.
TARTARE, m. (30) Tartarus, m. strafplaats der goddeloozen, v. "...REUX, a. wijnsteenaJhtig. "...RISER, va.
(90) door let zout van den wijnsteen zuvveren.
TARTE, " - LETTE, f. taart, v. taartje, 0. "...TINE, f. boterham, v.
TARTRE, tot. wijn.steen, M. "...TRITE, m. wijnsteenzout, O.
TARTUFE, m. huichelaar, schijnheilige, m. *-RIE, f. huichelarij, schijnheiligheid, v. `...FIER, vn. huichelen, den
schijnheiligespelen. — ,va. aaneen huichelaar uithuwelijken.
TAPIR, m.
TAPIS,
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TAS, ID. hoop, stapel ; hoop, m. menigte, v. ; aanbeeldje,
o. ; - de foin, hooiberg, m. -mijt, v. *-13E, f. kopje,
drinkschaaltje, o. "-SEAU, M. dwarslijst, v.;adtbeeldje,
o. "-SER, va. hoopen, ophoopen.
vn. (136) zich uitbreiden. "-SETTE, f. dijstukken van een harnas, o. MV.
TaTE-POOLE, m.

janhen, keukenklouwer, m. m.
zuigpijp (om wijn to proeven), v.
va. voelen, aanraken, tasten, betasten ; proeven,
smaken; beproeven, polsen. SE -,. vrf. zich beproeven,
zich zelven onderzoeken. * ...TEUR, M. ...SE, f. betaster,
onderzoeker, m. onderzoekster, v. ; besluiteloos mensch, m.
TATILLON, M. "-NE, f. habbelaar, kakelaar, m. -ster, v.
"-NAGE, rn. onnut gebabbel, 0. * -NER, vn. babbelen,
wijdloopig verhalen.
TaTON, a -8, bij den tast, op het geese!, blindelings ;
methode de -,
hypothetische wijze, v. * -NEMENT,
m. betasting, bevoeling, v. * -NER, va. (blindelinys, in
het chaster) fasten, voelen ; met schroom te werk gaan.
*-NEUR, M. die in het blinde tast, besluitelooze, m.
T ATou, m. gordeldier, o. tatoe, M. "-AGE, m. het tatoeeren der wilden. * -ER, va. het ligchaam beprikken en
besmeren, tatoeeren..
TAU, m. (116) T-vorrnige figuur, v.
TAUDIS,
m. sl,chte
vuile woning of kamer, v.
link, nest, krot, o. "...GOURS, M. pl. kleine hefboom, m.
TAUPE, m. mot, m. * ...PIER, M. nzollevanger, tn. "...HERE,
f. molleval, on. "...PINE E,
f. molshoop, m.
fig. landhuisje, o.; les Taupins, (26) partijgangers onder
koning Karel VII, no. mv.
TAURE, f. vaars, v. "...BEAU, M. otter, but; stier (hemelteeken), no. ; (126) trekzaag, v. "...ROBOLE, no. (77)
zoenoffer van een slier, o. "...ROCOLLE, f. stierenlijm, o.
TAUTOCHRONE, a. gelijktddig. * ...CHRONISME, m. gelijktijdigheid, v. * ...GRAMME, no. vers waarvan elk woord
met dezelfde letter begint, o. * ...LOGIE, f. onnoodige
herhaliny van een denkbeeld in anderebewoordingen,v.
*...LoarQuE, a. onnoodig herhalend. f.
slaafsche herhaling van dezelfde maat, v.
TAUX, M. prijs, no. hepaalde waarde, zetting, schatting,
v. ; wettiye interest naar 's lands gebruik, o.
TAVAIOLLE, f. met kant bezette doopdoek, m.
TAVELE, "...VELLE, f. snort van smalpassement, o. "...VEL ER, va. spikkelen, bespikkelen. * ...VELURE, f. spikkeling, v. de spikkels, m. my.
TAVERNE, f. kroeg, v. wijnhuis, o. * ...VIER, in. tapper,
m.
f. tapster, V.
TAXABLE, a. belastbaar. "...TEUR, M. schatter, rn.
"...TION, f. schatting, waardering, taxatie, v.
TAXE, f. gezette prijs ; aanslag in de belastingen, M.
"-R, va. schatten, waarderen, taxeren; eene schatting
opleggen ; - de, beschuldigen. SE - , vrf. zich zelven
schattezz, vrijzoillig eene geldelijke bijdrage doen.
TE, pro. u, aan u.
TECHNIQUE, a. technisch ; mot -, terme
kunstwoord, o.
"...NOLOGIE, f. verhandelizzg over de kunsten en handwerken ; leer der kunstwoorden, v.
TECTRICE, 1. dekveder der beenderen (van . vogels), v.
Tamura, no. Te-Deum, o. /orzang tot God, no.
TEGUMENT, no. (74, 53) deksel, bekleedsel, o.
TEIGNASSE, f. oude slechte paruik, v.
TEIGNE, f. hoofdzeer, o. ; daitzvworm ; kanker in de
boomen, no. ; mot, v. kleerworm, no. *-s, pl. (112) verrotting
in den straal van den root eons paards, v. * - RIE, v.
huis - , o. Panzer tot genezing der zeerhoofdigen,v. *.,.EUX,
a. et no. zeerhoofdig, schurftig, o. ; schurfthoofd, on. ;
balle teigneuse, (10) at te vette drukbal, rn.
TaTER,

TEN.
schil van den hennep- of vlashalm,'v. *-R,
va. hennep
vlas braken.
TBINDRE, va. verwen.
TEINT, m. kleur van het aangezigt, - der huid ; kleur,
verf, tint, v. ; grand -, bon
verwing met vaste kleuren, v. "-E, f. tint, V. "-IIRE, f. verf; kleur -, v.
vocht om te verwen, o.; tinktuur; oppervlakkige kennis,
v. "-URERIE, f. verwerij, v. "-URIER, m. verwer, m.
* -URIERE, 1. verfster, v.
TEL, a. zoodanig, zoodanige, zulk, zulke, dergelijk, dergelijke ; zoo, zoo als ; menig, menige, menigeen. *-, un
eene zekere, deze of gene; - quel,
tel, sine telle, een
telle quelle, tamelijk, zoo wat, zoo zoo ; zoo als.
TELEGRAPHE, m. telegraaf, M. "...PHIQUE, a. telegrafisch; bureau -, telegraafbureau, o.; depeche -, telegrafisch berigt, 0. "...PHISTE, m. telegrafist, overseiner der telegrafische berigten, m.
TELEOGRAPHIE, f. telegraafkunst, v. * ...LOGIE, f. verspreekkunst, v. "...LOGUE, m. verspreker (werktuig), no.
TELESCOPE, M. verrekijker, teleskoop, m.
TELLEMENT, adv. zoodaniglijk, zoodanig, zoo zeer, dermate. "- QUELLEMENT, adv. tusschen beide, zoo zoo.
TEMERAIRE, a. *-MENT, adv. vermetel, stout, roekeloos;
stoutelijk. *-, m. vermetele, waaghals, m. f.
vermetelheid, stoutheid, roekeloosheid, v.
TEMOIGNAGE, m. getuigenis, v. blijk, bewijs; teeken, o.
"...GNER, va. getuigen, verklaren; betuigen, betoonen,
bewijzen, doen blijken.
TEMOIN, no. getuige, m.; bewijs, o. ;• (9) onafgesneden
randen, m. my. ; - de cordage, (126) hondseinde, o.
*-8, pl. (36) merkteekens, o. mv.
TEMPE, f. slaap van het hoofd, m.
TEMPERAMENT, m. ligchaamsgesteldheid; natuur, geaardheid, v. temperament, o. ; verzachting, v. * ...RANCE, f. matigheid ; gematigdheid, v. * ... RANT, a. et m. matig ; matigend ; verzachtend -,matigend middel, o. "...RATITRE, f. luchigesteldheid, v. "...RE, a. gematigd, getemperd, verzaoht, geleniyd ; matig,ingetogen,bedaard, bezadigd. va. matigen, verzachten, lenigen ; bezadigen.
TEMPESTATIF, a. onstuimig, oproerig.
TEMPETE, f. storm, m. ; onweder, 0. "-R, vn. razen,
tieren, bulderen. "...TUEUX, a. stormachtig.
TEMPLE, no. tempel, m. kerk, v. "...PLIER, M. tempelier,
tempelridder, -heer, no.
TE3IPORAIRE, a. * -RENT, adv. voor een tijd, kortstondig,
- lijk. "...RAL, a. de slapen dee hoofds betreifende. -ITA, f. wereldlijk regtsgebied van een bisdom, o. * ...REL,
a. tijdelijk; wereldlijk. -, no. wereldldke magi, v.; wereldlijk inkomen (van geestelijken, kloosters enz.), o.
-LEMENT, adv. tijdelijk, voor een tijd.
f.
draling, verschuiving, opschorting, v. ; uitstel, 0. * ...RISER, vn. dralen, talnzen, tijd winners.
vertoever, dialer, talmer, uitsteller, no.
TEMPS, m. tip; leeftijd, no.; weder, weer, o. ; maat, v.
tempo, o. ; (98) tijd, in.
TENABLE, a. houdbaar (van vestingen) ; ne pas - , niet
slit te houden, niet te blijken (van koude enz.).
TENACE, a. kleverig, aanklevend, taai; fig. vrekkig, karig ; koppig. * ...CITE, f. aanklevendheid, kleverigheid,
taaiheid ; fig. karigheid; hardnekkigheid, v.
TENAILLE, f. * - s, pl. nijptang, v. ; (113) tangwerk, o.
*-R, va. met gloeijende tangen afknijpen.
TENANCIER, no. "...CIERE, f. leenbezitter, -bezitster ;
landeigenaa•, no. -eigenares, v.
TENANT, m. (77) voorvechter, voorstander, m. * -S ET
ABOUTISS ANTS, m. pl. aanpalende grenzen, v. mv.
TBILLB, f.
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binding (eener vrouw) ; termijn (tot betaling enz.), M.;
grenspaal, m. ; woord, o. uitdrukking, v. term; (2o)
grensgod, m. *-s, pl. staat, voet, m. ; termen, m. mv.
TERMES, TERMITE, M. termijt, ujitte ?flier, V.
In. (44) nettenspreider, m. g...DirtEux, a. peesachtig.
TERMINAISON, f. (98) uitgang van een woord, m. "...NER,
va. begrenzen, bepalen ; eindigen, volbrengen, een ein
"...DOIR, M. spanstok, m. - s, pl. droogstokken, m. MV.
de maken, afdoen. SE - , vrf. eindigen; uittallen, afloopen.
"...DON, M. spier, pees, v.
TERMINTHE, tn. (36) hondsblaar, V.
TENDRE, va. et n. spannen ; rekken, uitrekken ; uitstrekTERNAIRE, a. drietallig.
ken ; reiken; opslaan, behangen ; strekken, dienen, bea. (53) drie aan drie.
"...NE, a. et m. dof, mat, bleek ; terne (in de loterij), V.
doeien. *-, a. week, murw ; zacht, nialsch; zwak, weeTERNIR, va. verdooven; verduisteren; lig. bezwalken.
kelijk ; teeder, teerhartig ; zachtaurdig, liefelijk. *-,
SE - , vrf. verdooven, verdonkeren, den glans verliezen.
m. teederheid, liefdedrift, v. "-LET, a. teeder."-MENT,
* ...NISSURE, f. verdooving, verduistering ; beziOalking, v.
adv. teederlijk, teerhartiglijk; "...DRESSE, f. teederheid ;
innige genegenheid ; teCrhartigheid ; teedere vriendschup, TERRAGE, m. tiende (van vruchten enz.), v. * ...GEAU,
"...GEU, m. tiendheer, rn. "...GER, va. deze tienden ligten.
beide, v.
f. malschheid, zuchtheid, v. "...DRON,
TERRAIN, tn. grond, bodem, ni. terrein, o. plaats; ritinite,
m.spruitje; jong meisje; kraakbeen van eene kal fsborst, o.
wijdle, v. ; menager le - , tig. behoedzaam te werk gaan.
TENP,ERES, f. pl. duisternis (ook fig.), v. ; (140) donkere
TERRAL, m. (126) landwind, in.
metten, v. rnv.
TERRAQUP., a. uit land en water bestaande.
"...BRION,
TP.,NEEREUX, a. duister, donker, beneveld.
TERRASSE, f. terras (in een tuin enz. ); plat dak, o.
M. sluip-, nzeelkever, M. "...BROSITA, f. duisterheid, v.
" - R, va. met aarde ondersteunen, een aarden wal maTENEMENT, in. (83) pachthoeve, v. * ...NESME, m. (:22)
persing tot stoelgang, v.
ken; nederweipen, -ploden; op den growl smijten, TENETTE, f. (26) tangetje om den steen uit de blaas te
werpen ; tot zwijgen brengen, den word benemen, verbijsteren. SE - , vrf. zich met aarden bolwerken verhalen, O.
schansen. "...SEUR, m. die een muur in het rune opTENEUR, M. inhoud, m. ; - de liVres, boekhouder, m.'
TENIA, rn. lintworm,
trekt. "...SEUX, a. marbre
mariner dat weeke deelen beep, o. * ...SIER, m. walgraver, m.
TENIR, va. houden, rasthouden; inhouden, bevatten; beTERRE, f. aarde, v. aardbodem, rn. -rijk, o. grond, tn.;
slaan, innemen; inhebben, rotten; bewaren, opsluiten ;
gewest, oord, land ; veld ; landgoed, o. ; aardbezitten; onderhouden, handhaven; tegen-,
wederkloot, m. wereld, v. ; aardbewoners, nr. nrv. ; - ferule,
houden ; stand houden, aithouden; daarvoor houden,
vast land, o. ; - glaise, kleiaarde,v.; la - sainte, het
achten, gelooven. *-, vn. - a, vastzitten ; belenden ; geheilige beloofde land.
hecht zijn aan ...; - de, vernomen
gekregen hebben
TERREAU, tn. pool-, mestaarde, v.
van... ; bijkomen, gelijken ; ne - qu'h, alleen
TERRE - NEUVIER, tn. die op Terra-Nova ter vischvangst
gen van ; alleen liggen aan ; tenez, hood ! ziedaar !
neem aan ! SE - , vrf. et imp. zich houden ; - onthouvaart, rn. ; schip daartoe, O.
TERRE - NOIX, f. aardnoot, v. "...PLEIN, f. walgang, m.
den ; blijven staan; s'en - a, zich bepalen tot, er bij
TERRER, .va. met nieuwe aarde voorzien ; met volaarde
blijven.
TENON, M. houvast, o. klamp, m. pinnetje, o. ; ring van
bestrijken; met suiher bestrooijen. SE - , vrf. zich in
den loop eens snaphaans, M.
de aarde verbergen, verschansen.
ThNOR, in. (109) tenorstem, v. tenorzanger, M.
TERRESTRE, a. aardsch, aurd...
f. pl. (90)
f. spanning ; groote
TENSIF, a. spannend, rekkend.
grove aardachtige deelen, o.
inspanning van den geest, v.
TERREUR, f. schrik, in. ijzing, ontzettiny, v.
TENTACULE, m. (72) voelhoren, m.
TERREUX, a. met aarde yemenyd ; aardachtig (in kleur,
TENTANT, a. verleidend, aanlokkend. "...TATEUR, m.
smaak, rock).
verzoeker, verleider, M. "...TATIF, a. verzoekend, verleiTERSIBLE, a. * - MENT, adv. verschrikkelijk, verbazend,
dend. "...TATION, f. verzoeking, beAoring, verleidiny,
ontzettend ; vreeselijk, ijselijk.
aanvechtinq, sterke begeerte, v. "...TATIVE, f. poging,v.
TERRIEN, in. * - NE, f. groote landbezitter, m. -ster, v.
"...TATRICE, f. verzoekster, verleidster, v.
TERRIER, tn. naamlijst van landerijen met hare lasten,
TENTE, f. tent, kraam ; (36) wick ; (126) zonnetent, v.
v. ; kuil, m. hol, a.; dashond, m.
"...TER, va. beproeven ; in verzoeking brengen, verleiTERRIFIER, va. verschrikken, schrik aanjagen.
den ; lust verwekken ; tot zonde aansporen ; onderwinTERRINE, f. groote aarden schotel, m.; soepkom; vuurden. "...TURE, f. het behangen; behangsel, O.
test, v.
TEND, a. dun, fijn, teeder.
f. fijnheid, teerkeid,
TERRIR, vn. (126) op den wal aanhouden.
dunheid, v.
TERRITOIRE,
grondyebied, regtsgebied, 0. "...TORIAL,
a. tot het grondgebied behoorende.
TEND, p. gehouden, verpligt. * - E, f. houding ; sitting ;
uniform, O. "-RE, f. leenroerigheid, v.
TERROIR, m. grond, m. land, bouwland, O.
nORBE, f. (snort van) luit, v.
TERRORIFIER, vn. door schrik beheerschen, beangstivp.
TERCER, va. (136) ten derden male omploegen. "...CET,
"...RISER, va. een schrikbewind invoeren. "...RISME, in.
m. (19) drieregelige afdeeling, v. ; drieregelig vers, 0.
(26) schrikbewind; zoodanig stelsel, o. * ...RISER, tn.
TERk-.1BENTHE, m. terpentijnboom, m. "...THINE, f. teraanhanger
voorstander van dit stelsel, M.
pentijn, M.
TERTIAIRE, a. van de derde grootte.
Mitt. BRATION, f. doorboring van een boom, v.
TERTIANAIRE, a. driedaagsch.
TERGIVERSATEUR, in. uitvlugtenzoeker, m.
TERTRE, m. heuvel, in. bergje, o. hoogte, v.
f. uitvlugt, draaijerij, v. "...SER, vn. aarzelen, nitTES, pron. pl. awe.
vlugten zoeken.
TESSEAUX, M. pl. (26) marszalingen, v. my. snaphanen,
TERRE, m. einde, o. grens, v. ; oognzerk, o.;tijd der ontm. my. *...sELi, a. ruitvormig. "...SELLE, f. vierkante
TENARE, M. (19) hel, benedenwereld, v.
TENDANCE, f. strekking, rigting, v. oogmerk, O. "...DANT,
a. strekkende. * ... DELFT, m. (126) zonnedek op eene
galei, O. * ...DERIE, f. (44) het nettensprezden. "...DEUR,
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marmeren vloersteen, m.
m. pl. potscherven, v. inv.
TEST, M. hardste gedeelte van eene schelp, o. ; serment
du -, eed ter afzwering der katholijke godsdienst (in
Engeland), m.
TEsTAO, a. met eene horde schelp bedekt (van schelpdieren). "-s, m. pl. schelpdieren, o. mv.
TESTAMENT, m. uiterste wit, testament, m. * - AIRS, a.
nit het testament voortvloeijende, tot het testament behoorende, bij uitersten wit bepaald. * ...TEUR, ns. "...TRICE, f. maker -, maakster van een testament, m. v.
TESTER, vn. zijn testament maken.
TESTI, (TESTIF), m. kemelshaar, o. *.-CULE, f. (74) test-,
zaadbal, -kloot, m. "-MONIAL, a. getuigenis gevende,
- inhoudende.
TESTON, m. (77; kopstuk in Frankrijk), O.
in. toetsteget, m. ; kapel ; hersenpan ; diggel,scherf
van een gebroken pot, v.
TETANOS, m. bestendige stuiptrekking, v.
TETARD, M. kikvorschjong, o.; (136) knotwilg, m.
TETASSES, f. pl. slappe
hangende borsten, v. mv.
TETE, f. hoofd, o. kop ; voornaamste, opperste, m. opperhoofd, o. ; top, tn. spits, kruin, v. ;hooldhaar, o. ; hoofdpersoon, ns. ; eigenzinnigheid, v. ; moed, tis.; standvastigheid, v. ; verstand, u. geest, zin, en. ; horens van een
hert, m. nsv. ; la - du ble, het bests. koren ; - a -, onder vier oogen ; bijzonder gesprek, van twee personen, O.
TETER, va. et n. zuigen (aan de borst der .moeder).
TETIERE, f. hulsel, mutsje van een jonggeboren kind ;
hoofdstel van een paard, o.
m. tepel, m. * --E, f. uijer, m.; zuigglas, o.melkpomp, v. * ... TON, ln. borst, v. main, ns. * ...TONNIERE,
f. dikborstige vrouw, v. ; borstband, M.
TETRACORDE, m. (77) tier met vier snaren, V. * ...EDRE,
M. (64) ligchaam dot in vier gelijkzijdige driehoeken
inge,loten is, 0. * ... GONE, m. et a. vierhoek, see. ; vierhoekig. * ...PETALE, a. (53) vierbladerig.
T1;TRARCHIE, f. viervsrstendons, O. * ...QUE, nl. viervorst, M.
TETRAS, as. korhaan,
TETRASTROPHE, a. (19) van vier strofen. * ...STYLE, ns.
vierzstilige tempel, M. * ... SYLLABLE, a. et f. vierlettergrepig ; - woord, O.
TETTE, f. specie, tepel der uijers, ns.
TETU, a. hoofdig, koppig.
ns. breekhainer, ns.
TEUTONIQUE, a. oud duitsch; l'ordre -, de Duitsche orde.
"IEXTE, as. tekst.m. spreuk (uit den bijbel); snort van deskgeweven kunnende
letter, v. * ...TILE, a. gesponnen
in. bock yonder uitlegging,
scoreless. " ...TU AIRE, ns. tekst
O. * ... TUEL, a. -LEMENT, adv. in den tekst zijilde,met
"...TuRE, I.
den tekst overeenkomeszde; woordelijk.
wee fsel, O.
THAUMATURGE, ns. et a. wonderdoener, m.; wonderdadig.
Trig, m. thee, f. ; theeboom, M.
THEANDRIQUE,
a. goddelijk en menschelijk tevens.
* ...THROPE, ns. God en mensch (Jesus Christus).
THE ATIN, nl. theatijner monnik, m.
THEATEAL, a. theatraal, tooneelmatig. "...TEE, M. tooszeel, o. schouwburg, m. schouwplaats ; tooneelkunst ;
verzameling van tooneelstukken, v.; (I.26).slagverband,
o. bak, in.
T111,:BAiDE, f. fig. diepe eenzaamheid, v.
THEIERE, f. thee-, trekpot, ul. * ...IFORME, a. (2) silo thee.
THIISME, m. geloof aan een God, O. * ...ISTE, 111. die
aan het bestaan van een God gelooft, m.
TiamE, m. opgaaf, v. thema, o. stetting, v. opstel ; onderwerp, o. stof, v.

THEMIS, f. (30)

godin der geregtigheid; fig. de geregtia,

heid ; (126) maagd, v.
f. godsregering, priesterregering,v. "...CRAf. leer der goedertierendtheokratisch.
heid van God, v. * ...DOLIT,g, m. (64) hoek-, hoogtemeter,
m. "...GONIE, f. gestachlregister der goden, o. "...LOGAL,
M. roomsch leeraar der godgeleerdheid, m. - E, f. waardigheld van dezen leeraar, v. * ...LOGAL, a. goddelijk; versus
theologales, geloof, hoop en liefde. '...LOGIE, f. godgeleerdheid, v. * ...LOGIEN, M. godgeleerde, theologant, ns. * ...L0GIQUE. a. -MENT, adv. godgeleerd, op eene theologische
vn. over godgeleerdheid spreken.
wijze.
* ...PHILANTHROPE, m. God- en menschenvriend, no.
* ...PHILE, M. die God bemint, vriend Gods, M.
THEOREME, M. (122) stetting, V. * ...RICIEN,
M. bespiegelaar, beschouwer, m. * ...RIE, f. bespiegeling,
beschouwing; theorie, kundigheid zonder uitoefening, v.
* ,..RIQUE, a. - a1ENT, adv. bespiegelend, theoretisch.
THEOSOPHE, ln. godgeleerde, godkenner, lie. * ...SOPHIE,
f. kennis Gods, godenkennis, v.
THERAPEUTIQUE, a. et f. geneeskundig ; geneeskunde, v.
THERIACAL, a. (22) de kracht van den triakel hebbende,
als tegengif. "...AQUE, f. (22) theriakel, triakel, v.
THERIOTOMIE, f. dieren-ontleedkunde, v.
THERMAL, a. tot de warme of minerals scales-en of baden behoorende. * ...MANTIQUE, a. et m. verwarmend ;
verwarmingsmiddel, O.
THERMES, In. pl. (77) warme badstoven, v. mv.
THERMIDOR, 111. (26) Warmtemaand, v.
THERMOMETRE, rn. warmterneter, m. wedrglas, o. thermometer, tn. k ...MOSCOPE, ns. warintegraadwijzer, M.
wanstaltig mensch, M.
THERSITE, M. slecht gevormd
THESAURISER, va. schatten vergaderen.
THESE, f. stetting, v. algemeen voorstel, o. ; (40) thesis, v.
THgURGIE, f. tooverkunst door behulp van goede geesten, v.
TRIBAUDE, f. (104) koehaar-linnen, o.
THoN, us. tonijn (groote zeevisch), M. * -AIRE, M. tonijnennet, 0. * - INE, f. ingezoaten tonijn,
coos- de borst. * ..•RAX, M.
THORACHIQUE, a. borst
(74) borst, v.
THROMBE, THROMBUS, M. (36) adergezwel, o.
THURIFERAIRE, ns. wierookvatdrager, m.
THYM, m. (53) thym, nl. '-PRE, M. (53) boonenkruid, O.
THYRSE, m. klimop, o. Bacchusstaf, M.
TIARE, f. clriednbbele pauselijke kroon, v.
TIBIA, m. (74) scheeobeen, o. *-L, a. detartoe behoorende.
TIC, m. (112) kribbebijting ; (22) stuiptrekicende beweging, v.
TIEDE, a. * - MENT, adv. laauw (ook fig.) ; koel ; flaaitzvelijk.
TIf:DEUR, f. lactuteheid ; koelheid, v. * ...DIR, vie. laauw
worden, verhoelen.
TIEN, pron. le -, la -ne, les -s, -nes, de, het uwe, de
?liven; le - et le mien; het nzijn en dijn.
TIERCE, f. 1/60 eener sekonde, o. ; (109) derde, tens ;
(10) derde proof ; (96) derde, v. " - LET, M. maimstje van zekere roofvogels, 0.. * - MENT, M. verhooging
van een derde ; tiercering, v. * ...CER, va. et n. (136)
room- de derde moat onzspitten ; met eels derde verhoogen.
*...coN, in. awn, tiersje, o. ; zeepkist, v.
TIERS, in. derde, derde man, ns.; lerde deel, o. ; le et is quart, jan en alle ?nan. derde ; le - kat,
(26) de deeds stand. * --POINT, 1ma. driehoek, moo. prisma ; (126) driehoekig zeil, o. * ---POTEAU, Ill. (107)
drieling, m. drietingdeet, v.
TILE, f. stasis ; struik, stronk, steel, Stijl eener z,uil, m.;
pijp van een sleutel; schacht eener pen, v. ; been eener
laars, o. ; stam, no. afkoinst, v. geslacht, o.
THEOCRATIE,

TIQUE, a.

Tilt
slechte paruik, v.
oude
nek-, achterhaar eener vrouw, o. ; kuif
der vrouwen, v. * - NER, va. het achterhaar krullen.
TIGRE, no. tijger, m. * ... GRE a. yetijgerd, gevlekt als een
tijger. * ...GRER, va. tijyeren. * ... GRESSE, f. tijgerin,
v. ; fig. kwaadaardig vrouwspersoon, O.
TILDE, f. bovenstreepje (op letters ens.), O.
TILLAC, no. (126) overloop, no. dek, verdek, O.
TILLE, f. bast van jonye lindeboomen, m. "-R, va. voy.
TEILLER. * ...LEUL, M. /indeboom, ni.
TIMBALE, f. keteltrom, pauk, v. ; soort van beker ; vleeschketel, rn. * ...BALIER, no. pauker, keteltromslayer, m.
TIMBRE, m.klokzonder klepel, v.; klank m. gelaid van
:sulk eene klok, o.; heldere klank, m.; zegel, zegelregt ;
postmerk, o. ; snaren onder eene from, v. mv. ; (116) helm,
m.; fig. hoofd, o. hersenen, v. mv.; it a le - fele, hij
is mal. * ...BRER, va. stempelen, zegelen. "...BREUR, no.
stempelaar, zegelaar, no.
TIMIDE, a. "-MEET, adv. vreesachtig , blood ; beschroomd ;
f. vreesachttgheid, bloodheid , bemet schroom.
schroomdheid, v.
TIMON, no. diisel; (126) helmstok, m. roerpen, v.; fig.
roer, o. *-VIER, m. dtsselpaard, o.; stuurman, M.
TIMOR, a. angstvallig, beschroomd (door vroonzheid).
TINAMOU, in. brasiliaansch hoen, O.
TINE, f. tobbe, v. * - T, m. boom, draagboom, no. "-TTE,
f. kuipje, vlootje, tobbetje, O.
TINTAMARRE, on. geraas, getier, O. " - R, vn. getier maken.
TINTEMENT, no. naklank eener klok, no.; - d'oreille, ruituiting in de ooren, V. "...TER, va. et n. klepsching
pen, klinken ; ruischen, tuiten (van de ooren). "...TIN,
m. geluid eener schel ; klinken van glazen, O. "...TOUIN,
* ...TOIN, M. getuit (der ooren), o. ; fig. onrust, v.
TINTENAGUE, no. tuttnego (zeker metaal), O.
TIPULE, f. waterspin, v.
'PIQUE, f. luis (op schapen ens.), v. * - R, vn. (112) kribbebijten. "--TE, a. gespikkeld.
kribbebijter, m.
TIQUEUR, M. et a. cheval
TIE, no. schietlijn, v. ; schot, O.
TIRADE, f. reeks van woorden, - yedachten; (109) sleping, v.
TIRADE, M. het trekken; trekking (der loterij enz.), v.;
het afdrukken ; drukloon ; jaagpad, o.
TIRAILLEMENT, no. het trekken, sleuren, sleuring, v.;
fig. onzekerheid, twijfelmoedigheid ; besluiteloosheid, v.
* ...LER, va. et n. been en weder trekken, - slingeren;
rukken en plukken; lastig vallen ; ongelijk schieten;
den vijand door klein geweer verontrusten. -IE, f. het
schieten (als voren). "...LEUR, in. handige schieter,
no. -s, pl. Byte troepen, scherpschutters, m. My.
TIRANT, on. koordje eener beurs, o.; trekker ill eene laars ;
schoenriem ; dwarshaanbalk ; spanner, no. spanleder vats
eene trout, o. ; (126) waterdragt, v. diepyang, ra. ;
(In) pees, v.
TIRASSE, f. trek-, sleepnet, O. "-R, vn. et a. met het
treknel op de jagt gaan, - vangen.
TIRE, f. (34) zes stukken batist aan elkander; tout d'une
achtereen, in eenen adem. * --D'AILE, M. snelle vogelvlugt, v. • *-- AUX DENTS, 111. zenuwachtig vleesch,
yeel haar in het vleesch, O. * --BALLE, M. kogeltang,
v. *--BOTTE, m. laarzentrekker, m.
* --BOUCHON,
rn. krasser, m.
in. kurkentrekker, m. "--BOURRE,
* --BOUTON, no. knoopijzer, o. *-- BRAISE, no. (4) kolenijz,er, o. kolenstang, v. *--CLOD, no. nijptany, v.
"—DENT, M. tandentrekker, no. * --FOND, M. (54)
bodemtrekker, m. *--LAINE, m. trekhauk, m. * — LAISSE,

TIGNASSE, f.
TIGNON, In.
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veel
sterk zuipen. *--LIGNE, m. trekpen, v. *--LIRE, f.
aarden spaurpot, m. - R, vn. zinger als een leeuwerik.
"- MONDE, f. vroedvrouw, v. *--moeLLE, m. mergtrekker. M. "--PIED, M. (93) spanriem, m. "--FLOMB, no.
(29) loodtrekker, m. " - TETE, in. (148) koptrekker, no.
"--.VEILLE, f. (126) valreep, v.
TIRER, va. trekken, vosrt-, of-, op-, toe-, uittrekken ;
uithalen, rekken ; uitpersen; inzuigen ; schilderen, afbeelden, boetseren; drukken, afdrukken ; scheppen ;
tappers, aftappen ; melken ; afstammen. *-, va. et n.
schieten, afschieten, losbranden, lossen ; (een wissel)
trekken; trekken, loten ; - des armes, schermen.
vn . gaan (zich uitstrekken) ; spannen ; zweemen, gelijken. SE -, S'EN
vrf. zich er-uit redden ; se - de
pair, zich boven zijns gelijken verheffen.
TIRET, no. snoer, o. ; lies, v. ; (98) koppel-, verbindings-,
scheidteeken, O.
TIRETAINE, f. tirentaai, tieretein (stof), v,
TIREUR, M. schutter, jager; trekker (van een wissel), m.
TIROIR, m. schuif-, treklade, v. ; (68) tweede gelid, o.
* -ROLLE, f. (114) schepnet, O. * -RONIEN, a. verkortend (van schriftteekens).
TIRTOIR, in. (54) klenzhaak, no.
TISANE, f. gerstedrank, no. -water, O.
TISEUR, ra. stoker, m.
TISON, M. stuk gedeeltelijk afgebrand hout, o. ; - de
discorde, fig. stokebrand, no.; cheval tisonne, donkergrijse schimmel, no. "-NER, va. het vuur ornhalen.
"-NEUR, M. die gaarne het vuur omhaalt. "-NIER,
M. smirk koolijzer, O.
va. weven ; kart oplegTISSAGE, M. het woven.
gen, - werken. "...SERAND, in. wever; linnenwever,
-ERIE, f. wevershandwerk, o. ; linnenweverij, v.
Tisso, m. weefsel (ook lig.), o. ; reeks, aaneenschakeling,
"-RE, f. zamenweefV. *-, p. et a. yeweven, gewerkt.
sel ; zamenstel, O. * -TIER, (RUBANIER), M. lintwerker,
wever,
TITHYMALE, m. (53) wolfsmelk, v.
TITILLANT, a. kitteliy, prikkelend. * ...LATION, f. (22)
kitteling , prikkeling ; pareling, Byte borreling 1,van wijn), v.
* ...LER, va. et n. kittelen; parelen (van wijn).
TITRE, no. titel, no. opschrift, o. ; naam (van een boek)
in. ; titelblad, o. ; titel, in. waardigheid, v. ; bewijs
blijk, o. oorkonde, v. ; refit ; voorwendsel, o. ; aanspraak ;
keur, gehalte, v. allooi, o. ; en -, van regtsweye ; we,
kelijk, eigendommelijk ; a - d'office, ambistvege, ambtsa. een titel hebbende. "...TRER, va. een
halve.
valeeretitel geven. * ...TRIER, no. die valsche titels
sche bewijzen bijbrengt, - maakt.
TITUBATION, f. (101) wankelinq, beving, v.
TITULAIRE, a. et in. titelvoerend ; -voerende,titularis, M.
TOAST, (TosTE), no. yezondheid (die toegedronken wordt),
v. "-ER, va. porter un
gezondheid dri.zken, een
toast instellen.
Toc, m. tiktakspel, o. ; doffe klank, M.
TOCANE, f. voorloop van wijn, m. *...COLON, no. granuwe
lijster, m.
TOCSIN, no. brandklok, alarmklok, sto•nzklok, v.
TOLE, f. tabbaard, tabberd (der Romeinen); toga, in.
TOHU - BOHU, M. chaos, no. algemeene verwarring, v.
To', pron. gij, u; jij, je.
TOILE, f. lijnwaad, dock, linnen, o. ; gordijn, v. scherm
voor een tooneel, o. ; toiles, jaylnetten, a. mv. ; prelart, - a voile, (126) presenning-, zeildoek, o. ; - circle, gewast linnen, o. ; - crue, ongebleekt linnen;
32
f. teleurstelling, v. * --LARIGOT, adv. boire
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- d'araignee, spinneweb, o. ; - de coton, katoen, 0.;
- rinte, sits, grond van kanten, m. "-RIE,
f. linnenteaar, V. -handel, m. "...LETTE, f. kap4afel,
v. toilet; linnen tafelkleed, o.; kleeding, v. opschik, m.
f.
* ...LIER, m. linnenwever, -kooper, m.
linnenweefster, linnenkoopster, v.
TOISE, f. vadem, m. halve roede, v. *...sE, tn. meting (in
bij
vademen enz.), v. "...BEE, va. bij den vadem
de roede meten, vademen. * ... SEUR, m. meter, in.
scheerTorso e, m. schaapsvacht (met de wol) ; vlies, o. ;
wol, v. ;
d'or, gulden vlies.
Torr, m. dale; fig. huis, o. woning, ► .; - a cochons,
varkenskot, o. 5-UEE, f. dakwerk, o.
TOLE, f. geslagm plaatijzer, 0.
TOLERABLE,
-KENT, adv. verdragelijk, lijdelijk;
dragelijk. "...RANCE, f. verdraagzaamheid, toelating,
tolerantie, v. "...RANT, a. verdraagzaam. -ISME, m.
stelsel der verdraagzaamheid, o. "...RER, Va. verdragen, dulden, lijclen, toelaten.
TOLET, TOULET, in. (426) houten dot, M. "r-S, M. pl. (126)
riempennen, v. nay."...LETIERE,f.(126) roei- ,dolklamp,v .
m. getter, geschreeuw (der menigte tegeniem.),o.
TOMAISON, f. (10) aanwijzing van het deel, v.
TOMBAC, m. spinsbek, o.
TOMBS, f. zerk, v. grafsteen, m.; grafstede, tombe, v.
graf, o. "...BEAU, m. grafstede, v. graf, o. * - LIER, m.
karreman (eener vuilniskar), m. "...BER, vn. vallen,
nedervallen, -storten; invallen; toevallen; geraken ;
mavervallen; - d'accord, het (met iem.) eons zijn;
lade, ziek worden. * - REAU, m. vuilniskar, v.
TOME, rn. deel, boekdeel, o. ; faire le second - de q.,
iemand in iets gelijken.
TOMENTEUX, a. (53) wollig, viltig.
TOMOTOCIE, f. keizersnede, v.
TON, m. loon, klank, ni. geluid, o. stem ; zangu ijze, v.;
beschaafde manieren, v. mv. loon, m.; (22) spanning,
natuurlijke vastheid, v. ; (92) graad, m. kracht, v. (der
schakering).
TON, TA, prop. uw, uwe.
TONALITE, f. tooneigenschap, v. "...RION, m. (77) loonflail, v.
TONDAGE, m. het (taken) scheren. * ... DAILLE, f. afgeschoren wol der schapen, scheerwol, v. "—DEUR, tn.
scheerder, m. "...DRE, va. 'scheren, afsclzeren.
TONIQuE, a. (22) spannend. "-, m. (100) grondtoon,
TONLIEU, tn. standgelcl, marktgeld, o.
TONNAGE, in.
Engeland) lastgeld, tonneregt, o.
TONNE, f. ton, v. vat, o. "...NEAU, m. ton, v. vat, 0. ;
(126) ton, v. last, o. "-LAGE, m. fustaadje, v. * -LEE,
va. met een net vangen (patriizen); met list vangen.
5 -LEtR, rlr. patrijsjager nzet netten, m. * - LIER, in.
kaiper, m.
TONNELLE, f. patrijzennet ; zomerhaisje, prieel, o. ; ovenmond, m.
f. k.uipershandwerk, o. kuiperij, v.
TONNER, vimp. et n. donderen ; uitvaren, razen, tieren,
met eerie donderende stem spreken,bulderen.'...NERRE,
rn. donder; bliksern, rn.; staartstuk (van een geweer), o.
TONSILLES, f. pl. keelklieren, v. mv. "...SURE, f. kruinschering, kale kruin, v. - R, va. de kruin scheren.
To -NTE, f. schering der schapen, v.; scheertijd, m.; afgeschoren not, v.
TONTINE, f. toenemende lijfrente, v. * ... VIER, nr.
RE, f. deelhebber -, us. deelhebster in eerie tontine, v.
* ...T1SSE, f. scheerwol op behangsels, v. "...TORE, f.
scheersel der lakens, a. ; scheerwol, v. ; afgesneden takken, m. mv. ; (126) bogt van een schip, v.

TOR.
TOPAzE, f. topaas, in.
TOPE, int. top! welaan! 5 -R, Vn. (96) den inzet houden ;

toeslemmen, een voorslag aunnemen.
TOPINAMBOUR, m. (soort van) aardappel, in.
TOPIQUE, a. et m. (22) uiterlijk, uitwendig;

uitwendig
middel, o. *-s pl. (82) verhandeling over de gemeenplaatsen der oude schrijvers, v.
TOPOGRAPHE, rtr. plaaisbeschrijver ; landschapschilder,
"...GRAPHIE,f. plaatsbeschrijving , v. "...GRAPHIQUE,
a. plaatsbeschrijvend.
TOQUE, f. soort van vilten hoed. in. - mists, v. *...QuEE,
va. aanroeren, slaan. "...QUET, tn. kinder-, vrouwenmutsje, o.
TORCHE, f. fakkel, toorts, v. ; pekkrans, rn. ; stroowisch,
v. *-cuL, m. aarswisch,v. 5 -NEz, m. prang-, nijpijzer
der paarden; o. 5 -PINCEAU, m. penseellapje, 0. "--POT,
m. graauwe specht, v. "...CHER, va. wisschen, afwisscheh ; afvegen; met klei bepleisteren. "...CHERE, f.
hooge knaap stomme knecht waarop nien het wasLicht stelt, m. * ...CHIS, m. pleisterklei, v. "...caorr, m.
winch-, wrijflap, wrijfdoek ; vaatdoek, m.; fig. morsig
wijf, o. vuile prij, V.
TORCINER, va. (143) heel wringen.
TORDAGE, m. het twijnen van zijde. * ...DEUR, m. twijnder, M. "...DEUS E, f. twijnster, v. "...DOIR, in. twijnstok, m. "... DRE, va. wringen, draaijen, om-, verdraaijen; verwringen ; twijnen ; afdraaijen ; verwrikken.
TORE, tn. (13) voetring eener zuil, m.
TORMBNTILLE, f. (A) witte wilde maluwe, v.
TORON, TOURON, rn. streng, kabelgaren, v.
TORPEUR, f. verstijving, gevoelloosheid, v. "...PILE, f.
krampvisch, rn. "...QUER, va. tabak spinnen.
m. donner le -, misleiden. "...QUETTE, f. in stroo
gepakte zeevisch, m. "...QUEUE, m. tabakspinner, m.
TORR E.. FACTION, f. drooging, v. "...RP.FIER, Va. roosten,
droogen ; branden (koffij).
TORRENT, tn. vloed, watervloed, -stroom, In.
verzengde luchtstreek, v.
TORRIDE, a. zone
heete
Tons, TORT, • a. gedraaid; getwijnd, gewonden; omgedraaid, verdraaid, scheef; verrekt.
TORSE, f. slangsgewijze gedraaid hoot, o. *-, rn. romp
(van een beeld ens.), tn.; gedraaid week, o. ; gedraaide
zuil, v. *-E, va. slangs-, schroefsgewijze maken.
f. wringing, buiging, v.
TORT, in. onregt, ongelijk; nadeel, o. schade, v..;
ten
onregte, zonder reden; a - et a travers, onadv.
bedachtelijk, in het honderd, in het wild.
stijve hats; schijnheilige,
TonTicoms, tn. scheeve
ToRTiri, rn. (116) krans om een moorenhoofd, m. * - E,
a. (53) van zelf draaijende. " - LAGE, in. verwarde
voordragt, v. * - LEME14T, rll. draaijing, kroznzning,
kroniceling ; omwinding, wringing, vtechting ; draaijerij,v.uitvlugten,v. my. * - LER, va. draaijen, krommen,
omwinden, wringen, kronkelen, vlechten ; onzwegen
uitvlugten zoeken. 5 - Low, m. hoofdwrong voor boerenmeiden, v. ; sloofje ; jong dorpsnzeisje ; dienstmeisje, o.;
spijkers om een kofferslot, m. mr.
TotsTIN, In. tapijt van getwijnde wol, o.
TORTIONNAIRE, a. onregtmatig, geweldcladig.
TORTIS, m. zamengedraaide draden, rn. mv.; bundel ;
wasstokje, 0.
gevlochten bloernenkrans, m.;
TORTU, a. kronz,scheef, mismaakt ; verkeerd. " - E, f. schildpad, v. ; (25) stormdak, 0. * -ER, va. lcronz maken,
krommen. * -EUX, a. * -EUSEMENT, adv. krom, bogtig,
met bogten. * - osrrE, f. kromte, bogt, v.
TORTURE, f. loitering, kwelling, marteling ; pijn-, fol-

TOU.
terbank, v. *-R, va. pijniyen, folteren; verdraaijen
(een tekst).
TORULEUX, a. langwerpig.
ToRY, m. Tory, koningsgezinde (van de behoudende par.
tij in Engeland), in. * - SME, m. behoudend stelsel, O.
TOSTE, rn. POSTER, va. et n. voy. TOAST, TOASTER.
TOSTB, f. roeibank in eene sloep, v.
ToT, adv. spoedig, straks, dadelijk, terstond, ras, dra;
bij tijds, vroeg; - ou tard, vroeg of laat; trop si
. plus -, to vroeg ; zoodra ; vroege•, eerder.
TOTAL, a. * -EMENT, adv. geheel, gansch, volkomen , geheellijk, ganschelijk. *-, m. *--ITE, 1. gelled, o. ; gansche geheele som, v.
TOTON, us. draaitolletje, O.
TOUAGE, M. (126) het boegseren. * ... AILLE, f. hand-,
roldoek, ru.
TOUCHANT, a. treffend, aandoenlijk, zielroerend. *-,
prep. ten aanzien, aangaande, betreffende, over.
TOUCHAU, M. (32) toetsnaald, v.
TOUCHE, f. greep, v. ; toets, m. proef ; wijspen; grift,
griffel; penseelstreek, v.; het opleggen der kleuren, van den drukinkt ; zweepslay, slag, m. houw, v. steek,
m. ; drift vet to ossen, v. ; pierre de -, toetssteen, M.
TOUCHER, va. et n. raken, aanraken, aantasten, aanroeren; voelen, slaan, drijven (van vee) ; (10) den inkt
met de ballen strijken; (goad) toetsen; (geld) ontvangen; (klavier enz.) spelen ; raken, aandoen, *roeren,
treffen, bewegen; betreffen, aangaan ; reppen, melding
maken; met kracht schilderen; reiken, raken, nabij
digt bij zijn; nabestaande verwant zijn; aandoen,
aanlanden ; raken, stooten ; touchez lh, daar is mijne
hand. SE -, vrf. et r. zich elkander aaaroeren; tegen -, aan elkander stooten, ligyen ; se - dans la main,
elkander de hand geven tot verzoening.
TOUCHER, in. gevoel, het gevoelen ; (109) wijze van spelen, v.
TOUCHES, f. pi (76) klavieren, o. inv.; /uit-ste/snaren, v. my.
TOUE, f. (126) het boegseren;- veerschuit, pont, v. * ...gE,
boegseerljn, v. werptros, M. * ...ER, va. (126) boegseren.
"...EUR, "...EUX, M. boegseerder, m.
TOUFAN, in. (126) dwarlwind, M.
TOUFFE, f. bos (haren, vederen ens.), bundel, m. ; lommerrijk geboomte, O. "...FEUR, M. walm, in. * ...FU, a.
dik, digt (van geboomte enz.).
Toun, TOUC, M. turksche standaard, paarclenstaart, m.
TOUJOURS, adv. altijd, altoos, immer, steeds, gedurig ;
intusschen, echter, evenwel ; - est-il, zooreel is zeker.
TouP.E, f. dof (haar), M. "...PET, M. half, lok, v. * ...PIE,
f. weep-, priktol, in. vn. draaijen,zventelen.
* ...PILLON, m. lokje, haarlokje, kuifje, O.
TOUQITE, f. haringbuis, V.
TOUR, f. toren, kerktoren; (152) toren, m. *-, m. om-,
ronddraaijing, v. omloop, in. ; reis, v. reisje, o. ; omtrek, in.; goochelkunstje, o. handgreep ; beurt, v. wiel,
o. draaibank, -schzjf, v. ; windas, o. katrol, rol ;
draaijing, wending, v.; fig. trek, streek, in. poets, v.;
draaiplankje in een klooster, o. ; - is
beurtelings,
bij beurten ; faire ses quince -s, drentelen, treuzelen;
fait au -, betallig, netjes ; - de cheveux, toertje haar,
o. ; - de eon, halskraag; - de gorge, boezem, strook,
no. ; overhentdje, o. ; - de lit, behangsel van een bed,
o. ; - de promenade, wandeling, v.; - du bAton, bijvalletje, buitenkansje, emolument, O.
TOURAILLE, f. (15) droog-eest, M. * ...RAILLON, M. (15)
most, O.
TOURBE, f. turf ; hoop, m. menigte, v. "...BEUX, a.
turf
turfachtig.
f. veengroncl, no. -land,
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in. dwarl-, wervelwind, m. draaikolk,
v. maalstroom, m. (ook fig.).
TOURD, m. * -ELLE, f. soort van Ulster, m.
TOURDILLE, a. grin -, (86) lijstergraauw.
TOURELLE, f. torentje, O. * ...RELLE, a. met torentjes yourzien. "...RER, va. (79) rollen. * ...RET, M. wieltje, spinne- wiel, o.; draaibank, spit, v. ; kinhaak aan een gebit, m.
"...RIERE, f. oppasster, portierster in een klooster, v.
k ...RILLON, m. spit, V. as, oor, . "...RISTE, M. et f.
O.

* ...BILLON,

reiziger, m. reizigster, V.
m. kwelling, straf, plaag ; pijn , kwaal, v.
;ook fig.). "-R, f. storm op zee, M. * -ER, va. kwellen,
niartelen, plagen, folteren ; lastig vallen, verontrusten;
heviglijk been en weder schudden, slingeren. SE -, vrf.
zich kwellen, plagen ; (van hoist) opkr:mpen. * -EUX,
a. onstuimig. "-IN, m. (1N) buegsprietstang, v.
TOUR.NAGE, m. (126) kruishout, O. * ...NAILLER. vn. been
en weder drentelen. "...RANT, in. kromte, bogt, v. hook
, van eenc straat of een weg, m. ; draaikolk ; keerruintte, v. draai (van een rijtuig), m. -, a. omloopend,
draaijend. "...NASSER, va. gladdraaijen (porselein).
TOURNE, f. (46) troefkaart, v. *- a GAUCHE, m. sehroefsleutel, 0i. * -BRIDE, in. herbarg bij een slot voor de
bedienden, v. "-BROCHE, no. draaispit, loopend spit,
o. ; koksjongen die het spit draait, M.
TOURNg, a. bien
mismaakt ;
welgemaakt ; mal
bedorven (van wijn). * -E, f. reis, v. reisje (door een,ge
plaatsen in ambtsbezigheden), O.
TOURNEFEUILLET, M. teeken
lintje in een boek, o.
in een
slijpstaal, O. * ....MAIN, M. en un
onizien, in een oogenblik.
TOURNER, va. draaijen, wenden, keeren omkeeren, ontwenden, omdraaijen ; omtreklcen ; omsingelen ; draaijen
(ivoor enz.). *-, vn., et a. SE -, vrf. draaijen, keeren ;
omwentelen ; veranderen ; beginnen rijp to worden ; bederven (van wijn) ; outer worden, schiften ; zich omkeeren, zich onswentelen, - keeren, - wenden ; zwenken ;
fig. eene wending nemen.
TOURNESOL, M. zonnebloem, v. ; lakmoe4, blaauwsel, O.
TOURNETTE, f. haspel, in. draaistel, o. ; kooi van een
eekhorentje, v. i ...NEUR, in. draaijer, wiel-, ivoordraaijer, m.
TOURNEVENT, rn. gek op een schoorsteen, M. * ...VIRE,
f. (126) kabelaring, v. *...vis, m. schroefdraaijei, m.
TOURNIQUET, in. draai-, kruisboom (op weyen), no. ; werveltje, O. - -NIS, M. (112)draai-, wentelziekte, v. * ...NISSE, f. (13) tusschenstander, M.
TOURNOI, M. ridder-, steekspel, O. k -EVENT,' m. wending, draaijing ; kromte, draaikolk, v. ; - de tete,
duizeligheid, v. * -R, m. c130) draaistok, M.
* -S, m. (eert.) fransche re,1cenmunt, v. ",..NOYER, vn.
onsloopen, oinclraaijen. "...NURE, f. wending ; howling,
zwier, v. ; draaiwerk, O.
TOURTE, f. taart, v. * ...TEAU, M. raap-, lijn-, oliekoek,
* -REAU, M. tortelduifje, O. * -RELLE, f. tortelduif,
v. ; - is collier, indiaansche tortelduif, v. "...TIE RE, f.
taartepan, V. "...TOIRE, f. (44) soort van spitsroede, v.
*...TousE, f. strop, m.
TOUSELLE, f. soort van spelt, onObaarde tarwe, a.
TOUSSAINT, f. Allerheiligen(feest), O.
TOUSSER, an. hoesten, kugchen. * -IE, f. het hoesten, kugchen. '...SEUR, in. kugcher, M. * ...SEUSE, f. kuchster, v.
Tour, in. het geheel, altos ; het voornaamste; faire va
alles wagon. "c-, a. geheel, gansch, al; elk, ieder ; point
du -, geenszins ; rien du -, niet met al ; apres
eindelijk ; - le monde, iedereen. '-, adv. geheel, geheellijk ,
TOUROIENT,
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gansch, ganschelijk, volkomen, heel, zeer ; hoe, hoezeer,
hoe ook; - h fait, geheel en al; - a point, - h propos,
juist van pas ; - au moins, ten minsle ; - au plus, ten
hoogste, uiterlijk; - aupres, - contre, heel digt bij;
has, heel zachtjes; - haul, overlaid ; - beau, zacht
- seat ! zachtjes ! - comme, geheel als ; - court, kort af,
met een woord ; - de bon, in ernst ; - doux,/angzaam.
TOUTE - BONNE, f. salie; (snort van) peer, v. * .., - EPICS,
f. Jamaika-, wonderpeper, v.
TOUTEFOIS, conj. echter, evenwel, nogtans.
'fOUTE-PRISENCE, f. alomtegenwoordigheid, v. *...-runSANCE, f. almagt, v. alvermogen, O. "...-SAINE, f. (53)
St. Janskruid, Koenraadskruid, O. * ... - SCIENCE, f. alwetendheid, v.
TOUT-PUISSANT, a. almagtig, alvermogend. *-, m. de
Almagtige God, m.
TOUT-OU-RI EN, M, (1391 slagwerk om to doen repeteren, O.
TOU-TOU, m. (97) . hondje, kedertje, o.
Toux, f. hoest, m. kuch, v.
ToxiooLoofE, f. leer -, kennis der vergiften, v.
TOXIQUE, M. (50) gif, verglf, vergift, o.
TR ABAN, ui. trawant, m. *...BE, tn. vuurkolom, v.
TRAC, M. gang, tred (e'ens paurds), in. ; spoor (der beesten), O.
TRACAS, us. qedruisch, leren, o. ; moeite, beslommering,
vn. zich reel moeite
v. * - SER, va. plagen, verontrusten.
om niets geven; twist maken, krakeelen; zwaar werken
(van eon whip). * - SERIE. f. kwaadaardige trek, m.
slechte handelwijze, v. ; krakeel, twist, M.
TRACASSIER, ni. wargeest, krukeeler,
blijk, o.;
TRACE, f. spoor, voetspoor, 0. voetstap,
schets. afteekening, v.; fig. indrttk, tn. voetspoor, o.
MENT,
in.
schets
van
een
vestingwerk,
v.
"
*...og, nt.
het afschetsen. * ...0 ER, va. schetsen, afteekenen; (letters) trekken, schriken; den weg bunco, het voorbeeld
vn. (van boomen) langs den growl groeijen.
geven.
* - RET, * - LET, m. linieerpen, v. steekijzer, O.
TRACWEE - ARTP,RE, f. t74) lonripijp, v.
TR AcOIR. ni. graveerpriem, steekbeitel, m.
TRAC'PATION, f. behandeling, v. * ...TION, f. (119) het
trekken.
TRADITION, f. overlerering, mondelinge overlevering ; terhandstelling, uitlevering, v. * - N AIRE, m. verklaarder
van 'de H. S. door den Talmud, m. '-NEL, a. - LEMENT, adv. bij orerleverzng, daarop gegrond.
TRADUCTEUR. M. vertaler, overzetter, translateur, m.;
jure, beeedigd translateur. * ...TION, f. vertaling,
overzetting, vertolking, v.
TRADUIRE, va. et n. vertalen, overzetten, vertolken ; overbrengen, -voeren; (voor het geregt) doen verschijnen.
* ...SIBLE, a. vertaalbaar, over to zetten.
Tx AFIC, m. handel, ni. nering, koopmunschap, v. ; fig.
ongeoorloofde handel, tn.
handelaar,
koopman, M. * ...FIQUER, vn. et a. handelen, handel
drijven; verhandelen.
TRAGACANTHE, no. (53) dragant, boksdoorn, M.
TRAGI, DIE, f. treurspel, o. ; droevige gebeurtenis, v.
rn. -.NE, f. treur(spel)speler, m. -speelster, v.
TRAGI-COMV.DIE, f. blijeindend treurspel, O. "...-COMIQUE,
a. trettrblijeindend.
TRAGIQUE, a. tot het treurspel behoorende; rampz,alig,
treurspeldichter, m. *-, m. het
noodlottg ; auteur
treurige ; treurspeldichter, in. *-3IENT, adv. treuriglijk,
rampzaliglijk.
TRAHIR, va. verraden; se - soi-metre, zich zelven verraden.
f. verraderij, v.; verraad, o.

TRA.
TRAILLE, f. gier-, vliegende brug, v. ; gierhrugtouw, O.
* -R, va. in gene lijn rukken. *- T, m. touwraum, o.
TRAIN, m. gang, Erect, pas ; stoet, sleep, us. gevolg, o.

/evenswifze, v. ; (87)
trein ; gang, loop van zaken,
onder-, voor-, achterstel, o. ; sled (op eene werf), v.;
de boil flotte, houtvlot, 0.; mettre
(10) opstal,
tegelijk, op
en - , aan den gang helpen, tout d'un
denzelfden tijd.
TRAiN AGE, m. slederaart, v. "...WANT, a. slepend: kwijnend. "...NASSE, f. sleepnet, o. "...NE, f. sleeptouw, O.
* ...NEAU, M. slede; narreslede, v.; sleepnet, o. ; zegen,
v. ; course de - , sledevaart, v. * ...Ng E, f. spoor, o.
lange streak van sets dat gestort is, tn.; loopje buskruid ;
loopend your, o. "...NE - MALHEUR, M. ongelukskind, o.
-vogel, Ill. * ...NER. va . et n. slepen, trekken. voorttrekken, near zich halm; slepende holden. ophouden, uitstellen, op den grond slepen. rend sl;ngeren; dralen;
kw;jnen, sukkelen : ,(68) tichteraan komen. SE - , vrf.
zich voortslepen. krttipen, voortkruipen. * ...NEUR, M.
achlerblijver, strooper (van soldaten); vogelvanger met
een sleepnet, tn.
TRAIRE, va. melken.
TRAIT, nt. pijl, schicht, m.; werpspies; trekzeel, v. trekleder, o. streng (der paardentu;gen); penseelstreek,
v. ; trek, haal (met de pen ens.) ; (152,15:3) trek ; heal
(met de zaag), trek van het aangezigt karaktertrek;
historische trek, in. ; 7,00/ . ./, O.; daad tong streek,
pots, poets, v. *-, a. or - , argent - , good-. zilverdraad,
no.; dessin au -, teekening z nder schaduw, v.
TR AITABLE, a. handelhaar, spraakzaam, gemeenzaam;
smijdig, gelzvee. *...TANT, tn. pachter, unputmeester,
TRAITE, f. lengte van een weq, dagreize, v.; (34) uitvoer,
m.; rot van uitvoer, o.; wisselbrief, m.; (70) afzetting,
waardevermindering, v. ; - des nBgres, neger-, slavenhandel,
TRAITS, 111. Verhandeiiitg, v.; traktaat, verdrag, o. overeenkomst, v.
TRAITENIENT, M. beltandeling, bejegening bezoldiging,
v. ; onthaul, o.; behundeling (van een gekwetste enz.), v .
TRAITER, va. et n. behandelen, beiverken ; bejegenen;
onthalen; een zieke behandelen; handelen,verlzandelen ;
onderhandelen. "...TEUR, in. tafelhouder, gaarkok; slavenhandelaar, in. K...Torrt, in. (54) ringtang, v.
TRAiTR B, * - SSE, on. f. et a. verrader, -es, tn. v.; sierraderlijk, trouweloos, valsch. * ...TREUSEMENT, adv. verraderlijk.
TRAJECTILE, a. tot overvaren dienende. "...TOIRE, f.
kromme lijn, v.
TR AJET, nt. overvaart, v. -togt, m. reize ; (36) wondholte, v.
TRAM AIL, TRIbIAIL, rn. schakel, v. vogelnet, O.
TRA ME, f. (van stoiren) spoel, v. inslag, m.; fig. zamenzwering, v. komplot, o. ; - de la vie, fig. levensdraad,
m. * ...MER, va. doorweven, -schieten, spoelen (stollen);
fig. snteden, brouwen, zamenspannen. * ...MEUR, M. (120)
inlegger, m.
TRAMONTAIN, a. over -, aan gene zijde (ler bergen.
m.;
"...TANE, f. (op de Middell. zee) noordetvind,
noordstar, V. ; perdre la -, van zip' stuk afraken, het
spoor bijster worden.
TRANCHANT, a. scherp; snijdend, hard, afstekend (van
kleur), beslissencl. "-, tn. snede, v. scherp van een mes,
"...CHB, f. Snee, snede ; (9) snee, v.; reepje, o.; snede
van een book, v. ; muntrand; smidsbeitel, no. ; - conf. doortent, snijnzes der boekbinders, O.
snijding, gracht, greppel, loopgraaf, v. -s, f. pl. (22)
snijding krinzping in de darmen, v. ; loopgraven, v. mv
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TRANCHE-FIL, M. (104) schaar, v. snijmes, o.
f. nuad van een schoen, m. ; besteeksel op een boek, o.;

(86) kinketting. tu. -keten, v. "...-FILER, va. ( een boek)
besteken. "...-LARD, ru. spekmes, O. "...-MONTAGNE, M.
pochhans, windmaker, tn.
aan stukken snijden, afsnijden,'
TRANCHER, va. Onij
doorhouwen; voorsniklen; fig. beslechten, een einde
nzaken; - le mot, rondttit zeggen. "--, vn. beslissen:
tn. (93) sniimes, o.
afsteken; kort a fhreken.
nokpan. v. "...CHOIR, m. hakbord, O.
TRANQUILLE, a. "-MENT. adv. gerust. ?Teed:awn; gerusteljk, in stilte. r...msANT. a. geruststellend.
va. gerust stellen. doen bedaren. SE - , vrf. bedaren, zich gerust stellen. f. gerustheid, state,
kalmte, bedaardbeid. v.
TRANSACTION, f. overeenkomst, rninnelijke schikking. v.;
ve•gelijk. willig verdrag, o. *-s, pl. verhandelingen van
een geleerd genootschap, v. mv. "-NEL, a. een i, ergel jk
behelzende. ".. ALPIN, a. aan gene zijde der Alpen.
"...ATLANTIQUE, a. aan • gene zijde des Ocetians.
va. (126) overladen. "...CENDANCE, f,
overwigt, o. uitmuntendheid, blijkbare meerderheid, v.
* ...CENDANT, a. verheven: uitnvintend; geometric -e,
hoogere meelkunde, v. -AL, a. nvertreffend.
TION, f. of-, over-, inschrijving, v. het overdragen.
"...CRIBB, vs, of-, overschrjven.
MANSE. f. hevige angst, In. gronte benaaziwdheid, v.
TR A NSFi:;RER, va. verplaatsen, vervoeren; overdragen.
"...FERT, tn. overbrenqing, v. transport, o. ; overdragt,
v. "...FIGURATION, f. gedaanteverand,ing ; verhee•lijking (ran Christus), v. "-FIGURER, va. van ge'ilaczni. e, veranderen. SE - , vrf. verheerlijkt worden.
* ...FILAGE, iu. (126) marling, v. "...FILER, va. marten. "...FORMATION, I. verandering van gedaante, hervorming v. "...FORMER, vs. verrormen, van gedaante
veranderen. SE - , vrf. verande•d worden ; lig. zich
vermontaten. "...FUGE, 1I. overlooper. M. "...FUSER, va.
overgieten. "...FUSION, f. overgieting, overstorting, v.
va. overtreden. "...GRESSEUR, no. overNed.,r, tn. ".. GRESSION, f. n"ertredinq, v.
TRANSI, a. verstijfd, verkleumd van de koude. "-GER,
va. overeenlcomen, een verdrag rnaken. *-R, va. et n.
bevangen van koude, doen verstijven, (van koude, vrees,
schrik) bevangen worden of verstifren. * - SSEMENT, m.
verstijving van koude, verkleuming, v. * - TIF, a. (98)
bedrikend werkwoord, O. "-TION, f. (81) oververbe
gang, rn. *-TOIRE, a. voorbijaaand, vergankelijk.
akte
TRANSLATEUR, In. vertaler, m. "...TIP, a. acte
van overdragt, v. "...TION, f. verplaatsing, overvoering, v.
TRANSLUCIDE, a. Palm doorschijnend. "...MARIN, a.
overzeescli. "...METTRE, va. overdragen, -laten, -eleven.
".. MIGRATION, f. volksverhoizing, V. "...MISSIBLE, a.
f. overdraging,
voor overbrenging vatbaar.
overbrenging, v. "...MUABLE, a. (90) voor verandering
vatbaar. * ... MUER, va. veranderen, hervormen.
ABILITE, f. (90) veranderbaarheid (der metaten), V.
* ...MUTATION, f. verandering. v. * ...PADANE, a. aan
gene zijde van den Po. "...PARENCE, f. floorzigtigheid,
doorschijnendheid, v. "...PARENT, a. doorzigtig,doorschijnend. m. gel ijnd papier om refit le schriken, O. spons, v.;
geolied papier waaruchter men licht plaatst, O. * ...PERGER, va. doo•steken. -boren." ...PIRABLE, a. voor nitwaseming vatbaar. * ...PIRATION, f. uilwaseming,v. "...FIRER, vn. uitwasemen, uitdampen ; fig. uitlekken,ruchtbaarzvorden. "...PLANTATION, I. verplanting, v.
whet verplanten. "...PLANTER, va. verplanten;

fig. verplaatsen. SE

-,
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vrf, fig. naar een ander land ver-

huizen. * ... PONTIN, a. aan gene zijde van de brag.
TRANSPORT, in. overvoering. overbrenging, overdra,gt verrukking, geestdrift ; ijthoofdigheid, v. ; vaisseau de -,
rn. transportschip, O. "-ABLE, a. vervoerbaar. "-ER,
va. vervoeren, overbrengen; verplaatsen ; afstaan,overdragen ; fig. vervoeren, verrukken. SE -, vrf. zich begeven, zich verplaatsen : in drift -, in rervoering geruken.
verschikken." .. POf. verzetting,
A NE, a. nverrijnsch.
verplaatsing, rersch i kk:ng , v.
"...SUBSTANTIATION, f. verzelfstandiging ; (140) verandering van brood en wijn in het ligchaam van Christus,
v. * ...SUBST NTIER. vs. verzelfstandigen, van irezen
Moen veranderen. "...SUDATION, f . ititzzveeting. v. "...SUDER. vn. uilzweeten. "...VASER, va. oingi el en, overgieten,
oversteken. "... VE: , S A L a. (64) "...VERSE, a. (74)
dwars donrsnijdend, dwars doorloopend. -EMENT, adv.
overdwars, sowing.
TRANTRAN, tn. sleur. v. trant, m.
TR SPAN, in. trapportaal, o. drempel. tn .
TRAPC:ZE, al. (64) ongelijkzijdig vierkant,o.
in. (64) ongelijk guadratuur, M.
TRAPPE, f. vtadear ; k'ep. v. lui lc, rallu;k, o. ; schtti fdeur, v.
-venster, o. ; vat, knip, M. "...PISTE, tn. trappist
(monnik), m.
TRAPU. a. dik. genet, ineengedrongen.
TRAQUE, f. klopjagt, v. " - NARD, tn. snort van telgang
va.
eons paards; vat rosy stinkdieren,
(44) door oms .ngeling jugen, op de klopjagt zijn.
* ...QUET, ni. vat, knip,
klnpjager,
"...QUEUR,
onrust. v. inolenklepper,
wondmiddel, O.
TR ALIMATIQUE. a. reniede
onstitimige wind, m.
TRAV ADE, f. (126) veranderlijke
TRAVAIL, in. (pl. TRAVAUX), arbeid, in. werk, o. moeite,
v.; urbeid, barensnood,• m. *-, (pl. TRAVAILS), noodstal, tn. travailje, v. " - LER, vn. arbeiden, zverken; opI krimpen; Olen, onstuimig zijn (ran de zee); lijden
(vein de long); moeijelijk verteren (van de maag) ; veel
interest opbrengen (van geld); verschielen (van kleuren).
*-, va. bewerken, bearbeiden; plagen, vervolgen, verontrusten. SE - , vrf. zich afzverken; zich verontrusten,
zich kwellen. " - LEUR, tn. arbeider, blokker ; schansgraver, in. * - LEUSE, f. arbeidster, v.
TRAVAUX, ut. pl. buitenwerken, verschansingen, o.v.mv.;
- forces, dwangarbeid, in.
TRAVE, f.'(13) ruintte tusschen twee baleen, v.
. TRAVERS, 111. breedte ; schuinte, scheefheid, ongelijkheid;
fig. verkeerdheid, kuur, wonderlijkheid van geest, v.;
tegenspoed, rn.; 'a -, au -, dwars, midden ; de -, scheef ;
verkeerd; en -, dwars over keen, kruiselings : par le -,
(126) vlak over. " - ABLE, a. door -, over to gaan. " - ANT,
tn. arm der weegschaal. tn. ; (114) net in het zand, O.
" - E, f. dwarshout, o. -balk, m. ; dwarsweg, m. -pad,
o. ; tegenspoed, m. wederwaardigheid, v. ; a la -, onf. overvaart (ter zee), v.
voorziens, onverwachts.
* - ER, va. dwars doorgaan, - overgaan, - raven, rijden ;
doorreizen, -trekken, -dringen, -kruzsen; dzearsboomen,
verhinderen. *- IER, a. vent -, tegenwind, m.;
barque traversiere, veerschuit, v. ; nate traversiere, dwarsflurt, v. *-IN, m. hoofdpelaw, v.; waagbalk, tn.; dwarshost, o. * - INE, f. bindbalk, tn.
TRAVESTIR, va. verkleeden, vermommen ; anders inkleeden (een verheven dichtstuk in kluchtige verzen, enz.).
SE -, vrf. zich verkleeden, zich onkenbaar makers. "...TISTRANSPOSER, va. rerzetten, verplaatsen.
SITEUR, m. overbrenger, tn.

SEMENT,

tn. verkleeding, v.
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TRAVON, M. (13) draag-, hoofdbalk, w. * ...VURE, E. (126)
vooronder, o.
TRAyoN, m. speen (eener koe, geit enz.), v.
TEiBucHANT, a. (70) volwigtig, overwigtig. * ...CHER, vn.
struikelen; overweaen, overslaan. * ...CHET, m. goadschaaltje, o. ; vogelknip. meesval, m.
TRFILER, va. draadtrekken. * -IE, f. draadtrekkerij, v.;
draadmolen, no. * ...LEUR, M. draadtrekker, M.
TRP,FLE, M. klaver, v.; klaverblad, o.; (.46) klaveren, v.
TRIPLE, a. als een klaverblad. * ...FLER, va. (70) overstempelen.
TRCIFONCIER, M. grondheer, M. * ...FONDS, M. groncletgendonz, m.
TREILLAGE, M. traliewerk,staketsel, o.
traliewerk -,
latwerk maken. *-uR, m. maker van traliewerk, M.
TREILLE, f. wijngaard, m.; pried met een wijngaard
bedekt, o. ; jus de la -, fig. druivennat, o. wijn,
TREILIS, M. tralien, v. my.; trielje, v. grf linnen, 0.
* -SER, va. betralien.
TREIZE, a. et in. dertien ; dertiende. * ...ZIC.:ME, a. et m.
dertiende ; dertiende deel, o. -MENT, adv. ten dertiende.
TRELING AGE, M. (126) zwigting, v. * ...GUER, va. (126)
zwigten. vasthechten.
TRELUCHER, vn. (126) Open (der zeilen).
TRf, MA, m. (98) deelteeken, o. ; un
eene e met twee punten.
TREMBLAIE, f. abeel-, populierbosch, o. * ...BLANT, a.
bevend, rillend, sidderend.
ru. tremblant in een orgel, o. -E, f. sidderaal, M. * ...BLE, m. abeel-, populierboorn, M. * ...BLEMENT, M. beving, siddering, v.;
(109) tremblant, a. ; - de terre, aardbeving. * ...BLER,
vn. beven, sidderen, schudden, dreunen ; rillen. * ...BLEUR,
M. bever ; vreesachtige, no. -s, kwakers, m. mv. * ...BLOT ANT, a. sidderend, bevend. * ...BLOTER, vn. beven,
rillen, huirerig zijn.
TRMEAU, tn. (113) ruimte tusschen de schietgaten, v.
TRE" MIE, f. trechter
tremel van een molen ; trechter
voor het zoutmeten, no.; vogelzaadbakje, a.
TRI7:MOUSSEMENT, rn. beweging, schudding, v. *...sEROP
vn. fladderen, klap2vieken. SE -, vrf. * ...SOIR, M. werktuig om zich in cane kamer beweging te verschaffen, o.
TREMPE, f. harding - ; hardheid van ijzer en stacti ;
doorweeking van papier, v. ; fig. acrd, m. in. borst, v.
a. doorweekt, doortrokken, door en
door nat. "...PER, va. weeken, indoopen, nat maken,
bevochtigen; harden. -, en. weeken, te weeken liggen;
- dans,
deel hebben (aan een komplot). "...PERIE, f.
(10 ► vochtkarner, V.
rn. iveekkaip, v. ; leukwater, 0.
* ...PLIN, m. sprzngplank soar koordedansers, V.
...POIRE, f. weekkuip der blaauwverwers, v. * ...PURE, f. gewigt van een nwlen, o.
TRENTAIN, rn. (in het kaatsopel) dertig. * --E, f. dertigtat, 0. "...TANEL, in. soort van verfplant, v. "...TE, a.
et tn. dertig ; dertigste. "...TIEME, a. et as. dertigste;
dertigste deel, 0.
TRIou, in. (126) vierkant galeizeil, storrnzeil, 0.
TRI:1PAN, In. herse;iboor, v. tree aan, nt. ; het trepaneren;
steen-, muurboor, V. P - ER, va. eene open:ng in de heroenpan 771 aken.
TRfj'AS, m. orerlijden, rerscheiden, o. dood, m. *-SE, rn.
overledene, in. * - sEn, vn. sterven, oeerl,Jden.
TIC:PIDATION, f. (2:2) hoeing, V. ".:.PIED, nl. driemet, ni.
treeft, v. "...PIGN EMENT, it1. trappeling, v. *...PIGNER,
vu. stampeoeten, trappelen. "...POINT, as. - E, f. rand
van een schoen, ra. brandzool, V. "...PORT, la. hekstuk, o.
TRLs, adv. zee'', heel.
TRf:-SEPT, 111 (46) trissetopel, o.

(126) draaijer,m.
schat, m. ; schatkamer, -kist, v. * -BRIE, f.
schatmeesterschap, o.; woning van den schatmeester;
thesaurie, v. *-IER, tn. schat-, rent-, penningmeester,
f. penningmeesteres (in eenthesaurier, m.
klooster), v.
TRESSAILLEMENT, M. trilling, ontzetting, opspringing,
v. * ...LIR, vn. trillen, ontzetten, opspringen ; - de joie,
huppelen van blijdschap.
TRESSE, f. trens, vlecht, (126) platting, v. * -R, va. vlechten, trensen. * ...SEUR, rn. * ...SEUSE, f. vlechter ; tresssenmaker, m.; vlechtster ; trensenmaakster, v. * ...SOIR,
M. trensstok, m.
TRESTOIRE, f. (63) houten tang, v.
TRi;TEAU, M. schraag, v. bok, m. *-x, p1. kwakzalvers
stellaadje, v. ; - de scieur, zaagbok.
v. boom van een windas,m.; (126)
m. spit, rot
kraan (om te loosen), v. * - LE, f. (114) schepnet, o.
TREVE, f. wapenstileand, m. -schorsing, v. bestand, o.;
rast, verpoozing, v. ; - marchande, vrije handel tusschen
oorlogvoerende mogendheden, m.; - de raillerie, scherts
ter zijde; - de compliments, geene komplimenten sneer.
TRLVIER, M. zeilmaker, tn. "...VIRE, f. (126) sclwortouw,
o. *...zALE, a. gescheurd, met barsten:
TRI, m. omberspel, o. ; sortering der brieven, v. * -ADE,
f. (109) evenredigheid, V. * -AGE, m. uitlezing, uitkipping, schifting, sortering, keuze, v. ; het houthakken.
ANDERIE, f. driemannige plantenklasse, v.
TRIANGLE, m. driehoek, triangel, M. * ...GULAIRE,
, a. driehoekig.
TRIBALE, f. versch gekookt varkensvleesch, o.
TRIBORD, STRIBORD, tn. (126) stuurboord, 0. * -AIS, m.
stuurboordswacht, v. eerste kwartier, 0.
TRIBOULET, m. rondo spa, v.
TRIBU, f. stain, m. geslacht, 0. * -LATION, f. kwelling, v.
verdriet, kruis, o. tegenspoed, M.
TRIBUN, M. (25) gemeensman, tribuun, volksmenner,
*- AL, Mn. regterstoel, in. regtbank, v. '- AT, M. (25)
genzeensmanschap, o. * -ITIEN, a. (25) tot het genteenk
manschap behoorende.
TRIBUNE, f. spreekgestoelte, o.• galerij (in eene kerk ens.), T.
TRIBUT,
schatting (ook ; fig.), v. ; - a la nature, fig.
lol aan de natuur, in. * -AIRE, a. cijnsbaar, schatpligtig, schattingpligtig.
TRICHER, Va. bedriegen, valsch spelen. " - IE, f. bedrog in
het spel, o.
TRIaPHALE, a. driehoofdig.
'IRICHIASE, f. oogledenziekte; ledenkwaal, v.
T II ICHORDE, rn. driesnarig speeltuig, 0.
TRICOISES, f. pl. '39) nijptang, v.
TRICOLORE, a. driekleurig.
m. (46) 'drie gelijke
kaarten. "...CORNE, a. driehoornig ; (38) driekantig.
-, m. (97) priestersteek, tn.
TRicoT, tn. knappel, rn.; gebreid week, o. " - AGE, as. bet
breijen ; breiwerk, breiloon, het kantwerken. *-ER, va.
breijen; kart werken. " - EUR, M. - RUSE, f. breijer,
breister ; kantworker, -werkster, al. V.
TRICTRAC, no. tiktakspel, -bond, 0.
TRICUSPIDAL, a. driepantig. *...CYCLE, a. driewielig.
TRIDE, a. (van paarden) keel en ?dug. * ...DENT, in. drietand, us. "...DENT .c:, a. cli.ietandig, drietakkig.
no. ( 26 ) elide dari egner decade, in. . .;DRE, a. driezijd2g.
TR.IENNAL, a. drij,trig.
f. driejarige dour, tn.
TRIER, va. rtitzoeken,
uitschieten.
TRI.RARCHIE, f. (77) scheepsvoogdij, v. "...BARQUE, M.
scheepsvoogd, no.
TRiSILLON,

TRAson, in.

in. (107) houten spit, v. ;

TRI.
TRIEUR, M. uitzoeker, m. * ... EUSE, f. lompenleesster, v.
TRIGAMIE, f. derde huwelijk (zonder ontbinding der beide
eersten), O.
TRIGAUD, a. et m. bedriegelijk, schalkachtig ; slimme
gast, m. "-E, f. slim wijf, U. " - ER, va. bedriegen, opligten, verschalken. "-ERIE, f. beitriegerij, opligling,

verschalking, v.
TRIGLOTTISME, m. woord uil drie talen gerormd, O.
TRIGLYPHE, m. (13) driespleet, v.
TRIGONOMETRIE, f. driehoeksmeting, v. * ... 311.,, TRIQUE, a.
-MENT, adv. driehoeks
TRIL, TRILLE, m. (109) treMb/ant, M. roulade, v.
TRILATERAL, a. driezijdig.
TRILLION, m. (84) trillioen, O.
TRIMBALER, va. medeslepen, overal ronddragen (een

kind enz.).
vierendeeljaars, kwartaal, O. * ...TRIAL,
a. driemaandelijksch.
TRIM, TRINE, a. - aspect, (101) afstara van,1920 graden
(van twee planeten), m.
TRIGLE, f. gordijn-, ijzeren roede ; lijst, lat, rigchel,
V. * ...GLETTE, f. (29) loodmesje, o. ; glasschijf, ruit, V.
"...GLER, va. (107) met een met krijt besmeerd tow
eene lijn slaan.
f. drieeenheid, v.
TRINITAIRE, M. trinitaris, M.
TRINQUART, m. harinybuis, v. "...QUER, va. drinken en
klinken met de glazen, zuipen.
M. (1 26) fokkemast eener galei, m. - TE, f. (126) stagfok, v.
TRIO, M. muziekstuk van drie partijen, trio, O. * _LET,
m. oud kunstig klinkdieht, O.
TRIOMPHAL, a. tot eene zegepraal behoorende. * - EMENT,
adv. in zegepraal. * ... PHA NT, a. zegepralend, zegevierend, zeeghaftig. "...PH ATEUR, in. zegepralende overwinnaar, Os. * ...PHE, M. zegepraal, zegeviering, v. trionzf, no. overwinning, zege, v. ; arc de - , eereboog, tn.
f. (46) troef, v.; soort van lanterluspel, O.
eerepoort, v.
"...PHER, vn. zegepralen,' zegevieren, overwinnen, trioinferen (ook fig.).
TRIPAILLE, f. ingewand der dieren, O.
TRIPARTITE, a. in drie deelen verdeeld. "...TITION, f.
verdeeling in drieen, v.
TRIPE, f. * - s, pl. pens, v. gedarmte der dies-en, o.*- DE
VELOURS, f. trijp, O. * -MADAME, f. (53) huislook, O.
"-RIE, f. pensmarkt, v.
TRIP1TALE, TRIPHYLLE, a. driebladerig (van bloenzen).
TRIPETTE, f. pensje (van klein vee), o.
TRIPHTHONGUE, f. ( (,-)8) drieklank, no.
TRIPIER, m. * ...PIERE, f. peszsverkooper, m.-verkoopster,
vogel die voor de jagt onbekwaam is, M.
v. *-, a. oiseau
TRIPLE, a. et In. driedubbel ; het driedubbel. * - MENT, adv.
op eene driedubbele of drievoudige wijze.
on. verdriedubbeling, v. * ...PL ER, va. et n. driemaal verdubbelen of
verhoogen; driedubbel warden.
TRIPLICATA, sn. derde afschrift eener akte, o. * ...CITE,
f. drievoudigheid, v.
TRIPLIQUE, I. (83) wederlegging van de tweede yes.leering, tripliek, v.
TRIPOLI, M. trippelaarde, v. * - R, va. met trippelaarde
schoonmaken.
TRIPOT, M. kaatshaan, v. ; speelhuis ; slecht gezelschup,
O. * -AGE, 1T1. vuil mengelmoes, o. "...ER, en. et a. door
elkander mengen, morsen; fig. knoeijen. * • IER, rn.
f. waard
waardin van een speelhuis, rn. v.
TRIPTkRE, a. drievleugelig.
TRIQUE, I.. knuppel, in. "-BALE, no. geschutwagen, no.
* -NIQUE, f. twist over niets, m.
va. uitzocTRIMESTRE, rn.
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ken, sorteren. "..QUET, no. (kaalsspel) britsplank ;
schraag, stellaadje, v.
TitiQuTRE, a. drievlakkig. * ...REGNE, no. pauselijlce
driedubbele kroon, V.
f. (77) galei met drie
rijen roeibanken, V.
TRISAIEUL, in. * - E, f. overoudgrootvader, m. -moeder, v.
"...ANNUEL, a. (53) driejarig.
TBISF.CTION, f. (64) deeling in drie gelijke deelen, V.
TRISSYLLABE, a. et nr. drieletergrepig ; - woord, o.
TRISTE, a. " - MENT, adv. treitrig, bedvoefd, neerslagtig,
droefq,estig ; droevig, donker, betrokken droeviglijk, treuriglijk. * ...TESSE, f. droefheid, treurigheid, v.
TRITHEISUE, m. dienst ketterij van het driegodendont,
v. * ...ISTE, no. ketter die drie goden aanbidt,
'TRITON, no. triton, zeegod ; (109) ctrieklank, no.
TRITURABLE. a. voor verbrilzeling vatbaar. * ...RATION,
f. verbrjzeling, vermaling, v. * ... RER, va. verbrijzelen,
vermalen, kle i n stampen.
TRIUMVIR, in. (25) drieman, no. * - AL, a. tot een driemanschap behoorende. "-AT, in. driemanschap, O.
TRIVIAIRE, a. carrefour
driesp•ong, no.
TRIVIAL, a. *-EMENT, adv. gemeen, plat, afgezaagd,
I. genteenheid, alledaugsche platte
alledaausch.
uitdrukking, v.
'[Roo, ul. roiling, verwisseling, v. ; - pour - , het eons
voor het andere.
TROCAR, TROIS QUARTS, no. (36) werktuig om to tappen, o.
'rEOCHAYQUE, a. (19) trochaisch. * ...CHANTER, In. (7 dijbeendraaijer, no. * ...CHE, m. (19) voet van eene lunge
en k,orte lettergreep,_ M.
TROCHES, f. pl. (44) winterkeutels, no. Mv. * ...CHET, in.
tros, bus (vruchten of bloemen op ecnen boom), M.
* ...CHILE, m. (13) intrekking, v.; winterkoningje (vogel), v. * ...CHISQUE, m. artsenijkoeAje, O. * ...CHURE, f.
gewigt van eon here (als trossen of bossen), O.
TROkNE, no. (53) keelkruid, 0.
TROGLODYTES, no. pl. holbezvoners, on. Inv.
IrROGNE, f. opgezwollen hakhuis (gezigt of Ironic), o.;
rouge - , rood -, verzopen gezigt, o. * ...GNON, m. klokhuis,
kernhuis (van appelen enz.) ; o.; koolstronk, v.
TROIS, a. et no. drie; derde; drie, v. "...okmE, a. et s.
derde;
scholen) derde klasse, v. ; lecrling van de
derde klasse, so. - MEET, adv, ten derde.
rn.
• driemaster (sch;p), M.
TRoLER, va. et n. met zich slepen ; drentelen, heen en
weer loopen.
TROLLE, f. (44) het losmaken der hondee
TROMEE, f. water/zoos, v. ; soort van speeltuig, o.; -- de
terre, wervelwind, m.
m. (1-26) donderbuo, v.
'...BONE, m. schuiftrompet, trombone, v. ; trombonist, M.
TROUPE f. jagthoren, trompet, bazuin, v. ; ijzeren speeltrompetje,o.; snuit -,m. slur f van een olifant en vaninsekten, v.; stekel. (13) vooruitstekend randgewelf, O.
TROUPER, va. bedriegen, misleiden, opligten,verschalken.
SE - , vrf. zich bedriegen, dwalen, bet mis hebben, nzistasten, zich vergissen. *-IE, f. bedrog, o. bedriegerij, v.
TROMPETER, va. met trompetgeschal hekend maken; fi.
.uitbazuinen, ruchtbaar naken. * ...PETTE, f. trompet,
bazuin, v.; - ecouonte, gehoorbuis; - parlante, spreektrompet, v. ; - de la ville, uitventer van allerlei stadspraatjes, s. -, m. trompetter, m.
TROMPEUR, a. et m. bedriegelijk; bedrieger, M. * ...PET.: SE, f. bedriegster, V.
TROMPILLON. ni. trompetgewelt, o.
TRONC, ns. slam (van een boom), no. ; stomp, sehaft, v.;
romp, no.; arnzbus, v. ; fig. stam, stamvader, no.

256
TRONCHET,

TRU.
tn. kuipersblok, o. "...cON, m. splinter, m.

afgebroken stuk, o.; stomp van een paardenstaart;
vischmoot, v. -NOR, va. in mooten snijden.
f. schietgat
TRONE, nI. troon (ook fig.), m.
eener batterij, O.
TRONQUER, va. verminken ; knotten ; besnoeijen.
TROY, adv. te veel, te zeer. *-, M. het to veel, het overvloedige; - peu, te weinig ; par - , te veel, at te
veel, at te.
TROPE, m. gebruik eener uitdrukking in een figuurlijken
zin, O. * ...PEES, x...PELvs, a. et m. pl. hevige zeewinden op het land, in. MV.
TROPHEE, m. zegeteeken, o. trofee; zege, v.
TROPIQUE, m. keerkring, m. * - , a. tropisch.
TROPOLOGIQUE, a. verbloemd, figuurlijk, oneigenlijk, leenspreukig.
TROQUER, va. ruilen, verruilen. "...QUEUR, m. railer, M.
"...QUEUSE, f. ruilster, v.
TROT, no. drat, m. het draven ; aller au - , draven, in
den draf rijden. "-TADE, f. toertje, uitstapje te paard
of in een rijtuiy, O. * -TE, f. eind weys, O. "-TER, vn.
draven, op een draf veel loopen. * -TEUR, M. draflooper (paard), m. "-TIN, M. loopjongen, m. "-TINER,
vn. zn een korten draf loopen.
"-TOIR, M. verhooyd
voetpad, o.; kleine steentjes (langs de huizen), o. MV.
TROU, no. gat, o. opening, v. hot, O. "-MADAME; m. soort
van keyelspel, O. * -BADOUR, m. (77) minnezanger (in
Provence), on.
TROUBLE, a. onklaar, drabbig, troebel, beneveld. "-, m.
onrust ; wanorde, verwarring ; oneenigheid ; storing, v.
* - s, pl. onlusten, beroerten, in. v. Inv. --EAU, M. polsstok
der visschers, In. "-FETE, M. brekespel, , vreugdestoorder, M. "...BLER, va. beroeren, onklaar drabbig maSE -, vrf.
ken ; storen,verontrusten,verwarring stichten.
onklaar drabbig worden ; betrekken, donkey worden ;
verlegen worden, van zijn stuk geruken.
TROULE, f. wijde opening in eene hey, - in een bosch, v.
"...ER, va. doorboren, een gat -, gaten maken.
TROUPE, f. hoop, m. ; bende, v. troep, on.; menigte, v.;
- de comediens, troep gezelschap toozzeelspelers.
* - s,
f. pl. troepen, ur. mv. krijgsvolk, o. "...PEAU, rn. kudde,
v. "...PIER, M. soldaat, oud gediende, in.
TRoussE, f.pak, o. bundel; pijlkoker, on.; barbierskoker,
or. -tasch, v. ; kanzzak, as. ; en - , achter op het paard.
* --G.ALANT, m. (22) cholera nzorbus, v. "—QUEUE, m.
(86) staartriem, m. m. aehterste boog van een
zadelboom, 'tn.
TROUSSEAU, m. bos, bundel ; uitzet, M.
TROUSS ER, vs. opsehorten, opbinden, opligten, optrekken,
opspelden; spocdig a fdoen, wvitemen, wegrukken ; bogage, zijne biezen pakken. SE - , vrf. zijn kleed opnemen, - opschorten , - opspelden.
TROUSSES, f. pl. broek van een staatsjonker, v.; etre any
- de q., iernand vervolgen, - op de hielen zitten.
TROUSSIS, m. opnaaisel, boordsel, o. omslag, m.
i‘ROUVAILLE, f. vond, nr. '...VER, va. vinden, ontmoeten,
aantrelren; uitvinden, verzinnen; bevinden, vermeenen,
oordeelen, achten; - bon, - mauvais, goed-, afkeuren,
kwalijk nenzen. SE - , vrf. bevonden reorders ; zich bevinden er bij tegenwoordig ; geb,uren.
"...VEUR, no. benaming der oudste fransche dichters.
"...VEUR, M. zoeker, kleine verrekijker ; speurhond,
TRUA ND, no. schooijer, nl. *-E, f. schooister, v. "-ER, vs.
schooners. "-ERIE , f. landlooperij, schooijerij, v.
TRUAU, no. TRUBLE, f. (114) weepnet, o ; korenntaat, V.
TRUC, m. bitjarttafel; slay, m.. behencligheid. v.

TUR.
TRUCHEMAN, "...CHEMENT, M.

tolk,

M. "...CHER, vn.

bedelen (door luiheid), schooijen. "...CHEUR, M. bedelaar ; schooijer, landlooper In. "...CHEUSE, f. bedelares, schooister, landloopster v.
TRUELLE, f. &Orel, rn. truweel, o. ; aimer la - , bouwlustzg bouwziek zijn. "...ELLgE, f. troffel vol, m.
* ...ELLETTE, f. truweeltjc, O.
truffel, m. aardnoot, v. *...FiERE, f. truffelTRUFFE,
veld, O.
TRUSS, f. zeug, zog, v.
TnurrE, f. forel, v. "...Tg, a. rood gespikkeld.
TRULLISATION, f. (13) truweelwerk, o.
TRUM EAU, m. ossenschenkel; koeijenschenkel ; muur tusschen twee vensters ; penantspiegel, m.
TRUSQUIN, in. (94) ritshout, o.
To, pron. gij, jij ; je.
TUABLE, a. slagtbaar. "...AGE, m. het slagten van een
varken. "...ANT, a. zeer zwaar ; zeer nzoeijelijk; onverdragelijk.
Tu-AuTum, m. het wezenlijke punt, de knoop eener zaak;
voila le -, c'est la le
daar zit de knoop.
TUBE, m. pijp, buis, V.
TUBERCULE, in. knobbel, m. puist, v. zweertje, o. * ...OULEUX, a. (53) knobbelig.
TUBgREUSE, f. (53) tuberoos, V. * ...REUX,' a. (53) knobf. (12, 53) uitwas, o. ; bultachtigheid,
belig.
zwelling, v.
TUBULE, a. met eene buis voorzien. * ...LEUX, "...LIFORME, a. buisvormig. "...LURE, f. buiskoker, M.
TUDESQUE, a. oud hoogduitsch.
TUE-OIOUCHE, m. vtiegenklap, M. * ...-TETE, crier a -,
uit at zijne magt schreeuwen. * ... - VENT, m. windscherm, no. loots, v.
TUER, va. dooden, doodslaan ; ombrengen, slagten, moorden. SE - , vrf. zich ombrengen ; fig. zich afrnatten.
"...ERIE, f. slagtplaats, v. -huffs, o. slagting, v. bloedbad, O. "...EUR, at. spekslager, on.; - de Bens, zwetser, snorker, M.
TUF, no. tufsteen, m. tufaarde, v. "-IER, a. van den
aard van tufsteen. hoognzoedige, m.
TuGE, f. (126) zonnetent, v.; regenzeil, O.
TUILAGE, no. het strijken van taken. *...LE, f. dakpan,
v. tegel, tigchel, m. ; lakenbereiders-strijkbord, O.
* ...LE AU, no. dakpan-seherf, v. * ...LER, vs. het taken
strijken. "...LERIE, f. pannenbakkerij, v. ; lee -s, koninklijk paleis to Parijs, O. "...LIER, at. pannenbakker, M.
TULIPE, f. tulp (bloom), v. * ...PIER, In. tulpenboont, m.
ULLE, no. tulle (gags), v.
TUMEFACTION, f. (22) zwelling, opzwelling, v. "...FIER ,
va. (22) doers zwellen. SE -, vrf. opzwellen. "...mEun,
f.
0. ; opzwelling, v.
TUMULTS, no. oproer, O. oploop, m. ; opschudding, ontsteltenis, v.; en -, in wanorde. "...TUAIRE, a. -31 ENT,
adv. oproerig ; met oproer, met wanorde. "...TUEUX, a.
...SEMENT, adv. onstuirnig, oproerig ; onstrzintiglijk,
in wanorde.
TUNGSTE NE, no. zwaarsteen, M."...STIQUE, a. zwaarsteenert.
TUNIC ELLE, f. wit kleritlje der kloostergeestelijken; (53)
vliesje, O.
TUNIQUE, f. lijfrok (tier ouden), m. ; onderkleed (van
geestelnken); (53) vliesje, O.
soort van luit, V.
TUORBE, TLORBE,
TURBAN, M. tulband, tn. ; prendre it -, nzahomedaan
worden.
TURBE, f. (77, 83) hoop, no. partij ; getuigenis van beworsens, v. *...13INE, a. tolvormiy, kegelvormig.
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voogd; (HO) steun, stok, paal, m.; subroge
toeziende voogd ; - oneraire, gelastigde voogd. *....TRICE, f. i'oogdes, v.
TUTIE, f. ertsasch, v.
TUTOIEMENT,
tn. het aansprekea met jij en jou.
"...YER Q., va. met jij en jou iemand aanspreken.
f. (14,2) blaasTUYAL7 , in. pijp, buis; schacht, v.
balgpjp, v.
TYMPAN, M. trommelvlies (van het oor) ; treedwiel, scheprad ; (139) rondsel; (. 10) timpaan; (13) veld tusschen
ljstwerk, O. "-ISER, ya. (iernand) opedlijk uitschelden,
uitjouiven, .uitkrijten. * - ITE, f. (22) trommelzucht, v.
"-ON, Ill. lzakbo•d, o.
TYPE, fn. oorspronkeljke trek, in.; zinnebeeldige figuue,
v. ; voor-, tegenbeeld, afdruksel, o. ; letter, v.
TYPHOMANIE, f. wakende slaapziekte, slapelooze ijlhoofdigheid, v. • "...PHON, M. waterlzuos, v. "...PHUS,
kwaudaardige koorts, v.
TYPIQUE, a. zinnebeeldig, verbeeldend, typisch.
f. bockTYPOGRAPHE, tn. boekarukker, in.
drukkunst, drukkunst, v. * ...GRAPHIQUE, a. tot de drukkunst behoorencle. * ...LITHOGRAFHIE, f. drukkanst op
steep, v
'fYRAN, tn. dwingaand, getveldenaar, tiran, wreedaard,
M. " - NEAT:, M. kleine divizigelancl, tli. '-NICIDE,
tirannennzoord ; -nioorder, ni. *-NIE, f. dwingelandij,
geweldenarij, wreedheid, tirannie, v. *-NIQUE, a. -31ENT,
adv. gewelddadig, tirannisch, wreed ; gezvelddadigl.jk ,
wreedelijk.
Vil. et a. geweld plegen; w
. reedelijk behandelen, tiranniseren.
TYROiDE, a. kaasvormig, kaasachtig.

TURBOT, m. turbot, v. *--IERE, f. soort van vischketel, m.
m. kleine tarbot, v.
TURBULENCE, f. onrustigheid, onstuimigheid, v. ; gewoel,
O. "...LENT, a. "...LEMMENT, adv. onrustig, woelig, wild;
onrustiglijk, met gewoel.
turksche taal, v. *•-, a. turksch;
TURC, in. turk,
femme turque, turksche vrouw, v. ; 'a la turque, op zijn
Turksch.
TURCARET, M. opgekomene (ellektenspeler), m.
TURCIE, f. steenen dam, m. "..:COIN, in. fit de -, kernelsqueen, O.
voorstander van de TarTURCOMANE, M. aanhanger
ken, M. ....MANIE, f. turkschgezindheid, v. "...PHILE,
M. turkenvriend, in.
'I'URELURE, 1. fig. dezelfde dean, in.
potsenmaker ; lompe gek, in. "-ADE,
TURLUPIN,
lonzpe boerterij, v. "-ER, Vn. op eene matte
r. matte
va. bespotten, foppen.
en lompe wijze boerten.
TUJtLUT, as. tureluur (aoort van leettwerik), In. " - ER,
ale een leeuwerik zingen.
TURPITUDE, f. schande, oneer, v. ; het schandelijke.
TURQUERIE, f. turksche card, m. - handelwijze, v.
TURQUET, M. turksch hondje, o. * - TE, f. (53) breakkruid, o. "...QUIN, a. bleu -, dozikerblaauw. "...QUOISE,
f. itirkoois, M.
TURTLE, f. zeeschi/dpad, v.
TUSILAGE, tn. (53) hoelblad, o.
TurLAIRE,
a. besehermend, behoedend, bewarend,
schuts...
TUTELLE, f. voogdij, vuoydijschap ; fig. bescherming, v.;
(126) wapen achter een schip, o.

TUTEUR, M.

U.
(eert.) doctor in de theologie to Parijs, m.;
it est -, hij is overal to huis• aanhanger van het gevoelen dat het ligehaam an Christzzs
alointegenwoordig is, M. "...QUITE, f. alonztegenwoordigheid, v.
UHLAN, M. uluun, lunsier,
UKASE, in. ukase (keizerlijk bevelschrift in Rusland), v.
* ... CLRE, iii. zweer,
ULCERATION, f. verzwering, v.
a. lig. verbitterd. "...CLRER, va.
etterbuil, v.
zwering veroorzaken ; fig. verbitteren,
eene zweer
tegen. s' vrf. zweren. "...CREUX, a. vol zweren, gezworen.
ULIGINAIRE, a. Mantes -s, planten die op vochtige platasen groeijen, v. mv. "...GINEUX, a. moerussig.
ULTLIIEUR, a. "-EMENT, adv. aun gene zijde gelegen;
ve•de,r, dat volgt; nailer. *...mATum, ui. uite•ste
lautste Veorwaarde, v.
ULTRA, i12. over drevene in zijne gevoelens, M. * - ISMS,
overdrevenhezd -, v. uiterste in beginselon, o.
meer dan de helft to boven gaande.
"-MONDAIN, a. bovenuardsch. " - MO.NTAIN, a. overalpisch; fig. ultrumontaansch. -,m. aanhanger van het
volstrekt en algemeen pauselijk gezag, ni. * - 111VOLUTIONNAIRE, at. orerdreven omwencelingsgezinde,
UMBLE, in. voorn, voren (visch), in•
UN, UNE, art. a. et m. een, eene ; eenig ; de een (ojfer), v .;
un a an, een voor eel"; tout un, eveneens.
UNANIME, a. * -MENT, adv. eenparig, eensteminig; eenpariglijk. * ... NIMITg, f. eenparigheid, v.
UNCIFORME, a. hoekvormzg. "...CINAIRE, M. ingewands-

UBIQUISTE, m.

worm, in. "...CINE - a. hoekig. * ...GU1CUa, a. met nagels, met klaaultenz. '...0g1S,m. (74) us -, nagel-, trawlbeen, a. '...GeLL a. gehoornd (can de voeten , .
UNI, a. vereenigd, z,untengevoeqd ; gelijk, glad, el; en,
gelijk,
vlak ; eenvoudig. *-, adv. ellen, gelijk; 'a
waterpas.
UNI.f,;ME, a. le vingt et -, de een en tzvintigste.
UNIFORME, a. * ...FORMi:MENT, adv. gelzjkvormig, eenparig eenpariglijk, eensteinnizglijk. '-, m. montering,
v. uniform, in. '...FORMISER, va. eenparig gelijk
inaken. '...Fortgrrg, f. gelijkheid. gelijkvormigheid, v.
UNIMENT, adv. geljk, ellen: eenvoudiglijk.
UNION, f. vereeniging ; eenheid, eendragt, eensgez:ndheid ;
echtvereenzging : (23) unie, v. ; (86) geheel I vast een
paard), O. " - ISTES, riff. pl. driee'enigheid-loochenaars ;
.voorstand,•rs van de vereeniging der yeestelijken en vrijzinnigen in 1830, in. inv.
UNIQUE, a. " - MENT, adv. eenig ; eeniglijk ; alleenlijk.
UNIR, va. vereenigen, za,envoegen; .verbinden; effenen,
glad inaken, ,gelijk schaven. s'-, ref. zanzengevoeyd worden ; zich vereenigen, zich verbinden.
eensluchtig.
UNISEXUEL, a. (53)
UNIssoN, ni. medeklank, tn. akkoord, O.
UNITAIRE, Tn. die slechts een persoon in God erkent,
unitaris, f. eenheid v. "...TIP, a. (14) vereenigend. * ...VALVE, a. eenschalig.
UNIVERS, tn. heelal, o. wereld, v. * - ALISTE, M. die aan
" - ALITg,
de algemeene yoddelijke genade gelooft.
f. algemeenheid, v. " - AUX, m. pl, (eert.) oproeping tot
33

258

V AG.

VAC.

USITE, a. gebruikelijk.
USER, no. (126) kabel, in. aanlegreep, v.
USQUEBAC, in. saffraan-brandewijn, rn.
USTENSILE, m. huts-, keukengereedschap,

den poolschen rijksdag, v. * -EL, on. "-AUX, pl. (82)
algemeene eigenschappen, v. inv. -, a. -LEISIENT, adv.
algemeen, untverseel ; in het algemeen. f. hoogeschool, universiteit, akademie, v.
UNIVOCATION, f. eenzinnigheid, v. ". ...VOQUE, a. (98)
eensluidend; eenzinnig, eenduidend.
URANOGRAPHIE, f. hemelbeschrijving, v. * ...LOGIE, f.
leer des hemels, v. "...laTRIE, f. henhelmeetkunde, v.
* ...SCOPE, M. zeeaap, sterrekijker (visch), M.
URBAIN, a. sledelijk, scads.... * ...BANISTES, f. pl. nonnen van St. Klara, v. my. -, on. pl . tegenstanders van
f. beschaafdpaus Klemens VII, no. My.
heid, wellevendheid, v.
URE, M. wide stier, buffel, M. * -BEC, on. soort van bladkever, m. * -TRE, m. (74) pisgang, rn.
URLTRE, on. (74) pislezder, pisloop,
URGENCE, f. dringende noodzakelijkheid, v. hooge nood,
M. * ...GENT, a. dringend, hoogst noodig.
URINAL, M. pisglas, 0. * ...NATEUR, fn. duiker, parelvisscher, m.
URINE, 1. pis, v. water, o. *-R, vn. pissen, wateren,
water lozen. fr...NEux, a. pisachtig, naar pis ruikende.
URNE, 1. vaas ; (77) aschkruik, lijkbus, urne, v.
URSON , m. noord-amerikaansch stekelvarken, o.
URSULINE, f. ursulijner non, v.
URTICAIRE, f. (22) netelkoorts, v. "...CATION, f. (36)
brandnetelkuur, v.
Us, in. p1. - et eoutumes, (83) gebruiken, o. my. gewoonten, v. MV.
USAGE, no. gebruik, o. gewoonte, v.; nut, genot ; vruchtgebruik ; regt op gemeene weiden, o. pl. kerkboeken, a. niv. * ...GER, In. mede-regthebbende op gerneene
weiden of bosschen.
USANCE, f. oud gebruik ; use (in den wisselhandel), o.
"...SANT, a. (83) genietende.
Usg, a. gesleten, versleten ; uitgemergeld.
USER, vn. gebruiken, zichbedienen; en -, behandelen, omgaan ; zich gedragen. *-, va. verbruiken, verslijten,afslij-•
ten; fig. uitputten, vermoeijen. S'-, vrf. verslijten, stiffen, afnenzen , verve a kken; stomp'-, mager word en ; 1/4 , fn. gebruik,
goed in den omgang.
0. sl;jting, slijtaadje, v.; bon h
URINE, f. ijzersmelterij ; glasblazerij, v. ; loods, loots, hut,
v. wcrktuig tot zulke werken; molenwerk, o.

o. ; kost en
huisvesting, inkwartiering (van solduten), v.
verkalking,
verbranding,
v.
USTION, f. (90)
USUCAPION, f. (83) verjaring, v.
USUEL, a. * -LEMENT, adv. gebruikelijk; gewoonlijk.
USUFRUCTUAIRE, a. vruchtgebruik gevende. * ...FRUIT, m.
f.
vruchtgebruik, -genot, 0. * ...FRUITIER, M.
vruchtgebruiker, -ster, rn. v.
USCRAIRE, a. *-MEET, adv. woekerachtig ; op eene woekerachtige wijze. * ...RE, f. woeker, in.; slijting door een
lang gebruik, v. "...RIER, m. "...R1ERE, f. woekeraar,
m. woekeraarster, v.
USURPATEUR, in. "...PATRICE, f. overweldiger, onregtmatige bezitter, no. - bezitster,, v. * ...PATION, f. onregtmatige inbezitneming ; overweldiging, onbehoorlijke aanmatiging, v. ; wederregtelijk bezit, o. * ...PER, va. overweldigen, zich aanniatigen.
UT, no. (109) ut (eerste noot), v.
soeur -e, halve
UTERIN, a. van moeders kant ; frere
breeder, no. - zuster, v.; fureur -e, manziekte, v.
UTERUS, no. (74) haarmoeder, v.
UTILE, a. nuttig, voordeelig, dienstig, goed. *-, m. nut,
voordeel, o. ; nultigheid, v. "-MEET, adv. nuttiglijk,
dienstiglijk. * ...LISATION, f. tenuttemaking, gebruikmaking, v. "...LISER, va. to nutte makers, gebruiken,
doen verstrekken. "...LITE, f. nut, voordeel, o. nuttigheid, v. ; -s, pl. (108) engagement pour les -s, emplooi
om des roods allerlei kleine roller to 8pelen, o.
UTINET, no. (54) bodenzhamer, M.
UTOPIE, f. Utopia, o. denkbeeldige volmaakte regeringsvorm, in. ; ingebeeld land, Luilekkerland, o. ; hersensehim, v. ; vrome wensch, no. *...PISTE, m, droomer van
onuitvoerlijke plannen, in.
; (53) celvormig weefsel, 0.
UTRICULE, tn. lederen zakje,
UVAGE, no. (102) kuipzand, o.
UVgE, f. (74) duivenhuld, v. derde oogvlies, o.
UV•LE, f. (74) lelletje in de keel, o.
UXORICIDE, in. moordenaar zijner vrouw, m.
UziFuR, no. (90) gemaakt vermiljoen, o .

V.
VA, int. mijnenthalve ! het zij zoo!
VACAI,CE, f. tijd gedurende welken

een ambt openstaat,
f. Pi. vier-, rusttijd (van scholen en regtbanken),
vakantie, v. *..CANT, a. ledig, openstaande, onbegeven, vacant.
VACAEME, no. geraas, getier, geweld, gerucht, o.
VACATION, f. tijdbesteding ; outing van een openbaar
persoon, v. *-s, pl. (83) daggelden (voor tijdverzuim
an magistraatspersonen enz.), o. nov. ; vakantie (der
regtbanken), v.
VACCIN, In, koepokstof, v. A -ATEUR, n:. tremor net koepokstof), ni. "-ATION, f. koepokinenting, v. * - E, f. koepokken, V. 111V. ; kotpokinenting, v. "-ER, va. do koepokken
inenten. '1/4 -IQU.E, a. tot de vaccine behoorende.
VACHE, f, koe, V. koelcder, o. ; groote lederen troffer op
njtuigen, no. ; - a fait, melkkoe, v. ; melkbeestje, o. (ook
fig.) "...CHER, no. koeherder, koedrijver, M. "...CHLRE,
in.

f. koedrijfster, v. * -RIE, f. koestal, m. melkerij, v.
m. leder eener jonge koe, o.
a. waggelend, wankelend. * ...LATION, f.
waggeling, schudding ; .wankelazg, weifeling, v. * ...LER,
waggelen, wankelen ; weifelen.
VACUITI f. ledigheid, v. *...ismR, in. stelsel van het
ledig, o.
VADE, f. (96) inleg, inzet,m. * --MANQUE, f. vermindering
van kapitaal, v. *--MECUM, in. handbook je enz. dat
men gemeenlijk bij zich draagt; bodje vol van /cinchtige vertelseltjes, 0.
ADROCILLE, f. (IN) zwabber, ni. scheepsdweil, v.
; pont, schouw, v.
-ET-VIENT, ni. loopstok, clinger,
VAGABOND, a. et in omdwalend, omzwervend; landlooper, ni. * -E ; f. landloopster, v. "-AGE, M. landloop,2rij,
bedelarij, v."-ER, "...BONNER, vie. onzzwerven,omdwalen.
VAGANTS, Al. pi. stranddieven, no. isv.
VACILLANT,
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brengen, verschaffen; it vaut mieux, het is beter ; a - ,
acheede der lijfmoeder, , v. * - AL, a. tot de
in mindering, op rekening ; vaille que vaille, het ga
liffmoederscheede behoorende.
VAGIR, vn. schreeuwen (van een ,eerstgeboren kind of een
hoe het ga.
ham). * ... GISSEMENT, m. geschreeuw (van zeer jonge
VALSE, f. weds (zekere dans), v. "-R, vn. walsen.
VALTURE, f. (126) zwelling, v. strop, m.
kinderen), O.
VAGUE, f. baar, golf der zee, v. *-, m. le -, het onbeVALUE, f. (83) la plus - , de overwaarde, v.
VALVE, f. slakke-, mosselschelp, v. * ,.. VULAIRE, a. klappaalde, loose ; le - de l'air, het luchtruim. *-, a.
* -MENT, adv. onbepaald, wijdloopig ; los,onbepaaldelijk.
vliezig. * ... VULES, f. pl. (74, 53) klapvliezen, o. mv.
* -MESTRE, M. (68) wagenmeester, M.
VAMPIRE, M. bloedzuiger, m.; (soort van) vledermuis, v.
VAGUER, vn. zwerven, dolen.
VAN, m. wan, v.
VAGUESSE, f. (13) ruimte tusschen de zuilen; (92) losVANDALISME, M. vertvoestingsgeest, m. barbaarschheid, v.
wandalismus, o. vernieling van kunstgewrochten, v.
heid van tint, v.
VANILLE, f. (53) vanille, banille, v.
VAIGRAGE, m. (126) beschot
o.; het bekleeden van een
schip van binnen. * ... GRER, va. een schip van binnen
VANITP., f. ijdelheid, nietigheid, hoovaardij, vertvaandheid ,
opgeblazenheid, v. ; faire - de, trotsch verwaand op
bekleeden, - met planken beschieten. * ... GRES, f. pl.
wegers
iets zijn. "...TEUX, a. verwaand, hoogmoedig.
wegeringen van een schip, m. v. mv.
VAINE, f. valdeur, v. * ... NEAU, m. kiea it, m. - x, m.
VAILLANCE, f. dapperheid, kloekmoedigheid, v. * ... LANT,
m. vermogen, o. ; dappere, m. -, a. * ... LAMMENT, adv.
pl. slagvederen der roofvogels, v. mv.
VANNER, va. wannen; koren wannen. -RIE, f. mantlekloek, moedig, dapper; dapperlijk.
VAIN, a. ijdel, nielig ; onnut, vergeefsch ; grootsch, vermakerswerk, o. nzanclemakerij, v. "...NETTE, f. mandje
waand ; zoel (van het weder). * - EMENT, EN VAIN, adv.
om haver to wannen, o. * ... NEUR, m. wanner, korento vergeefs,
wanner, M. * ...NIER, m. nzandemaker, m.
VAINCRE, va. overwinnen, bemagtigen, ten onder brengen;
VANTAIL, no. blad
o. vleugel eener vouwdeur, m.;
overtreffen, to bogen komen; se - soi - meme, zich zelven
vensterluik, o.
overtvinnen. *...cu, p., a. et m. overwonnen ; overwonVANTARD, m. pogcher, grootspreker, m. * ... TER, va. vernone, verwonneling, M.
he/fen, roemen. hoog opvijzelen. SE - , vrf. pogchen,
VAINE PATURE, f. afgemaaid weiland; stoppelveld, O.
snoeven, zich beroemen, bogen ; se - de faire, vertrouVAINQUEUR, m. et a. overwinnaar, verwinnaar, m.; overwen, zich stork maken. "...TERIE, f. pogcherij, snoewinnend.
terij, grootspraak, zwetserij, v. * ... TEUR, m. opsnijder,
VAIR, M. (116) vaar ; (77) pelswerk, o. *4, a. (116) met
grootspreker, windmaker, m.
vaar.
VA NTILLER, va. het water afdammen, met planken schutten.
m. soort van zeegras, U. * -0N, a. glasoogig
stoom(van paarden).
VAPEUR, f. damp, wasem, stoont, m. ; bateau is
m. grondeling (visch), M.
VAISSEAU, m. vat ; schip, vaartuig ; inwendig ruim, o.
boot, v. * - s, pl. (22) dampen, winden; zenutvaelztige -,
buik (eener kerk), m. ; - de guerre, - de ligne, - marzwaarmoedige toevallen, ui. mv.; opstijgingen (der lijfchand, - a trois pouts, oorlogs linie-, koopvaardijsc hip,
moeder), v. zn v.; bain de - s, dampbad, o.
o. ; driedekker, M.
VAPORATION, f. bedamping, v. * ... REUX, a. dampig ;
VAISSELET, m. vaatje, vaasje, O. * ...SELLE, f. vaatwerk,
winderig. * ... RISATION, f. (90) uitdamp ng, v. * ... RISER,
keukengoed, o.
va. tot damp doen overgaan. SE - , vrf. damp worden.
VAL, M. (VAUX, pl.) dal, o. vallei, v.
VAQUER, vn. open -, ledig staan ; rusttijd hebben; - a
VALABLE, a. "-MENT, adv. geldig, deugdelijk, gegrond,
qc., bezig onledig zijn met...
geregtelijk. "...LANT, a. geldend, waard.
VARAIGNE, f. opening in een zoutplas aan de zee, v.
VALgRIANE, f. (53) Sint-Joriskruid, speerkruid, o. valeVARANDER, va. haring droogen. * ... GUES, f. pl. (126)
riaan, v.
buikstukken, vloerhouten, o. mv. loggers, m. mv.
VALET, m. knecht, dienstbode, bediende ; (46)boer ; klemVARE, f. spaansche el, v.
haak, no.; gewigt aan eene deur, o. ; - de canon, garen
VAREC, VARECH, m. zeewier ; verongelukt schip, wrak, a.
prop voor het kanon, v. ; - de pied. lakkei, m. ; - de
VARENNE, f. jaagland, o. warande, v.
ehambre, kamerdienaar, in. * - h - PATIN, M. (36) snaVARIABILITP., f. veranderlijkheid, ongestadigheid,v. * ... Avel-, nijptang, v. *- AGE, m. dienstbaarheid, v. * - AILBLE, a. veranderlijk, ongestadig, onbestendig, tvispeltetrig.
LE, f. (97) hoop knechten, in. dienstbodenvolk, o.*- ER,
* ...ANT, a. veranderlijk. * ... ANTES, f. pl. verschillende
vn. den oogendienaar -, den gedienstige spelen; loopen
lezingen van een tekst, v, mv. * ... ATION, f. verandeen draven.
ring, verwisseling, ongestadigheid; afwijking, miswijVAUTUDINAIRE, a. ziekelijk, sukkelend.
zing van het kompas); (109) variatie, v.
VALEUR, f. waarde, waardij; dapperheid, v. moed, m.;
VARICE, f. (22, 112) krampader, v. ; adergezwel, o. * ... CELd'une note, during eener foot, o. ; - d'un tertve,
LE, f. (22) waterPokken, v. My.
f. ondereigenlijke zin eens woords, m. * - EUX, a.* EUSEMENT,
lijfgeztvel, o.; aderbreuk, v.
adv. moedig, dapper ; dapperlijk, kloekmoediglijk.
VARIER, va. et n. veranderen, afwisselen; van gevoelen
VALIDATION, f. bekrachtiging, tvettiging, v. * ... DE, a.
veranderen, onstandvastig zijn; verschillen, afwij47en.
-RENT, adv. geldig, krachtig, deugdelijk ; stork, gezond;
VARIE, a. verscheiden; geschakeerd.
f. verande- wettiglijk, e'en gdelijk. "...DE, f. sultane sultanin, moeder
ring, verscheidenheid, v. verschil, o. ; schakering ; apedes regerenden keizers, v. * ... DER, va. wettig maken,
ling der natuur, bastaardsoort, v. - s, pl. mengelingen,
doen golden.
f. kracht, deugdelijkheid, wettigv. niv. nzengelwerk, o.
heid, geldigheid, v.
VARIOLE, f. kinderziekle, v. - pokken, v. my. * ... LEUX,
VALISE, f. mantelzak, m. valies, o.; - de lit, beddezak
a. door de kinderziekte aangetast. * ... LIQUE, a. matiere
(op reis),
pokstof, v.
VALLgE, f. dal, o. vallei, v. *...toN, m. klein dal, O.
VARIORUM, M. uitgave met verklaringen van verschilVALOIR, vn. et a. golden, waard zijn; deugen; in-, optonic schrijvers, v.
VAGIN, M. (74)
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VARIQuErx, a. (22) krarnpaderig, aderspattig.
VARLET, m. schildknaap, m.
VARLOPE, f. grove schaaf, roffelschaaf, v.
VARRE, f. harpoen om schildpadden te vangen,

va. schildpadden harpoenen. * ...REUR, m. schildpaddenvanaer, m.
a. (74) met vele eaten of aderen. * ... LIFORME, a. (53) bekervormig.
VASE, m. vat, o. ; vaas, put, v. *-, f. slijk, slik, o. modder, m. * ... SEUX, a. slijkeriq, modderig.
VASISTAS, m. (13) deurtenstertje, 0.
VASSAL m. vassaal, m. *-E, f. leenvrouw, v.
VASSELAGE, m. leenmanschap ; leenregt, o. leenpligt, m.
VASSOLES, f. pl. (126) luiken van het traliewerk op
scheepsverdekken, o. mv.
VASTE, a. groot, wijd, ruim; uitgebreid.
VATICAN, m. Vatikaan, pauselijk paleis, O.
VATICINATEUR, m. waarzegger; dichter, m.
VA-TOUT, m. (96) gansche inleg, m.
VAUDEVILLE, m. straat-, volksliedje, o. vaudeville, rn. ;
geestig tooneelstukje n:et tang, o.
VAU-L'EAU (a), adv. met den stroom of ; aller
mislukken, te niet loopen.
VAURIEN, m. deugniet, rn. * ...TOUR, rn. Bier, m. * ...TRAIT,
m. toerusling voor de jagt op wade zwijnen, v. * ...TRER,
va. (44) wilde zwijmn jagen. SE -, vrf. zich wentelea.
VEAU, m. kalf; kalfsvleesch,
o., - de lait, zuigkalf, o.
VECTEUR, a. rayon -, (101) straal van de zon op eene
planeet, m.
VEDAzI, rn. geloofsboek der Indianen, O.
Vf:DASSE, VAIDASSE, f. weedasch, v.
VEDETTE, f. ruiterschildwacht, v.; schilderhuis op den
wal eener vesting, o. * - , m. fig. titel in een brief (aan
iemand), m.
Vf.GiTABLE, a. groeibaar. "...TAL, 1n. gezcas, o. plant, v. *-,
a. uit het plantenrijk, er toe behoorende.
f. plantwording, v. *..T ATIF, a. wassend, groeijend,
groeibevorde rend.
voertbrenging, v. het
grocijen, o.; plantengroei,
rn. pl. planten, v. my. ; plantenrijk, o. *...TER, Vn. wassen, groeijen (ran plunten) ; fig. een plantenleetn leiden.
VEHEMENCE, f. hevigheid, drift, oploopendheid, v. geweld, o. * ...MENT, a. hevig, geweldig ; opluopend, driftig. -EMENT, adv. (109) zeer sleek.
WHICULE, tn. gelei-, verroermiddel, o. geleider, rn.
VEILLE, f. het waken, slapeloosheid, v. nachtwaken, o. ;
daags le voren ; ("pond to voren, in. ; 'a la - , op het
punt van — * - s, pl. het ncchtwaken, nachtbraken, o.;
slapelooze nachten; studien des nuchts. v. mv .*...E,
f. avondlijd, m. ; --hjdkorting, v.; gezel,chap; het waken (hij een zieke). "...LER, vs. waken, wukker zijn,
opz.itttn, ophlijven: - 'a ye., - stir ye., voor lets waken,
zorgen.
va. hewaken, waken (hij coo zleke); het
oog h6uden, gadeslaan, bespieden.
m. waker
bj etn bjk, m. * ...LEUSE, f. kleine nachtlamp, v. -s,
pl. nachtpitjes, o. inv. "...LOIR, 1n. kleine werklafelom
des nachts te arbeiden, v.
VEILLOTE, f. hoop
in eene weide, opper, rn.
VEINE, f. ceder, bloedader ; ader (in ho•t, sleep enz.),
v.; - d'eau, waterader; - poetique, dichtader.
a. geade, d. *
aderen. * ... NEUX, a. aderachrig, vol aderen.
adertje, O.
VELAR. in. (53) maagdenpalm,
VELCHE, in. hewoner van Wallis ; ha•haar, botterik, onbeschaafde,
'-RIE,
barhaarschhe:d, v.
VASCULAIRE, "...LEUX,

• VEN.
VELLICATION, f. stuipachtige zenuwtrekking, v.
VELER, vs. kalven, een kalf werpen.
rft. fijn perkament, o. ; papier -, veljn papier, o.
m. pl. (25) lrgt gewapende soldaten, m. my.
VELLf.'ITP, • f. krachtelooze wil,
VELOCE, a. snel, snelloopend (van planeten).

f. snelheid, gezwindheid, v.,
fluweel, o. ; ehersin de - , fig. zachte weg,
In. grasperk, o.
satijnen lint, o.
a. fluweelVELOUTA, in. fluweelen
achtig ; zacht, donkerrood (van wijn). '...TER, va.
flawed maken. '...TIER, in. fluweelwerker, m.
VELTAGE, m. peiling, V. * ...TE, f. peilstok, m. -roede, v.;
viertel, vietel (zekere mast), o. * ...TER, va. peilen, rootjen. * ...TEUR, m. peiler, roeijer, rn.
VELU, a. harig, ruig. *- , m. het ruige. *-E, f. bald van
het hertenhoofd; raps, v.
VELVOTE, f. (53) eerep•ijs, m.; vlaskruid, O.
VEN.AISON, f. wild, wildbraad, o. ; tijd dat het wild good
is,
VENAL, a. verkoopbaar, to koop, veil. " - EMENT, adv.
baatzuchtig, om schandelijk gewin. * - ITA, f. verkoopbaarheid, omkoopbaarheid, v.
VENANT, a. et rs. komende; die komt ; allants et -s,
pl. gaanden en komenden ; bien venant, zeker
(van geld).
VENDABLE, a. verkoopbaar ; of te zetten.
VENDANGE, f. druiven-, wijnoogst, 1n. "-s, pl. wijntijd,
-oogst, herfst, rn. "...GER, va. wijn oogsten, - lezen,
druiren inzarnelen; fig. de wUnbergen verwoesten, - vernielen. "...GEUR, in. ...SE, f. druivenlezer, m. - leesster ,v
VENDERESSE, f. (83) koopvrouw, verkoopster, V. "...DEUR,
In. verkooper, koopman, kramer, m. "...DEUSE, f. verkoopster, koopvrouw, v.
VENDETTA, f. wraak, familiewraak, v.
f. snelwagen, m.

VELOURS, n).

VENDICATION, f. * ...DIQUER, va. voy. REITENDICATION,
REVENDIQu ER.
VENDITJON, f. (83) verkoop, rib
VENDRE, va. verkoopen; fig. verraden. SE -, vrf. ver-

kocht warden, aftrek hebben.
VENDREDI, in. Vrijdag, m. ; - saint, goetle Vrijdag.
VENE, a. een weinig bedorven, een snsaakje hebbende.
VEN1FICE, in. 183) vergiftiging, vergeving, v.
VENELLE, f. straatje, steegje, o.; prendre la - , het

ha-

zepad kiezen.
(53) vergiftig.
VELER, va. een tam beest swede jagen.
VENERABLE, a. - MEN'!', adv. eerwaardig, -lijk.
eerbiedigheid, eerbewijzing, vereering, v. eerbled, 111. * ...RER, va. vereeren (heilige personen of taken), eerbiedigen.
VENERIE, f. jug(, v. ; jagthuis, o.
VI:NP.Hisrf, a. mat - , reizttsziekte, v.
VENETTE, f. vrees, v. schrik, in. ongerustheid, v .
VENEUR, n1. jager, jagernzeester, m.; grand -, opperjagermeester.
VENEZ-Y-VOIR, rs.
fcpperij, V.
VENGEANCE, f. wraak, wraakzucht, v. -gevoel, o. * ...GER,
va. wreken, wraak nenten. SE - , vrf. zich wreken.
* ...GEUR, in. et a. wreker, in.; weekend. * ...GERESSE,
f. wreekster, v.
VENIAT, is. (83) bevel ran verschijning, O.
VENIEL, a. ;31) vergeeflijk.
END1EUX, a. venjnig (van dieren).
VENIN, rn. venjn (ook
o.
VENIR, vs. komen, aankonzen; fig. overkomen ; toevallen,
Vi:_.Nf:NEUX, a.

VER.

VER.
te beurt vallen, krijgen ; afkomen, afkonstig zijn, ontstuan, voortkomen ; wassen, groeijen; - 'a bout, slagen; ten uitvoer brengen; it vient de sortir, hij is zoo
even u.:tgegaan; l'aller et la - , het gaan en komen,
het heen en weer loopen ; en - h, raken aan ; je vous
vois
ik vat u ; en - aux mains, handgemeen worden;
les sieeles a - , de toekomende eeuwen, v. mv.
no. wind, no. lucid, v. ; adem; wind; damp (in
VENT
het ligchaam), no. ; lucht, v. ; reek fig. wind, on. opgeblascitheid, v.; it fait du - , het waait ; - frais, (IN)
stijve koelte, V.
YENTA, f. geheime vergader:ng van zamenzweerders, v.
VENTAIL, ni. (116) beneden-opening eens helms, v.
VENTE, f. verkoop, no. verkooping, markt, veiling, v.;
pureed (van host), O.
VENTER, vimp. waaijen. "...TEUX, a. winderig ; winden
veroorzakende.
VENTIER, no. houthandelaar (in het grout), M.
VENTILATEITR, on. luchtrnaker, luchtgever (werktuig), M.
"...LER, va. c83) schatten, waarderen.
VENT , SITE, f. opgehlazenheid van het ligchaam, winderigheid, v.
VENTOUSE, f. laaikop, m. ; luchtgat, O. * - R, va." koppen,
koppen zetten.
VENTRE, M. buik, rn. lij f, o. ; buik (ran een sch:p ens.),
f. dragt
M. " - BLEU, Int. de drommel!
v. worp jongen,
VENTRICOCE, rn. lekkerbek, M. "...CULE, M. holte in de
maag ens.; maag (van sommige dieren), v. ; buikje, O.
VENTRILRE, f. buikriem, buikgordel (van paarden),
VENTRILOQUE, a. et in. out den buik sprekende buikspreker, in." f. baikspreekster, v. "...LOQIUE, f. huikopraak, v.
VENTRU, a. et m. dikbaikig, ,zwaarlijvig dikbuik, In.
"-E, f. dIke v•ouw, v.
VENU, p. et a. nouveau - , n:euw aangekomene, nzeutveling, on.; soyez le bien
soyez la bien - e, welkom ! " - E,
f. kontst, aankomst, v.; wasdom van een boom, m.
VE:NULE, f. adertje, o.
f. fig. liefde, v. ; (101) avond-, morgenster, v.;
t 90) koper, O.
VEPRES, f. pl. avonddi'enst, v. vesper, M.
VER, no. worm, m. made, v. ; — a sole, zijworm ; - luisant, glimworni: - rongeur, fig. knagend geweten, u.;
- solitaire,
VERACITE:, f. waarachtigheid, geloofwaardigheid; waarheidsliefde, v.
VERBAL, a. mondelijk, mondeling ; (98) van een workproces-verbaal, 0. * -EMENT,
woord afgeleld; proces
adv. niondelijk. "-ISER, va. een schriftelijk verslag opzijn verhaal te tang uit•ekken.
VERRE, M. (98) werkwoord ; fig. het woord (Jesus Christus),o .
VERBERATION, f. (73) sidderende beweging der lucht
(door een klank). v.
VERBAL', a. te reel woorden gebruikende.
VERBIAGE, n1. geklctp, gesnap,o.;onnutte woorden, O. mv.
* -R, vn. te reel woorden gebraiken. .....GEUR, no. prater,
snapper, M. "...GEUSE, f. snupster, v.
YERBOQUET, rn. lenq om top te hijschen, v.
VERBOSITE, f. snapachtigheid. praatzucht, v.
VER-COQUIN, in. wijngaardworm ; bolworm, hoofdworm,
in.; fig. malle kuur, gril, v.
VERDAGON, in. seer wrange wijn, M.
YETI WTRE, a. groenachtig, naar het groene zweemende.
VERDELET, a. (van wijn) nog wat wreed of wrang ; nog
groen, jeugdig (van oude menschen). "...RIB, f. onderhoutvesterschup, o. onderhoutresterij, v.
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kopergroen, O.
VERDEUR, f. sup (van host dat nog groen is ens.), o.;
wrangheid, zerpheid van den wijn ; fig. frischheid,
jeugdigheid ; levendigheid ; scherpheid (van woorden), v.
VERDICT, M. (83) verklaring van de jury, v.
VERDIER, M. houtvester ; goudvink, no. hagedis, v.
VERDILLON, no. (104) moer-, lussenstok, M.
vn. yroen worVERDIR, va. groen verwen, - maken.
den, groenen. * DOYANT. a. groenend, groen. "...DOTER,
vn. groen worden. "...DURE, f. het groen; groente, v.;
groen loot, - lof; behangsel net landschappen beschildeed, O. "...DURIER, ln. groentebezorger (aan het hof), M.
VEREUX, a. wo•nzig, wormstekig ; fig. slecht, verdacht.
VERGE, f. roede, garde, v. ; staf, nl. stang ; roede (lengtemaat), v. ; peilstok. in. - roede, v. ; ring, gladde trouwring, no.; mannelijke roede, v. ; - d'ancre, - de pompe,
(126) schacht van een anker ; pompstang, v. "-s, pl.
tuchtroede, v. geesel, in.
VERGEAGE, in. het afnzeten met de roede ; het peilen.
VERGE:, a. ongelijk van. draad of verf (van stolren). "-E,
f. een vierde morgen (lando,aat).
VERGER, M. boomgaard, m. *-, va. met de el -, met de
roede meten; peilen, roeijen.
VERGETE, a. met steepen, striemen (van de huid enz.).
"...TER, va. afborstelen, afschuijeren. "...TIER., no.
borstelmaker, -verkooper, m.
VEBGETTE, f. " - s, pl. kleederborstel, schitijer, m. ; kort
I esneden, hoar aan het hoofd, u. ; hoepels aato eene
trommel, m. mv.
VERGEURE, f. koperdraden van een papiervorm, nI. mv.;
steepen, v. no, waternierk (in papier), o.
V ERGLACER, vimp. ijselen. *... GLAS, m. tjxd. ijsregen, no.
VERGNE, tn. els, elzenboom., in.
VERGOGNE, f. schaantte, v. "...GUE, in. (126) ra, v.
V ERICLE,
.
f. valsche diamant,
VLBIDocrrg, f. waarachtigheid van een verhaal of gezegde, v. '...DIQUE, a. waarheidlievend, waarheidminnend.
VP,RIFicATEuR, m. onderzoeker der echtheid eener akte,
verificateur, M. * ...FICATION, f. waarmaking, v. onderzoek naar de echtheid van eon geschrift, o. verificatie v. "...FIER, va. tvaartnaken, bewijsen, zich van
de nacutwkenrigheid of echtheid.... versekeren, echt Iceuren, waarmerken, verifieren. SE - , vrf. beivaarheid worden.
VERIN, M. schroef, v. ; vijsel, kelderwind, M.
VARINE, f. Varinas-tahak, in.; (126) nuchthuislamp, v.
VERITABLE, a. " - MEET, adv. waar. waarachtig, opregt,
echt.- tvaarlijk, zekerlijk, opreytelijk.
f. waarheui, v. ; en -, in waarheid, voorwaar,
wel is waar.
waartijk, voorseker 'a la
VERJUS, M. onrijp druirensap, verjuis, o. ; onrijpe druia.
scherp,
zuur.
My.
"...JUTE,
ven, v.
VERLE, f. peitstok, roeistok. M.
VERMEIL, a. rood, hoogrood : rooskleurig. *-, m. verguld sitter, O. " - LE, f. boheemsche granaalsteen, no.
VERMICELLE, f. soort van deeg als Braden, vermicelli, O.
"...CELLIER, m, vermicellimaker, -verkooper, no. "...CUa. (74) wormiy, wormvo•mig.
LA IR E. "...FORME,
*...cuLE, a. (13) worn st, epig. * ...FLIGE, a. et m. wormen verdrUvend ; wormverdr:jvend middel, wormkruid, O.
VERMILLER, vn. (ri4) (ran wilde zw:jnen) de aarde ontwooden eon wormen to zoeken.
VERDILLON, M. bergrood, vermiljoen; blozend rood, koraalrood (der wangen, lippen ens.), O. * - NER, vn. et
a. wormen zoeken; met vermiljoen schilderen.
,
VERMINE, f. ongedierte; fig gespuis, gebroed, o. "
a. (22) wormen bevattende, - veroorzakende.
VERDET, M.
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VERXISSEAU, m. wormpje, 0.
VERMIVORE, a. zich van wormen voedende.
VERMOULER (SE),
vrf. wormstekig wormen.

VIA.
vertikaal : uit het toppunt, top ...; point -, toppunt,
o. " - iTg, f. regtstandigheid, v.
VERTICILLE, M. (53) ring om boomtakken,

*...Lu, a.
vol wormgaten, wormstekig (ran hout).
a. (53) wervelsgewijze, ringvornzig.
wormstekigheid, vermolming, v.; wormmeel, 0.
VERTIGE, m. zwijmeling, duizeling, draaijing van het
VERMOUT, 01. alsemwijn, m.
hoofd, v. (ook fig.) "...GINEUX, a. aan zwijme?ingen
VERNAL, a. lente..., vroeg
aan duizelingen onderhevig. "...GO, m. grit, kuur, v.;
voorjaars....
VERNE, f. els, elzenboom,
kolder (der paarden), m.
VERN1R, va. vernissen, verlakken; verglazen.
VERTU, f. deugd, deugdzaamheid, deugdelijkheid; zedeVERNIS, nt. vernis, lak, o. ; verglazing, v. ; fig. vernis, o.
lijke kracht, v.; vermogen, o. : en - de, krachtens, uit
* -SER, va. vernissen, verlakken: verglazen. * - SEUR,
hoofde, uit kraehte van. 5 - EUX, a. " - EUSEMENT, adv.
m. vernisser, verlakker, M. "-SIER, Ili, vernisboom,
deugdzaam. * - GAD1N, m. hoepelrok, m.; hellend gras" - SURE, f. vernissing, verlakking, v. ; vernis, o.
perk, o. " - GADIER, tn. hoepelrokkenmaker, m.
VEROLE, f. venusziekte, v.; petite -, kinderpokjes, o. mv.
VERVE, f. vuur. dichtvuur, o.; fig. grit, kuur, v.
kinderziekte, v.
VERVEINE, f. (5:3) ijzerkruid. o. "...VELLE, f. ring aan
VERON, tn. grondeling,
f. (53) eereprijs, M.
den voet van een yolk (met den naam des eigenaars),
VEROTER, vn. women zoeken (van vogels). "...TIER, in,
M. "...VEUX, M. (114) steeknet, o.
visscher die wormen zoekt, m.
VESCE, f. wik, wikke, duivenboon, v. " - RON, M. wildewik, v.
VERR AT, M. geltvarken, mannelje van eene .zog, o.
VESICAIRE, f. (53) blaaserwt, v. *...CAL, a. tot de bluas
VERRE, ni. glas; drinkglas, o.; ardent, brandglas;
betrekkelijk. "...CATION, 1. (36) het opkomen der bluren
a Mere, - a yin, bier-, wijnglas ; - de biere, - de %in,
door het trekken vanpleisters; blaastrekking, v. "...CAglas bier, - wijn. "-RIB. f. glasblazerij v.; het glasTOIRE, a. et m. blaartrekkend; trekpleister, blear,
blezen; glaswerk, o. "...RIER, M. glasblazer; glasv. "...cui,E, f. blaasje; bluartje, o. ; zwemblaas, v.
keeper; glaskorf, rn. "...RIRE, "...RINE, f. glas voor
"...CULAIRE, "...CULEUX, a. met - , als kleine blaasjes.
eene schildertj, o. ; broeikas, v.
VEsou, in. sap uit suikerriet, o.
VERRINE, f, glazen spoelvat, o. ; glazen buis van een
VESPLIAL, M. (140) vesperboek, o. *-, a. (101) westelijk.
VESSE,
barometer; (107) groote schroef, v. *-s, pl. redevoerinveest, v. * - R, vn. veesten, winden laten.
gen van Cicero tegen Verres, v. inv.
VESSIE,. f. waterblaas, blaas, v.
VERROTERIE, f. klein
VESSIGON,
m gal -, knobbel aan de knien der paarden,
slecht glaswerk, o. ; allerhande
snuisterijen van glas, v. inv.
VESTALE, f. vestaalsche maagd; fig. eerbare vrouw, v.
VERROU,
tn. grendel, (1). * - ILER, va. grendelen, toeVESTE, f. vest, kamizool, a.
grendelen.
VESTIAIRE, f. kleerkanter, v.; kleedergeld (in een kloosVERRUE, f. wrat, v. "...RUQUEUX, a. wrattig.
ter), o. "...BULB, tn. voorhuis, porlaal, o. gang, M.
V ERS, at. rers, o.
prep. bij, near den leant, omtrent, tegen. VESTIGE, at. voetstap, m. spoor, a.
VERSANT. a. ligt kunnende omvallen. "-, in. helling, v.
VESTIMENTAL, a. de vlekken uitwisschende (vocht).
VERSATILE, a. reranderlijk, ongestadig, wispelterig. "...TIVETEMENT, in. kleeding, v. kleed, o.
LITE, f. veranderlijkheid, onbestendigheid, v.
VETERAN, In.
uitgediende soldaat, veteraan, M.
VERSE (h), adv. it pleut
" - CE, f. hoedanigheid eens veteraans, v.
het regent dat het giet, het
stortregent. *...sg, a. ervaren, geoe fend , bedreven.
VETF'.:RINAIRE, a. et at. tot de veeartsenijkunst behoorentn. (101) Waterman (hemetteeken), in. "...SEMENT, in.
; are
de ; veearts,
veeartsenijkunde, v.
(in geldzaken) starting, v. "...SER, va. et a. g:eten, VE:TILLARD, " - E, "...ILLEUR, ...SE, M. f. leuteraar, - ster,
stollen, inschenken: .airgieten, aitstorten, vergieten ;
vitt. r , vitster, m. V. f. kleinigheid, beuzeting,
omwerpen, onisiooten, omvallen; ont-, ned,slaan ; onebeuzelarij, v. - RIO, f. iiitterij, v. "...TILLER, vn. boozeliggen (van keret?). * - SET, M. vers, 0. pleats (tat den
len; kibbelen. *...TILLEux, a. kibbelachtig, bedilziek.
bijhel), v. "...SEUR, in. inschenker, storter; (101)
VETIR, va. kleeden; bekleeden. SE - , vrf, zich aankleewaterman,
den; zich kleeden (op zijn fransch enz.). "...TURE, f.
VERSICULE. , M. pl. versje, dichtstukje, o.
aanneming van het klocisterkteed, v.
VERSIFICAILLEUR, M. verzensmeder, verzenmaker, rijf. oudheid (van een gebouw), v.
mer, ru. "...FICATEUR, in. Perzenmaker, rn.
VEUF, tn. VEUVE, f. wedutvenaar, tn.; weduwe, v. "-, a.
TION, f. rijmkunst, versi ficatie, v. versbouw, en. "
weduwettaar weduwe geworden; eglise veuve, kerk
verzen makes,
die eertijils bisschoppelijk teas, v.
VERSION, I. vertelking,veriating; wijzevanverhaal, lezing, V.
VEUVE, a. ;mak, ligt.
VERSO, mu. keerzijde van een bled, v.
EUVAGE, In. wedutuschap, v. weduwstaat, M.
VERT, a. groen ; onr'jp wrong (ran wijn); fig. jeugdig,
VEXATION, f. kwelling, onde•drukking ; knevelarij, v.
junry , frisch, versch, krachtig ; onbcdacht, loszinnig ;
"...ATOIRE. a. drukkend, kwellend.
va. kwellett,
feint, straf, ruw. em. green, a. groene Vent., v. ; green,
plagen, onderdrukken.
gras, a. ; de planten, v. ems. ; wrange smack van joltVIABLE, a. in het Leven kttnnende blijeen, leefbaar. "...BIgen wijn, M.
- DE - GRIS, ut. kopergroen, a. A. - D'1RIS,
f. ('2.2) teelbaarheid, mogelijkheid am to levee, v.
,speansch green, 0.
VIADUC, am. gemetselde overgang, - weg, m.
VERTI,A3RAL, a. (74) tot de wervelbeenderen behoorende.
VI AG ER, a. levenslang ; recite viagere, liffrente, v.
f. wervelbeen, o.
VIANDS, f. vleesch, a. ; spjs, v. ; - blanche, vleesch van
VERTELLE, f. (ran zoutpannen) span, v. tap, in.
gevegelte; - crease, lekkere spijs die goon voedsel geeft.
VERT EM ENT, ads. nadrekkeljk, heviglijk, ter dege.
vn. (44) (van re., wild) azen, weiden. "...BIS, as,
VERTEVELLES, F. pl. kam van sea slot, am.
het uzen of welder? (van ros wild).
VERTEx, 01. kruin ran het /esofd, v. kruinpunt, o.
VIATIQuE, tn. leer-, reisgeld ; (140) hoogwaardige sakra1 ERTICAL, a. " - EMENT, adv. opiittntig; lijn-, loodregt,
mmt eens stervenden, o.

VIE.

YIN.

VIBORD, m. (126) reehout, rahout, o.
VIBRANT, a. slingerend; trillend. "...BRATION, f. slingering; trilling, v. * ... BRER, vn. slingeren; beven, trillen. * ... BREUSE, a. voix -, schelle stem, v.
VICAIRE, m. geestelijke stedehouder, vikaris, m. * ... CAIROE, f. * ... LARIAT, m. geestelijk stedehouderschap, vi
kariaat, o. * ...CARIAL, a. stedehouderlijk. "...CARIER,
vn. de diensten van een vikaris verrigten; fig. in on-

dergeschikte ambten bljven.
Vice, m. gebrek, o. onvolmaaktheid • ondeugd, v. *-,

a.

onder. "--AMIRAL, m. ondervlootvoogd, onderadmiraal,
in.; onderadrniraalschip, o. "--AMIRAITTL f. onderadiniraalschap. o. * --BAILLI, .1. generaal-provoost, m.
*--CHANCELIER, m. onderkanselier, m. * --CONSUL„ ts.
onderkonsul, in. * --CONSULAT, m. onderkonsulschav 0.
"--Li.:GAT, In. onderlegaat van den puns, m. " — FRE SIDENT, m. ondervoorzitter, no. *--R01, st. * -- REINE,
f. onderkoning, m. -koningin, v. * -- ROYAUTP, f. onderkoningschap, o. *--VERSA, adv. over en weer ; onegekeerd.
VICENNAL, a. twintigjarig.
VICIE, a. (22) bedorven, aangestoken. * ... CIER, va. bederven ; (83) ongeldig waken. ".. CIEUX, a....SEMENT, adv.
gebrekkig, onvolmaakt, ondeugend ; niet geldig, gebrekkelijk.
VICINAL, a. naburig ; Chemins vicivaux, naburige wegen, en. mv.
VICISSITUDE, f. wisselvalligheid ; verwisseling, v.
VicomTE, en. blerggractl, tn. '...TESSE, f. burggravin, v.
*...Ti:, f. burggraafschap, o.
VICTIMAIRE, in. (77) ofterdienaar, m. * ....ME, f. o/ferdier;
slagtoger, o. * ...MER, va. lot slagtolfer retaken.
VICTOIRE, f. overwinning, zege, v.
VICTORIEUX, a. * ... RIEUSEMENT, adv. zegepralend,overwinnend. * ... RIOLE, f. beeldje der overwinning op penningen, o.
VICTUAILLES, f. pl. levensmiddelen, -behoeften, o. v. niv. .
* ...LEUR, 1». victualiemeester (op schepen), no.
VIDAME, m. bisschops leenhouder, m. *...mi::, m. * ... 3IIE,
f. bisschops leenhouclerschap, o.
VIDANGE, f. het ruimen; wegnemen. *-s, pl opgehaalde
drek, m. vuiligheid (nit een neestput enz.), v. "...GEUR,
no. putruimer, nachtwerker, m.
VIDE, a. ledig. "-, tn. ledige plaats, v.; het ledige, ledig
vak, o. ; ruimte, gaping, v. "--BOUTEILLE, tn. lusthuisje, optrekje diyt bij de stud, o. *--POCHE,m. bergtafeltje, o.
VIDELLE, f. (159) deegradertje, o.
VIDER, va. ledigen, ontledigen; ruirnen; "uithalen,uitstor •
ten, -gieten, -holen, -snijden ; uitdrinken; fig. afdoen,
ten einde brengen. SE - , vrf. ledig worden; fig. afgedean -, beslist worden; jarrets bless vides, (80) nette -,
welbesnedene voeten, ts. mv.
VIDIMER, va. (83) de echtheid eener kopij schriftelijk
staven. * ...MUS, m. bewijsschrift, visa, o.
VIDRECOME, m. welkomst (groot glas), v.
VIDurri:, f. weduwenaar-, weduwschap, v. weduivstaat, m.
VIDURE, f. doorgeslugen -, gepikeerd week, o. het ecitgesnedene.
VIE, f. leven, o. leeftijd, m.; onderhoud, bestaan, brood, ,
o. kost, in.; wijze -, ?learner ran leven ; levensgeschie- ,
denis, -beschrzjving, v. ; levensloop, m.; fig. leven, ge- "
weld, geraas, o.; a -, voor het geheele leven, levenstang, en -, in het leven.
'
VIEIL, VIEUX, VIEILLE, a. oud, bejaard, bedaagd. * - LARD,
La. oud man, grijsaard, m. *-LE, f. oude vrouw, v. oud ,
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wjf, O. * -LERIES, f. pl. oude lompen, versletene rodden, prullen, v. mv.; fig. code denkbeelden, o. my.
'-LESSE, f. ouderdom, m. bejaardheid, v. hooge „Wen,
o. inv.; oude menschen, m. inv. *-LIR, va. et n. oud
maken; oud worden, verouderen; verouderd uitzien.
* - LOT, a. oudachtig.
VIELLE, f. lier, v. "-R, vs. op de her spelen. *.. LEUR,
m. l:er p 1,2r, m. * ...LEUSE, f. liersp,,elster, v.
VIERGE, I. maagd; (ook uls hemelteeken), v. "-, a. rein,
maagdelijk, ongerept ; (van metaal) onvermenA ; repstation -, ongeschonden naam, in.
i
wagensmeer, o.
ViEux, no. oude man, in. "--OING, Ti.
VII', a. lez,nd; levendig, vlug ; dr;ftig ; vurig , hevig, iqn?zig, geweldig, gevoelig : helder ; eau vive, kwelwater,o.;
bale vive, groene hegge, v. "-, in. het leven, ',end
deel ; hart -, binnenste van een boom; levered vleesch,
0. "--ARGENT, st. kwikzilver, 0.
ViGse, f, wocht, seheepswacht die op den uitkjk staut, v.
*-s, pl. blinde kl,ppen, v. sly. " - R, vs. (126) nitkijken.
VIGIGR A PHE, m. zeetelegraaf ; zeetelegrafist, st.
VIGILANCE, f. waakzaarnheid, v. * ••• LANT, * ...L.AMMENT,
adv. waakzaarn, zorgvuldig, -lijk. * ... LANTE. t. haul.koetsje, o. * ...LE, f. (140) heitige (mond, arond your een
vierdag, m.; - s des snorts, lijkdiensten, zielnzissen, v. Inv.
VIGNE. r. wjngaard ; -stole, -berg, iii. *- RON, m. Wijn gaardenier, tn.
VIGNF.TTE, F. versierseltje yeoman in een bock, vignet, o.
VIGN0BLE, is. u.jnberg, tn. wijnlund, 0.
VIGONGE, I. peruviaansch schaap, o.; zjrze yacht, wol, v.
VIGORTE, f. kabberstok, III. kogelmal, v.
\ IGOUREUX, a. "...REUSEMENT, adv. kloek, sterk, dapper, krachtig, kloekntoedig ; kloeknzoedigljk, dupperlijk,
met kracht.
VIGUEUR, f. sterkte, klcekheid, kracht ; dapperheid, v.
moed, m.
VH.., a. laag, goring, gerneen, verachteljk ; to - prix, op
lagen prijs, voor een spotprijs. "-EMENT, adv. snood,
schandelijk.
VILAIN, a. " - EMENT, adv. leelijk, vuil, morsig, misselijk, slecht ; eerloos, schandelijk; vrekkig, schrokkig ;
karigljk. "-, in. boerenkinkel; slecht mensch, vrek, no.
VILEBREQUIN, m. boor, spjkerboor, v.
VILEN, a. (116) lion -, leeuw van kennelijk yesloe/it, ts.
VILENIE, f. vuiligheid, morsigheid ; eerloosheid ; gieriglurid, vrekkigheid, v. " - S, pl. smaad-, scheldwoorden,
o. mv. * ...T, f. slechtheid, geringheid, laagheid, v.
VILIPENDER, va. verachten, versTaden.
VILLA, f. hofstede, v. lundhuis, o. * - CE, f. groole -, leeljke en stille stud, v. * - GE, m. dorp; petit -, dorpje,
o. *...GEOIS, m. dorpeling, boer, lunch-nun, m. - E, f.
dorp-, boerenmeisje, o. -, a. boersch, landelijk. *-,NELLE, f. (soort van) herderszang en duns, m.
VILLE, f. stud, v. ; is la -, in de stud (niet op het land) ;
it est en -, hj is sit ; diner en -, niet to huis eten.
* ...LETTE, f. stadje, steedje, o.
VILLEUX, a. donzig. '...LOSITE, f. (53) harig bekleeclsel o.
VILLOTIER, m. landlioper, is. * ...TaRE, f. pronkster, v.
VIMAIRE, f. verwoesting door het onweder in een bosch, v.
VIN, m. wijn, ill. ; tache de -, moedervlek, v. ; - evente,
- grin, - paillet, verschaaltle -, bleekroode -, donkeyroode wipe (bleekert); pris de - , beschonken; entre
deux -s, half drunken. *-AGE, too. wjntiende, v.
VIN A IGR E, m. az,jn, edik, wijnazijn, in.; - de biere,
bierazjn. * - R, va. met az jet hegieten, - aanmaken.
*-RIE, f. azijninakerij, v. '...GRETTE, f. zure sass, v. ;
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handkarretje, O. * ...GRIER, M. azijnmaker, -verkooper,
m. ; azijnfieschje, -kannelje, O.
VINAIRE, a. vaisseaux - s, wijnvaten, o. Mv.
* ...NASSE, f. zwakke wijn om kopergroen le maken,
VINDAS, rn. windas, windaas, O.
VINDIC ATIF, a. wraakgierig, wraakzuchtig.
VINDICTE, f. - publique, vervolging der misdadigers, v.
VII4E, f. wijnoogst, IIl. "...NEUX, * ...NIFP,RE, a. krachlig,
wijnrijk ; wijnrood; naar wijn riekend of smakend.
...NIFICATION, f. wijnmaking, v.
VINGT, a. et' in. twintig ; twinligste. * - AINE, f. twintigtat, o. * - ILIE, a. et nh. twintigste ; twintigste deal, O.
VIOL, In. verkrachting , maagdenschennis, vrouwenschennis,
schotfering, v. " - AT, a. sirup violensiroop, v. * ... ATEUR,
m. overtreder, schender, M. * - ATRICE, f. overtreedsler,
schendster, v. * - ATION, f. overtreding, verbreking,
schending, v.
VIOL E, f. viool, vedel, v. *-MENT, M. schending ; ver• krachting, v.
VIOLENCE, f. hevigheid, v. geweld, o. gewelddadigheid,v.
* ...LENT, a. * ... L EMMERT, adv. hevig, geweldig, driftig ; met geweld, gewelddadigl,jk. "...LE1qTER, va. geweld aandoen, met geweld dwingen.
va. overtreden, schenden, verbreken ; verkrachten.
VIOLET, oh. violetkieur, v. *-, a. violetkleurig, paarsch.
*-TE, f. viooltje, 0. violierbloem, m.
VIOLIER, oI, violierplant, v.; -boom, in.
VioLoN, in. yodel, viool, v. ; vioolspeler,violist,m. * - CELLE, M. kleine bastviool, v.
VIoRNE, f. meelboom; wilde wijngaard, m.
VI Oi RE, f. adder, v. * ....I. EREAU, tn. jonge adder, v.
f. k53) slangenkruid, O.
VIRAGE, nl. (126) ruimte vuor de wending van eenschip,
v. "...GO, in. grout en sterk
grof vrouwspersoon, 0.
VIRELAI, in. zekere male fransche poe'zij, v.
VIREMENT, m. (12(i) wending ; (21) overdvagt, vereffening, verzekering, v.
FIRER, VII. - de burd, (een schip) wenden, keeren, draaijen (ook fig.) ; den mantel swat' den wind hanger.
LUR, In. (78) omdruazjer, In. * ...REUX, a. (53)
vergiftig.
VIREv EAU,
in. (126) braadspil, v. * ...VOLTE, f. (86)
schieljke omsprong van een puard, m.
VIRGIN AL, a. maagdelijk.
f. maagdom, maagdelejke •taat,
VIRGOULEUSE, f. soort van winterpeer, V. * ...GULE, f.
scheidteeken, o. komma, v.
VIRIE, a. "-ENI ENT, adv. mannelijk, manhaftig, -lijk.
' -L1TL, f. mannelijke ouderdons, In. voorttelende kracht, v.
VIROLE, f. beslagring, In. * ,., LET, tn. (126) clraaiklos aan
het roer, m.
VIRTuALIT, f. (57) vermogende kracht,v. * ... EL, a. -LEMEET, adv. krtscht bezittende, vermogend; krachtiglijk.
VIII TUOSE, nt. et f. grOOte hiliStenaar, In. - kunstenares, v.
VIRULEI,CE, f. etterachtigheid.v. "...LENT, a. etterig,venijnig.
VIR URE, f. (126) oenkring van het schip,
VIRUS, In. venijn (ran s , ,mnzige Zwaten), o.
Vas, I. schroef, v. ; scalier a
wenteltrap,
Vas-h-vas (DE), adv. et prep. tegen over. *-, tn. sent
van rijtuig
o.
VISA, in. (83) fists, bewijs van bekrachtiging, O. '-GE,
m. gezigt, aangezigt, getaat, mown, u. * - GERE, f. strook
van eene vroutvenenuts, v,
VISCERAL, a. tot de ingewanden behoorende. * —CP. RE,
Ill. ingewand, O.
f. slijnierigheid, v. ; slijnzachtig vocht, o.

VIV.
VisER, f. mikking, v. oogwit, O. * ...SER, va. et nemikken,
doelen; bedoelen, beoogen. va. (83) schriftelijk be. krachtigen, viseren. •
f. zigtbaarheid, v. "...ELE, a. - MEET, adv.
zigtbaar ; klaar, blijkbaar ; zigtbaarlijk.
VasakRE, f. mikijzer, vizier; vizier (erns helms), O.
VISIGOTH, m. lomp mensch, vlegdl, m.
VISION, f. het zien ; gezigt, o. ; verschijning, inbeelding,
hersenschim, v. vizioen, 0. *-N AIRE, a. et m. f. vol
dwaze inbeeldingen; geestenziener, In. -zienster, v.
VISIR, VIZIR, m. vizier, tn. "-AT,
m. vizierschap, viziersambt, O.
VISITANDINR, f. klopje (non) van de visitatie-orde, o.
VISITATION, f. (140) feest der visitatie, 0. ; fig. beproeving, v.
VISITE, f. bezoek, o. ; bezigtiging, v. onderzoek, O. " - R,
va. bezoeden; bezigtigen, door-, onderzoeken, visiteren;
(31) bezoeken, beproeven. * ...TEUR, Ill, bezigtiger, onderzoeker, visitator, rn.
VISOR - VISA, adv. vlak tegen elkander over.
VISORIUM, rn. (10) visorium, o. nijper, m. plankjewaarop de kopij gestoken wordt, o.
VISQUEUX, a. lijmachlig,,kleverig, slijmerig.
VISSER, va. schroeven, vast-, digt-, aanschroeven.
VISUEL, a. tot het gezigt behoorende, gezigts....
VITAL, a. tot het levees behoorende, Leven....
ViTcHouRA, tn. pets, m.
VITE, a. et adv. "-MENT, adv. gezwind, snel, vlug,vaardig, schielijk, spoedig, haustig, gaauw, vas. *...T.EssE,
f. gezwind held, snetheid,vlugheid,vaardigheid , v. " - LOTS,
nt. pl. (52) meelballetjes, o. toy. * - LOTTE, f. lange
aardappel, in.
VITEX, tn. kuischboom,
VITILIGE, f. witte schurft, v.
VITONNIiat ES, f. pl. (126) log-, lokgaten, o. MV.
VITRAGE, nh. het maken van vensters ; at de vensters
van een gebouw, a. Inv.; glazen wand, nl. "...TRAUX,
tn. pl. kerkramen, -glazen, o. mv. * ...TRE, f. glazen
venster, glas, o. ; ruit, glasruit, v. *...TRP., a. met glazen, met glasruiten ; porte
glazen deur, v. ; humour
- e,
kzistall jewel vocht in het oog, O. * ...TR ER, va.
met glazen of glasramen voorzien. *. .TRERIE, I. glazenmakersambacht, a. ; glashandel, m. * ...TREUX, a. (90)
den said z ,an glas hebbende. * _Tat I ER, Ili. glazenmaker, m
VITRIFIABLE, VITRESCIBLE, a. in glas veranderbaar.
f. verglazing, v. *...F1ER, vs. glas doen
worden, tot glas maken, - branden. SE - , vrf. glas worden.
VITRIOL, in. koperrood,vitriool, zivavelzuur, o. a. met
geest van koperrood bereid. * - IQUE, a. vitrioolachtig ;
acide
vitrioolzuur, o.
VIVACE, a. langlevend, bassi van Leven. *...CITE, f. levendigheid, vlegheid, v. Utter, in.; drift, hitte, v. -s,
haastigheid, oploopendheid, v.
VINANDIER,
f. marketenter, marketentster,
zoetelaar, zoetelaurste•, In. v.
VIVANT, a. et M. levend ; levende, as. ; du - , bij het levee; langue - e, levende taut, v.; bon fransje,
luetige broeder,
VI VAT, int, teve ! vivat ! hoezee ! hoera!
E, f. pieterman (visch), nI. *-, int. lave ! qui - I ?vie
daar! werda! * ---PATUBE, f. eiheltijd,
VIVELLE,
stopiverh, het gestopte in linnen, o.
VIVEMENT, adv. krachtiglijk, heviglijk ; gevoelig ; vinniglijk, net drift.
VIVIER, I1I. vijver, m. vischkaar, v.
VIVIFIANT, a. levendmakend.
f. levend-

VOL.

VOQ.
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making, verlevendiging, v. *...Fiztt, va. levend maken,
VOLAILtn, f. gevogelte, o. *-R, m. poelier, m.
verlevendigen. "...PIQUE, a. levend makend, verlevendiVOLANT, m. pluimbal, m.; wiek van een wirdinolen, v.;
gend. "...PARE, a. levende jongen voortbrengende. .
ligte overrok, m. *-, a. vliegende.
VIVOTER, vn. spaarzaam armoedig leven.
VOLATIL, a. (90) vlugtig. *-.E, no. gevleugeld dier, o.
VIVRE, vn. leven; zich onderhouden, bestaan; leven, zich
pluimgedierte, a. "-ISATION,
a. gevleugeld ; espece
wellevendheid, v. goede manieren,
gedragen ; savoir
f. i 90h vlugtiginaking, v. "-ISER, va. (90) vlugtig maken.
v. my. "-s, m. p1. levensmiddelen, o. mv.
*-1TE, f. (90) vlugtigheid; fig. loshoofdigheid,
v.
VOCABULAIRE, m. woordenboek, o.
f. gevogelte, pluimgedierte, O.
VOCAL, a. door de stem uitgedrukt wordende, vokaal...
VOL. AU-VOT, no. vleesch-, vischpasteitje, O.
"-E3fENT, adv. overluid.
VOLCAN, no. vuurspuwende berg, vulkaan, m. "-IQUE, a.
va. ophitsen.
VOCATIF, M. (98) roeper, aanhoorder, vijfclenaamval, M.
vitlkanisch.
kaarten, vole, V.
"...TION, f. roeping, v. beroep, o. ; beroeping, neiging,
VOLE, f. (46) a
v. trek, m.
n vogelen), v. ; zwerm, on .; broedsel,
VOLE E, f. v/u..
o. ; fig. menigtt v. troep ; stam, rang ; (87) evenaar,
VOCAUX, M. pl. stemgeregtigden, m. mv.
VOCIPERATIONS, f. p1. hevige woorden, o. my. geschreettzv
no. ; - de canon, kononschot, o. ; - de canons, vele ka(in eene vergadering), o. vn. in toorn sprenonschoten te gelijk - de coups, dragt slagen, v. , 4
ken met geschreeuw.
la -, ter vlugt, on het wild.
VOEU, m. gelofte; stem (bij sommige verkiezingen), v.
\TOLER, va: et n. stolen, rooven, ontstelen, bestelen na,
"-x, pl. wenschen, m. my.
vliegen, jagt maken, jagen ; vliegen. "...LEREAU, m.
VOGUE. f. (126) gang -, ruk van een vaartuig (bij elken
diertje, O. "...LERIE, f. dieverij ; vogeljagt, v.
riemslag), m. ; achting, v. aanzien, o. ; naam, m. ; titre
VOLET, on. luik, blind van een venster, o. ; valdeur, v. -luik,
en -, in zwang zijn ; - la galerel het ga hoe het wil!
o. ; duivenslag, no.; klein zeekompas, O. "-ER, vn. ,lad"-AVANT, M. (IN) voorroeijer, M. "...GUER, vn. wderen, met moeite vliegen. "-TE, f. kleine horde (son
ren, zeilen, voortroeijen. * ... GUEUR, m. roeijer-, no.
wol le pluizen), v. -s, pl. franje aan een vliegennet
Vole', prep. zie hier, hier is, hier zijn ; me -, hier ben ik.
voor paarden, v.
VOIE, f. weg, m. ; spoor, o. ; gelegenheid, v. ; middel, o.;
VOLEUR, no. dief, roover, in. ; au -1 houd den dief! - de
wagen, no. dragt, v. ; - d'eau, lek in een whip, a.;
grands chemins, struikroover, ors. *...LEUSE, f. diefegge, v.
- lactee, (101) melkweg, m.; -s de fait, dadelijkheVOLIERE, f. groote vogelkooi, -vlugt, v. ; duivenhok, -kot, o.
den, v. mv.
VOLAGE, VOLICE, f. breede dunne plank, v.
Vona, prep. ziedaar, daar is, daar zijn, er zijn; me -,
VOLITION, f. wilsbepaling, v. wil, no.
daar ben ik.
VOLONTAIRE, m. vrijwiliger, volontair, m. *-, "-MENT,
VOILE, m. sluijer, m. ; voorhangsel, dekkleed, o. ; fig.
adv. vrijwillig, ongedwongen; eigenzinnig; vrijwilligo.
"...LER,
va. sluijedekmantel, sluijer, m. *-, f. zeil,
f. wil, zin, m.; welbehagen; verlangen, o.
lijk.
ren; fig. bedekken, bewimpelen ; voix voilee, bedekte
begeerte, v. ; h naar verkiezing. "...TIERS, adv. gaarne,
stem, v. "--RIE, f zeilmakerij, v. "...LIER, m. zeilmagezvilliglijk.
galvanische toestel, m.
ker, m. ; bon -, goede zeiler (schip dal goed zeilt), no.
VOLTAIQUE, a. pile -, voltaische
f. (64) boot van eene lijn als een zeil door den
kolom van Volta, v.
zuil
zwenking,
v. ; faire - face,
zeilaaclje,
v.
;
het
bestieren
der
zeilen.
no.;
(86)
wind, v. "...LURE, f.
VOLTE, f. omloop,
VOIR, va. zien, aanzien, bezien, beschouwen, aanschonwen,
(68) zich plotseling omkeeren, front maken. "...TER, vn
kijken ; inzien ; bemerken, opmerken, merken ; overwe(91) draaijen om den stoot te ontwijken.
gen; bevatten, begrijpen, doorgronden; beproeven, toeVOLTIGE, f. slappe koord (der koordedansers), o. ; dan
zien; bezoeken, zien, verkeeren. *-, vs. uitzigt hebben,
daarop, no. "-MENT, M. het voltigeren; het fladderen
uitzien ; acht geven, opzigt hebben ; zorg dragen. SE
"...GER, vn. heen en weder vliegen, zweven, Iladderen ;
kunstsprongen doen ; balanceren, voltigeren (als de koorvrf. et r. zich beschouwen; zich bevinden; elkander
zien, met elkander verkeeren.
dedansers enz.). * ... GEUR, no. springer, luchtspringer;
VOIRE, adv. "- mAxtE, adv. zelfs, ja zelfs.
(68) jager te met, no.
VOIRIE, f. heerenweg, m. ; opzigt over de wegen, o. ; vilVOLUBILIS, M.1(53) slingerplanten, v. mv.
plaats, villerij, v. ; mesthoop, no.
behendigheice; vlugheid, snelheid in de beweging, v.
VOISIN, "-E, a. et m. f. naburig, naastgelegen, aangren"...BLE, a. (53) omslingerend.
zend; buurman, gebuur, m.; buurvrouw, V. "-AGE, M.
VOLUE, f. (120) schietspoel, v.
nabuurschap, buurschap, buurt, v. "-ER, vn. buurschap
VOLUME, no. omvang, m. volumen, o. grootte, v. ; band, no.
houden.
boekdeel, O. "...MINEUX, a. uitgebreid, dik; uit vele
VOITURE, f. rzj-, voertuig, o. koets ; vracht, lading, v.;
boekdeelen bestaande.
vrachtloon, o. ; lettre de -, vrachtbrief, m. "...RER, va.
VOLUPTE, f. wellust, weelde, wulpschheid, v. "...TUEUX,
vervoeren, ripen. m. voerman, m. "...RIN, no.
M. wellusteling, m. -, a. "...TUEUSEMENT, adv. wellus
tig, weelderig, wulpsch ; wellustiglijk.
paarden-, rijtuigverhuurder ; stalhouder, huurkoetsier,
m. ; huurkoets, v.
VOLUTE, f. (13) kronkel. m. krul, v. *-R, va. (garen) op
Voix, f. stem (der menschen en dieren) ; zangstem; stem
eene spool winders ; (13) eene krulachtige gedaante geven.
(bij verkiezingen), v.; -active,kiesregt, o. kiesbevoegdheid,
V oLvuLus, m. (22) kronkeldarmkring-jicht, v.
v. ; - passive, verkiesbaarheid, v.• de vive
VOMER, no. (74) neusbeen, O.
mondeling.
VOL, m. diefstal, roof, m. ; gestolen goed ; het vliegen;
braaknoot, v. "...MIR,
VOMIQUE, f. longzweer, v. ; noix
vlugt; jagt (met roofvogels), v.; a - d'oiseau, in eene
va. et n. overgeven, braken, spuwen; fig. uitbraken.
braking,
overgeving,
uitspuwing, v.
regte lijn. "-ABLE, a. besteelbaar ; steelbaar.
* ...MISSEMENT, m.
braakmiddel,o. -, a. braking verwekkende.
VOLAGE, a. ligtvaardig, ligizinnig, wild, los, onbestendig,
wispelturig; feu -, (22) brand in het aangezigt, m.
VOMITO-NEGRO, on. gele koorts, v.
springend vuar, o.
VOQUER, va. (130) klei bereiden.
34

YAR.

Y.
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voetbatitje, o. '
VRAI, a. et m. waar, waarachtig, echt ; opregt ; eigenlijk, regt ; het ware; waarheid, v. ; au -, naar waarheid ; waarlijk, waar. * -31ENT, adv. waarlijk, inderdaad. * -SEMBLABLE, a. -MENT, adv. waarschijnlijk.
* --SEMBLANCE, f. waarschijnlijkheid, v.
VREDER, vn. rondloopen ; heen en weder toppers.
VRILLB, f. (54) boor, v. * -R, vn. draaijend in de hoogte
rijzen (van vuurp;j1en). *-s, pl. (53) hechtrankjes, o.
m. boorsmid ;
MV. * -RIE, f. boorsmidswerk, o.
schroevendraaijer, m.
Yu, m. (83) optelling der processtukken, v. *-, c. aangezien, gemerkt, uit hoofde. * -QUE, c. dewijl, naardien.
Vint, f. gezigt, het zien; aanzien, o. blik, m.; het zien,
bezigtiging, v.; gezigt, uitzigt; oogmerk, o. bedoeling,
v. inzigt o. ; avoir en -, bedoelen ; h perte de -, zoo

zeer gulzig, veraindend.
vraatzucht, zucht om te verslinden, v.
* ...TATION, f.
VOTANT, m. stemgever, stemhebber, ni.
stemming, stemgeving, v. * ...TB, m. stem (om te kiezen), v.
a. door gelofte, eene ge* ...TER, va. stemmen.
lofte betreffende.
VOTRE, pron. (Vos, pl.) uw, uwe.
VOTRE, pron. in -, la -, de - het uwe ; lea -s, de uwen.
VOlADE, M. weede, v.
VOYER, va. toewijden, eene gelofte doen. SE -, vrf. zich
toewijden, zich overgeven.
VounE, f. jagtspriet, m.
begeeren, vordeVOULOIR, va. et n. willen; wenn
ren ; bevelen ; inwilligen, toestaan vereischen; en
het op iemand gemunt hebben.
-h q. ,
VOURCE, f. jagtwagen, m.
Vous, pron. gij, gijlieden, u, ulieden.
VOUSSOIR, M. (13) sluitsteen aan een gewelf; m. * ...SURE, f. (13) bogt van een gewelf, v.
VOC1TE, f. gewelf, o.; bogt, v. "...Tfi, a. fig. gekromd, met
een ronden rug. * ...TER, va. overwelven, verwelven,
verwulven. SE -, vrf. fig. zich krommen, een ronden
rug krijgen. "...TURE, f. (36) hersenpanbreuk, v.
VOYAGE, m. rein, reize, v. togt, m.; reisbeschrijving, v.;
gang, m. boodschap, v. * ...GER, vn. reizen.
reiziger, m. * ...GEUSE, f. reizigoter, v.
VOYANT, a. ziende; zeer lickt,helder, afstekend, schreeuwend (van kieuren). *-, m. (37) ziener, profeet, M.
VOYELLE, m. klinkletter, vokaal, v. klinker,
M.
na.
VOYER, m. opzigter over de rijwegen,

VOYBUSB, 1.

VORACE, a.

d'oeil, oogentchijnlijk; h
de -, (34) op zigt.
o. mv. * ...CANISME,
Vulkanusfeesten,
VULCANATES, f. pl.

ver men zien kan; h

stelsel dat de vorming des aardbols door het vuur
is ontstaan, 0.
VULGAIRB, m. het gemeene yolk, het gemeen, de groote
hoop, m. " - , a. gemeen, laag, alledaagsch,plat. * - MENT,
adv. gemeen, in het gewone Leven ; in de volkstaal.
* ...GARISER, va. gemeen alledaagsch maken. * ...GARISplatte -, alledaagsche uitdrukking,v.
MB, m. gerneene
VULGATE, f. (140) latijnsche bijbelvertaling, vulgata, v.
a. kwetsbaar. * ...RAIRE, a. wondheelend.

VULNERABLE,

m. wondmiddel, wondkraid o.
scheede der baarmoeder, v.

VULVE, f. (74)

W.
WICLEFISME, m. ketterij van Wiklef, v.
WISKEY, m. gerstbrandewijn, m.
WISKI, m. (soon van) rijtuig, 0,

WAGGON, m. wagen op een ijzeren spoorweg, m.
M.
WARANDEUR, m. opzigter over het haringzouten,
WHIG, M. vrjheidsgezinde (lid van de hervormingspar-

tij in Engeland), m.
WHISK, WHIST,

WOLFRAM,

m. (zekere) harde ijzererts, m.

m. whist (een kaartspel), o.

X.
XENELASIE, f. (27) verbod aan de vreemdelingen om zich

XIPH OiDE, a. et m. (74) degenachtig, zwaardvormig ; de-

in eene stad op te houden, 0.
f. (25, 27) geschenken, giften der vreemdelingen, o. v. mv.
XENOGRAPHIE, f. kennis der vreemde tales, v.
XENOMANIE, f. reiswoede, v.
XERASIE, f. het uitdroogen der haren.
XEROFHAGIE, f. uitsluitend gebruik van drooge vruchten,
enz. (soort van vasten), 0.
XEROPHTHALMIE, f. (22) drooge ontsteking der oogen,v.
Xf:RoTaisiE, f. (22) drooge wrijving met de hand, v.

genachtige borstknokkel, m.; kraakbeen aan het sluitbeen, o.
XYLALVES, m. aloehout, 0.
XYLOE ALS A MB, tn. balsenthout, 0. *.. GLYPHE, m. hout1. houtdrukkunst, v . * ...IDE,
snijder,
a. als hout. * ...LATRIE, 1. aanbidding van hoiden beelden, v. * ...LOGIE, f. houtbeschrijvimg, v.
XYLON, m. katoenboom, M.
XYSTE, tn. (27) oefenplaats, v. bedekte gang, m. ; laan,
m. pl. kampvechters in de open lucht, m. my.
v.

XENIES,

Y.
Y, adv. et prep. daar, er, hier-, daarnaar toe, daarbij,
daarheen; daaraan, daarin; hierbij; it y a, er is, er
zijn; it y avait, er was, er waren.

jagt (vaartuig), o.
YACK, m. bagel met een paardenstuart,

YACHT, m.
YARD,

m. engelsche el, v.

ZIN.
YEUSE, L steeneik, M.
YEUX, M. p1. oogen, o.
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ZYT.

YELDIS, YgLION, M. (160) glas, O.
YEOMANRY, f. burgermilitie in Engeland, v.

YOLE, f. jol, (vaartuig), v.
YPREAU, M. ijp, iep (boom), M.
YPSILOIDE, f. (74) hersennaad, M.
YTTRIA, f. witte aarde, v.

my.

Z.
O.
ZACINTHE, f. (53) wrattenkruid, klierspeenkruid,
ZAGAIB, f. soort van werpspies der Mooren, v.
ZAGU, SAGOU, in. sago, V.
ZAIM, m. turksche ruiter der landtnilitie, m.
geheel kastanjebruin
ZAIN, a. cheval
geheel zwart

paard, o.
ZArn, m. italiaansche hansworst, M.
ZEBRE, M. zebra, kaapsche ezel, m.
ZELATEUR, m. * ...TRICE, f. ijveraar, m. ijveraarster, v.
ZELE, m. ijver, m.
ZELE, a. ijverig, ijverend.
ijveraar, m.
ZEND-AVESTA, tn. bijbel der Persianen, m.
ZENITH, M. (101) toppunt, o.
ZENONISME, tn. wijsbegeerte van Zeno, v.
71PHIRE, M. westewind, m. "...PHYR, tn. zacht windje, O.
ZERO, rn. nul, v.
ZEST, in. entre le zist et le -, zoo, zoo. *-, rn. poeijerzak, m. *-, int. ja wel, pfaatjes!
ZEST% m. oranjeschilletje; scheidvelletje eener noot,
o.;
cela ne vaut pas un
dat is geen cent waard. * -A,
va. een citroen in dunne reepjes afschillen.
ZATATIQUE, a. (122) methode
wijze van een vraagstuk op to lossen, v.
ZEZAYER, vn. in het fransch z voor ch of j uitspreken.
ZIBELINE, f. sabel ; sabelbont, O. * ...BET, O. zibetkat, v.
ZIGZAG, in. hetgeen met veel scherpe hoeken voortloopt ;
slangswijze vorining, v. ; het been en weer.
ZILS, m. pl. (109) bekkens, o. my.
ZIMMER, rn. tien paar pelshuiden.
ZINC, rn. zink, spiauter, wijfjes-spiesglas, o.

ZINZOLIN, m. violetroode kleur,
ZIST, m. voy. ZEST.
ZIZANIE, f onkruid, o. ; fig.
ZIZEL, rn. graauwe rat, v.
ZIZIPHE, m. borstbezienboom,

V.

oneenigheid, v.

rn.
ZODIACAL, a. (101) tot den dierenriem behoorende, zodiakaal. * ... AQUE, m. dierenriem, M.
ZOILE, in. mjdige -, booze berisper, bediller,
m.
ZONAIRE, a. met lagen, laagogewijze.
ZONE, f. luchtstreek, v. aardgordel, in.;

torride, - tem-

peree,
glaciale, verzengde
gematigde -, koude luchtstreek. *...NE, a. met gordels, laagvormig.
f.
gordeltje, o.
ZOOGLYPHITES, in. p1. beeldsteenen met dieren, m. mv.
* ...GRAPHE, m. dierbeschrijver, M. * ...GRAPHIE, ra.-dierbeschrijving, v. * ...LATRIE, f.dierenaanbidding.v. * ... LITHE, m. versteend dier, o.
f. natuurlijke
geschiedenis der dieren, dierkunde, v. *...LOGISTE, rn.
dierkenner, M. "...NATE, rn. natuurlijk dierzout, O.
* ...PHAGE, a. vleeschvretenel, dieren verslindend. * ...PHORE, m. (13) lijstwerk met gedierten,
O. * ...PHORIQUE,
a. colonne -, (13) zuil waarop een dier staat, v. * ...PHYTE,
rn. plantdier, O. * ...TOME, M. dierenontleder, ru. * ...TOMIR, f. dierenontleedkunde, v.
ZOPISSA, in. et f. oud scheepspek, O.
ZYGOMATIQUE, a. (74) os
zygorne, m. jokbeen, O.
ZYMOSIDaTRE, m. gistingmeter (werktuig), M.
ZYMOTECHNIE, f. (90) leer der gisting, v.
ZYTHOGALA, in. drank van bier en melk, m.
ZYTHUM, M. gerstedrank, m.
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TABLE DES VEB ; IRMULIERS.
(Les verbes compo818

8e

co, ?nt comme leur8 primitif8).
PARTICIPE

PRESENT DE L'INDICATIF.

IN FINITIF.

ESENT DU SUBJONCTIF

IMPARFAIT. PARF.DEFINI.

FUTUR.

IMPERATIF.

j'absoudrai.

absous, qu'il absolve, etc.

a bsolvant.

absous, absoute.

PRESENT,.

ABSOUDRE.
ABSTRAIRE, voy. TRAIRE.
ACCOURIR, VOy. COURIR.
ACCUEILLIR , voy. CUEILLIR.
ACQUgRIR.
ADMETTRE, voy. METTRE.
ALLER.
APPRENDRE, voy. PRENDRE.
ASSAILLIR.

S'ASSEOIR.

j'absous, tu absous, it absout : nous absolvons, vous abbolvez, ils absolvent.

j'acquiers, tu acquiers, it acquiert ; nous acquerons, vous acquerez, ils acquierent.
je vais (vas), tu vas, it va ; nous allons, vous allez, ils vont.
j'assaille, etc.
je m'assieds, tu

s'assied; nous nous asseyons, vous VOilS asseyez, ils s'asseient.

BENIR.
BOIRE.
BOUILLIR.
BRAIRE.
BRUIRE.

j'ai, to as, it a ; nous avons, vous avez, ils ont.

que j'acquiere.

j'acquerais.

j'acquis.

j'acquerrai.

acquiers, qu'il acquiere, etc.

acquerant.

acquis, -e.

j'allais.

j'allai.

j'irai.

va, qu'il aille ; allons, allez,
qu'ils aillent.

allant.

and, -e.

j'assaillais.
j'asseyais.

j'assaillis.
j'assis.

j'assaillirai.
j'assierai.
(asseierai).

assaille, etc.
assieds ; qu'il asseie.

assailant.
asseyant.

assailli, -e.
assis, -e.

j'avais.

j'eus.

j'aurai.

aie, qu'il ait; ayons, ayez,
qu'ils aient.

ayant.

eu, -e.

je bus.
je bouillis.

je :boirai.
je bouillirai.
it braira,
ils brairont.

bois, qu'il boive.
bous, qu'il buuille.
—

buvant.
bouillant.

beni, -e, oil
bênit, -e.
ho, -e.
bouilli, e.

e j'aille ; que nous allions ; qu'ils aillent.
que j'assaille.
que j'asseie.
e j'aie, que to aies, qu'il
sit; que nous ayons. que
Foils ayez, qu'ils aient.

(se conjugue comme les verbes repliers, mais son participe passé s'dcrit de deux
manures).
je bois, to
boit; nous buvons, vous buvez, ils boivent.
je boos, tu — it bout; nous bouillons, vous bouillez, ils bouillent.
it brait, ils braient.

PASSE.

j'absolvais.

(Employe aussi comme verbe actif).
ATTRAIRE, VOy. TRAIRE.
AVOIR.

I

que j'absolve.

que je boive.
que je bouille.

je buvais.
je bouillais.

it bruyait, ils

it bruit, ils bruient.

bruyant.

bruyaient.
CHOIR.
CIRCONCIRE.
CLORE (CLORRE).
COMMETTRB , VOy. METTRE.
COMPRENDRE , voy. PRENDRE.
COMPROMETTRE , voy. METTRE.
CONCLURE.
CONCOURIR , voy. COURIR.
CONFIRE.
CONQUARIR, voy. ACQUERIR.
CONTREDIRE , voy. DIRE.
CONTREFAIRE , voy. FAIRE.
CONVAINCRE , voy. VAINCRE.
COUDRE.
COURIR.
CROIRE.
CUEILLIR.
DECHOIR.
DECOUDRE, voy. COUDRE.
Di:CRIRE , voy. ECRIRE.
Df:DIRE , voy. DIRE.
DEFAILLIR , voy. FAILLIR.
DEMETTRE , VOy. METTRE.
DEPRENDRE , VOy. PRENDRE.
DP.SAPPRENDRE , voy. PRENDRE.
DE. VETIR (SE\, VOy. VETIR.
DIRE.
DISCOURIR, VOy.
DISSOUDRE, voy. ABSOUDRE.
DISTRAIRE, Voy. TRAIRE.

je circoncis, tu
circoncit; nous circoncisons, vous circondisez, ils circoncisent.
je clos, tu clos, it clOt.

je conclus, tu
je confis, to

conclut; nous concluons, vous concluez, ils concluent.
confit; nous confisons, vous:confisez, ils confisent.

chu, -e.
circoncis.
clos, -e..

• •
jee cIrconcisals.

je circoncis.

que je conclue.

je concluais.

je conclus.

je conclurai.

conclus, qu'il conclue.

concluant.

conclu, -e.

que je confise.

je confisais.

je confis.

je confirai.

confis, qu'il confise.

confisant.

confit, -e.

que je couse.
que je coure.
que je croie.
que je cueille.
que je dechoie.

je cousais.
je courais.
je croyais.
je cueillais.

je cousus.
je courus.
je crus.
je cueillts.
je d6chus.

je coudrai.
je courrai.
je croirai.
je cueillerai.
je dëcherrai.

couds, qu'il couse.
cours, qu'il coure.
crois, qu'il croie.
cueille, qu'il cueille.
dechois, qu'il dechoie.

cousant.
courant.
croyant.
cueillant.

cousu, -e.
couru, -e.
cru, -e.
cueilli, -e.
dechu, -e.

que je dise.

je disais.

je dis.

je dirai.

dis, qu'il dise; &sons,
dites, qu'ils disent.

disant.

dit, -e.

que je circoncise.

je circoncirai. circoncis, qu'il circoncise. circonsissant.
je clorai.
(clorrai).

excepte la 2e pers. pl. du pres. de l'indict., vous contredisez.
je couds, tu
coud; nous cousons, vous cousez, ils consent.
je tours, tu
it court ; nous courons, vous courez, ils courent.
je crois, tu
croft; nous croyons, vous croyez, ils croient.
je cueille, tu cueilles, it cueille; nous cueillons, vous cueillez, its cueillent.
je dechois, tu
dechoit; nous dechoyons, vous dechoyez, ils dechoient.

excepte la 2e pers. pl. du pres. de l'indic., vous dedisez.

je dis, tu

dit ; nous disons, vous dices, ils disent.
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P ARTICIPE
INFINITIF.

JCIfOIR.
ECLORE.
ECRIRE.
LIRE, voy. LIRE.
EMETTRE, VOy. METTRE.
EMOUDRE, voy. MOUDRE.
1MOUVOIR, voy. MOUVOIR.
ENCLORE, voy. CLORE.
ENCOURIR, VOy. COURIR.
ENFUIR
voy. FUIR.
ENQUERIR (s'), voy. ACQUERIR.
ENSUIVRE (8'), voy. BUIVR B.
ENTREMETTRE (31, voy. METTRB.
ENTREPRENDRE, voy. PRENDRE.
ENTREVOIR, voy. VOIR.
ENVOYER.
EQUIVALOIX voy. VALOIR.
ETRE.
EXCLURE.
EXTRAIRE, voy. TR AIRE.
FAILLIR.
FAIRE.
FALLOIR.
FLEURIR.
FORFA IRE, voy. FAIRE.
FRIRE.
FUIR.
GESIR.
HAIR.
INSCRIRE, voy. E CRIRE.
INTERDIRE, voy. DIRE.
JAILLIR.
LIRE.
LUIR E.
MALFAIRE, voy. FAIRE.
MAUDIRE.
MEDIRE, voy. DIRE.
MEFAIRE, voy. FAIRE.
MEFRENDRE (SE), voy. PRENDRE.
METTRE.
MOUDRE.
MOURIR.
MOUVOIR.

NAITRE.
NUIRE, voy. LTJIR E.
OMETTRE, voy. METTRE.
OUIR.
PAITRE.
PA RCOUR IR, voy. COURIR.
PERMETTRE, voy. METTRE.
PLEUVOIR.
POURSUIVRE, voy. SUIVRE.
POURVOIR.
POUVOIR.
PRENDRE, voy. DIRE.
PRENDRE.
PRESCRIRE, voy. ECRIRE.

PRESENT DE L'INDICATIF.

it echoit, ils echeent.
it kW, ils eclosent.
recris, tu
ecrit; nous ecrivons, vous ecrivez, ils ecrivent.

j'envoie, tu envoies, ii envoie, etc.
je suis, tu es, it est ; nous sommes, vous Ates, ils soot.
j'exclus, tu
exclut; nous excluons, vous excluez, ils exclue3t.
je faux, tu faux, it faut; nous faillons, vous faillez, ils faillent.
it fait; nous faisons, vous faites, ils font.
je fais, tu

it faut.
(se conjugue comme les verbes reguliers, mais le participe present s'e'crit de deu
manieres).
je fris, tu fris, it frit.
fuit; nous fuyons, vous fuyez, ils fuient.
je fuis, tu
it git, nous gisons, ils gisent.
hait; nous haissons, vous haissez, its halssent.
je hais, tu

excepte la 2e pers. pl. du pres. de l'indic.,
it jaillit.
je lis, tu
je luis, tu

LESENT DU S CB.TONCTIF

FITTUR.

IMPERATIP.

•
PRESENT.

PASSE.

Ocheani.

j'ecrivis.

j'echerrai.
it ecldra.
j'ecrirai.

kris, qu'il ecrive.

ecrivant.

echu, -e.
èclos, -e.
ecrit, -e.

j'envoyais.

j'envoyai.

j'enverrai.

envoie, etc.

envoyant.

emu)* -é.

j'etais.
j'excluais.

je fus.
j'exclus.

je serai.
j'exclurai.

sois, qu'il soit.
exclus, qu'il exclue.

etant.
excluant.

ete.
exclu, -e.
ou exclus, -e.

je aisais.
r

je faillis.
je fis.

je feral.

faux, qu'il faille.
fais, qu'il fasse.

faisant.

it fallait.

it fallut.

it faudra.

je fuis.

je frirai.
je fuirai.

que je haisse.

je fuyais.
it gisait.
je haissais.

qu'il jaillisse.
que je lise.
que je luise.

it jaillissait.
je lisais.
je luisais.

echee, qu'ils -nt.
erlose, qu'ils -nt.
• que j'ecrive.

L ull

j'echus.
j 7 .
'ecrivars.

que j'envore.
que je sois.
que j'exclue.
que je faille.
ue je fasse, que nous
fassions.
qu'il faille.

que je fuie.

vous interdisez.

lit; nous lisons, vous lisez, ils lisent.
luit; nous luisons, vous luisez, ils luisent.

IM.PARFAIT. PARF.DEPIN I.

fallu.
fleurissant on florissant.
fris.
fui,, qu'il fuie.

fuyant.

je hais.

je hairai.

hais, qu'il haisse.

gisaht.
halssant.

it jaillit.

iI jaillira.
je lirai.
je luirai.

qu'il jaillisse.
lis, qu'il lise.
luis, qu'il luise.

jaillissant.
lisant.
luisant.

je lus.

(se conjugue comme les verbes reg., excepte le part. passe).
excepte la 2e pers. pl. du pres. de l'indic., vous medisez.
je mets, tu
je mouds, tu
je meurs, tu
je meus, tu

it met; nous mettons, vous mettez, ils mettent.
moud; nous moutons, vous moulez, ils moulent.
meurt; nous mourons, vous mourez, ils meurent.
meut; nous mourons, vous mouvez, ils meuvent.

failli, -e.
fait, -e,

frit, -e,
fui, -e.
—
hai, -e.
jailli.
lu, -e.
lui.
maudit, -e.

que je mette.
que je moule.
que je meure.
Le je meuve, que to menves, qu'il meuve; que
nous mouvions, aue vous
mouviez, qu'ils meuvent.
que je naisse.

je mettais.
je moulais.
je mourais.
je mouvais.

je m:s.
je mo ul us.
je ruourus.
je mus.

je mettrai.
je moudrai.
je mourrai.
je mouvrai.

mets, qu'il mette.
mouds, qu'il moule.
meurs, qu'il meure.
meus, qu'il meuve.

mettant.
moulant.
mo uran t.
mouvant.

mis, -e.
moulu, -e.
mort, -e.
mu, mue.

je naissais.

je naquis.

je naitrai.

nais, qu'il naisse.

naissant.

ne, -e.

je paitrai.

pais, qu'il paisse.

paissant.

ou'i, -e.
pu.

je nais, tu

nalt; nous naissons, vous naissez, ils naissent.

je pais, tu

pait; nous paissons, vous paissez, ils paissent.

que je paisse.
qu'il pleuve.

it pleuvait.

it plut.

it pleuvra.

qu'il pleuve.

pleuvant.

plu.

pourvoit; nous pourvoyons, vous pourvoyez, ils pourvoient.
je pourvois, tu
je puis (peux), tu peux, it pent; nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent.
excepte la 2e pers. pl. du pres. de l'indic., vous predisez.
prend; nous prenons, vous prenez, ils prennent.
je prends, tu

que je pourvoie.
j putsse.
que je

je pourvoyais.
je pouvats.

je pourvus.
je pus.

je pourvoirai.
j pourrai.
je

pourvois, qu'il pourvuie.

pourvoyant.
pouvant.

pourvu, -e.
pu.

que je prenne.

je prenais.

je pris.

je prendrai.

prends, qu'il prenne.

prenant.

pris, -e.

it pleut.

je paissais.
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INFINITIF.

PR
Ont.
PRvoIR.
PROMETTRE, voy. METTRE.
PROSCRIRE, Voy. ECRIRE.
QUERIR.
RASSEOIR, voy. ASSEOIR.
RECONQTARIR, voy. ACQUgRIR.
RECOUDRE, voy. COUDRE.
RECOURIR, voy. COURIR.

PRESENT DE L'INDICATIF.

se conjugue comme VALOIR, excepte le prods. du eubjonctif.
prevoi t; etc.

je prevois, tu

(ne s'emploie qu'd

RgCRIRB, voy. ACRIRB.
RECUEILLIR, voy. CUBILLIR.
REDIRE, voy. DIRE.
REFA IRE, voy. FA IRE.
RBJAILLIR, voy. JAILLIR.
RELIRE, voy. LIRE.
RELUIRE, voy. LUIRE.
REM ETTRE, voy. METTRE.
R EldOUDRB, voy. MOUDRE.
REN AITRE, voy. NAiTRE.
RENTR AIRE, voy. ,TRAIRE.
REP AITRE, voy. PAiTRE.
REPRENDRE, .voy. PRENDRE.
REQUERIR, Voy. ACQUgR1R.
RESOUDRE, voy. ABSOUDRE.
RETRAIRE, voy. TRAIRE.
REVALOIR, voy. VALOIR.
REVETIR, voy.
REVIVRE, voy. VIVRE.
REVOIR, voy. VOIR.
RIRE.
SAILLIR.
SAVOIR.
SATISFAIRE, voy. FAIRE.
SECOURIR, voy. COURIR.
SEOIR.
SOUDRE, voy. ABSOUDRE.
SOUMETTRE, voy. METTRE.
SOURIRE, voy. RIRE.
SOUSCRIRE, 'way. ECRIRE.
SOUSTRAIRE, voy. TRAIRE.
SUFFIRE.
SUIVRE.
SURFAIRE, voy. FAIRE.
SURPRENDRE, voy. IRENDRE.

SURSEOIR.
SURVETIR, voy.
SURVIVRE, voy. VIVRE.
TISTRE.
TRAIRE.

TRANSCRIRE, voy. ECRIRE.
TRANSMETTRE, voy. METTRE.
TRESSAILLIR, voy. ASSAILLIR.
VAINCRE.
VALOIR.

VIVRE.
VOIR.
VOULOIR.

je ris, tu ris, it rit; nous rions, vous riez, ils rient.

it saille, ils saillent.
je sais, tu
sait ; nous savons, vous savez, ils savent.
it sied, ils sieent.

je suffis, tu
suffit ; nous suffisons, vous suffisez, ils suffisent.
je suis, tu , it suit; nous suivons, vous suivez, ils suivent.
je sursois, to

je trais, tu

sursoit ; nous sursoyons, vous sursoyez, ils sursoient.

it trait; nous trayons, vous trayez, ils traient.

vainc ; nous vainquons, vous vainquez, ils vainquent.
je vaincs., tu
je vaux, tu vaux, it vaut; nous valons, vous vales, ils valent.

je vets, tu vets, it vet; nous vetons, vous vetez, ils vetent.
je vis, tu vis, it vit; nous vivons, vans vivez, ils vivent.
voit ; nous voyous, vans voyez. ils voient.
je vois, tu
vent; nous voulons, vous voulez, ils yeulent.
je veux, tu
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PARTICIPE
RESENT DU SUBJONCTIF IMPARFAIT.

PARF.DEFINI,

FUTUR.

IMPERATIF.
PRESENT.

que je prevale.
que je prevoie.

je prevoyais.

je previs.

je prevoirai.

ue je rie, etc., - nous rions.
qu'il
que je sache.

je riais.
it saillait.
je savais.

je ris.
it saillit.
je sus.

it saillera.

qu'il siee, qu'ils steent.

it seyait.

que je suffise.
que je suive.

je suffisais.
je suivais.

que je sursoie.

je sursoyais.

que je traie.

je trayais.

je vainquais.
que je vainque.
je valais.
ue je vaille, - to vailles,
qu'il vaille ; que nous
valions, - vous valiez,
qu'ils vaillent.
je vetais.
que je vete.
je vivais.
que je vive.
je voyais.
que je voie.
ue je veuille, etc. ; que
je voulais.
nous voulions, - vous

je rirai.

prevois, qu'il prevoie.

ris, qu'il rie.

I

PASSE.

prevoyant.

prevu.

riant.
saillant.
sachant.

su, -e.

ri.

je saurai.

sache, qu'il sache.

it siera.

qu'il siee.

seyant.

je suffis.
je suivis.

je suffirai.
je suivrai.

suffis, qu'il suffise.
suis, qu'il suive.

suffisant.
suivant.

suffi.
suivi, -e.

je sursis.

je sursoirai.

sursois, qu'il sursoie.

sursoyant.

sursis, -e.

je trairai.

trais, qu'il traie.

trayant.

tissu, -e.
trait, -e.

je vainquis.
je valus.

je vaincrai.
je vaudrai.

vaincs, qu'il vainque.
vaux, qu'il vaille.

vainquant.
valant.

vaincu, -e.

je vetis.
je vecus.
je vis.

je vetirai.
je vivrai.
je verrai.
je voudrai.

vets, qu'il vete.

vis,
vive.
vois,
vole.
veuille, qu'il veuille.

vetant.
vivant.
voyant.
voulant.

vetu, -e.
vecu.
vu, -e.
voulu, -e

je voulus.

•

valu.

vouliez, qu'ils veuillent.
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TABLE DES MOMS D'HOlVINIES ET BE FEMMES.

ABDIAS, M. Obadiah.
ACHILLE, M. 'Achilles.
ADELAIDE, ADELAIS, ALix,f.Adelheid.
ADELBERT, M. Adelbert, Adelbertus.

ADELE, f. Alida, Aaltje, Daatje.
ADOLPHE, m. Adolf.
ADRIEN, m. Adriaaan, Adrianus.
ADRIENNE, f. Adriana, Adriaantje.
A GATHE, f. Agatha, Aagje.
AGNES, f. Agneta, Agniet.
ALBERT, M. Abertus, Albrecht, Albert.
ALBIN, M. Albinus.
ALDEGONDE, f. Adelguncla.
ALEXANDRE, M. Alexander.
ALFREDE, rn. Alfred, Alfridus.
ALICE, ALIX, f. Adelheid.
ALISON, f. Elsje, Els.
ALOYSE, ELOI, Iu. Aloysius.
ALPHONSE, M. Alphonsus.
AMBROISE, M. Ambrosius.

AMEDEE, m. Amedeus, Amadeus.
Amf.LIE, f. Amelia, Amelia.
ANDRE, rn. Andreas, Andries.
ANGE, m. Angelus, Engel.
ANGELIQUE, f. Angelika, Engeltje.
ANNE, ANNETTE, f. Anna, Antje,
Naatje.
ANSELME, nI. Anselmus.
ANTOIN E, ni. Anthoni, Antonius, Tettnis, Toon.
ANTOINETTE, f. Antonia.
ARABELE, f. Arabella.
ARCHAMBAUD, ni. Archintbald.
ARMAND, Os. Hermanus, Herman,
Manus, Amandus.
ARN ALD, M. Arnoldus, Arnold, Nol.
A RNOUD, ARNOUL, M. Arnoud, Arnulf .
ARON, m. Aron, Aaron.
AUBERT, m. Adelbert, Albert.
AUBIN, M. Albijn, Albinos.
AUBRI, nr. Alberich.
AUGUSTE, ID. Augustus, August.
AUGUSTIN, m. Augustinus, Augustijn.
AURE LE, H. Aurelius.
AURELIE, f. Aurelia.
BABET, BABICHE, B A DICHON,

f.

Betje, Lijsje.
BALTASARD, BALTASAR, BALTHA •
SAR, 111. Balthazar, Balt, Baltus.
BAPTISTE, in. Baptista, Waist.
BARBS, f. Barbara, Barbera, Batje.
BARNAISE, rn. Ilarnabus.

BARTHELEMI, M. Bartholomeus.
BASILE, M. Basilius.
BASTIEN, Ill. Sebastiaan, Bastiaan.
BAUD, M. Baldus, Balt, Bald.
BAUDOUIN, M. Boudewijn, Balduin.
BAUDOUR, f. Balhilde.
BEATRICE, f. Beatrix, Badelock.
BENOIT, M. Benedictus.
BENO1TE, f. Benedicta.
BERNARD, M. Bernardus, Barend,

Bernhard.
BERTHE, f. Bertha.
BLAISE, M. Blasius.
BLANCHE, f. Blanca, Blanka.
BONAVENTURE, M. Bonaventura.
BONIFACE, m. Bonifacius.
BRIGIDE, BRIGITTE, f. Brigitta.
CALISTE, M. Calixtus.
CAMILLE, nr. Camillus.
CAROLINE, f. Karolina, Lina.
CATHERINE, f. Katharina, Katrijn,

Trijn.
CATIN, CATIN, CATAUT, CATEAU,

f. Kaatje, Kato.
f. Cecilia.
CELESTIN, m. Celestinus.
CHARLE, CHARLES, m. Karel.
CHARLOTTE, f. Charlotta, Lotje.
CHRETIEN, In. Christiaan,Kristiaan,

Kris.
f.

Christina, Krisje,

CHRISTOPHE, m.

ChriStOphOrtiS, Kris-

CHRETIENNE,

Stijntje.
toffel, Stolfel.
CHEYsosT6m - E, m. Chrysostomus.
CLAIRE, f. Klara, Klaartje.
CL AUDE, M. Klaudius.
CLAUDINE, f. Ktaudina.
CLEMENT, 111. Klemens.
CLEMENTINE, f. Klementina.
COLAS, COLIN, M. Klaas, Klaasje.

GmE,

minika.
DOROTHEE, L.Dorothea,Doortje.
EDME, EDMOND, EME, EMON, M.

Ed-

mund, Edmond.
EDOUARD, in. Eduard.
EGIDE, m. Egidius, Aegidius.
Eleonora, Leonoor,
ELEONORE, f.

Leentje.
ELIE, M. Elias.
ELISABETH, f. Elizabeth,

Betje, Lijs-

, beth.
ELISE, f. Eliza, Liza, Elsje.
EMILE, M. Emilius.
EMILIE, f. Emilia.
EMMANUEL, M. Emanuel, Manuel.
EMME, f. Emma.
ERMAN, in. Hermanus, Herman.
ERNESTE, M. Ernst, Ernestus.
SAIAS, ESAIE, DI. Jesaia, Jesaias.
ESTER, f. Ester, Esther, Hester.
ETIENNE, M. Stephanus, Steven.
ETIENNETTE, f. Stephania.
EUCHAIRE, 1ri. Eucharius.
EUGENE, M. Eugenics, Eugeen.
EUGENIE, f. Eugenia.
EULALIE, f. Eulalia.
EUSEBE, M. Eusebius.
EITSTACHE, co. Eustachius, Stoats.
EVE, f. Eva.
EVERARD, M. Everhard, Everardus,

, Evert.
EZECHIEL, 111. Ezechiel.
FABIEN, M. Fabianus.
FABRICE, as. Fabricius.
ANCHETTE, FANCHON,

f.

Fran-

cijntje.

Kossnus.

CONRAD, CONRADE, CONR ADIN,

so.

Koenraad, Koenradijn, Koen.
CoNsTANcR, f. Konstantia.
CONSTANT, CONSTANTIN,

DANIEL, M. Daniel, Daan.
DAVID, m. David.
DENIS, DENISOT, tn. Dion 'sits, Denis.
DESIRE, DIDIER, M. Desiderius.
DIDIERE, f. Desideria..
DOMINIQUE, tn. et f. Doinnikus; Do-

rn. Kon-

slans, Konstantijn.
CORNEILLE, III. Kornelis, Kees.
CoRNimE, f. Kornelia, Neeltje.

CEf:piN, ni. Krispijn.
Curii;;GoNDE,f. Kunegunda, Kunegond.
Mani.
D A MIEN, in.

1 ELICITS, f. Felicitas.
FERNAND, m. Ferdinand.
FLORE, f. Flora.
nt.
FLORENT, FLORENCE,

I loris,
Florus, Florentinus.
Folko.
FRANcOIS, n1. Frans, Franciseus,
FR ANcOISE, f. Fransje, Francis' a,
Francijntje.
in. Frederik. Frits.

FOULQUE,
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FRADgRIQUE, f.

Frederika, Rika,

Riekje.
GASPARD, M.

Kasper, Jasper, Kas-

parus.
m. Walter, Walterus , Wouter, Gualterus.
GEDEON, M. Gideon.
GE. NEVIEVE, f. Genoveva.
GEOFFROI, M. Godfried, Gozewijn,
Covert.
GEORGE, GEORGES, 111. George, Joris,
Jurjen, Jurriaan.
GERARD, M. Gerardus, Gerrit, Geert.
GERMAIN, m. Herman, Hermanus,
Manus.
GERTRUDE, f. Geertruida, Truitje.
GERVAIS, In. Servaas, Faas.
GILBERT, GUILBERT, M. Gilbertus,
Gijsbert.
GILLE, GILLES, M. Gilles, Jilles.
GISBERT, M. Gijsberr, Gijsbertus.
GODARD, M. Gothard.
GODEFROI, m. Godfried, Godevaart,
Covert.
GOUTHIER, GAUTHIER, M. Wouter,
Gouther, Gunther.
GRATIEN, m. Gratianus.
GREGOIRE, on. Gregorius, Gregoor.
GRISELDE, f. Griselda.
GUERNARD, m. Werner.
CuiLLAumE, m. Willem, Wim.
GAUTIER,

GUILLELMINE,GUILLEMETTE,f. Wil-

helmina, Willemina, Willemijnfje,
Mijntje.
m. Willebald.
Gustaaf, Gustavus.
Guido.
HELENS, f. Helena, Leentje.
HENRI, m. Hendrik, Hein.
HENRIETTE, f. Henrietta, Hendrika,
Jetje.
HERIBERT, M. Egbert, Herbertus.
HILAIRE, M. Hilarius.
HILDEGONDE, f. Hillegonda.
HIRCIN, m . Hirkanus.
HOMFROI, m. Humfridus, Humfry.
HONORS, m. Honorius.
HUBERT, m. Hulbert, Hubertus,
ItuGuEse m. Hugo, Huig.
IDE, f. Ida.
IDOMENEE, M. Idomeneus.
IGNAcE, m. Ignatius.
INNOCENT, m. Innocentius.
111E31E, f. Irena.
ISABEAU, ISABELLE, f. Isabella , Jezabel.
ISIDORE, m. Isidorus, Dorus.
JACOBEE, JACQUELINE, JAQUETTE,
f. Jakoba, Jakomina, Jakobijntje,
Koos, Koosje.
JACQUES, m. Jakob, Jakobus, Japik.
JACQUOT, m. Jakob, Kootje, Ko.
JEAN, M. Jan, Joan, Johannes.
JEANNE, f. Johanna, Joanna, Hanna.
JEANNETTE, JEANNETON, f. Jansje,
Jannetje.
GUILLEBAUD,
GUSTAVE, M.
GUT, M. Veit,

m. Jansje, Hans.
m. Jeremias.
JEROME, m. Hieronimus, Jeroen.
JOACHIM, M. Jochem, Joachim.
JOSEPH, M. Jozef, Josef, Josephus.
JOSEPHINE, 1. Jozefina.
JOSSE, JODELET, no. Joris, Joost.
JosuA , no. Jozua.
JuLEs, m.
JULIE, f. Julia.
JULIEN, no. Juliaan, Jullanus.
JULIENNE, f. Juliana.
JULIETTE, f. Juliaantje, Juultje.
JUSTIN, M. Justus, Justinus.
JUSTINE, f. Justina, Justijntje.
LAMBERT, no. Lambertus, Lamnzert.
LAURE, f. Laura.
LAURENCE, f. Lourentia.
LAURENT, no. Lourens, Laurentius.
LAZARE, no. Lazarus.
IA ANDRE, in. Leander.
LEON, M. Leo.
LEONARD, M. Leonardus, Leendert.
LETITIA, f. Letitia.
LISE, LISETTE, f. Lijsje.
LOTHAIRE, no. Lotharius.
Louis, m. Lodewijk.
LOUISE, f. Loutza, Lodwika,
LOUISETTE, LOUISON, f. Loicisje.
Luc, m. Lukas.
LUCIE, f. Lucia.
LUCIEN, In. Lucianus, Lucius.
LUCRECE, f. Lukretia, Lucretia.
LYDIE, f. Lydia.
MADELAINE, MAGDELEINE, f. Magdalena, Mayteld.
MADELON, f. Magdaleentje, Leentje.
MANON, MARION, f. Mietje.
MARC, in. Markus.
MARGOT, MARGOTON, f. Margootje,
Grietje.
MARGUERITE, f. Margaretha.
MARIE, f. Maria.
MARTHE, f. Martha.
MARTIN, no. Maarten, Martijn, Martinus.
MATHIAS, MATTHIEU, M. Matthias,
Mattheus, Matthijs, Teeuwis, Tijs.
MATHILDE, f. Mathilda.
MAUR, on. Maurus.
MAURICE, in. Maurits, Moritz, Mauritius.
MAXIMILIEN, M. Maximiliaan, Maximilianus.
WROVEE, m. Meroveus.
MICHAU, MICHEE, m. Michas.
MICHEL, no. Michael, Michel, Machiel, Giel, Gilles.
MICHELLE, MICHELON, f. itichetina.
MICRON, m. Michieltje.
MOiSE, no. Mozes.
NANNETTE, NANON, f. Annetje, Antje,
Naatje.
NICODEME, no. Nikodemus.
NICOLAS, m. Nikolaas, Klaus.
NICOLE , f. N ikola , Klaasje.
JEANNOT,
JE:REBITE,

Non. m. Noach.
OCTAVE, m. Oktavius.
OLIVIE, f. Olivia.
OLIVIER, M. Olivier.
OTHON, M. Otto.
PATRICE, M. Patrik.
PAUL, PAULIN, m. Paulus, Paul:nits, Pauw.
PAULINE, f. Paulina.
PERRETTE, PETRONNELLE, f. t
tronella, Pieternel, Pietertje.
PHILIBERT, no. Philibert, Filibertus.
PHILIPPE, PHILIPOT, M. Philips,
Filippus, Flip, Flipje.
PHILIPPINE, PHILIPOTE, f. Philippina, Filipje, Filippijnlje.
PIE, M. Pius.
PIERRE, PIERROT, 111. Petrus, Pieter, Piet, Pietje.
RADEGONDE, f. Radagunda.
RADOULPHE, M. Radulphus.
RAI3IBAUD, In. Rombout.
RANDOLPHE, M. Randolf,Randulphus.
RAOUL, m. Rudolf, Roel.
REBECCA, REBECQUE, f. Rebekka.
REGNARD, as. Reinhard.
IIEGNAULD, RENAUD, 111. Reinier,
Reinoud, Reindert.
Paha, nt. Remigitts.
RENP, m. Renatus.
RICHARD, in. Rijkert, Rijk, Richard.
ROBERT, ROBIN, M. Robbert, Robert.
RODOLPHE, no. Rudolf, Rudolphus.
RODRIGUE, RODERIC, no. Roderik.
ROGER, no. Thayer, Rut, Rogier.
ROLAND,
Roeland, Rod.
ROSALIE, f. Rosalia.
ROSAMONDE, f. Rosamunda.
ROSETTE, ROSINE, ROSE, 1. Roosje,
Rosina.
I;IIFIN, In. Rafinus.
SALOMO, m. Salomon, Saal, Salonio.
SAMSON, m. Samson, Simson.
SARA, SAROTTE, f. Sara, Suartje.
SEBASTIEN, M. Sebastianus Bast iaan.
SIBERT, no. Sieuivert, Sibrand, Sijinen.
SIBYLLE, f. Sibilla..
SIGEFROI, no. Siegfried.
SIGISMOND, no. Sigismundus.
SILV.AIN, in. Silvanus.
SILVESTRE, m. Silvester.
SOPHIE, f. Sophia, Sofia, Fijtje.
STANISLAS, nl. Stanisktus.
SUSANNE, f. Susanna„
SUSON, SUZETTE, f. Suzannetje, Suusje, Santje.
THgOBALD, THIBAUT, no. Theobaldus, Tiebout, Tiebort.
TI-OODORE, nt. Theodorus, Dorus.
THEOPHILE, m. Theophilus, Godlief.
THERESE, f. Theresa, Theresia.
THIERRI, TH. Dirk, Diederik.
THOMAS, tn. Thomas.
TIENNOT, P.TIEN.NE , no. Stephanus
Steven.
TIMOTHP,E, m. Thinzotheus.
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TOBIE, M. Tobias.
TOINETTE, f. Antonia.

TontoN, m. Toontje.
ULRIC, UDALRIC, m. Ulrik, Ulrich.
ULRIQUE, UDALRIQUE, f. Ulrzka.
URBAIN, M. Urbanus.

URSIN, M. Ursinus.
URSULE, f. Ursula.
VALENTIN, m. Valentijn.
VAIARE, M. Valerius.
VALARIEN, M. Valerianus.
VAUBOURG, f. Walpurgis.

VERONIQUE, f. Veronika.
VINCENT, m. Vincent.
VOIT, m. Veit, Gui.
XAVIER, m. Xarerius.
ZACHARIE, m. Zacharias.
ZACHEE, M. Zacheus.

PERSONNAGES D'HISTOIRE ET DE MYTHOLOGIE.
AGL AE, f. Aglaja.
ALARIC, m. Alarik.

ALcf ,,E, m. Alceus.
ALCIDE, m. Alcides.
ANAXAGORE, M. Anaxagoras.
ANcHisB, m. Anchises.
ANDROMEDE, m. Andromeda.
ANNIBAL, M. Hannibal.
APOLLON, M. Apollo.
APPIEN, m. Appianus.
ARCADE, m. Arcadius.
ARCHIMEDE, M. Archimedes.
ARETHUSE, f. Arethusa.
ARGES, m. Argus.
ARISTgE, M. Aristeus.
ARISTIDE, M. Aristides.
ARISTIPPE, M. Aristippus.
ARISTOBULE, m. Aristobulus.
ARISTODEME, m. Aristodemus.
ARISTOPHANE, M. AristophaueS.
ARISTOTE, m. Aristoteles.
ARTP,MISE, f. Artemisia.
ASCAGNE, m. Ascanius.
ASP.AAIE, f. Aspasza.

AssugRus, m. Ahasveros.
ASTREE, M. Astrea.
ASTYAGE, M. Astyages.
AURP.LIEN, M. Aurelianus. .
AURORE, f. Aurora.
BELIsAiRE, m. Belisarius.
BELLONE, f. Bellona.
BELSASAR, m. Belsazar.
BORgE, M. Bureau.
CAMBYSE, m. Cambyses.
CASSIOPEE, f. Cassiopeia.
CATON, m. Cato.
CHARLEMAGNE, M. Karel de groote.
CiaRoN, m. Cicero.
CISOPATRE, f. Cleopatra.
COLOMB, M. Columbus.
COMMENE, m. Commenus.
COMMODE, m. Commodus.
C.R1,,SUS, M. Cr()ems.
CUPIDON, m. Cupido.
DkCE, in. Deans.
in. Dedalus.
D ..DALE,
.
WMOCRITE, m. Democritus.
DE'MOSTHENE, M. Demosthenes.
DIANE, f. Diana.
DIOCaTIEN, m. Diocletianus.
DIODORE, m. Diodorus.
DIOGENE, m. Diogenes.
DomiTIEN, as. Domitianus.
DRACON, m. Drako.

f. Egeria.
t;GISTHE, flu. Egistus.
EMILIEN, no. Erni/jun/is.

m. Aeneas.
EOLE, in. Eolus.
EPICURE, m. Epikurus.
ERASME, M. Erasmus.
ESCULAPE, m. Eskalapius.
ESDRAS, M. Esdra, Ezra.
ESOPE, M. Esopus.
EUCLIDE, m. Euclides.
EURIPIDE, M. Euripides.
EUSERE, M. Eusebius.
EZECHIAS, M. Ezechia.
FLORE, f. Flora.
GALLIEN, m. Gallienus.
HARPOCRATE, m. Harpokrates.
HELIODORE, M. Heliodorus.
WELIOGABALE, m. Heliogabalus.
HgRACLITE, m. Heraklitus.

11EitcuLE, m. Herkules.
HEROD% m. Herodes.
IURODOTE, M. Herodotus.

HESIODE, m. Hesiodus.
HIPPOCRATE, m. Hippokrates.
HIPPOLYTE, M. Hippolytus.
HIRC AN, m. Hirkanus.

itomkRE, m. Homerus.
HOSEE, m. Hosea.
!CARE, m. Icarus.
IDOMi-.NE, M. Idomeneus.
IPHIGENIE, f. Iphigenia.
ISAIE, m. Jesaia.
ISOCRATE, M. Isocrates..
JEPHTE, m. Jephta.
JP,RgMIE, M. Jeremias.
JONAS, M. Jonas, Jona.
JOSTA, M. Josua.
JUNON, f. Juno.
JUSTINIEN, M. Justinianus.
LATONE, f. Latona.

LtimEN, m. Lucianus.

LUCINE, f. Lucina.
LYCURGUE, nl. Lykurgus.
MACHARCE, m. Maccabeus.

111.Anc - ANTOINE,m.Marcus-Antonius.
MARC-AuRELE, m. Marcus-Aurelius.
MAXIMIEN, m. Maxinzianus.
111PaN.E, no.

Mecenas.
f. Medea.
f. Megera.
MERCURE, m. Merkurius.
MixERvE, f. Minerva.
N ARucHoDoNosoR,m. Nebukadnezar.
Nc]HiMIE, m. Nehemia.
MR0N, in. Nero.
NICODEME, M. Nieodemus.
ORPfif.E, us. Orfeus.
MEGERB,

OVIDE, m. °Mitts.
PALLUON, nr. Palemon.

PANDORE, f. Itanclora.
PATROCLE, M. Putrok/US.
PERSP,E, m. Perseus.
PHEDRE, f. Phedra.
PILATE, m. Pilatus.
PINDARE, m. Pindarus.
PLATON, m. Plato.
PLINE, m. Plinius.
PLUTARQUE, M. Plu,tarchus.
PLUTON, m. Pluto.
POLYCARPE, m. Polykarpus.
POLYDORE, m. Polydorius.
POLYMNIE, f. Polymnia.
POMONE, f. Pomona.
PON1PrIE, m. Pompejus.
PRIAM, M. Priamus.
PRIAM M. Priapus.
PROMP.THEE, in. Prometheus.
PROSERPINE, f. Proserpina.
PROTf.B, m. Proteus.
PTOLEMgE, m. Pto/omeUS.
PYLADE, m. Pylades.
PYPHAGORE, m. Pythagoras.
QUINTE-CURCE, M. Quintus-Curtius.
QUINTILIEN, M. Quintilianus.
RHEE, f. Rhea.
SARDANAPALE, M. Sardanapalus.
SATURNE, no. Saturnus.
SCIPION, M. Scipio.
SP.NLQUE, m. Seneca.
SOCRATE, m. Socrates.
SOPHOCLE, m. Sophocles.
STRABON, M. Strabo.
TACITE, M. Tacitus.
TARQUIN, M. Tarquinius.
TELEMAQUE, rn. Telemachus.
VRENCE, M. Terentius.
THALIE, f. Thalia.
THII, MISTOCLE, m. Themistocles.

TligODOSE, no. Theodosius.

Tia0PHRASTE, no.

'Theophrastus.

no. Theseus.
TIBERE, as. Tiberius.
TITE-LIVE, m. Titus-Livius.
TULLE, no. Tullius.
TYGRANE, m. Tigranes.
TYNDARE, m. Tinclarus.
ULYSSE, m. Ulysses.
URANIE, f. Urania.
ERIE, M. Urias.
VALENTINIEN, M. Valentinianus.
VALE E-.MAXIME, M. Valerius-Maxi-

mus.
VESPASIEN, m. Vespasianus.
VIRGILB, al. Virgilius.
VULCAIN, m. Vulkanus.
ZzNON, m. Zeno.

VOCABULAIRE DE GEOGRAPRIE
ANCIENNE ET MODERNE,

contenant les noms lee plus unites des nations, empires, royaumes, Ville$,
rivieres etc. plc ne s'ecrivent pas de me'ine clans les cleux langues.

ABRIMATIONS.
a
E.
f.
I.
m.
pro.
R.
riv.
v
.

.

VERKORTINGEN.

adjectif.
empire.
feminin.
ile.
masculin.
province.
royaume.
riviere.
ville.

bifvoegelijk naamivoord.
rUk keizerrijk.
vrouzvelijk.
eiland.
mannelijk.
gewest , provinele.
koningrifk.
rivier.
stad.

AlUARE, f. v. Abdera.
ABRUZZE, f. pro. Abruzzo.
ABYSSIN, * -E, a. et m. abyssiniseh; Abyssiniar, tn.; abyssinische vrouw, v. * -IE, f. R. Abyssinia.
ACADIE, f. pro. Acadia.
ACAANANIE, f. pro. Acarnania.
ACHAIE, f. pro. Achaje.
* -NE, a. et m. achaisch; Achajer, m. ; achcasche
vrouw, V.
AcORES (LEs), f. I. de Azorische of Vlaarnsche eilanden, o. MY.
ADIGE,

m. riv. Etsch, v.

ADRIATIQUE (ME11,), f. Adriatische zee, V.
AFRICAIN, * -E, a. et m. f. afrikaansch; Afrikaan,
afrikaansche vrouw, V. * ...QUE, f. Afrika.

AmLE, f. riv. Aar, v.

m.;

AIX-LA-CHAPELLE, M. V. Aken.
ALBAIN, *-E, a. albaansch.
ALBANIE, f. pro. Albania. * -N, -NE, * ...NOIS, -E,

a. et

m. f. albanisch, albaansch ; Albaniar, Albanees ;
albanesche vrouw, m. v.
ALBE, f. v. Alba.
ALBE-GRECQUE, f. v. Grieksch-Weissenburg, Belgrado.
ALBE-JULIE, f. v.
Weissenburg (in Zevenbergen),
Karlsburg. •
ALBE-ROYALE, f. v. Stoelweissenburg.
ALBIGEOIS, "-E, M. f. Waldenzer, m. ; Waldenzische
croon, V.
ALBION, m. R. Albion, Engeland.
ALE?, m. v. Aleppo.
ALGARVE, f. pro. Algarvia.
ALGER, 111. V. ALG'ERIE, f. pro. Algiers ; Algeria. *...GE
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BUD.

BAL.

a. et m. f. algerijnsch; Alger:fit, m.; algerijnsche vrouw, v.
ALLEMAGNE, f. E. Duitschland. "...MAND, -E, a. et m.
f. duitsch ; Duitscher, m. ; duitsche vrouw, v.
ALOST, M. v. Aalst.
ALPES (LES), f. pl. de •Alpen, m. mv. het Alpische
gebergte.
ALSACE, f. pro. Elzas, M. "...CIEN, -NE, M. f. Elzasser,
m. ; elzasser vrouw, v.
AMALPCITE, m. Amalekiter, m.
AMERICAIN, * -E, a. et m. f. amerikaansch; Amerikaan,
rn.; amerikaansche vrouw, v. * ...RIQUE, f. Amerika.
AMORRHEEN, "-NE, M. f. Amoriet, m. ; Amoritische
vrouw, V.
ANCoNE, f. V. Ancona.
ANDALOUSIE, f. pro. Andaluzie. "-N, -NE, M. f. Andaluzier, m. ; andaluzische vrouw, v.
ANDER, ST. ANDR, M. v. Santander.
ANGLAIS, * -E, a. et m. f. engelsch ; Engelschman, m.;
engelsche vrouw, v.
ANGLETERRE, f. R. Engeland.
ANTILLES (LES), f. pl. I. de Antillische eilanden, o. mv.
ANTIOCHE, f. v. Antiochie.
ANVERS, M. v. Antwerpen.
APENNINS, M. pl. de Appenijnen, m. mv. het Appenijnsch
gebergte.
AQUITAINE, f. pro. Aquitanie.
ARABE, a. arabisch. "-, M. *-SSE, f. Arabier, m. ; arabische vrouw, v. * ...BIE, I% pro. Arabie; - deserte,
heureuse, Gelukkig Arabie; - petree,
Woest Arabie;
Steenachtig Arabie.
ARAGON, m. pro. Arragonie. * -AIS, -E, * -IEN, -NE, a.
et m. f. arragonisch ; Arragonier, Arragonees, m.; arragonische vrouw, v.
ARCADIE, f. pro. Arkadia, Arcadie * -N, NE, a. et m.
f. arkadisch; Arkadier, m.; arka,lische vrouw, v.
ARGIEN, * -NE, a. uit Argos geboortig. * ...GOLIDES, "...GOS,
f. v. Argos.
ARME'NIE, f. pro. Armenie. * -N, -NE, a. et m. f. armsnisch; Armenier, m. armenische vrouw, v.
ARRAS, M. v. Atrecht, Arras.
ASIATIQUE, a. aziatisch.
ASIE, f. Azie; - mineure, Klein Azle; Natolie.
ASPHALTIQUE (LAC), m. de Doode zee, V.
ASSYRIE, f. R. Assyrie. "-N, -NE, a. et f. assyriscl ;
Assyrier, m.; assyrische vrouw, v.
ASTURIES (LES), f. pl. pro. Asturie.
ATIIP.NES, f. v. Athene.
;
ATHfINIEN, * -NE, a. et m. f. atheensch ; Athener,
atheensche vrouw, v.
ATLANTIQUE (MER), f. Atlantische of westelijke Oceaan,m.
ATTIQUE, f. pro. Altilea (het gebied van), Athene.
BIEN, -NZ,

AUGSBOURG, AUGUSTE, m. V.
AUSTRASIE, f. R. Austrasie.
AUSTRIE, f. pro. Austrie:.

Angsburg.

AuTuicHE, f. E. Oostenrijk."...cHIEN, -NE, a. et m. f.

cmstenrijksch ; Oostenrijker,m.; oostenrijksche vrouw, v.
A.of.
f. V. Babylon, Babel.

AZOF, in. v.
BABYLONE,

BABYLONIEN, * - NE, a. et in. I. babylonisch ;
m.; babylonische vrouw, v.
BADE, f. v. Baden.
WILE, 13asLE, f. V. Baz.el.
B ALf. ;AREs (LES), f. pl.I. de Balearische eilanden, o. mv .
inwoon11.ALois, *-E, a. et rn. f. bazelsch; ihwouer
ster van Babel, m. v.

BALTIQUE, a. LA MER -,
BARBADE, f. I. Barbados.
BARBARESQUES (LES),

BARBARIE,

de Baltische

Oostzee,

V.

pl. de Barbarijsche Staten, m. mv.

f. pro. Barbarije.
Barcelona.

BARCELONE, f. v.
BAS-RHIN, M. riv.

Nederrijn, m.
f. Neder-Duitschland.
f. pro. Neder-Lausnitz. * ...-SAXE, f. pro. Neder-Saksen.
BATAVIB, f. v. Batavia.
BAVAROIS, "-E, a. et m. f. beijersch; Beijer, m. ; beijersche vrouw, v.
BAVIERE, f. R. Beijeren.
BELGE, a. et m. f. belgisch; Belg,m.; belgische vrouw, v.
BELGIQUE, f. R. Belgie.
BELGRADE, M. Belgrado.
BANgvENT, m. V. Benevento.
BENGALE, M. pro. Bengalen.
BERLIN, M. v. Berlijn.
BERNE, f. v. Bern.
BIENNE, f. V. Biel.
BISCAIE, f. pro. Biskaje. *-NB, -NE, a. et m. f. biskaisch ; Biskajer, m. ; biskatsche vrouw, v.
BIZANCE, f. v. Byzantium. "...TIN, -E, a. bizantijnsch.
BoHtma, f. R. Boheme.
BOIIEMIEN, "-NE, a. et ra. f. boheemsch; Bohemer, m.;
boheemsche vrouw, v.
BOIS -LE-DUC, M. V. 's Hertogenbosch.
BOLOGNE, f. V. Bologna.
BOLONAIS (LE), pro. het Bolonesche.
BONNE, f. v. Bonn.
BORDELAIS, * -E, a. et m. f. van Bordeaux ; bewoner
bewoonster van Bordeaux, v.
BORISTENE, M. riv. Borysthenes (Dnieper), M.
BOSNIAQUE, a. et m. f. sat of van Bosnie : Bosnier,
m. ; bosnische vrouw, v. * ...NIE, f. pro. Bosnie.
BOSPHORE, detroit, m. de Bosphorus, Hellespont, -M.
BOTHNIE, f. pro. Bothnie.
BOULOGNE-SUR-MER, f. v. Boulogne, Boulonje.
BOURGOGNE, f. pro. Bourgondie. '...IGNON, -NE, a. et
m. f. bourgondisch; man -,vrouw uit Bourgondie, m. v.
BRABANcON, * -NE, M. V. Brabander, m. ; brabandsche
vrouw, V.
BRABANT, In. pro. Brabant, Braband.
BASSE-ALLEMAGNE,

BRAGANCE, f. v. Braganza.
BRANDENBOURG, m. pro. et V. Brandenburg. * -EOIS,
-E, a. et m. f. brandenburgsch ; Brandenburger, m. ;

brandenburgsehe vrouw, f.
BRExtE, f. v. Bremen.
m. E. Brazilie. * -LIEN, -NE, a. et in. f. braziliaansch ; Brazillaan, m.; - sche vrouw, V.
BRESSAN, in. pro. het gebied van Brescia.
BR ESSE, f. v. Brescia.
BRETAGNE, f. pro. Bretanje, Briticinje.
BRETON, '-NE, a. et in. f. bretanjisch, britsch; man -,
vrouw uit Bretanje, m. v.
BRETTE, f. 1T011.11, nit Bretanje, v.
BRIGANCE, f. v. Bregenz.
BRINDES, f. v. Brundusiuin.
BRISSAC, in. v. Breisach.
IIRITTANNIQUE, a. britsch.
BRUGES, f. V. Brugge.
BRuNsvrc, in. v. Brunswijk.
BRuxELLEs, f. V. Br1/884.
BUCHARIE, f. pro. Bucharije.
BUDE, f. v. Wen, Buda.
BIIDISSIN, in. BuDissE, f. man -, resole uit Ofen, in. v .

EPS.

COM.
a. et m. f. bulgaarsch; Bulgaar, on. ; bulgaarsche vrouw, v. "...RIE, f. pro. Bulgarije.
CACIIEMIRE, on. pro. Cachemire, Kashmir.
CAFRE, a. et m. f. kaffersch; Kaffer, no. ; vrouw der
f. pro. Kafferland, o.
Kaffers, v.
CAIRE (LE) on. v. Kairo.
CALABRE, f. pro. Kalabrie. "...BROIS, -E, a. et m. f.
kalabrisch; Kalabrier, no. ; kalabrische vrouw, v.
CALMOUCK, no. Kalmuk, no.
CAMBRAI, no. v. Kamerijk.
no. pro. het gebied van Kamerijk.
CAMPAGNE DE ROME, f. pro. Campania.
CAMPECHE, f. pro. Campeche.
CANADIEN, * -NE, a. et m. f. kanadisch ; Kanadier,
no. ; kanadische vrottiv, v.
CANAN:EN, * -NE, a. et m. f. kanalinitisch; Kanaliniter,
in.; kanaeinitische ', row, v.
CANARIES (LES ILEs) f. pl. de Kanarische eilanden, o. mv.
CAN DIE, f. I. Kanclia. k ...DIOT, -E, no. v. bewoner
bewoonster van Kandla, v. ; Kandioot, m. CANNES, I. v. Cannae.
CANTORBfaly, no. v. Canterbury, Kantelberg.
CAPADOCE, f. R. Cappadacie. k ...DOCIEN, -NE, m. f.
Cappadocier, m.; vrouw uit Cappadocie.
CAP DE BONNE ESPlatANCE, in. Kaap de Goede Hoop, v.
CAPOUE, f. v. Capita.
CARACBE, a. karaibisch.
CARINTHIE, f. pro. Karnthen, Karinthie.
CARNIOLE, f. pro. Krain.
CARTHAGE, f. v. Karthago. * ... GENE, f. v. Karthagena.
"...GINOIS, -E, a. et in. f. karthaaysch ; Karthayer,
m.; karthaagsche vrouw, v.
CASPIENNE (MER), f. Kaspische zee, v.
CASSOvIE, f. v. Caschau.
CASTILLAN, * -E, a. et m. f. kastiljaansch ; Kastiljaan,
m. ; kastiljaansche vrouw, v. * ... TILLE, f. pro. Kastifie.
CATALAN, * -E, a. et rn. f. katalonisch ; Katalonier,
m.; katalonische vrouw, v. * ... LOGNE, f. pro. Kata/onie.:
CATANE, f. v. Catania.
CAUCASE, in. moat -, de berg Kaukasus, m.
CERDAGNE, f. pro. Cerdagna.
CES ARSE, f. v. Cesarea.
CEYLAN, on. I. Ceilon.
CHALL,gE, 1. pro. Chaldea. *-N, NE, CHALDAiQUE, a.
et no. f. chaldeeuwsch; Chaldeer, m.; chaldeeuwsche
vrouw, v.
CHINE, f. E. China. * ...NOIS, -E, a. et so. f. chineesch;
Chinees, m. ; chinesche ',row, v.
CHRYSTOPHE (ST.), no. I. Sint Christoffel.
CITYPRE, f. I. Cyprus.
CImI3RES, (people), no. pl. de Cimbren, mv.
CIRCASSIE, f. pro. Circassie. * -N, NE, a. et no. f. cir-.
cassisch ; Circassier, m.; circassische vrouw, v.
CLEVES, f. v. Kleef.
COBLENCE, f. v. Koblenz.
COCHINCHINE, f. pro. Cochinchina.
COIMBRE, f. v. Coimbra.
COIRE, f. v. Char.
COLCHIDE, f. pro. Colchis.
COLOGNE, f. v. Keulen.
COMPOSTTLLE (LA), f. v. Compostella.
COMTg (LA), f. pro. Franche-Comte. * ...TOIS, -E, m. f.
' man -, vrouw uit Franche-Comte, on. v.
CONSTANCE, f. v. Konstants, Kostnitz; lac de - , het
meer van Konstants ; de Bodenzee, v.
COPENHAGUE, f. v. Kopenhagen.
BULGARE,
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CORDOUE, f. v. Cordua, Cordova..
CORSE, f. pro. Korea.
CORFOU, m. I. Korfu.
CORINTHE, f. v. Korinthe. * ... THIEN, -NE, a. et m. f.

korinthisch; Korinthier, m. ; korinthische vrouw, v.
Cornwallis.
COROGNE (LA), f. v. Corunka.
CORSE, f. I. Korsika. *-, a. et no. f. korsikaansch ; Korsikaan, m.; korsikaansche vrouw, v.
COSAQUE, m. Kozak, m.
COTE D'OR (LA), pro. de Gondkust,v.
COURLANDE, f. pro. Koerland. '...DOIS, -E, a. et m. f.
koerlandsch ; Koerlander, m.; koerlandsche vrouw, v.
COURTRAI, m. v. Kortrijk.
CRACOVIE, f. v. Krakau.
CRP.MONE, f. v. Kremona. *...NoIs, m. pro. het gebied van
Kremona.
ClifITOIS, a. van het eiland Kreta.
CRI3a:E, TAURIE, f. pro. de Krim, Taurie.
CROATE, on. f. Kroaat, m. ; kroatische vrouw, v. k ...TIE,
f. pro. Kroatie.
CYPRE, f. I. voy. CHYPRE. * ...PRIOT, -E, a. et m. f.
cyprisch ; Cyprier, m. ; cyprische vrouw, V.
CORNOUAILLE, f. pro.

CYTHERE, f. I. von'. CHYPRE.
DACES, m. pl. de Dueiers, inv.
DALMATIE, f. pro. Dalmatia:
DAMAS, H. v. Danzaskus.

f. pro. Dacie.

DAmIETTE, f. v. Damiate.
DANEMARCK, no. R. Denernarken.
DANOIS, * -E, a. et m. f. deensch; Deen, m. ; deensche
vrouw, V.
DANTZIC, m. v. Dantzig.
DANUBE, m. riv. Donau, m.
DARDANELLES, f. pl. detroit, de Dardanellen, My.
DELPHES, f. v. Delphi, Delphos.
Ig.;mci,RARY, no. I. Demerary.
DEUX-PONTS, m. v. Tweebruggen.
DOMINGuE (ST.), m. I. St. Domingo, Haiti.
DORDREC, m. v. Dordrecht.
DORIDE, f. pro. Dorie.

DORIEN, * -NE, a. dorisch.
DOUVRES, f. v. Douvres, Dover.
DRESDE, f. v. Dresden.
12UNKERQUE, f. v. Duinkerken.
EBRE, IIl. riv. Ebro, v.
ECLUSE (L'), f. v. S/uis.
ECOSSAIS,

*-E,

, sche vrouw,

V.

a. et m. f. schotsch ; Schot, m. ; schotf. R. Schotland.

* ...SE,

EDIMBOURG, on. v. Ediniburg.
ELBE, f. I. Elba.
EGyPTE, f. pro. Egypte. '...TIEN, -NE, a. et m. f.
eyyptisch ; Egyptenaar, m. ; egyptische vrouw, v.
ELIDE, f. pro. Elis.
ENvILLIERS, no. v. Eschweiler.
EPHEsE, f. v. Ephesus.
EPIDAURE, f. v. Epidaurus.
EPIRE, no. R. Epirus.
ESCAUT, m. riv. Schelde, v.
ESCLAVON, * -NE, a. et m. f. slavonisch; Slavonier, m ;
slavonische vrouw, v. * - IE, f. pro. Slavonie
ESPAGNE, f. R. Spanje. "...GNOL, -E, a. et on. f. spaansch ;

Spanjaard, m.; spaansche vrouw, v.
ETATS LCCLESIASTIQUES, m. pl. E. Kerkelijke stoat, m.
ETATS-UNIS, m. pl. vereenigde Staten ran Noord-

, Amerika, m. mv.
Hetrurie.

ETRURIE, f. pro.
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GRA.

gTRUSQUES (LES), pl. peUple, de Hetruriers, my.
EUPHRATE, nl. riv. Eufraat, m.
EUROPE, f.

Europa. "...FEEN, -NE, a. et m. f. europeesch; Europar, Europeaan, m. ; europesche vrouw, v.
FAUQUEMONT, m. v. Valkenburg.
FENETRANGES, f. v. Finstringen.
FERRARE, M. V. Ferrara.*
FINLANDE, f. pro. Finland. * ...DOTS, -E, a. et m. f.
finlandsch ; Finlander, m. ; finlandsche vrouw, v.
FIONIE, f. I. Funen
•
FLAMAND, * -E, a. et- m. f. vlaarnsch; Vlaming, m.;
vlaamsche vrouw, v.
FLANDRE, f. pro. Vlaanderen.
FLESSINGFE, f. v. Vlissingen.
FLORENTIN, * -E, a. et tn. f. florentijnsch; Florentijn,
m.; florentijcsche vrouw, v.
FORESTIERES (LES PULES), f. pl. de Woudsteden, mV.
FORET HERCYNIE, *- HERCYNIENNE, f. het Hercynische
woud, de Hartz, het Hartzwoud,
o. *- NOIRE, het
Zwarte woud, O.
FORMOSE, f. I. Formosa.
FRANCAIS, * -E, a. et m. f. fransch; Franschman, m.;
fransche vrouw, v.
TRANCE, f. E. Frankrijk.
FRANKFORT, M. V. - SUR LE MAIN, - SUR L'ODER,

Frankfort aan den Plain; - aan de Oder.
FRANCONIE, f. pro. Frankenland.
FREDERICKSBOURG, M. v. Frederiksburg.
FRIBERG, m. v. Frijberg.
FRIBOURG, M. v. Frijburg.
FRISE, f. pro. Friesland. * ... SON, -NE, a. et m. f. Fries,
m. ; Friezin, v.
FULDE, f. v. Fulda.
FURNES, f. v. Veurne.
GALICE, f. pro. Gallicie.
GALILEE, f. v. Galilea.
•
GALLES (LE PAYS DE), pro. Wallis, Walliserland.
GALI.ICIE, f. R. Gallicie
GAYD, GANT, M. v. Gent. * -01S, -E, m. f. Gentenaar,

vrouw uit Gent, v.
GANGE, m. riv. Ganges, m.
GASCOGNE, f. pro. Gaskonje.

* ...CON, -NE, a. et m. f.
gaskonjisch ; Gaskonjer, m. ; vrouw nit Gaskonje, v.

GAULES (LES), pl. pro. Gallie.
GAULE, GAULOIS, "-E, a. et m. f.

gallisch ; Gallier,
m. ; gallische vrouw, v.
v. Genoa.
f. v. Geneve.
-E, a. et m. f. geneefsch ; man -, vrouw nit Geneve, m. v.
GENOIS, "-E, a. et m. f. genueesch ; Gennees,
genuesche vrouw, v.
GERMAIN, * -E, a. germaansch. * ...MANIE, f. pro. Germanie, oud-Duitschland.
GlitorzNE, f. v. Girona.
GLACIALE (LA MER), f. de IJszee, V.
GLARES, f. v. Glarus.
GNESNE, f. v. Gnesen.
GOTHE, f. v. Gotha.
GOTHIE, f. pro. Gothland.
GOTTINGUE, f. Gottingen.
GRAMMONT, M. V. Geraardsbergen, Geertsbergen.
GRANDE-BRETAGNE, f. R. Groot-Brittannie:
GRANIQuE, m. riv. Granicus, m.
GRAVELINES, f. v. Grevelingen.
CREC, fr-QUE, a. et m. f. grieksch; Griek,m.; Gr:ekin,v.
GRECE, I. R. Griekenland.
GENES, f.
GENIVE,

v. Grenada.
-E, a. nit Grenada.
Graauwbunder, m. ; vrouw nit
Graauwbunderland, v. ; le pays des Grisons, Graauwbunderland.
GRIFSVALDE, f. v. Grijpswalde.
GRONINGUE, pro. et v. Groningen.
GUELDRES, f. pro. Gelderland.
f. pro. Guinea.
HAINAUT, M. pro. Henegouwen.
HAMBOURG, M. v. Hamburg. "-EOM,
m. f. Hamburger, m. ; hamburgsche vrouw, v.
HANAU, M. v. Hanau.
HANOVRE, f. R. Hannover. * ...VRIEN, -NE, M. f. Hannoveraan, m. -sche vrouw, v.
GRENADE, f.

GRISON, M. ."-NB, f.

HAUTE-ALLEMAGNE, - BAVIERE, - LUSACE, - SAXE,

Opper-Duitschland, -Beijeren, -Lausnitz, -Saksen.
HARLEM, M. V. Haarlem.
IlAYE (LA), f. v. 's Gravenhage,

den Haag.

HELVETIEN, *-NE, HELvETIQuE, a. et no. f. helvetisch;

Helvetier, m. ; helvetische vrouw, v.
1-1EssE, f. pro. Hessen. * ...SOIS, -E, a. et ru. f. hessisch;
Hes, m. ; hessische vrouw, v.
HIBERNIE, f. I. Hibernie (Ierland).
HOLLANDE, f. pro. Holland. "-AIS, -E, a. et m. f.
hollandsch; Hollander, ni.; hollandsche vrouw, v.
HOLSACE, f. pro. Holstein. * ...SATIEN, -NE, M. f. hol..
steiner, holsteinsche vrouw, m.' v.
HOMBOURG-ES-MONTS, M. v. Homburg in de hooyte.
HONGRIE, f. R. Hongarije. "...GROIS, -E, a. et m, f.
hongaarsch ; Hongoar, m. ; hongaarsche vrouw, v.
IBERIE, f. pro. Iberie (Spanje).
ILES DU VENT, f. pl. voy. ANTILLES.
ILLYRIE, f. R. lllyrie. "-N, -NE, a. et m. f.

illyrisch;
Itlyrier, m. ; illyrische vrouw, v.
de Indien, my .; - OCCIDENORIENTALES, Oost-Indie;
lndostan.
INDIEN, * -NE, a. et no. f. indisch, zndiaansch ;
indiaansche
indische vrouw, v.
INGREMANIE, INGRIE, f. pro. Ingermanland.
Uncut, pro. Jonie LES ILES IONIENNES, f. pl. de Jonische eilanden, o.
IRLANDE, f. R. Ierland. * ...DOIS, -E, a. et m. f. iersch;
Ier, in. ; iersche vrouw, v.
IROQUOIS, m. Irokees, in.
ISENAC, M. v. Eisenach.
ISLANDE, f. I. IJslancl.
ISTRIE, pro. Istrie. * -N, -NE, m. f. man of vrouw uit
IRON, f. INDES, pl. Indie,
TALES, West-India; -

in. v.
ITALIE, L

*-, -NE, a. et no. f. italiaansch; Daliaan ; italiaansche vrouw, m. v.
ITHACIER, "-NE, a. van Dhaka. * ... QUE, f., I. Dhaka.
JAMAIQUE, f. I. Jamaaa.
JAPON, m. E. Japan, M. *-AIS, m. -E, f. Japanees ;
japanesche vrouw, In. v.
JAVANAIS, * -E, a. et in. f. javaansch; Javaan; javaansche vrouw, in. v.
JODOIGNE, f. village, Geldenaeken.
JOURDAIN, tn. riv. Jordaan, M.
JUDEE, f. pro. Joodsche land, Judea.
JULIERS, in. v. Gulik.
KIOVIE, f. v. Kiof.
KONIGSBERG, M. v. lioningsbergen.
LACEDPMONE, pro. Laceelenzonie.
-NE, a. et
rn. f. lacedemonisch, spartaansch; Lacedentonier,
lacedemonische vrouw, v.

PAR.
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LAMPSAQUE, f. v. Lampsakus.
L A NCASTRE, m. v. Lankaster.
NE, m. f. Laplander ; laplandsche ?write ,m. v.
LAPON,
I. pro. Lapland.
LEIPSIC, tn. v. Leipzig.
LCOPOL, nh. v. Lemberg.
LIB AN (LE moNT), m. de berg Libanon, in.
Lii7:0 E, f. prow. et v. Luik. *-01S. - E, a. et m. f. luiksch;

Luikenaar, Luikerwaal. in. ; ,luiksche vrouw, In. v.
- NE, m. f. LigiiKer ;
f. pro. Ligurie.
ligurische vrouw. in. v.
LILLE, f. v. Rijssel.
LimBouoc, 01. pro. Limburg.
LINA NG ES. f. v. Leiningen.
LIPSI EN, * -NE, ill. f. man -, vrouw uit Leipzig, m. v.
LISBONN E, I. V. L'ssabon.
1.rvatJANIE. f. pro. Litthauwen. * - N, NE, M. f. Litthanwer ; litihauzysche vrouw, in. v. * ...NIQUE, a. tit
thanwsclz.
LIVA DIE, f. pro. LiradTe.
LivomE, f. pro. Lijfland. O -N, -NE, a. et m. 1. lijtlancLSch; _Wunder; lijflandsche vrouw, m. v.
LIVOURN E, f. v. Livorno:
LOCRIDE, f. pro. Locris. * ...CRIEN, - NE, a. uit -, van
L9cris.
1.031 BA It DIE, f. pro. Lombardije.
LONDItES, M. et f. v. Linden.
LORRAINE f. pro. Lotharingen.
LOUV AIN, In. v. Leuven.
LUCERNE, f. v. Luc ern.
LUCQITES, f. v. Luau. * ...QUOIS, - E, a. et m. f. van -,
uit Lucca; man -, vroutv uit Lucca, m. v.
LusAcE, f. pro. Lausnitz.
Lasitanie (Portugal).
LUSITANIE, f.
v. Lutetia (Purls).
LuTP.cE,
LUXEMBOURG, tn. pro. et v. Luxemburg.
LYON N A IS, *-E, m. f. Lyonnees, tn. ; vrouw uit Lyon,v.
MAC DOIN E, E R. Macedonie. * ...MIEN, - NE, tn. f.
Macedonier, m.; mucedonische vrouw, v.
f. 1. Madera.
MAD
MADRIaNE, a. et oh. f. ran -,nit Madrid; bewoner
ingezetene van Madrid.
bewoonster
MAGDEBOURG, M. v. Maagdenburg.
Marjorku.
MAJORQUE,
MALArs (LES), nh. pl. de Maleijers.
MA LI N ES, f. pl. v. Mechelen.
a. et m. f. Malts- R,
MA LTE, f. I. Malta.
zer; man -, tn. vrouw ran Malta, v.
MANCHE (LA), f. het Nuauw -, de Strata van Calais.
INANToun, 1. v. Mantua.
MAncHE (LA), f. pro. de Mark.
Murokko.
MAROC, f.
MA UR ES (LES), pl. de Mauren, Mooren. Moresken, pl.
MAURITANIE, I.. pro. Mauritan;e (Moorenland).
MAYENCE, f. v. Maintz, Mentz..
MECKL EMBOURG, m. v. Mecklemhurg.
1$1 ECQUE LA), f. v. Mekka.
1■:DE, a. el m. f. medisch ; Medier, m.; medische vrouw.
Alf DIE. 1. R. Medi ,.
Mc:DINE, f. v. Medina.
f. Middellandsche zee, V.
Mi:DITERRANN E. MER
MENIN, n+. v. Meenen.
MESSIN, * - E. In. f. man -, vrouw uit Metz, m. v.
•
f. pro. Mys;e.
MESSINE, f. v. Messina.
MEUSE, 1. riv. Maas, v.

LIG UR I E.
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a. et m. f. mexikaansch; Mexikaan;
marikaansche vrouw, iu. v. * ...QUE, f. pro. Mexiko.
tI' IDDELBOURG, tn. V. Middelburg.
MILAN. in. v. Milaan. * - 0IS, - E, a. et in. f. milaneesch;
het Milanesche: man -, 1, 1•01i1V uit Milaan, tn. v.
MILET, in. v. Milete.
MINoRQuE, f. I. Minorka.
llisNiE, f. V. Meissen.
AloDLNE, f. v. Modena.
MOLDA VIE, f. pro. Mo/davie.
SpecerijMOLUQUES (LES ILES), f. pl. de Moluksche
eilanden. o.
Mom, in. v. Bergen (in Henegoutven).
MONT - A IGU, ni. v. Scherpenheurel.
MONTBBLLIARD, oh. V. Mompelgaard.
MonAT, in. v. Marten.
.1%10oAvE, a. et in. 1 morarisch; man -, vrouw nit Morar;e, m. v. * ...VIE, 1. pro. Morarie.
MORI-,E, I. pro. Norm
Aloscou, no. v. Moskou.
MOSELLE. f. riv. Moezel, v.
MULHOUSE, f. v. Mulhuusen.
illuNic it, m. V. Munchen.
f. pro. Murcia.
NA MUR, M. pro. et v. Kamen.
NAPLES, f. R. et V. Napels.
NAPOLI DE MALVOISIE, oh. V. Malrasia.
NAPOLITAIN, * - E, a. M. et 1. nupolitaansch ; NapoNoun ; napolitaansche rrouw, in. v.
N A VA RIN, tn. v. Nararino.
N k■:Clt E, m. riv. Neckar, in.
NICE, f. v. Nizza.
NIEPER, M. riv. Dnieper, m.
NIESTER, nh. riv. Dniester, m.
MEXICAIN, * - F.,

ML. m. riv. Nijl, m.
f. v. Nijmegen.
NIM
Noll MA ND, * - E, in. f. Normandier; normandische
vrouw, m. v. * - IE, f. pro. Normandie.
NORW GE, f. R. Noorwegen. * ...1VGIEN, - NE, M. f.
Nosrman, tn. ; noorweegsche vroutv, v.
NOUVELLE-ZEMBLE, f. I. Nora- Zembla.
UMA NCE, - f. V. Numanlia.
NYON, f. v. Netts.
OCP.AN ATLANTIQUE, - PACIFIQUE, In. Atlantische Oceaan, in. ; Groote Stille litidzee, v.
OLDENBOURG, m. v. Oldenburg.
OR CA DES (LES), f. pl. I. de Orkudische eilanden, o. MV.
f. Oranje.
OR
OR i..NOQUE, m. riv. Orenoko, ni.
OSNABRUCK, m. v. Osnabrugge.
OSTFRISE, f. pro. Oostfriesland.
OsTIE, f. V. Ostia.
PADOUAN, M. pro. het gehied van Padua. *...DOVE, f.
v. Padua.
PALATIN, * - E, a. et nI. f. van de Paltz ; Paltzer, m,
vrouw nit de Paltz, v. * - AT, m. de Paltz, v.
PA L ER ME, f. v. Palermo.
PALESTINE, f. pro. Palestina, het Joodsche land.
PAL MYR E, f. v. Palmyra.
PAMPELUNE, f. V. Panipeluna.
PARIS, M. Parijs. * - IEN, - NE, m. f. Parijzenaar, m. ;
parijsche vrouw, v.
PARME, 1. pro. et v. Parma.
PARN A SSE, m. wont, Parnassus. m.
PARTHE, f. het land der Parthen, Parthie. *-, a. et
m. f. parthisch; Parther,
parthische maw. v.
36
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PAS-DB-CALAIS, m. voy. MANCHE.
PATRIMOIN E DE SAINT-PIERRE, m.de

Kerkelijke Staat,m,
PAVIE, f. v. Pavia.
PAYS-BAS, M. pl. Nederland, de Nederlanden, mv.
PELororii;sE, m. pro. de Peloponesus, Peloponesie.
PERDU (LE), M. pro. Peru. * ...RUVIEN, -NB, M. f. Peruaan, m. ; peruaansche vrouw, v.
PERSAN,
PERSE, f. R. Perzie; les -s, de Perzen.
-E, m. f. Perziaun, m.; perziaansche vrouw, v.
•
"...SIEN, -NE, a. perziseh.
PETERSBOURG (ST.), in. v. St. Petersburg.
PHARS ALE, f. v. Pharsalis.
PHENICIE, f. pro. Phenicie. *-N, -No, a. et m. f. phenicisch ; Phenicier, m.; phenicische vrouw, v.
PHILADELPHIE, f. v. Philadelphia.
PHILIPPINES (LES ILES), f. pl. de Philippijnsche eilanden, a. my.
PHILIFSBOURG, m. V. Philipsburg.
v. Phocea.
P110a E,
PIC ARDIB, f. pro. Pikardije.
PICTES (LES), 111. pl. de Pikten, air.
PgmoNT, as. pro. Piemont. * - 0IS, -E, ill. f. Mentontees, tn.; pienzontesche vrouw, v.
PisE, f. v. Pisa.
PLAISANCE, f. v. Piacenza.
POITBVIN, M. inwoner van Poitiers, M.
POLOGNE, f. R. Polen.
m. f. poolsch ; Pool, Polak, m.;
POLONAIS, "-E,
poolsche vrouw, v.
TERRES-AUSTRALES.
f. voy.
POMERANIE, f. pro. Pommeren.
PONT, m. R. Pontus.
PONT-EUXIN, ut. Zwarte Zee , v.
PoRTuams, '-E, a. et m. f. portugeesch; Portugees,
tn. ; portugesche vrouw, v.
POSNANIE, I. v. Posen.
POUILLE, f. pro. Apulie'; Apuglia.
PRAGUE, f. v. Praag.
PRESBOURG, m. v. Presburg.
P BUSSE, f. R. Pruissen. * ...SI EN, -NE, a. et at. f. pruissisch; Pruis, m.; pruissische vrouw, v.
PYRf;NEEs (Los), m. pl. moats, de Pyrenejn, mv. het
Pyreneesch gebergte,
R AGUSAIN, * - E, a. et m. f. ragusaansch; Ragusaan,m.;
ragusaansche vrouw, v. * ...GUSE, I% v. Ragusa.
RASCIE, L pro. Rascie, Raitzen.
RATISBONNE, f. v. Regensburg.
RAVENNE, f. v. Ravenna.
RHIN, M. riv. Rijn, m.
RHODES, f. I. Rhodus. * ... RIOT, -E, a. et at. f. van
Rhodus; Rhodier, m.; vrouw uit Rhodus, v.
RIB AUPIERRE, f. V. Rappoltstein. "...VILLIERS, M. V.
Rappoltweiler.
ROMAGN E, f. pro. Romagna.
llomANIE, f. pro. Romanic:
russioch ; Rus, m.; russische 1, rouw,
ltussE, a. et ill.
Rusland.
v. *...SIB,
Rrswicw, nt. village, Rijswijk.
SAGONTE, f. v. Saguntum.
SAL AMA NQUE, f. v. Salamanka.
HESSA LONIQUE, f. pro. Salonika, ThesSA LONIQU E,
salon ika.
SALTZBOURG, m. Salzburg.
SA MARIE, f. v. Samaria. * ...RIT A IN, -E, a. et m.
sanzarit,n,ch ; Samaritaan, tit. ; samaritaansche
vroux , v .

SAMOIi; DB, in. et f. Samojeed,
SARA GOSSE, f. V. Saragossa.
SARDAIGNE, f. R. Surdinie:

m. ; samojeedsche i rouw, v.

* ...DE, a. et at. I'. sardinisch; Sardinia., m.; sardinische vrouw, v.
v. Sardes.
f. pro. Sarmatit? (oud Polen).
SARRASINS (LES), M. pl. de Sarracenen, my.
SAVERNE, f. v. Zabern. "-, riv. Saverne, v.
SAVOIE, f. pro. Savoye.
SAXE, L R. Saksen. *...x0N, -rat, a. et mt. f. saksisch ;
Sakser, m.; saksische vrouw, v.
SCHAFFHOUSB, f. v. Schufhausen.
SCANIE, f. SCHONEN, M. pro. Schonen.
SCYTHES (LES), m. pl. de Scythen, air.
SEGOVIE, f. v. Segovia.
SELESTAT, in. v. Schlettstadt.
SELEUCIE, f.
SERVIB, f. pro. Servie. * -N, -E, a. et tn. f. servisch;
Servier, m.; servische vrouw, v.
SIAMOIS, * -E, m. L Siamees; siamesche vrouw, in. v.
SIBERIB, f. pro. Siberie. "-N, -E, a. et m. L siberisch;
Siberier, m. ; siberische vrouw, v.
SICILE, f. I. Sicilie. * -N, -E, a. et tn. f. siciliaansch;
Siciliaan; siciliaansche vrouw, at, V.
f. pro. Si/ezie. " - N, - NE, a. et m. f. silezisch ;
Silezier, tu.; silezische vrouw, v.
SMYRNE, f. v. Smirna.
SOLEURB, f. v. Solothurn.
SONDE (LES ILES DE LA), f. pl. de straat Sundasche
eilanden, v. mv.
SORLINGUES (LES), f. pl. I. de Sorlingen, v. WV.
SOUABEN, f. pro. Zwaben.
SPARTB, f. V. Sparta. "...TIATE, M. f. Spartaan; spartaansche vrouw, in. V.
SPIRE, I% v. Spters.
STIRIE, f. pro. Stiermarken.
STOUTGARD, in. v. Stuttgard.
STRASBOURG, tn. v. Straatsburg.
Zweden.
-E, a. et ut.
SUEDE,
zweedsch;
Zweed, tn.; zweedsche vrouw, v.
SUpERMANN IS, L pro. Sudermanland.
SUISSE, f. republ. Zwitscrland. *-, a. et nt. f. zwitsersch;
Zwitser, m.; zwitsersche vrouw, v.
SUND (LE), detrott, de Sond, at.
w. f. Syracuser; syracusaansche
SYRACUSAIN,
vrouw, m. v. * ...CUSS, f. v. Syracuse.
SYRIE, L pro. Syrie: *-N, -NE, a. et at. f. syrisch;
Syria., at.; syrische vrouw, v.
TAGS, m. riv. Taag, v.
TAMIsE, f. riv. Theems, m. *-, v. Teempsche.
TERRE-AUSTRALE, f. de Zuidlanden, o.
TERRES-AUSTRALES, f. pl. Zuid-Indie, Polynesie.
T ERRE DE FEU, f. Vuurtand. * ...FERME, f. Terrafirina.
"...NEUVE, f. Terreneuve, Newfoundland.
TERRE-SAINTE, f. het 7deilige Land.
aP.BEs, f. V. 7'hebe.
TlaBAIN, * -E, a. et to. f. thebaansch; Thebaan, to.;
thebaansche v-ouw, v.
THESSALIE, f. pro. Thessalia: * -N, -NE, a. et w. f.
thessalische vrouw, v.
thessalisch; Thessalier,
THIONVILLE, f. v. Diedenhoven.
THRACE, tn. I. Thracier, m.; thracische vrouw, v.
THURINGB, f. pro. Thuringen.
TIBRE, nt. riv. Tiber, to.
T LORE, tn. riv. Tiger, Tigris, tti.
TIR LEMONT, to. v. 7'ienen.
SARDES, f.
SARK ATIB,

VAL.
TOLtDE, f. v. Toledo.
TONGRES, f. v. Tongeren.
TOSCAN, tn. pro. Toskane.
TOURNAY, ru. V. Doornik.
TRANSYLVANIE, f. pro. Zevenbergen.
TRENTE, in. v. Trente.
TREVES, 111. V. Trier.
TRINIT (LA), f. I. Trinidad.
TROIE, TROIDE, f. v. Troje, Troja.
TROND (ST.), 111. V. St. Truijen.
TROY EN, "-NE, a. et tn. f. trojaansch; Trojaan,

trojaansche vrouw, v.
van Tunis, tunesisch ;
man -, vrouw nit Tunis, in. v.
a. et in. f. turksch; Turk, in. ;
Turkin, v.
TURGOVIE, f. pro. Thurgau.
TURQUE, f. E. Turkije.
TYR, In. v. Tyrus.
-NE, a. et tu. i. tyrisch;
man, in.
vrouw nit Tyrus, v.
VAHAL, Ill. riv. Want, v.
VALACHIE, f. pro. Wallachije.
VALAIS (LE), pro. Walliserland.
VALENCE, f. v. Valencia.
TUNISIEN, "-NE, a. et in. f.

TURC, TURQUE,

ZUR.
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TALON, `TALON, "-NE, a. waalsch.
VANDALES (LES), pl. de Wandalen, Wendell, um
VARMSB, ERMELAND, M. (en Prusse), pro. Ermeland.
VARSOVIE, f, V. Warschau.
VAUD (PAYS DE), in. pro. Waad/and. *-013, in. !Val-

denzer, Albigenzer,
Venetic: * ...VEN,
a. et in. f. renetiaansch ; Venetiaan,
venetiaansche vrouw, V.
VERMELAND, in. (en Suede), pro. IVarmeland.
VP,SUVE, as. volean, Vesuvius,
VESTERMANIE, pro. Westermanland.
VETT1;RAVIE, f. pro. Weiterau.
VICENCE, f. v. Vicenza.
V IENNE, f. V. Weenen.
VISTULE, f. riv. Weichsel,
VOSGES, pi. de Vogesen, het Vogesisch gebergte; Waasgau.
WAVRE, f. v. Waveren.
WESTPHALLE, f. pro. Westfalen.
WOLFENBUTTLE, f. v. Wolfenbuttel.
WURTZBOURG, In. v. 1VaTtzbarg.
YPRES, Ill. Yperen.
nLANDE, f. I. et pro, &eland ; Zeeland.
'toile, tn. v. Zurich.
VENISE, f. v.
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ABORZUNGEN. - VERKORTINGEN.

a.
adv.
c., conj.
comp.
f.
fig.
int.
irr.
m.
mv.
n. !
o. i
p., part.
pl.
pr., prep.
pr., pron.
prov.
q.
q. c.
reg.
s.
sup., superl.
v.
va.
vaux.
vimp.
vne
vr.
v ref.
yin.

voy.

adjectif.
adverbe.
conjonction.
comparatif.
feminine
figurement.
interjection.
irreguliere
masculin.
plu•iel.
neutre,
participe.
pluriel.
preposition.
pronom.
proverbe.
quelqu'un.
quelque chose.
regulier.
substantif.
superlatif.
feminine
verbe a ctif.
verbe auxiliaire.
verbe impersonnel.
verbe neutre.
verbe reciproque.
verbe reflechi.
vieux mot.
voyez.

bijvocgelijk naamwoord.
bijwoord.
voegwoord.
vergelijkende trap.
vrouwelijk.
tignurlijk , overdragtelijk.
tussclienwerpscl.
onregelmatig.
mannelijk.
meervoudig.
onzijdig.
deelwoord.
meervoudig.
voorzetsel.
voornaamwoord.
spreekwoord.
iemand.
iets.
,
regelmatig.
zelfstandig naamwoord.
overtreffende trap.
vrouwelijk.
bedrijvend werkwoord.
hulpwerkwoord.
onpersoonlijk werkwoord.
onzijdig werkwoord.
wederkeerig werkwoord.
terugvoerend werkwoord.
oud , verouderd wooed.
zie.

Beiwort.
Nebenwort.
Bindewort.
Comparativ.
weiblichen Geschlechts.
tigiirlich.
Zwischenwort.
t mreg,elmiissig.
niiinnlichen Geschlechts.
in der Mehrzahl.
lin gewissen Geschlechts.
•
Wechselwo rt.
in der Mehrza hl.
Vorwort.
Ffirwort.
Sprichwort.
jemand ; Einem
etivas.
regelmassig.
Hauptwort.
hochste Stufe.
weiblichen Geschlechts.
thatiges Zeitwort.
Hiilfswort.
unpersOnliches Zeitwort.
Mittel-Zeitwort.
gegenseitig thiitiges Zeitwort
zuriickffihren des Zeitwort.
veraltetes Wort.
siehe.

ERKLARUNG DER ZIFFERN.

Geographie.
Apotheker.
Artillerie, Geschiitzwesen.
4 bakker.
Backer.
Bankwesen.
5 bankwezen.
Bildhauerkunst.
6 beeldhouwkunde.
Bergwerker.
7 bergwerker.
8 blikslager.
Klempner.
Buchbinder.
9 boekbinder.
Buchdrucker.
10 boekdrukker.
11 boekhouder.
Buchhalter.
12 borduren.
Stickerei.
13 bouwkunst.
Baukunst.
Metaphysik.
14 bovennatuurkunde.
15 brouwerij.
Brauerei.
16 danskunst.
Tanzkunst.
17 delfstofkunde.
Mineralogie.
18 diamantwerker.
Diamantarbeiter.
19 dichtkunst.
Dichtkunst.
20 fabriekwezen.
Fabrikwesen.
tl financien.
Finanzwesen.
22 geneeskunde.
Medezin.
23 geschiedkunde.
Geschichte.
24 kerkelijkegeschiedenis. Kirchengeschichte.
25 romeinsche geschieden. Romische Geschichte.
26 fransche geschiedenis. Geschichte Frankreichs.
27 grieksche geschiedenis. Griechische Geschichte.
28 geschutgieterij.
Geschiitzgiesserei.
29 glazenmaker.
Glaser.
30 godenleer, fabelkunde. Gotterlehre.
31 godgeleerdheid.
Theologie.
32 goud- en zilversmid.
Gold- and Silberarbeiter.
33 graveur, plaatsnijder.
Kupferstecher,, Gravirer.
34 handel.
Handel.
35 handschoenmaker.
Handschuhmacher.
36 heelkunde.
Chirurgie.
Heilige Schrift.
Heilige Schrift.
1 aardrijkskunde.
2 apotheker.
3 artillerie.

VERKLARING DER CIJFERS.

:38 hoedenmaker.
39 hoefsmid.
40 hoogeschool.
41 horologiemaker.
42 huishoudkunde.
43 ijzergieterij.
44 jagtwezen, jagtwoord.
45 juwelier.
46 kaartspel.
47 kanselarij-stijl.
48 kapper.
49 kerkdienst , kerkelijk.
50 kleermaker.
51 koperslager.
52 kookktinst.
53 kruid-of plantenkunde.
54 kuiper.
55 landhuishoudkunde.
56 leenstelsel.
57 leerkunde.
58 leerlooijerij , lederbereiding.
59 leerstellige.
60 lettergieterij.
61 letterzetter.
62 loodgieter.
63 mandenmaker.
64 meetkunst.
65 metaalzuivering.
66 metselaar.
67 mijngraver.
68 militaire uitdrukking.
69 molenaar.
70 muntwezen.
71 naaister.
72 natuurlijke geschiedenis.
73 natuurkunde.
74 ontleedkunde.
75 oorlog.
76 orgelspel.
77 oudheid.
78 papierbereiding.

Hutmacher.
Hufschmied.
Universitat.
Uhrmacher.
Oekonomie.
Giesserei , Schmelze.
Jagdwesen.
Juwelier.
Kartenspiel.
Kanzellei-Styl.
Friseur.
Kirchendienst.
Schneider.
Kupferschmied.
Kochkunst.
Botanik.
Bottcher.
Landwirthschaft.
Lehenwesen.
Lehrkunst.
Weissgarberei.
Dogmatik.
Schriftgiesserei.
Schriftsetzer.
Bleigiesser.
Korbmacher.
Geometric.
Metallurgic.
Maurer.
Bergwesen.
Soldaten.
Miinzwesen.
Xahterinn.
Naturgeschichte
Naturlehre.
Anatomic.
Krieg.
Orgel.
Alterthum.
Papiermithle.

tRKIARIING DER ZIFFERN.

Weltweisheit.
121 wijsbegeerte.
Pastetenbacker.
79 pasteibakker.
_Mathematik.
122 wiskunde.
80 praktijk.
Praxis.
Sattler.
123 zadelmaker.
81 redekunst.
Rhetorica.
Weissgarber.
124 zeembereider.
82 redeneerkunde.Logik.
Seifensieder.
83 regten ; regtsgeleerd- Rechtswissenschaft. 125 zeepzieder.
Seewesen.
126 zeewezen , marine.
heid.
Naturgeschichte der
127 dierkunde.
84 rekenkunde.
Rechenkunst.
Thiere.
85 riddertijden.
Ritterzeit.
Salzwerk.
86 rijschool.
128 zoutwerk.
Reitkunst.
Lichtzieher.
87 rijtuigmaker.
Kutschenmacher.
129 kaarsenmaker.
Topfer.
88 scheepsbouwkunst.
Schiff baukunst.
130 pottenbakker.
Kegelspiel.
89 scheepvaart.
Schifffahrt.
131 kegelspel.
Optik.
90 scheikunde.
Chemie.
132 gezigtkunde.
Schieferdecker.
01 sehermkunst.
Fechtkunst.
133 leidekker.
Billardspiel.
Malerei.
92 schilderkunst.
134 biljartspel.
Tuchbereiter.
93 schoenmaker.
Schuster.
135 lakenseheerder.
Land-, Ackerban.
94 schrijnwerker.
Tischler, Schreiner. 136 landbouw.
Vergolder.
95 slotenmaker.
Schlosser.
1137 vergulder.
Feuerw erker.
96 spel.
138 vuurwerker.
Spiel.
Uhrwerke.
97 spottende uitdrukking. Spotterei.
139 uurwerken.
Romisch-K atholi98 spraakkunst.
Sprachlehre , Gram- 140 roomsch-katholijken.
schen.
matik.
99 staatkunde.
141 grieksche spraakkunst. Griechische GramPolitik.
matik.
100 stelkunst.
Algebra.
Schmiedearbeit.
101 sterrekunde.
Sternkunde.
142 smidswerk.
102 suikerraffinaderij.
Glasmacher.
Zuckersiederei.
143 glasblazer.
103 tandmeester.
Winzer.
Zahnarzt.
144 wijngaardenier.
104 tapijtwerker.
Nadler.
Tapezirer.
145 speldenmaker.
105 teekenkunst.
Seiler.
Zeichenkunst.
146 touwslager.
106 tijdrekenkunde.
Schulwesen.
Zeitrechnung.
147 scholen , schoolwezen .
107 timmerman.
Entbindungskunst.
Zimmerarbeit.
148 vroedkunde.
108 tooneel.
Farber.
Bane.
149 verwer.
109 tooukunst.
Kinderspiel.
Musik.
150 kinderspel.
110 tuinkunst.
Stickwerk.
Gartenbau.
151 borduurwerk.
H 1 valkenjagt.
Falkenjagd.
1 152 schaakspel.
Schachs piel.
112 veeartsenijkunde.
Damenspiel.
Vieharzeneikunst. ' 153 damspel.
113 vestingen ; vestingFestungsbau.
154 zeilmakerij.
Segelmanufactur.
bouwkunde.
155 steenbakkerij.
Ziegelhiitte.
114 visscherij.
Fischerei.
156 wagenmaker.
Wagner.
115 vleeschhouwer,, slager. Fleischer.

116 wapenkunde.
117 wapensmid.
118 waterbouwkunde.
119 werktuigkunde.
120 wever.

Wappenk un de.
Watfenschmied.
Wasserbaukunst.
.rechanik.
Weber.

157 tinnegieter.

Zinn giesser.

158 vrijmetselarij.
159 banketbakker.
160 sterrewigchelarij.

Freirnaurerei.
Conditor.
Stern deuterei.

161 geslachtkunde.
102 passementwerker.

Geschlechtskunde.
Posainentirer.

VERKLARING DER TEEKENS.

ERKLARUNG DER. ZEICHEN.

vervangt de plaats van het woord waarzeigt die Stelle au , wo das erste Wort
eines Artikels wiederholt werden muss.
mede het artikel begint.
vervangt de plaats van een gedeelte van
zeigt die Stelle an , wo ein Theil des
het eerste woord eens artikels.
ersten Wortes eines Artikels stehen muss.
vervangt de plaats van het voorgaande
zeigt die Stelle an des vorhergehenden
Wortes , in demselben Artikel begriffen.
woord, in hetzelfde artikel begrepen.
vervangt de plaats van een gedeelte van
zeigt die Stelle an von einem Theile des
een voorgaand woord in hetzelfde artikel be- vorhergehenden Wortes , in demselben Artikel
grepen.
begriffen.

Ten einde zoo veel mogelijk , en zonder nadeel voor de volledigheid des
werks, te voldoen aan het verlangen des uitgevers om waar het kan bekorting
aan te brengen, te meer noodig, nadat het fransche deel eene niet onbelangrijke
uitbreiding heeft ondergaan, zijn , als algemeene regel , in het nu volgende
Duitsche woordenboek bij de werkwoorden de daarvan afgeleide zelfstandige
naamwoorden met den uitgang

UNG

weggelaten , zoo vindt men b. v. bij

ABBETEN ,

a. afbidden, niet * BETUNG, f. afbidding , V. enz. , daar de aauwijzing van
...

dusdanige verandering van werkwoord in zelfstandig naamwoord voor den
gebruiker van dit werk niet als strikt noodig mag worden beschouwd. Daarentegen is die aanwijzing overal behouden waar zelfs de minste afwijking
4

bestaat, of eenig verschil in beteekenis het gevolg der verandering is.
Ter vermijding van eene groote en noodelooze lijst van verkortingen zija
voor de aanwijzingen der taaldeelen enz. dezelfde verkortingen behouden,
welke in het eerste gedeelte

dezes werks , of in het fransche woordenboek,

zijn gebezigd.

C.
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WORTERBUCH.
A.
AAL, M. aal, paling, m. * —BEERE, f. zwarte aalbes, v.
* —BEERSTRAUCH, m. aalbessenstruik, m.
AALEN, va. peuren, aal vangen.
AALFANG, m. aalvangst, aalvisscherij, v.
* ...F5NGER, M.
aalvisscher, m. "...GABEL, "...FRICKE, f. * ...STECHER,

m. elger, aalgeer, steekelger, aal-, palingsteker, in. aalspeer, v. "...HdLTER, "...KASTEN,
m. aalkaar,
v. ; aalvijver, m. * ...HAUT, f. aalsvel, O. "...KIRSCHE,
f. voy. VOGELKIRSCHE. "...LAGER, n. aalhed, O.
"...MUTTER, f. blennius, moederaal, m.
"...QUAPPE,
"...RAUPE, f. kwab-, puitaal, m. aalrups, v. "...QUAST,
"...PUPPE, f. takkebos aan een stok vastgemaakt om aal
to vangen, m. m. zwarte streep
op den rug van een paard, v. "...THIERCHEN, n. diertje, wormpje, 0. "...WEER, n. rooster in een vijver, M.
AAR, m. arend,
AARONSWURZBL, v. (53) kalfsvoet, m.
AAS, n. (44) aas, lokaas, o. ; kreng, v. "—EN, va. (44)
aanlokken, mesten; afschaven. -, A ESEN, vn. (44) azen,
voedsel zoeken. * —FLIEGE, f. aasvlieg, V. "—GEYER, m.
arendgier, m.
"—GRUBB, f. voy. SCHINDANGER.
*—FRESSEND, a. aasvretend, krengverslindend. "—HAFT,
* -10, a. krengachtig. *-KaPER, tu. doodgraver (insekt),
m. krengentor, v. * —KOPF, m. ( t 3) ramskop; ossenkop
waarvan het vleesch af is, m. * —SEITE, f. (58) vleeschzijde eener l ucid, v.
AASSEN, A ESSEN, vn. (44) voy. AALEN. "...SUNG, ABs-

SUNG, f. (44) het weiden, grazen, azen.
AB, adv. et pr. af.
ABAASEN, va. (58)

afscharen. "...ACHZEN (sicH), vrf.
vergaan door zuchten en kermen. "...ACKERN, va. onder
het ploegen afnemen, van eens anderen akker afnemen.
*...tiNDERLICH, a. veranderlijk ; (98) verbuighaar.
"...ANDERN, va. veranderen, wijzigen; (98) verbuigen.
,"..,5NDERUNG, f. verandering, wijziging ; verbuiging, v.
"...aNGSTIGEN, va. benaauwd maken.
SICH
vrf. fan angst vergaan. * ...tiNGSTIGUNG, f.
beangstiging, v. het vrees aanjagen.
ABARBEITEN, va afwerken, afdoen, a fmaken ; ein Schiff-,
een schip weder vlot maken; einen Stein
raw behouwen (een steen). zich afwerken, - afslooven.

SICH
va. veel verdriet veroorzaken.
orf.
van spjt vergaan.
bastaardsoort ; (72) varieteit, v.
"—EN, on.
ontaarden, verbasteren ; den natuurstaat verliezen.
*-uNG, f. ontaarding, verbastering, v.
ABNSCHERN, vs. met heete arch afeegen; schoon waken
(een visch).
vn. (44) afvreten, afweidene afgrazen. "...liSPERN, va. 'coy. ABURGERN. *...asTEN, va.
snoeijen, dunnen (een boom). ". .11THMEN, va. (90) in
het vuur gloeijend maken. "...§TZEN, va. afetsen, met
sterk water enz. afnemen.
"...UUSSERN, va. (83) (een
lijfeigene) uit het bezit stooten.
ABBACKEN, vn. et a. afbakken.
* ...BATTEN, va. et n.
baden, afwasschen; geheel ten eincle baden. "...BAKEN,
va. (126) afbukenen. "...BALGEN, va. (een dier) villen;
fig. afrossen. SIC/I
vrf. door vechten zich vermoeijen.
"...BAMSEN, * ...PELZ EN, va. (de hidden) uitstolren,
uitkloppen. "...BARBIREN, va. afscheren, "...BATTEN. va.
va. afrollen.
(HO) afbreken, sloopen.
"...BEEREN, va. bessen
druiven afplukken ; korrels
ititholen.
ABBEHALTEN, va. den Hut -, den hoed afhouden, ongedekt blijuen.
ABBEISSEN, va. afbijten ; die Nigel -, de nagels afbijten.
va. met sterk water enz. wegnemen, uitbijten. "...BERSTEN, on. door bersten afvallen.
.ABI3ERUFEN, va. teru,groepen. "...BI3RUFUNG, 1. terugroeping, v. —SSCHREIBEN, n. brief van terugroeping, m.
* ...BESTELLEN, va. afzeggen, laten afweten. "...BESTELLUNG, f. afzegging, V.
ABBETHN, va. afbidden. *...BETTELN, va. afbedelen.
* ...BETTEN (sicH), vrf. niet weer bij elkander slapen.
* ...BEUCHEN, va. de wasch uit het loogwater wasschen.
* ...BEUGEN, "...BIEGEN, va. afbuigen, afleTden.
ABIIEZAHLEN, va. voldoen, afbetaten.
ABBILD, n. afbeelding, v. beeld, o. ; kopij, v. "—EN, vs.
afbeelden, afschilderen, boetseren beschrijven.
* —UNG,
f. afbeelding ; beschrijving ; schets, v.
ABRIMSEN, va. afwrijven met puimsteen.
ABBINDEN, va. of-, ontbinden, losmaken; (36) een vet.band leggen ; (107) lasschen, voegen ; ein Kalb -, een
ABARGERN,

ABART. f.

4

ABF.

AIm.

kulf spenen; ein Fass -, een vat van nieuwe hoepels
voorzien.
ABBISS, m het afbijten; beet, hap, m.
A BBITT E, f. a fsmeeking, V. verzoek am vergif j'enis ; herstet van eer, o. *-N, Va. vergi fjenis -, verschooning
vragen ; afbidden.
ABBLASEN, va. of--, wegblazen; (den aftogt) blazen: ophouden met blazen. * ...BL ASSEN, va. verschieten, van
kleur veranderen. "...BI,ATTEN, * ...BLaTTERN, va. afbladen, a f-, ontbladeren.
ABBL .AUEN , vn. verschieten (der blaauwe kleur).'...BL'IIUEN,
va. afrossen. * ...BLUHEN, vn. verwelken. * ...BLi j THEN,
Va. de bloesems wegnemen. * ...BORGEN, va. afborgen,
afl even.
ABBItAND, m. verlies bij het smelten van metalen, o.
ABBRASSEN, va. (126) afbrand en.
ABBRECHEN, Va. afbreken, afslaan, oloopen, slechten;
Blumen -, Obst -, bloemen -, vruchten plukken; das
Lager -, het leger► opbreken ; vom Preise -, van den
prijs laten vallen. *-, vn. breken; afbreken.
f. het afbreken; afbreking, stooping, slechling, v.
ABBREITEN, va. pletten.
ABBRENNEN, va. afbranden, verbranden; nit-, wegbranden : eine Kanoue -, ein Feuerwerk -, een kanon lossen; een vuurwerk afsleken. *-, vn. afbranden; door
brand zijne goederen verliezen.
ABBREVIATOR, f. verkorting, V. * ...vIREN, va. verkorten.
ABBRINGEN., va afbrengen, afschaff'en; of--, wegnemen,
afleiden. *-, n. * ...UNG, f. het afhrengen; afschafng, v.
ABBROCKELN, va. SICH - , vrf . afhrokkelen.
ABBRUCH, m a fbreking, a fbreuk; a fbraak, stooping;
verrnindering; schade, v. nadeel, o. ; afslag, m. ; keenking, v. ; rich - thun, zich berooven. *... BRUCHIG, a.
(83) benadeelend, krenkend.
ABBRUHEN, vs. broeijen. * ...BRUNFTEN, vn. (44 ) ophouden met bronslen.
ABBUDI.N, va . kramen afnemen, - afbreken. * ...BUHLEN,
va door veel lie f kortngen verkrijgen. * ...BiiRDEN, Va.
den last afnemen. * ...BuRSTEN, va. afborstelen, af* ...BUSSEN, Va. afboeten. *... BU ssUNn, f.schufjern.
boetedoening, v.
ABc, m. Abc, alphabet, o. *-, n. grondsiag eener wetensckap, m. * -BUCH, n. *- TA5EL, f. abc, alphabet, abcboekje, o.
ABCONTERFEIEN, Va. afbeelden, afschilderen. * ...C O PIREN, vs. a f-f , naschrijven ; nateekenen.
ABCSCHtfLER, m. * -INN, f. abc-leerling, m. en v.
ABDACU, (TRAUFDACH), n. afduk, 0. * -EN, vn. het dak
afnemen ; eene glooijing geven. *-UNQ, f. helling, glooijing ; schuinte eener borstwerinq, v.
ABD;iCHIG, a. hellend, scltuin afloopend.
ABDa`IMEN, °a. afdammen. * ...DaMYFEN, Vn. et a. uitdarnpen; luten uitdhmpen. ...IING, f. uitdamping, v.
ABDANKEN, vs. afdanken: bedanken; ein Schiff -, een
sehip afkeuren. *-., vn. ontslag indienen, - nemen. * ...UNG,
f. afdankinq, V. - SREDE, f. afscheidsrede, v. -SSCHEIN,
f. afscheidsbrief, in.
ABDAR.BEN, va. ric h - , seinem Munde etwas - , zich het
noodwendige onthouclen. nit zijnen mostd sparen.
A BDECKEN, va . ontdekken; de tafel afnemen; vitlen.
* ...DECKER, in. z filler, in. - EI, f. villers ainbacht, - huis,
o. -plaats, villerij, v.
ABDEICHEN, Va . afdammen. * ...DIELEN, vs. beschutten;
met planken - , met deelen beeloeren. * ...DINGEN, va.
afdingen. * ...DISPUTIREN, va. voy. ABSTBEITEN.
* ....DORREN, vn. verdorren en afuallen, afdorren.

*... DISRREN, va. droogen, opdroogen. ...UNG, f. verdrooging, V. *... DRAHT , as. afschraapsel, afvijlsel
* ...DRaNGEN, vn. a/-, wegdringen.
(van tin), o.
* ...DRECHSELN, va. afdruaijen. * ...DREHEN, vs. afdraaijen, afwringen. ...DRESCHEN, Va. et n. dorschen,
uitdorschen; ophouden met dorschen; fig. afrossen.
* ...DRINGEN, Va. afpersen, afeiwingen. ...vNG, f. afper•
sing, v. *...DROHEN, va. met hedreigingen afpersen.
ABDRUCK, m afdruk, m afdruksel, o. het ufdrukken;
trekker aan eon snaphaan, m. ; afbeelding, v.
va afdrukken; een afdruksel maken. -, vn. (10)
afgeven, afsmelten. "...DRiiCKEN, va. door drukking
afscheiden; afpersen; (een geweer) afschieten, loidrukken; vom Lande (lifer) -,.van den wctl afstooten, afvaren. * - STANGE, f. * ...DRuCKER, as. trekker (van
een ,geweer), m.
ABDUNKELN, va eene donkere kleur (aan eene sto f) geven.
*... DUNSTEN, En. uitdurnpen, uitwasemen, veruliegen.
*...DUNSTEN, va. doen uitdampen, - vervliegen....UNG,
f. uitwaseming, uitdamping, v.
ABEBENEN, va. ,gelijk -, effen ma/ten. * ...EBENUNG, f.
,gelijk-, effenmaking, V.
ABEIFERN (slcm), vrf. zich door vlijt verhitten, - afmatten.
ABEND, m avond, m.; het westen; zu - essen, souperen,
avondmalen. * - ANDACHT, f. avond-godsdienstoe/ening,
V. * - ARBEIT, f. avondbezigheid, v. -werk, o . * - BROT,
* -ESSEN, n. avondeten, 0. * -D;i3ZMERUNG, f. avondschemering, v. schemeravond, m. * -FALTER, m. nachtvlinder, m. *-GEBET, n. *- SEGEN, m. avondgebed, o.
* - GEGEND, f. westetijke landstreek, v. *- GELtUT, n.
* -QLOCICE, f. avondklok, v. * -JAGD, f. fakkeljagt, v.
* -LAND, n westelijk gedeelte der aarde, 0. * -LitNDER,
n. p1 westetijke landen, o. mv. -, In. bewoner van het
westen, m. ; die -, p1. de westersche volken, o. inv.
* - LICH, a. tot den avond hehoorende; westelijk. * - LUFT,
f. avondlucht, V. * - MAHL, n. ` - MAHLZEIT, f. * - TISCH,
m. avondmaallijd, - eten, 0. * - MAHL, n . avondrnaal,
nachtznaal, o. * -MUSIK, f . * -STtNDCHEN, n. avond-,
nachtmuziek, V. * -ROTH, n. * -RISTHE, f. avondrood, o.
ABENDS , adv. des ar^ unds, in -, bij den avond.
ABENDSCHMAUS , m. arondgasterij, v . * - SEITE , f. westzijde, v. westkant, in. * -SO NNE, f. ondergaande zon,
avondzon, v. *- STERN , m. avondster, v. * - STILLaTAND,
m. (101) stilstand eener planeet, m. *- s TIINDE, f,
avondstond, m. -uur, o. * -THAU, in. avonrldauw, m.

*- wSRTS, adv.

westwaarts .

*

- W EITE,

f. (101) wester-

afstand, m. * - WIND , in. westewind, at'ondwind, m.
n. avontuur, lotgeval; waagstuk, o.
in. avonturier, gelukaoeker, u7. * - LICII, a. et adv. avontuurlijk ; stout, ondernemend ; zonderling, vr•eemd, romanesk. * - LICHICEIT , f. zonderlingheid, avonluurlij kheid, v. ; zonderling gnat, o.
ABEx, C. maar, dock, echter; nun -, nu; -doeh, dennoch,
echter, desniettegen•etaande, noglans ; oder -, sonst -,
of wel, anders. * - , m. een indices, een maar. * - ACHT,
m herhaalde ban, m. * - GLAUBE, m. bijgeloof, o.
* - GLlUBIQ, * - GLIUBISCH , a. et adv. bijgeloovig; -lijk.
ABF.RKENNEN, vs. hij vo nnis ontzggen, nit het beztl stellen.
AB ERMAL. * - s, adv. an d ermaals, iveder, op sjeuw, nog
eens, nogmaals. * - IG, a. et adv. herhaald ; herhaaldelijk.
ABERNTEN, va afmaaijen, inoogsten.
ABERRAUTE, f. (.,3) averuen, averuit, v.
A BERWITZ, m. valseh vernuft, o. wartaal; raaskalling,
ijllioofdigheid, v . * - IG , a. et adv. dwaas, buitensporig,
krankzinnig ; in -, met waan ^ in.

ABENTEUER,

5

ABG.

ABF.
va. vermoeijen. "...ESSEN, va. et n. afeten,
afkluiven: op-, gedaan eten. "...FAHREN, va. afrijden
(door rijden afbreken, - verslijten). vn. vertrekken,
afrijden, afvaren, afzeilen; afspringen; sterven.
* ...FAHRT, f. afvaart, v. vertrek, o. ; fig. de dood, m.
ABFALL, m. afoot, vat, m. ; helling, v. ; pain : kaf: afsnddsel, o.; (139) gang, m. het afloopen; afval (verzakking), m.; verschil, o. * -EN, vn. afeallen; cereallen, vermageren; afvallen (verzakken); (126) afdrijven.
n. het afeallen, afval, rn. * ...F5LLIG, a. afrallend.
* -SROFIRE, L (13) Ivaterbuis, -pijp, v.
A BFALZEN, va. (58) met het vouwmes we,gnemen; i94)
inkeepen.
N GEN, va. afvangen ; afleiden ; (44) een
wild zwijn enz. met de zwijnspriet doodslaan : (67)
onderstutten, onderschragen.
B EN, va de laatste
verf geven; afverwen. * ...FASSEN, va. opstellen, tiervaardigen, zamenstellen, ontwerpen. * ...F ASSUNG, f. opstel, ontwerp, o. minuut, v. * ...FASTEN, va. door vasten
boeten. SICH
vrf. zich door vasten verzwakken.
"...PAULEN, vn. verrotten. A. ...1'111731EN, va. afschuirnen;
ein abgefilumter Schurke, een aartsschurk.
.A.BFECHTEN, va. SICH
vrf. door vechten verkrijgen,
- zich afmatten. * ...FEDERN, va. et n. pluimen, plukken; ruijen. ...FEG EN, va. afvegen. "...FEILEN, va.
afvijlen, vijlen. * ...FEILICHT, n. vijlsel , O. * ...FEILSCHEN. va. afkoopen.
ABFERTIGEN, va. afvaardigen, afzenden; fig. (iemand)
afschepen. "...FERTIGUNG, f. afeaardiging ; afzending ;
afwijzing, afscheping, v.
A BFEUERN, va. et n. u fruren, afschieten, losbranden; het
vuur laten uitgaan.
ABFIEDELN, va. (67) het schuim van het metaal afnemen. * ...FIEDERN, va. (glas) gruizen.
A EFINDEN, va. bevredigen, betalen, voldoen; schadeloos
stollen; toebedeelen; sich mit einem - , het met iemand
schikken. * ...FINDUNG, f. betaling, voldoening ; schikking ; toebedeeling, v.
ABFINNEN, va. kanten in het blik slaan. * ...FISCHEN,
va. at de visschen oil een vijver nemen; das Beste
fig. het Neste -, de room van iets nemen. * ...FITSCHELN,
va. door wrijven verslijten.
ABFLACHEN, va. hellend maken. "...FLAUEN, va. (67)
wasschen. * ...FLEDERN, va. afstoffen. * ...FLEISCH EN,
va. (58) het vleesch van de huid afschaven; afkluiven.
AB:K.1EG EN, vn. af-, wegvliegen. * ...FLIESSEN, vn. afvlieten, -vloeijen, -stroomen. *...FLOHEN, va.
vlooijen vangen. * ...FLUSS, m. afvloeijing, v. afloop, m.
loving ; afstroonting, v. verlaat o. ; ebbe, v.
ABFOLGEN, va. (VIM ABFOLGEN LASSEN), laten volgen.
* ...FORDERN, va. afvragen, afvorderen, afeischen, terugroepen. * ...FORDERUNG, f. afvordering, af-, opeisching; terugroeping, v.
ABFORM EN, va. afgieten"; van de leest afnemen. *-,
n. * ...UNG, f. afgieting, v. * ...LEISTEN, in. (93) teat, v.
ABFRAGEN, va. af-, uitvrugen, uithooren. * ...FRESSEN,
va. afvreten, afweiden, Brazen, afknagen. "...FRIEREN,
vn. afvriezen."
H NEN .va. door heerendiensten betalen.
AEFOHRARBEIT, f. het trekken van goad- of zilverdraad.
"...EISEN, n. trekijzer, O.
ABFITHRE, f. het vervoeren.
ABFIIHREN, va. wegvoeren, wegleiden; afnemen; misleiden; gouddraad zilverdraad trekken; zuiveren,
afdrifven, pargeren; (eene se/laid) afdoen; einen
iemand doorhalen, den mond snoeren. * -D, a. (22)
zuiverend, buikontlastend, laxerend. * ...ER, m. good-,
zilverdraadtrekker, rn. * ...TISCH, m. trekbank,v.
ABESCHERN,

n. buikzuiverend
afdrijvend
f. wegvoering, vervoering, v.
vervoer, o.; (22) zuivering, afdrijving, v. -SWEG, M.
(74) ontlaster, M.
ABFULLEN, va. et n. het bovenste van een vocht afnemen;
uitscheppen, aftappen; niet meer werpen (van eene
merrie). * ...FULLUNG, f. aftapping, v. * ...FiiTTERN,
va. voer geven.
ABGABE, f. afgifte ; uitkeerirtg; belasting ; afgave (wissel), v.
ABGA NG, m. vertrek, o. ; verkoop, aftrek, m. vertier, o.
afval, In. vermindering, v. verlies, o. ; tarra; lekkaadje,
v.; - der Liebestrucht, miskraam, v. ; - aus dem Leben, het aisterven, uitsterven; in - bowmen, in
onbruik geraken. *..G5NGIG, a. afnemend. * ...GANGLICH, a. verkoopbaar.
A BGIIRBEN, va. fig. afrossen.
ABG E B EN, va. it n. afgeven, alleveren ; belastingen_-,
region betalen ; deel geven, er van afgeven : tot iets
een wisdienen ; opgeven ; voorvallen ; einen Weasel
zich met lets
Bel afgeven, - trekken ; sieh mit etwas
bezig houden, - inlaten. * ...GEBER , m. (34) trekker, m.
A BG EBRANNT, p. et a. afgebrand. * ...GEDR °SCHEN, a.
fig. afgezaagd. * ...GEFUUMT, a. fig. listig, fijn, slim,
loos, doortrapt. * ...GEFUNDEN, p. it n. toegeleyd, toehedeeld ; voldaan, geschikt.
Ann EHEN, Vo. vertrekken, heengaan ; afgaan (verlaten) ;
afgaan (van bet tooneel) : afzien van ; afgaan ',an; fig.
verkocht gesleten worden ; afwijken, afvallen, verminderen; ontbreken ; afloopen ; afgaan van zijn ambt;
overlijden, sterven ; - lassen,
afverwen ; mit ''ode
laten afgaan, verzenden• afschaffen ; laten uitgaan
(het visor); (van den prijs) laten vallen. *-, va. verslijten (de zolen1 ; afmeten (met schreden). * -D, a. vertrekkend ; ontbre' kend; verminderend ; verkoopbaar.
ABGEIZEN, va. door gierigheid sparen. sicti vrf. zich
doen vergaan van gierigheid.
ABGEKRATZTE, n. afschraapsel, O. * ...GELEBT, p. et a.
afgeleefd, oud, overleden. -HEIT, f. hooge en ziekelijke
ouderdom, in. cegeleefdheid, v.
ARGELEGEN, p. et a. afgelegen. * -HEIT, f. verte, v. afstand, m.
ABGEMESSEN, p. et a. afgemeten, afgepast. "-HEIT, f.
juistheid, afgepastheid, v.
A BGENEIGT, a. ongenegen, afkeerig. * -11BIT, f. afkeer,m.
A BO ENUTZT, a. versleten, bedorven.
ABGEORDNETE, in. afgevaurdigde, m. "-N, pl. bezending,
deputatie, v.
ABGEREDET, a. afgesproken, overeengekomen. * -ERMASSEN, adv. volgens afspraak.
ABGERICHT ET, p. et a. afgerigt (ook 111). "...GESAGT,
p. voy. ABSAGEN. -, a. ein -er Feind, een verklaarde
gezworen vijand, M. * ...GESANDTE, in. (Pin Abgesandter), afgezant, ambassadeur, boodschapper, m. "...GESCHIEDEN, p. et a. afgescheiden ; die - en, pl. de overledenen. -HEIT, f. afzondering ; eenzuamheid, v.
A BGESCHL A GEN, p. et a. af-, neergeslagen ; afgeslagen,
geweigerd. * ...G ESCHLIFFEN, p. et a. voy.ABSCHLEIFEN. -, fig. beschaafd.
ABGESCHMACKT, a. et adv. fig. smakeloos, laf, zouteloos,
ongerijmd , wanvoegeljk. "-HEIT, f. lafbeid, zouteloosheld, ongerijrndheid, wanvoegelijkheid, v.
ABG ESPANNT, p. et a. fig. krachteloos, vermoeid (van geest).
ABGEST A NDEN, p. et a. gestorven (van visch). "-, p.
TEL, "...UNGSMITTEL,
geneesmiddel, O.

voy.

ABSTEHEN. * ...GESTORBEN,

p. voy.

ABSTERBEN.

* ...GESTUMPFT, p. et a. verstompt. * ...GETH AN, p. et
a. afgedaan. *...aswizsEN, p. et a. afgewezen. *...GE-

Et

ABH.
WINItEN, va. afzeinn2n. "...GEWt.$11NEN, va. af-,ontwennen. * ...GEZEHRT, p. et a. af-, uitgeteerd, vermagerd.
"...GEZOGENHEIT, f. afzondering, eenzaamheid, af-

getrokkenheid, v.
ABGIESSEN, va.

afstorten; afgieten. "-, n. * ...UNG, f.
uit-, afgieting, uitstorting, v.

ABGIPFELN, va. apoppen. *...GLANz, m. wedrkaatsende
glans, m. schittering, v. * ... GLtiTTEN, va. polijsten.
ABGLEICHEN, va. gelijk maken; vereffenen, regelen.
* ,.,STANCE, 1. (13) hefboom, m. * ... UNG, f. gelijkma-

king, vereffening, v.
ABGLEITEN, * ...GLITSCHEN, vn. afglijden.
va. allengs uitgaan. * ... GLitHEN, Va. gloeijend
maken ; Iouteren.
f. afgoderij, afgoden-

dienst, v. ; - treiben, afgoden dienen, afgoderij plegen.
"...GliTTISCH, a. afgodisch.
ABGRABEN, va. afgraven; water afleiden.
(SICH), vrf., zich uitermate bedroeven, van verdriet vergaan. * ... GRASEN, va. het gran afmaaijen; afgrazen,
vrf. verslijten
va. SICH
afweiden.
door het behandelen. * ... GRENzEN, va. afpalen.
ABGRUND, aI. afgrond, maalstroom, m. draaikolk, v.
ABGUNST, f. af-, wangunst, v. nijd, m. * ... GONSTIG, a.

va. ontgorden.
af-, wangunstig, nijdig.
m. afgietsel, o.
het
haar
afhalen,
afschrapen;
het
ABHAAREN, va. et n.
haar verliezen, verharen. "...HACKEN, va. of hakken,
afhouwen.
ABH ADERN, va. door krakeelen of pleilgedingen afpersen.
A BH5FTEN, * ,..HEFTELN, * ...HEFTEN, va. loshaken.
*.,.HaGEN, va. door eene hegge afscheiden. "...HitRELN, va. los - , af haken. * ... HALFTERN, va. den halster 'afdoen.
ABHALTEN, va. afhouwen, terug-, tegen-, onthouden.
ABHANDELN, va. afkoopen; afdingen; over iets handelen, - onderhandelen; eene geleerde stoffe behandelen. * ...HANDEN, a, verlegd, verloren; - kommen,
verloren weg zoek ruken. * ...HANDLUNG, f. verhandeling, v.
ABHANG, In. helling, schuinle, v. "-EN, vn. neer-, _a fhangen; hellen, afbellen, afhankelijk zijn. "...HiiNGEN,
va. iets dat orehangen is afnenten. k...RiiNGIG, a.
hellend, afhellend ; fig. afhankelijk; s;arhen, sehuins
ophalen, eene glooijing geven.
EIT, f. helling, schtsin
te; fig. afhankeljkheid, v.
ABH:ittxtEN (Slut). vrf. van verdriet vergaan.
TEN, va. harden, hard maken, verharden, (ook fig.).
vrf. zich verbarden. ...UNG, t,. verharding, V.
SICa
ABHANDELN, va. afhaspelen. * ... HAUBEN, va. (1tt) (den
valk) de kap afnemen. "...BAOCHEN, va. a fhlazen.
* ...HAUEN, va. a fhonwen; afniaajen. "... -BraTTELN, va.
de fijne latid aftrekken. "...115UTEN, va. et n.
afstr,,open, villen; .vervellen, ruijen.
.:‘,13fIEBEN, va. afnemen; aftryten; (.16) afnemen.
kB HEIL EN, va. et n. hellen, getzez4m.
\BHELFEN, va. afheipen; .rerhetpen, orde stollen, de
zwarig heir' real den .zveg rainier". „JacIt, a. le helpen.
EN. k ...11ERZEN, va. bij
REHM, LEN, va. coy. tai EK
va. af-, znoede jagen;
herhating Zoonen.
ein abgehetzter III sch, een a fgejnagd hcrt.
va. affinren.
1-1EUERN,
va. aflatichelen. * ...
...HEULEN Kern, vrf. .zich door weenen afinatten.
va. afschaven ; hg. beschaven.
AB110 BF,
alkeeriri.
ABHOLD, adv. rich toegenevn,
A BHOL EN, va. alhalen, zve(!haten.
ABHOLZ, n. afgehouwen boomer, ns, rnv.; geveld hoist,

ABK.
0., * - EN, va. (een woad) om-, afhakken. *-UNG,

f.

boomvelling, v.
ABHORCHEN, va. afluisteren. "...TOREN, va, getuigen ondervragen, afhooren. * ...HtSRUNG, f. verhuor, o.
ABHUD, m. hetgeen van boven afgenonzen wordt ; overschot van de tafel, o. • (46) de afgenomen kaarten, v.
va. pelABHULFE, f. help, v. hulpmiddel, 0.
len, schillen. * ...HUNGERN (mit), vrf. zich listen uitva, een weiland doen afweiden.
hongeren.
ABICHT, a. et adv. aan de omgekeerde zijde (van taken).
f. af-, verABIRREN, vn. af-, verdwalen.
divaling ; (101) afwijking, ardwaling, v.
ABJAGEN, va. afjagen, door jagen afmatten,- verkrijgen ;
vrf. zich door jagen afmataanjagen (schrik). SICH
ten. *-, vn. ein A bjagen halten, de jagt eindigen.
ABJAIIMERN (SICH), vrf. vergaan van jammerklagten.
ABJOCHEN, va. (den ossen) het juk afnemen, ontkoppelen.
ABKALBEN, vn. ophouden met kalven. * ...KULTEN, va,
af-, verkoelen. "...KAMMEN, va, het bovenste gedeelte afschieten. "...KdMPFEN, va. door strijden ontwringen,
- verkrijgen. * ...KANTEN, va. afkanten. "...KANZELN,
va. (iemand) van den predikstoel hekelen,doorhalen; fig.
(iemand) berispen. "...KAPPEN, va. (111) een valk de
kuif aftrekken; toppen (een boom) ; fig. iemand sterk
doorhalen, bits antwoorden; (126) (den kabel) afkappen.
* ...KARGEN, vs. gieriglijk sparen, - uitzuinigen. * ...KARTEN, va. heimelijk afspreken, bekonkelen. * ,,.K ADEN,
va. afkaattwen.
ABKAUF, tn. * - UNG, f. afkoop, m. afkooping, v. * - EN,
va. afkoopen, koopen ; foray-, loskoOpen. "...KhUFER,
m. - INN, f. afkooper, kooper, m. koopster,
LICE, a. afkoopbaar.
ABKEHLEN, va. keten. * ...KEHREN, va. uitvegen; uitborstelen, ultschuijeren ; afwenden, afkeeren. * ...KEHRUNG, f. * ...KEHR, 01. afwending ; bekeering, v.
ABKELTERN, va. et n. (wijn) person; ten einde person.
ABKINIMEN, va. (54) afkimmen. * ...KLPPEN, vn. afpunten. - , vn. afglijden, struiketen
ABKLAFFEN, vs. gaper, half openstaan. * ...KLANG, m.
weer-, zvanklank, tn. * ...KLAPPEN, va. neder-, neerEN, va. klaren, zachljes afgieten.
slaan.
LING, f. klaring, afgieting, v. "...KLATSCHEN, va. in
een norm doen. k ...KLAUBEN, va. afplukken ; afpluizen. '...KLEID EN, va. afschutten. * ...KLEIDUNG, f beschot, o. * ...KLEXIMEN, va. afklemmen. * ...KLETTERN,
vn. afklauteren.
uitslaan; fig. afrossen.
ABKLOPFEN, va. afkloppen,
ABKNXLLEN, vn. (90) ontploffen. * ...KNAPPEN, va. afknakken; afknibbeten. * ...KNAUPELN, va. afknabbelen.
* ...KNAUSF,RN, * ...KNICKENN, va. afknibbelen. * ...KNEIFEN, * ...KNEIPEN, va. alkn;jpen, afizjpen; den Wind
- , (120) de toef afwinnen. '...KNICK EN, va. afknakken;
va. (90)
(een haas) dect hats broken.
doen knapprz; zont itild•oogen en uitbranden.
va. de knoopt , n losinaken, - afdoen. * ...KNaPFEN,
Va. den knoop losinaken; losbinden, losnzaken.
A BKOCH EN, Va. 'alkoken. * ...UNG, t'. afkooksel, o.
Ani<omm EN, vn. afraken afkonzen, afgeschaft worden,
in onbru;k geraken; zich ontdoen, zich ontlasten; 1{ ,Thnen, den tijd hehben to koznen; nicht kociuen -, behet in onbraik geraken -, de
let zjii te koinen.
afsehaffing (end, etvoont, vergelijk in der minne, o.
V. * ...KOCIInakonielingschap,
It
AFT,
f.
sari', king, v.
LING, in. af-, nakomel;ng, afstainnieling,
va. (een boom) toppen. * ...UNG, f. aftopping, v.
va, den opABKOPPELN, va. ontkoppelen.

ABL.
geslagen rand van een hoed enz. afslaan. "...KRATZWN,
• va. afkrabben, afschrapen. va. wieden.
* ...KRIEGEN, va. af-, verkrzjgen. "...KROMEEN, va. et
n. SICH
vrf. afkruinzelen; verkruimelen. * ...KRUSTEN,
va. afkorsten, a fraspen (brood).
vrf. zich ververva.
laten afkoelen. SICH
ABKUHLEN,
schen, verkoelen ; een luchtje scheppen. * - D, a. verkoelend,
verkoeling,
vehersching,
v.
ververschend. "...ufG, f.
"...PASS, n. koelvat, O.
ABKUMMERN (SICH), vrf. kwijnen van verdriet.
ABKUNDIGEN, va. afkondigen. "...GONG, f. afkondiging,
v. geboden, o. inv. huwelijksafkondiging, v.
ABKVNFT, f. afkomst, geboorte, v. ; geslacht, o. slam, m.
huffs, o. ; fig. schikking, v. vergelijk, O.
ABKUPFEN, va. afpunten. "...KURZEN, va. korter maken;
afkorten, verminderen, korten, verkorlen (loon). "...xtiBzUNG, f. af-, verkorting, kortzng ; vermindering, v. afslag, m. ; kort begrip, O.
ABLACHEN (SICH), vrf. zich slap lagchen.
ABLADEN, va. of-, oreladen. "...ER, In. al-, ontlader,m.
* ...UNG, f. of-, ontlading, v.
A BL AGE, L vooruitgi ft op eene erfenis; ligplaats (van hout), v.
ABLAGER, n. pleisterplaats, v. nachtverbljf, O.
ABLUNDEN, ABLANDEN, vn. afvaren, afzeilen. "...UNG,
f. afraart, v. vertrek, O.
ABLANG, a. voy. LINGLICH. *-EN, va. afreiken, afnemen. "...IANGEN, va. (67) in de lengte uitgraven; vieyen, laten slippen, schieten (een touw enz.).
ABLASS, tn. riool, o. pijp, v. goot, trt. ; waterloozing ;
tapping, oversteking (van wijn), v. ; afloat der zond en,
Ill.; ohne -, adv. zonder ophouden. " - BRIEF, ni. " - GELD,
n. afiaatbrief, nl. -geld, O. " - EN, va. et n. af-, loslaten, losmaken; laten afloopen, afstaan, overgeven,
overlaten ; (een vijver) afleiden ; (wijn) aftappen, oversteken; ophouden, staken; uitscheiden; (van den prigs)
laten vallen. " - JAHR, n. aflaat-, jubeljaar, o. " - KIRCOE, f. rust-, bidplaats eener processie,v. * - KRAM, no.
glaatkrawn, to. "-KRDIER, M. aflaatverkooper, no.
"-UNG, f. afleiding (eens vijrers); aftapping, oversteking (van wijnl ; ophouding, staking, v. ; ofstand, no. " - WOCHE, f. week waarin de II. Sakramentsdag valt, v.
ABLATIV, m. (98) nemer, derver, .zesde naamval, on.
ABLATTEN, va. de latten losmaken, - afnemen, - a fbreken.
ABLAUBEN, va. ontbladeren, afbladen. "...LAUBUNG, f.
af-, ontbladering, v. "...LAUERER, no. afloerder, no.
"...LAUERN, va. of-, beloeren, bespieden.
ABLAUF, no. a/loop (in alle beteekenissen), m. ; vertrek, o.;
verloop, o. ; (13) punt van opkomst eener zuil uit een
voetstuk, o. *-EN, vn. et a. afloopen (in alle beteekenissen) ; - lassen, (een brief) verzenden; (een schip) deco
afloopen; einen - lassen, iemand afwijzen,-doorhalen;
vrf.
den Rang -, overtre/fen, de loef afsteken. SICII
zich afloopen, zich moede loopen; sich die Horner -, fig.
ititrazen. * - RINNB, f. (11/426) spijgat, O.
ABLiUFER, rn. garenklos, no.
ABLAUGEN, va. het garen met loogwater wasschen.
ABLIIUGNEN, va. loochenen, ontkennezz. '...UNG, f. ontkenning, v.
ABLAUSCHEN, va. afluisteren. "...LAUSEN, va. htizen.
ABLIIITTF.RN, va. klaren, louteren. * ...UNG, f. /daring,
loutering, v.
ABLEBEN, n. Joel overlijden, sterven ; de flood, M.
ABLECKEN, va. aflikken.
* ...LEEREN, Va. afscheppen;
ledigen; (de tafel) afnemen.
ABLBGEN, va. afleggen, aldoen, :deli van iets ontdoen ; (10)
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de letters uit den drukvorm nenzen, distribueren ; (anjelieren ens.) afzetten; (een bezoek, getuigenis) afleggen;
(rekenschap) gevcn; (eenen eerie eene gelofte) doen.
vn. jongen werpen, kalven; verzwakken, a/nemen (van
het gezigt, geheugen enz.). "...LEGER, no. (53) aflegger,
steh, afzetsel, o. gepropte zzjzzgaardrank, v. bijenzwerm, no. * ...LEGUNG, f. aflegging, v.
ABLEHNEN, va. den sttun wegnemen; fig. vermijden,
zich onttrekafweren; wederleggen; von sich
ken, zich verontschuldigen ; (eene regtsmagt) niet erkennen. "...UNG, f. wederlegging, weigering, v.
ABLEIHEN, "...LEHNEN, va. of - , ontleenen. "...LEITEN,
va. afleiden. -D, a. gleidend. "...LEITER, no. Blitz-,
Wielder, bliksenzgleider, M.
ABLEITUNG, f. afleiding, v. ; afgeleid woord, O. *-SGRABEN, M. 7100/, O. k - SRINNE, f. stortgat, O. * - SKUNST,
f. woordafleiding, v.
ABLENKEN, va. et n. afbrengen, afleiden, afwenden;
f. afleidirag, afwending, v.
verwijderen ; afwijken.
iets van ienzand afleeren.
ABLERN.EN, va. einem etwas
ABLESEN, va. voor-, af-, oplezen ; lezen (rapen) ; afplukken, zuiveren; (de rupsen) uit de boomen doen;
(de druiven) afsnijden. * ...LESUNG, I af-, voorlezing,
v. ; druivenoogst, no.
ABLIEFERN, va. afleveren. * ...ER, M. afleveraar, leveraar, rn. "...UNG, f. allevering, levering, v.
ABLIEGEN, vn. afliggen, verwijderd -, op een afstand
vrf. slijten bederzijn ; genoegzaam ruotcn. SICH
ven door tang liggen.
ABLISTEN, va. door list aftroonen, opligten. "...LOCKEN,
va. of-, ontlokken. * ...LOHNEN, va. loon betalen en teyens afdanken. "...LOHNUNG, f. afscheid, ontslag, o.
wegzending (met afbetaling),,v.
ABLoSCHEN, va. koelen, blusschen; uitwisschen.
ABIAISEN, va. losmaken; afsnijden, afzetten (een lid);
vrf.
glossen (de wacht); inloss.en (een pund). Kell
losgaan; elkander glossen, vervangen. " - D, a. (22)
borstzuiverend. *...LbSLICH, a. (21) tosbaar.
; aflossing (eener
f. losmaking ; afzetting (van een
rente); glossing (der wacht', v. ; soldaten die de scluldwachten aflossen, nt.
ABL6THEN, va. het soldeersel losmaken. "...LUGEN, va.
door liegen zijn voordeel zoeken, - aftroggelen. '...LUGSEN, va. afloeren, door list onlfutselen. "...LUTIREN,
va. (90) het leein. afdoen.
ABMACHEN, vs. af-, losmaken; afmaken, schikken.
ABM5HEN, va. afmaaijen. "...MAHLEN, va. of-, gedaan
malen. "...MAHNEN, va. of-, ontraden. '...MALEN,
va. a fschilderen, afmalen (oak fig.).
ABM5RGELN, * ...MERGELN, va. of-, uitmergelen; (een
paard) nfriftlen, afmatten. "...MARKEN, va. afpalen.
ABMARSCH, In. afmarsch, aftogt, rn. " - IREN, vn. of21/ arscheren, aftrekken.
ABMARTERN, va. afmartelen. '...MATTEN, va. afmatten,
vermoeijen; (good, zilver) opkoken. "...MATTUNG, f.
afmatting, verznoeidheid, vermoejing, vermoeijenis, v.
ABMEIERN, va. een pachter (eener landhoeve) afzetten.
ABMEISSEI.N, va. albeitelen, gudsen. * ...MERGELN, va.
voy. ABM IRC4ELN. "...MERKEN, va. afzien, afkijken,
afhuren. * ...MESSEN, va. afnzeten, afpassen ; beselfen,
omieelen. * ...MESSUNG, f. a fnzeting, v. ; oordeel. beset', o.
ALmIETH EN, va. huren, afhuren. * ...UNG, f. aflzuring,
hour, v. "...ER, no. -INN; f. huurder, on. hiturster, v.
ABMISTEN, va. mest uit het land werpen.
va. het model van iets nemen; boetseren. "...MOOSEN,
va. vermoeijen, afva. van nzos zuiveren.
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matten. "...MiiSsiGEN (SIGH), vrf. zich verledigen.
"...MUSSIGUNG, m. ledige tijd, m. vrije uren, o. mv.
ABNAGEN, va. afknagen, afkluiven." va. stikken.
ABNAHME, f. verval, o. vermindering,v.;bederf,o. bederving, verzwakking ; afneming, v. ; het afhooren, het nazien (eener rekening); afzetting (van een lid), v.; vertier, debiet, o. aftrek, m.
ABNARBBN, va. (58) de nerf afschrapen (van hidden).
* ...NARBUNG, f. afschraping, v. * ...NARREN, va. door
grappen aftroggelen. * ...NASCHEN, va. wegsnoepen.
ABNEHM RN, va. af-, ontnemen ; losmaken, ontspannen;
afzetten (een lid); (de spijzen) afnemen; (eene
rekening) afhooren; nazien; (een eed) afnemen; oordeelen, gissen, vermoeden ; opmaken, besluiten. "-, vn.
afnemen, verminderen, bederven, verzwakken, vervallen,
vermageren ; korter worden. "...NEHMUNG, f. af-, ontneming, vermindering, v. cereal, bederf, o. bederving,
verzwakking ; afzetting (van een lid), v.
* ...NEHMER,
M. -INN, f. afnemer, afneemster, kalant, klant, kooper,
koopster, m. v.
ABNEIGEN, va. afbrengen, afleiden; verwijderen, afhouden. * ...NEIGUNG, f.
afwending, v. ; afkeer,
weerzin, m. * ...NIETEN, va. de omgeklonken punt eens
spijkers verbergen. "...NOTHIGEN, va. afdwingen, afpersen, aftroggelen.
ABNUTZEN, *...NuTzEN, va. ver-, afslijten, gebruiken.
* ...NUTZUNG, f. verslijting, afslijting, v. bederf,
o.
ABODEN, va. (een woud) dunnen.
A BONNENT, m. geabonneerde, m. * ...NIREN (SICH), vrf.
inteekenen, zich abonneren.
ABORDNEN, va. afvaardigen, afzenden. *...UNG, f. bezending, deputatie, v.
ABORTIREN, vn. ontijdig bevallen.
ABPACHTEN, va. pachten. * ...YACHTER, M. pachter, M.
* ...PASSEN, va.
* ...FACKEN, va. afpakken, ontladen.
afpassen; (den tijd, de gelegenhezd) afwachten, waarnemen.
ABPRITSCHEN, va. door zweepen afslaan; geeselen.
"...PFUHLUNG, f.
ABPFSHLEN, va. afpalen, afbakenen.
afpaling, v. ; paalwerk, O. * ...PVINDEN, Na. in beslag
nemen. "...PFLOCK EN, va. afbakenen. * ...PFLUCKEN, va.
afplukken. * ...PFLUGEN, va. voy. AB ACKERN. * ...PICK EN,
va. weg-, afpikken; afschaven. "...PLAGEN, va. afpersen. SICH vrf. zich zelven kwellen. "...PLATTEN, va.
plat -, gelijk maken. "...PLATTUNG, f. plat-, gelijkva.
making, v. * ...PLUTTEN, va. pletten.
* ...PLAUDERN, va. voy.
(boompjes) merken, teekenen.
ABSCHWATZEN. va. afdrukken, stempelen;
fig. afbeelden.
* ...PRALLEN, vn. terugspringen, af-,
terugstuiten.
* ...PRELLEN, va. doen terugkaatsen.
va. afpersen (ook fig.); afdwingen.
* ...PR ESSEN,
* ...PROTZEN, va. (geschut) van de affuit nemen.
GELN, va. afrossen, ranselen.
ABPUFFEN, va. villen; vuistslagen geven. "...PUTZEN, va.
afvegen, schoonmaken ; (de kaars) snuiten ; (eenen mune,
eon huffs) bepleisteren; (de schoenen) schoon maken;
(de boomen) snoeijen.
* ...QUERLEN, va. kloppen,
A BQU5LEN, va. erg plagen.
klutsen. * ...QUETSCHEN, va. door kneuzen afbreken, afrukken. "...QUICKEN, va. (goad) door kwikzilver scheiden.
ABRaDELN, va. (79) met een radertje afsnijden. * ...RA HMEN, va. den room afscheppen. "...R AINEN, va. afperken. * ...RANDEN, * ...115NDELN, va. afranden. * ...RAS PELN, va. afraspen. * ...RATHEN, va. of-, ontraden.
* ...RAUCHEN, vn. (90) uitdampen.
BR AUM, m. pain, o. afbraak, v.

ABRilUMEN, va. weg-, opruimen; de tafel afnemen.
ABRAUPEN, va. (de boomen) van rupsen zuiveren.
ABRECHEN, va. afharken. * ...RECHNEN, va. afrekenen;

aftrekken; likwideren.
afrekening; korting;
vereffening, likwidatie, v.
f. averegtsche zijde (eener stof), v.
* -N, va.
door geregtsmiddelen verkrijgen.
ABREDB, f. afspraak, v. *--x, va.4afspreken;abgeredetermassen, volgens afspraak.
A BREGNEN, ViMp. SICH
vrf. ophouden to regenen.
ABREIBEN, va. afwrijven; (verwen) wrijven; (met trippelaarde, met puimsteen) schoon -, glad maken. * ...REIBUNG, f. afwrijving, v. * ...REICHEN, va. af-,aanreiken.
* ...REIFEN, va. de hoepels afdoen. * ...REIHEN, va. of-,
losrijgen, lostornen.
ABREISE, f. afreis, v. vertrek, o. *-N, vn. afreizen, vertrekken, zich op reis begeven.
ABREISSEN, va. af-, ontscheuren, af-, ontrukken; afbreken, slechten, sloopen ; uitscheuren, bederven ; schetsen,
teekenen, ontwerpen. "-, vn. scheuren.
ABREITEN, va. et n. afrijden (door het to paard ripen
bederven, verliezen) ; afrijden, (een paard) afmatten,
afregten; af-, wegrijden (te paard). * ...RENNEN, va.
loopende rennende afrukken; iemand voorbijrennen,
af-, wegloopen, wegrennen.
A BRICHTEN, va. afrigten, leeren, vormen; opmaken, versieren ; effen gelijk maken.
A BRIEGELN, va. grendelen, toegrendelen.
* ...RIESELN,
vn. afdruipen. * ...RIFFELN, va. vlas braken.
ABRIKOSE, f. abrikoos, v. * -NBAUM, * -NKERN, M. abrikoosboom, abrikozenboom, m. -pit, v.
ABRINDEN, va. ontschorsen ; de korst afsnijden, ontkorsten.
* ...UNG, f. ontschorsing, v. het schillen. * ...IG, a. afvallend
(van de korst).
ABRINGEN, va. ontworstelen. * ...RINNEN, vn. afloopen.
ABR1SS, m. lapje, o. ; schets, teekening, v. plan, o.; ein
kurzer
kort begrip, O.
ABRITT, m. (86) het afrijden.
ABROLLEN, va. et n. ont-, of-, nederrollen. * ...ROSTEN,
vn. afroesten. * ...RuCKEN, va. af-, wegrukken, af-,
weg-, opschuiven; verplaatsen.
vn. plaats maken, opschuiven. "...RUDERN, vn. afroeijen.
ABRUF, a. afkondiging; terugroeping, v. * -EN, vn. et a.
openlijk uitroepen, af-, verkondigen ; terugroepen, teruq ontbieden. * -UNG, f. openlijke uitroep, no. afkondiging, v. ; terugroeping, terugontbieding, V. -SSCHREIBEN, O. brief van terugroeping, recredentiebrief,
m.
ABRUHREN, va. door elkander roeren. * ...RUNDEN, * ...RUNDEN, va. afronden, ronden, rand maken.
* ...RUPFEN,
va. uitrukken, uittrekken ; plukken.
* ...ROSTEN, va. (13)
de stellaadje -, den steiger afnemen ; (geschut) van de
affuit nemen. * ... RUTTELN, va. afschudden. * ...RUTSCHEN, va. afglijden.
ABSUBELN, va. met de sabel afhouwen. "...SACKEN, va.
de zakken afnemen, ontladen.
* ...SAGUNG, f.
afzegging, v. tegenbevel, o. ; opzegging, intrekking eener
belofte; verzaking, v. afstand, m. "...SAGEN, va. et n.
of-, opzeggen, laten afzeggen, zijzz woord intrekken;
afzien, verzaken; ein abgesagter Feind, een gezworen
vijand.
A BSUGEN, va. afzagen. * ...SA TTELN, va. af-, ontzadelen.
ABSATZ, m. afbreking, staking, rustpoos, pool, pauze,
tusschenpoozing, v. ; volzin, m. ; afdeeling (van een
book, van een lied), v. ; vertier, o., aftrek ; knoest,kwast
(van een rotting), in. ; hak (van een schoen); rustplaats
(op een trap), v.; ohne -, in eens, in een teug.
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*—wwsE, adv. bij tusschenpoozen. *-MACHER, "-SCHNEI-

DER, in. hielhoutmaker, m. * - ZWECKE, f. pin eener
schoenhak, v.
va. van boven afdrinken ; drinken voor hetvrf. zich dood
geen men to vorderen heeft. SICH
drinken. * ...SAUGEN, vn. afzuigen. * ...SaUGEN, va. genoegzaam zogen; spenen.
ABSCHABEN, va. a fschaven, afschrapen; afraspen. SICH
vrf. slijpen. * ...SCHABSEL, o. afschraapsel, schaafsel,
o. krullen, v. mv." schaveling, v. * ...SCHACHERN, va.
afschagcheren. * ...SCHACHTELN, va. met biezen wrijven.
ABSCHAFFEN, va. afschaffen, vernietigen; wegzenden ;
zich (van iets) ontdoen.
ABSCHULEN, va. afschillen, schillen, ontschorsen. * ...SCHURFEN, va. de scherpe hoeken afsnijden; scherp maken.
* ...SCHaRFMESSER, O. schaaf, v. snijmes, o. ; (54) dissel, m. * ...SCHARREN, va. afschrapen. * ...SCHATTEN,
va. afschaduwen, silhouetteren. * ...SCHAUFELN, va. met
de schop wegnemen, - schoon maken.
ABSCHAUX, M. afgenomen schuim; fig. schuinz, uitvaagsel, O. * ...SCHUUMEN, va. afschuimen.
ABSCHEIDEN, va. afscheiden, afzonderen; scheiden, deelen. *-, o. het overlijden. "...UNG, f. afscheiding, afzondering ; scheiding, deeling, v.
ABSCHEREN, va. afscheren, scheren.
ABSCHEU, m. afschuw, m. afgrijzen, o. afkeer, m.; afAchuwelijk voorwerp, O. * -ERN, va. afschuren.
a. a fschuwelijk, afgrijselijk, verfoeijelijk ; fig. *ongehoord, ontzaggelijk, geweldig, ijselijk, snood, gruwelijk;
wreed, schrikkelijk. -, adv. op eene afschuwelijke wijze.
-KEIT, f. afschuwelijkheid, ijselijkheid, snoodheid, v.
ABSCHICHTEN, va. afdeelen. * ...SCHICKEN, va. afzenden,
afvaardigen; toezenden.
ABSCHIEBEN, va. af-, weg-, nederschuiven; (13) nicer
omwerpen dan een antler; de melktanden verliezen.
ABSCHIED, M. afscheid, vertrek; rijksdagsbesluit, reces,
O. * -SAUDIENZ, f. * - SBRIEF, *-SSCHMAUS, * -STRUNK,
M. afscheidsgehoor, o. -brief, m. -maal, o. -dronk, m.
ABSCHIEFERN, va. bij platen -, bij bladen afnemen.
vrf. afschilferen. "...SCHIESSEN, va. schieten, afSICH
nader dan een ander
schieten; er af schieten; einen
bij het wit schieten.."-, vn. snel losschieten (van een
touw enz.); verschieten.
ABSCHIFFEN, - vn. et a. afvaren, uitloopen, onder zeil
gaan ; (goederen) afschepen.
ABSCHILDERN, va. afschilderen, afmalen (ook fig.), beschrifven. "...UNG, f. afschildering, a [beading; fig.
schildering, beschrijving, schets, v. tao.,,,/, e.
ABSCHINDEN, va. villen. SICH , vrf. zz,,h dood_werken.
ABSCHIRREN, va. uitspannen, cnitu gen.
ABSCHLACHTEN, va. et n. slagten ; ophouden met slagten.
ABSCHLAG, In. korting ; dating, vermindering, v. ; auf
ABSCHLSGLICH, adv. in mindering, op rekening. * - EISEN,
O. hakmes der leijenmakers, O. " - EN, va. afslaan, afhouwen ; good kloppen; afrossen, afweren, afslaan; eene
tent) uit elkander nemen; afslaan, weigeren ; door
kloppen afbeelden; sein Wasser
wateren, pissen ;
einen Teich - , eon vijver droog maken.
vn. afslaan,
dalen, in prijs verminderen. * - TISCH, M. neerelaande
tafel, v.
ABSCHLOGIG, a. weigerend.
ABSCHLIMMEN, va. uit den madder trekken, van madder
zuiveren, uitbaggeren; doorsteken, reinigen. "...UNG, f.
doorsteking van een put, uitbaggering, uitdzeping, v.
ABSCHLEIFEN, va. (p. abgeschleift) op eene sledewegvoeren ;
slepende glijdende verslijten. *-, (p. abgeschliffen),
ABSAUFEN,
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afslijpen, slijpen ; genoegzaam atijpen, polijsten ; fig.
.SEL, n. afslijpsel, slijpsel, O.
beschaven.
ABSCHLEIMEN, va. (visch) uit vuil in schoon water doen;
afschuimen. * ...SCHLENKERN, va. afschudden, af-,
wegsmijten. *...scHLEPPEN, va. weg - , medes'epen : heimelijk medenemen ; door slepen bederven, - verslijten.
ABSCHLEUDERN, va. met een stinger werpen. * vn. slingerende wegvaren. *...SCHLICHTEN, va. glad schaven.
ABSCHLIESSEN, va. lossluiten, ontketenen; (de veer van
een slot) loslaten ; (de deur) sluilen, op slot doen ;
(eene rekening, de beckon) afsluiten, sluiten; sluiten
(eene handelszaak). *-, vn. zijn oordeel zeggen. •
ABSCHLiiRFEN, va. of-, inslurpen.
ABSCHLUSS, in. afsluiting, stalling; vereffening, v. slot,
o. eindbeslissing, v.
ABSCHMATZEN, va. bij herhaling kussen. * ...SCHMAUSEN,
V2. afeten (reel hij ientand snzullen) ; het maal eiadigen. * ...SCHMEICHELN, va. aftroonen. * ...SCHMEISSEN,
va. afsznijten, afgooijen. * ...SCHMELZEN, va. et n. afsmelten. * ...SCHMIEREN, va. afsmeren ; slordig afschrijven ; afrossen. "...SCHMUTZEN, vn. et a. afverwen, afgeven, vuil maken, besmetten, bekladden, bemorsen.
ABSCHNALLEN, va. ontgespen. * ...SCHNAPPEN, va. et n.
op slot doer ; de veer van het slot ontspannen ; losgalan,
los-, afspringen; losschieten, verstoppen. * ...SCHNUUTZEN, va. afsnuiten. *...scHN.EIDEN, va. afknippen (de nogels) ; kortooren ; afzetten (een lid) ; fig. berooven.
...r.TNG,`f. het afsnijden, o. a fsnijding ; snede, v. * ...SCHNELLEN, va. et n. losmaken, ontspannen ; met kracht seerpen ; losgaan, -springers, -schieten.
ABSCHNITT, M. snede, a fdeeling; v.; lap, no.; rust, v.
stilstand.
ABSCHNITZEL, O. a fsnijdsel, afknipsel, o. ; spaanders,
m. mV. * ...EN, va. afsnijden; uitknippen; beeldsnijden.
ABSCHNUREN, va. losrijgen, losmaken, af-, ontbinden;
•eene plaats) lijnregt afmeten; door een met krijt wit
gemaakt snoer eene lijn op het timmerhout trekken.
ABSCHoPFEN, va. afschrapen, afschuimen. * ...SCHOSS, in.
belasting op landverhuizing, v. * ...SCHRAUBEN, va. of-,
losschroeven.
ABSCHRECKEN, va. afschrikken, ontmoedigen; vrees
schrik aanjagen ; moedeloos maken ; (52) blaauw koken
(een visch). "...UNG, f. afschrik, ru. afschrikking, ontmoediging, v.
ABSCHREIBEGEBUHR, * ... GELD, n. kopieergeld, O.
ABSCHREIBEN, va. afschrijven ; na-, overschrijven. "...ER,
no. a fschrijver, kopijist, m. * ...EREI,. f. letterdieverij , v.
ABSCHREIEN (sicH), vrf. zich heesch schreeuwen.
ABSCHREITEN, va. et n. met schreden afmeten ; afwijken.
" - Licif,
ABSCHRIFT, f. afschrift, o. kopij, v. duplikaat,
a. et adv. schriftelijk, in kopij, kopijelijk, bij afschrift.
f.
beitel,
m.
snoeinzes,
O.
*
va.
...SCHROTEN,
ABSCHROTE,
besnoeijen, afsnijden; (een vat) of-, nederlaten ; (70)
afbaarden. '...SCHUPPEN, va. schubben, afschubben.
* ...SCHORFEN, va. schaven, afschaven. * ...SCHURZEN,
va. het opgespelde talon vallen.
ABSCHUSS, M. waterval, m.; gloojing, v. *...scHtissiG,a.
et adv. afhellend. * ...SCHUTTELN, va. afschuddezz.
* ...SCHUTTEN, va. afgieten. * ...SCHriTZEN, va. (het water) afschutten.
ABSCHWREN, va. (36) afzweren. * ...SCHWARTEN, va. het
zwoord afnemen. "...SCHWURZEN, vn. zwart afverwen,
- afgeven. * ...SCHWATZEN, va. afpraten, door mooje
praatjes aftroonen. * ...SCHWEFELN, va. ontzwavelen.
ABSCHWEIFEN, va. de tonnetjes der zijwormen in het
water leggen; (04) rood uitsnijden. *-, vn. ufwijken
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va. af-, uitspoelen, wasschen; drijvende
medevoeren; (hout) voor den stroom laten afzakken.
* ...UNG, f. afspoeling, v. ; het ufzakken van een houtvlot.
ABSCHWENDEN,va.(136) de stoppelsveriranden. k ...SCHWIMMEN, vn. af-, wegzwemmen. SICH vrf. zich afmatten
door zwemmen. k ...SCHWINGEN, va. afslingeren; (haver)
wannen ; sich vow Pferde -, van het paard afspringen.
* ...SCHWITZEN, va. et n. door zweeten zuiveren, verzwakken. * ... SCHWOREN, va. afzweren.
ABSEGELN, vn. a fzeilen. * ... UNG, f. of-, uitzeilen, vertrek, n.
ABSEHEN, va. afzien; auf etwas -, op iets doelen. *-, n.
btdoeling, v. oogmerk, doel, wit, ,o.; (122, 64) vizier, O.
ABSEIFEN, va. (20) de zeep afspoelen. * ... SEIGERN, va.
de scheiding van zilver en koper afwerken; (67) loodregt graven. * ... SEIHEN, va. of-, doorzijgen.
A BSEIN, vn. er of zijn, afgebroken zijn. *-, o. afwezigheid, v.
ABSEITE, f. (13) vleugel, zij-, achtergevel, m. keerzijde,
v. * ... SEITS, adv. ter zijde.
ABSENDEN, va. afzenden, afvaardigen. * ... SENDER, m.
-INN, f. afzender, m. afzendster, v. "...SENDUNG, f.
afzending,• v. "...SENGEN, va, afzengen, afschroeijen.
* ...SENKEN, va. wijngaardranken afzetsels inleggen ;
(67) graven. * ... SENKER, m. gepote wijngaardrank ; loot,
v? afzetsel, o.
ABSETZBAR, a. afzetbaar. * ... EN, va. et n. afzetten; afleggen ; afzetten, ontzetten ; onttroonen ; slijten, verkoopen ; (geld) afzetten, verbieden; (een lid) afzetten;
(61) zetten (eene bludzijde); geheel -, het noodige af- drukken; een nieuwen regel beginnen (in het schrijven);
eene pauze waken (in spreken of zingen) ; (van het
paard) afwerpen; (kalveren, lammeren) spenen; afzetten ; afsteken (van kleuren) ; afvaren; ohne ab zu setzen,
in ten adem voort. f. afzetting , a flegging , ontzetting ; ophouding, pauze, v.
ABSICHT, f, oogmerk, doel, voorzzernen, o. bedoeling, v.;
in -, met het voornemen; ten opzigte van. "-LICH, a.
et adv. voorbedachtelijk.
ABSIEBEN, va. urtiiften. * ... SIEDEN, va. afzieden, afkoken. "...SINGEN, va. qfzingen. * ... SITzEN, vn. et a. afzitten, afstijgezz; ver af zitten; door zitten afbreken,
- bederren ; door gevangen to zitten (eene schuld, eene
boete) afbetalen.
ABSOLVIREN, va. vrijspreken.
va. afzonderen,
ABSONDERLICH, adv. bijzonderlijk.
schezden, afscheiden. * ... UNG, f. afzondering, scheiding,
arsche;ding, V. -SGEF5SSE, n. pl. (74) afscheidingsvaten, o. mv. -SZEICHEN, n. (98) komnza, v.
ABSPALT EN, va. af-, doorklieven. * ... SPA.NNEN, va. uit-,
ontspannen. ...UNG, f. uitspanning (der paarden) ; ontspanning, v.
ABSPUNSTIG, a. afkeerig ; - maelien, afbrengen, verleiden ; - vverden, de partij van iemand verlaten.
ABSPABEN, va. uit zijnen mond sparen. * ... SPEISEN, va.
et n. spzjzigen; den maaltijd eindigen; paaijen. "...SPIELEN, va. et n. afspelen; ophemden met spelen. * ... SPINNEN, va. et n. a fspinnen ; ten einde spinnen; afbetalen door spinnen. * ... SPITZEN, va. afpunten, punten.
* ...SpLITTERN, va. et n. afsplinteren; splinteren.
ABSPRECHEN, va. ontzeggen (bij vonnis) ; atle hoop boneienzand ter dood veroordeemen ; einem das Leber
beslissen.
flier etwas
len ; eenen zieke opgeren
* ...SPREITzEN, va. (13) onderstutten, onderschragen.
"...SYR ENGEN, va. et D. doen open-, af-, uiteenspring en. * ... SPRIESsEN, "...SPROsSEN, vn. afstanzmen.
".. SPR IN GEN , on. a fspringen (ook tig.). k ...SPROSSLING,
slrruit, telg, v. nakonie,ling, afstammeling, Lu.
ABSCHWEMMEN,

ABS.

sprong, zijsprong, m. ; fig. afwijkzng, v •
afval, m. verschil, o.
ABSPULEN, va. spoelen, afhaspelen. * ...SPfiLEN, va. afspoelen, afwasschen; wegspoelen. * ...SPULER, m. =INN,
f. afhaspelaar, in. -ster, v.
ABSTAMMEN, vn. afstammen, afkomen. * ...S11MMEN, va.
den stain van eenen boom afhakken. * ... STAMMUNG, f.
afstamming, afkomst; woordafleiding, v. * ... STAMPFEN,
va. afstampen ; genoeg stampen.
ABSTAND, m. afstand, m. verte, verwijdering, tusschenruimte, v.; afstand, in! cessie, v. ; fig. verschil, O.
v* ... STfiNDIG, a. dor, droog, dood (van hout).
ABSTATTEN, va. doen, verrigten ; betalen, voldoen; (een
bezoek) alleggen; (dank) betuigen. * ... STATTUNG, f. aflegging (van een bezoek); (dank)betuiging, v.
ABSTIUBBN, va. afstoffen. `...STAUPEN, va. streng geeselen.
ABSTECHEISEN, n. (110) kleine spade, v.
ABSTECHEN, va. afsteken, doorsteken, afzonderen; (een
varkcn) de keel afsteken; (emu legerplaats) afsteken;
(water) afleiden; (een vijver) droog waken; (wijn)
oversteken; fig. (iemand) de loef afsteken. *-, vn. afsteken (van kleuren): afsteken, afvaren. "...ER, M. omweg, m. ; uitstapje, reisje, O.
ABSTECHEISEN,
CKBISEN,
a.
n. ijzeren werktuig om lijnregt af to
* ...SPRUNG, m.

meten,
ABSTECKEN, va. het gespelde losmaken ; afbakenen, af-

paten ; afsteken (een kamp).

ABSTECKLEINE, * ...SCHNUR, f. meetsnoer, o. lijn om af
to perken, v. * ...FFAHL, m. scheid-, grenspual, m.
ABSTEHEN, vn. et a. afstaan, op eenen afstand staan ;

dorren (van boomen); afstaan, sterven (van visch enz.);
bederven (van wijn) ; afzieh, afstand doen; einen
iemand ongelijk geven.
ABSTEHLEN, va. af-, ontstelen; fig. steelswijze afzien,
afleeren.
ABSTEIGEN, va. afstijgen, afklimmen. *-D, a. (161) afkomstig, afstammend. * ...STEIGEQUARTIER, n. rustplaats
op reis in een huis of logement, v. * ...STEIGUNG, f.
afklimming, afdaling, v.; (101) ondergang (eener ster), m.
ABSTELLEN, va. nederstellen, afnemen; fig. afschaffen.
ABSTEPPEN, va. stikken. * ... STERBEN, vn. afsterven,
overlijden.
ABSTEUERN, va. et n. afstztren (van het land), afvaren.
ABSTICH, m. namaaksel; kontrast, o. het afsteken.
ABSTIMMEN, va. stemmen ; (109) lager stemmen ; einen
ienzand overstenzmen. *-, vn. niet overeenstemmen.
* ...STIMMIG, a. andersdenkend ; wanluidend, valsch.
ABSTOPPELN, va. korenstoppels afsnijden.
ABSTOSSEISEN, n. steekbeitel, m. schraapmes, o.
kBSTOSSEN, va. et n. afstooten, afzetten ; af-, glad scha von, afbeitelen ; kappen, afhouwen ; (eene schuld) afvrf. slijten.
doen ; (van den oever) afstooten. SICH
ABSTRACT, a. et adv. afgetrokken ; op eene afgetrokkene
f. afgetrokkenheid, v. afgetrokken denkwijze.
beeld, o.
A BSTR AFEN, va. afstraffen, kastijden.
ABSTRAHIREN, va. denkbeeldig afzonderen; aftrekken.
* - , vn. von etwas - , van iets afzien. "...STRAHLEN,
afstralen, stralen schieten.
ABSTREICHEN, va. et n. afstrijken; geeselen; ophouden
met kuit schieten (van visschen) ; uit het net vliegen
(van vogels). "...STREIFEN, va. das Fell -, afstroopen ;
ontbladeren; die Strilinpfe, Handsehtthe
Bliitter
kousen handschoenen nittrekken. * ... STREIFUNG,
f. a fstrooping, v. * ... STREITEN, va. afstrijden, betwisten.
ABSTRICH, m. het afgestrekene; randen van een strijk-

ABZ.

ABU.
hout, m. mv.; metaalschuim, O. * ...STRICKEN, va. afbreijen. "...STRIEGELN, va. roskamnien, afrossen.
va. et n. laten afdrifren; al stroomende
medevoeren.
ABSTUFEN, va. eene mijn trapswijze afnemen; fig. schakeren. * ... STUFUNG, L trapswijze verbinding, gradatie,
schakering, v. * ... STilLPEN, va. den rand van een hoed
neerslaan. * — STUMPFEN, va. afstompen, stomp maken.
''...STURZ m. af-, nederstorting ; steilte, v. "...STURZ EN,
va. af-, nederstorten. ".,.STUTZEN, va. korten, afknotten ; kortooren, kortstaarten, kortwieken ; toppen, aftoppen.
ABSUCHEN, va. zoekende wegnemen. "...SUD, m. afkooksel, o. "...SURD, a. et adv. ongerijmd.
va .
zoeten, zoet maken.
ABT, m. abt, m.
ABTAFELN, va. den maaltijd eindigen. * ... T5FELN, va.
met hout beschieten. * ... TAKELN, va. (126) af-, onttakelen. "...TANZEN, va. door dansen afrukken, - vervrf. zich door dansen verslijten; afdansen. SICH
moeijen.
.
ABTEI, f. abdij, v. "-LICH, a. tot eene abdij behoorende.
ABTEUFEN, va. (67) graven.
ABTHEILEN, va. af-, in-, verdeelen, deelen, scheiden;
seine Kinder - , mit seinen Kindern
zijnen kinderen
hun erfdeel bij zij* leven geven. * ... UNG, f. af-, verdeeling ; afscheiding, v. ; feel, gedeelte, vak, o.
ABTHITN, va. af-, wegdoen, afleggen; (eene zaak enz.)
afdoen; (een Bier) dooden; (een misdadiger) regten.
ABTILGEN, va. delgen. "...T6DTEN, va. kwellen.
ABTRAG, m. fig. afdoening, voldoening, glossing; vergoeding, v. ; nadeel, o. schade, v. " - EN, va. af-, wegdragen ; afnemen; afbreken, afbetalen, voldoen.
vn.
SICH
vrf. verslijten, slijten. " - UNG, f. het afnemen,
het afbreken; voldoening (eener schuld), v.
ABTRAUERN, vn. den rouw gleggen. "...TRUUFELN, vn.
afzijpelen.
ABTREIBEN, va. af-, wegdrijven, wegjagen; (het yes)
dood drijven, afmatten; (de,,vrucht) afdrijven; (een
bosch) uithakken; (metalen) louteren, zuiveren. * - D, a.
(22) afdrljvend. "...UNG, f. afdrijving; loutering (van
goad enz.), v.
ABTRENNEN, va. af-, lostornen; scheiden.
ABTRETEN, va. aftreden (lets afdrukken, bederven door
er op to treden) ; door schreden afmeten; afstaan,overlaten; (klei of potaarde) kneden. "-, vn. heengaan
(aftrerfln van het tooneel) ; bei einem - , bij iemand
afstappen. * ... UNG, f. aftreding, v.; vertrek, o. ; afstand, in.
ABTRIEB, m. het omhakken ovan een bosch; geveld hoist,
o. "...TRIEFEN, vn. a fdruipen. "...TRINKEN, va. (er
van) afdrinken; fig. (een twist) afdrinken.
ABTRITT, m. aftreding ; trede, v. trap, m. ; heimelijk
gemak, sekreet, huisje, o. ; afstand, m. ; seinen - bei
einem nehmen, bij iemand afstappen.
ABTROCKNEN, va. et n. afdroogen; droogen. * ... TROMMELN, va. trommelen; bij trommelslag bekend maken.
"...TROPFEN, * ...TRoPFELN, vn. afdruipen. "...TROTZEN,
va. op een hoogen of onbescheiden toon afpersen.
* ...TRUMPFEN, va. (46) aftroeven; fig. (iemand) aftroeven, de voile laag geven.
A ETRONNIG, a. afvallig ; oproerig ; - werden, zijne partij
verlaten, afvallen ; - machen, tot afval verleiden.
m. (Bilk -RI, atvallige; geloofsverzaker ; oproerige,
"-KEIT, f. verzaking, v. afval, in.
ABTUMMELN, va. (een paard) afrijden, vermoeijen.
AB UND ZU GEHEN, vn. komen en gaan, in en uitloopen.
ABURTHEILBN, va. uitwijzen; geregtelijk ontzeggen.

"...VERDIENEN,
va. vierkant
* ...W5GEN, va.
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vs. a fverdienen, afwerken. * ... VIEREN,

maken. f. vierkantmaking, v.
afwegen; waterpas maken. ...UNG, f.
weging ; waterpasmaking, v. '...waLzEN, va. afwenteiets van zich afschuiven. •
len; etwas von sich
ABWANDELBAR, a. (98) vervoegbaar. "...WANDELN, va.
vn. weggaan, vertrekken.
vervoegen. "...wANDERN,
* ...WANDLUNG, f. vervoeging, V. "...WARNEN, va. af - ,
ontraden.
ABWARTEN, va. afwachten; waarnemen, bezorgen, zorg
dragen, oppassen; onledig zijn, zich toeleggen.
ABwiiRTS, adv. of-, nederwaarts ; ter zijde, van ter zijde.
ABwASCHEN, va. afwasschen, afspoelen. "...UNG, f. afwassching,wassching, v. " ...F Ass, n. waschkuip, v. "...WASSER, n. vaat-, spoelwater, o.
ABWASSERN, va. (eene slot) wateren. * ... WEBEN, va. afweren.
ABwECHSELN, va. et n. af-, verwisselen ; mit einander
beurtelings wisselen, elkander glossen. * - D, a. et adv.
alivisselend; bij beurten, bij afivisseling. * ... UNG, f.
verwisseling ; verandering ; ongestadigheid, wisselvalligheid, v.
ARwRG, m. om-, zijweg, m.; fig. afwijking, afdwaling,
buitensporigheid, v. " - SAM, a. afgelegen.
ABWEHEN, va. afwaaijen. "...WEHREN, va. afweren, afkeeren, afwenden, keeren, to keer gaan.
ABWEICHEN, va. et n. reg. weeken; week tvordende afcalico. "-, vn. irr. ont-, givijken, (ook fig.).
ARWEIDEN, vs. et n. afweiden. "...WEIFEN, va. afhaspelen. "...WEINEN, va. door weenen afboeten. slew -,
vrf. zich dood weenen. "...WEISEN, va. afwijzen ; afschepen. * ... WEISUNG, f. afwijzing, v. " - MEISSEN, vn.
et a. wit afgeven; genoegzaam witten. "...WELKEN, va.
et n. doen verdorren; verwelken.
ABWENDEN, va. afwenden, a/keeren, afweren, aficiden (oak
fig.). "...In, a. et adv. afkeerig ; - machen, atkeerig maken. * ... UNG, f. a/wending, afwering, v.
ABWERFEN, va. afwerpen, afsmijten, ggooijen ; in-, opbrengen. "....WESEND, a. afwezend, afwezig. "...WESENHEIT, f. afivezendheid, a/wezigheid, v. "...WETZEN, va.
afslijpen.
ABWICKELN, va. afwinden, afhaspelen. * ...WIEGEN, va.
afwegen. "...WINDBN, va. gwinden; ontvlechten; door
een windas nederlalen. "...vVIRKEN, va. (44) (een diet.)
de hold afhalen; genoegzaam kneden. "...WISCHEN,
va. afwisschen. "...WITTERN, aiMp. ophouden met donderen. * ...wUCHERN, va. af-, ontwoekeren.
ABWiiRDIGEN, va. (in prijs, in waarde) verlagen, verminderen; (ook fig.). * UNG, v. vermindering, verlaging, v.
ABWillIFELN, va. in het dobbelspel afwinnen.
EN, va. kruiden; genoegzaam kruiden.
ABZAHLEN, va. afbetalen, voldoen; tig. (iemand) doorhalen. * ... ZAHLUNG, f. afbetaling, voldoening, v.
Ya.
tellen, tellen. k...zatiLuNG, f, aftelA ...ZaHLEN,
vn. de lactate tanden krijling, telling, v.
gen. "...ZAFFEN, va. a/tappets. "...ZAPFUNG, f. aftapva.
ping, v. "...ZUU3IEN, va.• onttoomen.
door eene hegge afscheiden. "...ZAUSEN, va. door aanhoudend plagen en trekken verkrijgen.
ABZEHREN, va. ?nager deep warden, doen uitteren.
vrt. vermageren, mager warden, uitteren. " - D, a.
f. vermagering, tattering, V.
uitterend.
ABWEICHEN, 11. kenteeken, O. "...ZEICFINEN, va. afteekenen, afschetsen; merken. ...UNG, f. alleekening, schets,
teekening, v. "...ZERREN, va. aischeuren.
ABZIEHBLASE, f. soort van distilleertlesch, v. -ketel,
ABZIEHEN, va. af-, uit-, onttrekken; (overtreksels) afite-
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men ; (den hoed) afnemen , schillen, pellen; alstroopen; fig. (het water) afleiden; (dranken) overhalen,
stoken, bottelen ; (een mes enz.) aanzetlen, slijpen ; (gewigt) ijken; (in het farospel) de bank houden; afschaven, polijsten; (10) besmetten, bekladden ; aftrekken,
korten; afleiden, een gevolg trekken; ontraden, aftrekken ; wijngaardranken planten.
vn. weggaan, aftrekken; leer - , fig. een weigerend antwoord bekomen.
*-, n. * ••.UNG, f. aftrekking, v. aftrek, in.;. overhaling, stoking (van dranken) ; (71) beweging naar
buiten, v. * ... FEILE, f. fijne vijl, V. "...LEDER, n.
scheermesriem, M. "...MUSKEL,: M. (74) buitenwaarts
bewegende spier, v.
ABZIELEN, va. bedoelen ; auf etwas
mikken, turen,
doelen ; dienen, strekken. "-D, a. bedoelende, strekkende,
ABZIRKELN, va. afcirkelen. * ... ZUCHT, f. riool; (72) afstammend ras, 0.
ABZUG, m. vertrek, o. aftogt; trekker, drukker (van een
schietgeweer), m. ; buts, v. rooster (van eene fontein enz.),
m.; riool, o. trechter, m. goot, v.; (10) afdrulc, m. ;
eerste verlies (bij het zuiveren van metaal, o. * - SFLAGGE, f. (126) afvaartsvlag, v. " - SPREDIGT, f. afscheidspredikatie, v. " - SSCHMAus, n1. afscheidsmaal, 0.
* -SSTEIN, m. zinksteen, gootsteen, m.
ABZUPFEN, va. aftrekken, afpluizen. * ...ZWACKEN, va.
afnijpen; besnoeijen. * ... ZWECKEN, va. bedoelen. * ...ZWICKEN, va. afnijpen, aan;jpen. * ... ZWINGEN, va. afdwingen, afpersen. * ... ZWIRNEN, va. (garen) aftwijnen.
A CACIE, f acacia (boom), m.
ACCENT, m. stembuiging, uitspraak, v. ; klemtoon, m.;
klank-, toonteeken, 0. * -UIREN, va. door toonteekenen aanduzden; door stembuiging onderscheiden.
ACCESS, M. toegang, m. acces, 0.
m. klerk die
geen loon trekt, surnumerair op een bureau, M.
ACCIDENZIEN, f. pl. toevallige voordeelen, emolumenten, o.
ACCISBAR, a. aan accijns onderhevig. * ... BEAMTE, M.
kommies, m.
ACCISE, f. accijS, accijns, m.; accijnskantoor, 0.
ACCISEINNAHME, f. ontvangst van den accijns, v. * ... EINNEHMER, m. ontvanger van den accijns, M. '...EXPEDITION,
f. accijnskantoor, o. * ... FREI, a. -HEIT,
f. vrij - ; vrijdom van accijns, M. * -ZETTEL, M. accijnsbiljet, 0.
ACCOMMODIREN, va. gemakkelijk maken, schikken, in orde
brengen. * ... KNOCHEN, M. (93) likhout, 0.
ACCORD, rn. akkoord, 0. * ...IREN, va. toestaan, toestemmen.
ACCREDITIREN, va. een krediet openen; volmagt geven.
AccuRAT, a. et adv. juist, nactuwkeurig ; -lijk. * - ESSE,
f. naauwkeurigheid, stiptheid, v.
ACCUSATIV, m. (98) lijder, vierde naamval, m. voorwerp,
tweede geval, 0.
ACH ! int. ach! helacts! o! och!
ja! och ja, ja wel,
gaarne ; ach ! dass..., gave God dat...!
ACFIAT, * -STEIN, m. agaatsteen, agaat, m.
ACHEL, f. (•36) baard van het koren ; hennepstok, m.
ACHILLESSEHNE,
f. (74) pees van Achilles, v.
ACHSE, 1. as ; spit, v ; Alas, m.
ACHSEL, f. schouder, oksel, m. * - ADER, f. (71) sehouderader, v. * - BAND, n. schouderband, m. -stale, 0. "-REIN,
n. schouderbeen, a. *-GRuRE, f. holligheid
onder de okselen, v. * - KLEID, n. linnen schouderbekleedsel (der mispriesters), o. * - NA HT, f. schoudernaad
(ran een kleedj, in. " - STOCK, n. schouderstuk, o. epaulet,
V. k - TR:iGER, m. last-. pakkedrager ; fig. valsch niensch,
falierouwer, in. * - zucKEN, n. het ophalcn der schouders.

ACHSENBLECH,

n. * ... SCHIENE, f. ijzeren ring aan eene

wagenas, m. * ... NAGEL, m. tuns van eene wagenas, v.
"...RIEGEL, M. dwarshout, kalf (van een wagen), o.
"...RING, tv. ijzeren band om de naaf van een rad, m.
ACHT, a. et f. acht. * - E, a. de achtste. x-, f. ban, m.
verbanning, v. ; in die - erklSren, batten de wet stellen,
vogelvrij verklaren.
ACHT, AcHTuNG, f. dcht, aandacht; oplettendheid, zorg,
v. ; - geben, acht geven ; in - nehmen, in acht nemen ;
sich in - nehmen, zich in acht nenzen, wet toezien.
* -BAR, a. achtbaar. -KEIT, f. achtbaarheid, v. aanzieri, 0.
ACHTBEINIG, * ...FUSSIG, a. achtbeenig, achtvoetig. * ... ECK,
n. achthoek, .M. * ...ECKIG, * ...SEITIG, * ...WINKELIG, a.
achthoekig, achtkantig.
ACHTEL, n. achtste, achtste deel, o. ; (109) achtste noot, v.
ACHTEN, va. et n. achten; acht geven, oplettend zijn;
waarnaar gij u moet rigten.
wonach Ihr euch zu
ACHTENS, adv. ten achtste. * .:. ERLEI, a. van acht soorten.
ACHTFACH, * ...FALTIG, a. achtvoudig. * ... HALB, a. achthalf. "...HUNDERTSTE, a. achthonderNte.
a. achtjarig.
ACHTLOS, a. et adv. onoplettend, onachtzaam, achteloos.
* -IGKEIT, f. achteloosheid, onoplettendheid, v.
ACRTMAL, adv. acht maal. * ... MONATIG, a. acht maanden durende. "...MONATLICH, adv. om de acht manden. * ... PFUNDER, M. (28) achtponder, m.
ACH+SAM, a. et adv. oplettend, zorgvuldig, zorgzaam.
* - KEIT, f. oplettendheid, zorgvuldigheid, zorg, v.
ACHTSSULIG, a. (13) achtzuilig.
ACHTSERKIARUNG, f. banvonnis,- o. banbrief, m.
ACHTSPSNNIG, a. met acht paarden bespannen. * ...STiiNDIG, a. acht wren durende. * ... TUGIG, a. ,achtdaagsch.
."...sTUNIThicH, a. om de acht wren. * ... TSGLICH, a. om
de acht dagen.
ACHTUNG, f. achting ; oplettendheid, v. * - SMANGEL, M.
minachting, v. *-svoLL, a. et adv. met zeer veel achting. * - SWERTH, a. achtenswaardig.
ACHTZEHN, a. achttien. * - TE, a. achttiende.
ACHTZIG, a. tachtig. * - BR, m. * - ERINN, f. tachtigjarige,
m. en v. * - JAHRIG, a. tachtigjarig. * - STE, a. tachtigste.
*-STEL, n. tachtigste, - gedeelte, o.
ACKER, M. akker, m. veld, stuk bouwland, O. * - BAU, M.
land-, akkerbouw, m. -TREIBEND, a. landbouwend.
* -DISTEL, f. (83) gemeene distel, v. " - FELD, * - LAND,
n. akkerveld, bouwland. beploegd land, 0. * -FURCHE,
f. akkervore, v. "-GALLE, f. modderpoel, m. * - GERATH,
akkergereedschap, 0. * - GESETZ, n. akkerwet, wet
aangaande den akkerbouw, v. "-HAUHECHEL, f. (53)
prangwortel, m. stalkrztid, o. * - HOLDER, * - HOLUNDER,
m. (53) wilde vlier, v. * - KLETTE, f. klissekruid, O.
0 -KNECHT, m. bouzzonansknecht, M.
* -LEUTE, pl. akkey-, bouwlieden, landbouwers, m. My. * - MANN, m.
akkerman, landbouwer, rn. * - 31',INNCHEN, n. kwikstaart
(vogel), in. * - N, va. akkeren, ploegen, bouwen. * - PFERD,
n. akkerpaard, 0. * -SCHOLLE, f. kluit aarde, v.
* -SCHWARZKOMMEL, m. honigdauzv, xn. onkruid in het
korm, 0. * -WALZE, f. rot (om de kluiten to broken), v .
* -WEG, rn. weg door een bouwland, m. * - WESEN, n.
akkerbouw, m. k -ZEIT, v. bouwtijd, M. * - ZWIEBEL, f.
(53) veldajuin, m.
AcT, m. (108 , bedriji, 0.
ACTE, f. ambtelijk stuk, geregtelijk schri ft, 0. * - N, AcTENSTOCKE, pl. akten, v. inv.; staatsregisters,-beslui•
ten, protokollen; processtukken, o.
ACTENSCHREIBER, 111. kopijist, konznzies, klerk, m.
ACTIE, f. actie, v. aandeel, o.

AFT.

AEH.
m. elfektenhandelaar, m. * ...INHABER,
m. aktiehouckr, aandeel4,ouder, deelhebber, m.
ACTIVSCHULD7f. AcTivuif, m. uitstaande schuld ; werkelijke schuld, v.

AGTIENH5NDLER,

ACTUARIUS, ACTUAR, M. griffier, M.
ADAMSAPFEL, M. adamsappel, m. * ...FEIGE, * ...FRIGENBAUM, m. moerbezie; moerbezie-, vijgenboom,
M.
ADDIREN, va. optellen. "...TION, f. optelling, V.
ADEL, m. adel, adeldom, -stand, m.; de edelen, m. mv.;
* -HERRSCHAFT, f.
- der Seele, grootheid van ziel, v.
adelregering, v. * -IG, a. adellijk, van adel ; die -en,
va. tot den adelstand
de edellieden, adellijken.

verhe//en, adelen; (ook fig.).
m. brief van adeldom, m. * ...BUCH, n. lijst
van den adel eens lands, v.
ADELSTAND, M. adelstand, M. * ...STOLZ, tn. adeltrots,
ADER, f. ader, v. ; giildene -, (22) speenader, v. aanbeijen, v. my. ; - lassen, zur - lassen, aderlaten. * -BRUCH,
M. aderbreuk, v. * -GEFLECHT, n. (74, ) adervlecht, v.
"-GESCHWULST, f. adergezwel, o. "-HgttTcHEN, n.
adervlies, o. * -KROPF, M. krampader, V. *-IG, (AEDERIG), a. aderig, geaderd, aderachtig.
ADERL ASS, m. aderlating, v.
* -BAUSCHCHEN, n. propje
op het laadgat, kompres, o. * -BECKEN, n. laatbekken,
O. * -BINDE, f. laatband, m. * -EISEN, n. laatvlijm,
lancet, O. "-KUNST, f. aderlaatkunde, v. "-SCHNaPPER,
M. (36) laatljzer, O. "-ZEUG, f. laatinstrumenten, o.
my. koker met lancetten enz., m.
ADERMENNIG, rn, (53) leverkruid, O. * ...PRESSE, f. werktuig om de bloedvsten toe to wringen, o. "...REICH, a.
aderrijk. * ...SCHLAG, ni. pols, polsslag, M. * ...WASSER,
n. waterachtig vocht des ligchaams, O.
ADJUNCT, m. hulpgenoot, adjunkt, m.
ADJUTANT, m. adjudant, tn.
ADLER, M. arend, adelaar, M. "-EULE, f. "", katuil, v.
"-SNASE, f. arends-, haviksneus, m.
ADMINISTRATOR, M. bestuurder, bewindhebber,
M.
ADMIRAL, M. vlootvoogd, opperbevelhebber ter zee, admi'
raal, m. "-INN, f. admiraalsvrouw, v. "-ITaT, f. be-SFLAGGE,
stuur van het zeewezen, O. admiraliteit, v.
f. admiraliteits-, admiraalsvlag, v. * -SCHAFT, f. waardigheid van admiraal, v. admiraalschap, o. * -SSCHIFF,
n. admiraalschip, O.
ADRESSBUCH, n. adresboek, o. * ...HAUS, n. adreskantoor, o.
ADRESSE, f. adres, opschrift, o.
ADVENT, in. advent (de vier weken vdor kersnsis),
m.
ADVIS, n. advies, berigt, o. kennisgeving, v.
ADVOCAT, m. advokaat, m. * -UR, f. beroep van advokaat,
O. * ...CIREN, vn. advokaat zijn.
AEBTINN, f. vrouw van eat protestantschen abt,
V.
AEBTISSINN, f. abdis, v.
AECHT, a. echt ; wettig, geloofwaardig. * -HEIT, f. echtheid ; wettigheid, v. * -EN, va. verbannen, vogelvrij verklaren.
AECHZEN, vn. stenen, kermen.
AEDERCLEEN, n. adertje, O. "...DERN, va. aderen.
A EFFCHEN, n. aapje, O. * ...FEN, va. foppen, om den twin
leiden, voor den gek houden.
n. * ...FEREI, f. spotter.
nij, fopperij, v. * ...FINN, f. wijfje van een aap, o. wijfjesaap, m. "...FISCH, a. aapachtig.
AEHERN, a. metalen, bronsen.
AEHNELN, vn. een weinig gelijken.
AEHNLICH, a. geltjk, overeenkomend. * -KEIT, f. gelijkenis, geltjkheid, overeenkomst, V.
AEHRE, f. korenaar, v. ; in -n schiessen, tot aren of
halmen schieten. * -NLESE, f. het nalezen der korenADELSBRIEF,
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naaren. * -NLESER, M. * -NLESERINN, f. nalezer
leester van korenaren, m. v. •
AELTER, a. ouder. "-Lim, a. ouderlijk.
*-minTER,
":-N,
f. "-VATER, m. overgrootmoeder, v. -vader, m.
(ELTERN), M. pl. ouders, M. MV. "-LOS, a. ouderloos.
AELTESTE, a. oudste. "-, m. oudste, oude, ouderling, M.
* ...LICH, a. oudachtig.
AmisiGr', a. voy. EMSIG.
vr. zich veranderen,
AENDERN, va. veranderen. SICK
- verbeteren.
f. verandering, v.
AENGSTEN, "...IGEN, va. benaauwen, kwellen. BICH -,
* ...IG, a. angstig.
vrf. zich verontrusten, ongerust zijn.
* ...LICH, a. et adv. beangstigd, benaauwd, verlegen ;
angstvallig, -lijk. -KEIT, f. angstvalligheid, groote zorgvuldigheid, v.
AEPFELCHEN, n. appeltje, O. "...HOKE, * ...MANN, m.
* ...FRAU, f. appelman, -vrouw, m. v.
AEQUATOR, m. evenachtslijn, v. evenaar, M.
AEQUILIBRIST, M. koordedanser, M.
AERGER, o. et adv. erger. "-; m. verdriet, o. verontwaardiging, gramschap, v. * -LICH, a. verdrietig, -lijk,
ergerlijk, aanstootelijk. *--N, va. ergeren, aanstoot geven, ontstichten. *-Niss, f. verdriet, o. kwelling, v. -,
m. ergernis, v. aanstoot, m. ontstichting, v.
AERGSTE, a. et adv. het ergste.
AERMEL, M. moues, V.
AERMLICH, a. et adv. armoedig,
AeROSTAT, M. luchtbol, M.
AESCHER, m. looijerskalk, m. "-PASS, n. looijerskalkkuip,
v. * -N, Va. lot asch verbranden; (58) het haar van

eene huid halen.
ABSSEN, A ASSEN, vn. (44) voy. AASEN.
AESTIG, ASTIG, a. takkig ; knoestig, kwastig.
* ...LING,
in. takkeling, m.
AETHER, in. ether, In. * -ISCH, a. etherisch.
AETZEN, va. etsen; inbranden; voy. AASEN. *-D, a. invretend, bijtend. * ...STEIN, m. helsche steen. * ...WASSER,
m. sterk water, O.
AEUGELN, va. inenten (boomen); toelonken.
AEUGLEIN, n. oogje, o. ; kleine grilfel in de schors, v.
AEUSSERE, a. et n. het uitwendige, uiterlijke, buitenste,
buitenzijde, v.; voorkomen,
o. * ...ERLICH, a. et adv.
uiterlijk, uitwendig, -lijk ; das -e, het uiterlijke. "...ERN,
va. uiten ; toonen, betuigen. verklaren.
SICH vrf.
zich uitlaten, voor den dag komen, blijken. * ...ERST,
adv. uiterst, uiterlijk, zeer, ten hoogste.
"...ERSTE, a.
et n. de -, het uiterste, meestverwijderde ; uiterst
einde ; das - thun, alle pogingen aanwenden, zijn best
doen. * ...ERUNG, f. gezegde, o. uitdrukking, uiting,
bewoording, v.
AESTCHEN, O. bijltje, O.
AFFE, m. aap, m.
AFFECT, m. geneigdheid, neiging, drift, v. * -IREN, va.
met gemaaktheid spreken. * -IRT, a. gemaakt (in ma-

nieren enz.), gedwongen.
AFFENBAUM, M. kalebasboom van den Senegal, m. * ...GESICHT, o. appengezigt, O. "...LIEBE, f. fig. apenliefde,
v. "...massiG, a. aapachtig.
f. apenneus, platneus, m. * ...POSSEN, f. pl. apenspel, o. aperijen, apenkuren, v. My. * ...WEIBCHEN, O. wijfje van een aap,

o. ; meerkat v.

AFFICIREN, va. roeren, trelfen.
AFFODILLWURZ, AFFODILLE, f. (53) goudwortel,
M.
"...LILIE, f. dagbloem, turksche
onechte lelie, v.
AFTER, in. achterste, o. aars, m. fondament, o.*-,n. afval, m.; snippers, m. my . reepjes, a fsnijdsels, o. Inv. ; over
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ALB.

blij fsels van vermorselde en gewasschen metaalaarde, o. my .
* -BELEHICTER (BIN) [U. achterleenman, m. * -BELEHNUNG, f.. achterleen, O. *-BEREDSAMKEIT, V. valsche welsprekendheid, V. *-EtiRDE, * -GEBURT, f. nageboorte,
v. "-BURGE, m. *-BURGSOHAFT, f. tweede borg, - borgtogt, m. * -DARM, M. (74) aars-, endeldarm, m. * -ERBB, M. achter-, na-erfgenaam, m. * -ERZ, n. overblijfsel van vermolmde metaalaarde, o. *-FIAMEL, m. top
van den vleugel eens vogels, m. "-GELEHRTER (BIN).
m. schijngeleerde, M. *-HEU, n. nagras, etgroen, O.
"-HOLZ, n. dood afgewaaid bout, O. *-KEGEL, M.
(64) . conolde (kegelvormige figuur), v. "-KIND, n. kind
na 's vaders dood geboren, O. * -R.LAUB, f. St. Hubertsklaauw, m.
Mr onwettig koning, m. * -KORN,
slecht {toren,• O. *-KUGEL, f. (64) ovaalvormig ligchaam, O. *-LEDER, n. afval m. snippers (van leder),
m. mv.; (93) hielstuk, O. "-LEHEN, n. na-, achterleen,
O. *-LEHENSMANN, m. bezitter van een achterleen,
m. * -MEHL, n. kornel, zemelmeel, O. "-NIEDERSCHLAG, M. (90) valsch bezinksel, O. * -PABST, m. tegenpaus, m. "-REDE, f. laster, m. * -REDEN, vn. kwaadspreken, lasteren. * -SILBER, n. valsch silver, O. "-WITZ,
m. valsch vernuft, O.
AGENDE, f. bock van kerkplegtigheden, o. ; agenda, lijst
van werkzaamheden, v. punten van beschrijving, O. my.
AGENT, m. zaakwaarnemer, agent, m. * -SCHAFT, * -UR,
f. agentschap, O.
AGGREGAT, m. gezamenlijkheid, v. ; aangenomene, O.
AGIO, n. opgeld, agio, O.
AGIREN, vn. handelen,te werk gaan ; (108) eeneroi spelen.
AGREGIREN, va. (tot medelid) aannemen.
AGREST, M. verjuis, o. zure
onrijpe druiven,"v. My.
AGRIMONIE, f. (53) leverkruid, O.
AGTSTEIN, m. barnsteen, m.
ABLE, f. els, v. * -NSCHMIED, m. - elzenmaker, m.
AHM, OHM, f. aam, o.
AHN, M. * -HERR, M. *-FRAU, f. groot-, voorvader, m.;
grootmoeder, v. * -DEN, va. zich gevoelig betoonen; zich
zoeken te wreken, wraak nemen, vergelden. * -DUNG, f.
gevoeligheid, herdenking ; wraakneming,v. *-EN, * -DEN,
vn. et imp. een duister voorgevoel hebben ; es ahnt mir,
mijn hart zegt het mij.
AHNEN, m. my. voorouders ; adellijke kwartieren van
voorouders, m. o. mv. * -PROBE, f. bewijs van adellijke
geboorte, O. "-RECHT, n. regt van adeldom, O. "-TAFEL, f. adellijke geslachtsboom, m.
AHNUNG, AHNDUNG, f. duister voorgevoel, O.
AHORN, M. (53) ahornboom, M.
AICHEN, va. ijken. "...ER, * ...MEISTER, M. ijker, ijkmeester, M.
AK.ADEMIE, f. hoogeschool, akademie, v. * ...DEMIKER, M.
lid eener akademie, O. * ...DEMISCH, a. akademinh,
* ...DEMIST, m. leerling eener rij- , scherm - of dansschool, nr.
AKUSTIK, f. geluidleer, v.
AKELEI, f. akeleibloem, v.
ALABASTER, rn. albaster, albast, O. '-BRUCII, M. albastgroeve, v. * - ER, m. beeldhouwer in albast, tn. - N, a.
van - , als albast, albasten.
ALANT, M. alantswortel ; grootkop (snort van visch), in.
"-BEER.E, f. braambezie, V.
ALAUN, n ► . aluin, m. * -ARTIG, * -HALTIG, *-4G, a.
aluinachtig ; aluinbevaltend. * -GRUEE, f. aluinmijn, V.
* -EN, va. aluinen. * -GAR, a: (58) door aluin gehaald.
* -SIEDER, m. aluinkoker, m. * -STEIN, In. aluinrots,v.
ALBERBAUM, m. abeel, witte populierboom, m.

ALL.
a. dwaas, gek, dont, sot, anal, onnoozel, dwa4lijk. *-, vn. zich sot zich kinderachtio gedragen, hewzelen. * -HEIT, f. gekheid, dtaasheid, doStheid, zotteriiij,
beuzelarij, v.
ALBERTINER, ALBERTUSTHALBR, M. albertsdaalder, M.
ALCHYMIST, M. goudmaker, m. *-Iscll, a. tot het goudmaken behoorende.
ALEXANDRINISCH, a. (19) alexandrijnsch.
ALFANZEREI, f. sot geklap, o. zotternij, v.
ALGEBRA, f. stelkunst, algebra, v. *-iscH, a. et adv.stel,
kunstig, -lijk. "-MT, in. stclkundigc,
ALIMENTE, n. pl. voedsel, n. spijzen, v. mv.
va. bedeelen.
ALKALI, n. loogzout, alkali, o. *-sCH, a. loogzoutachtig.
w -SIREN, Va. alkalizeren.
ALKORAN, KORAN, m. alkoran,tkoran, rn.
ALKOVEN, m. alkoof, alkove, v.
ALL, (ALLE, ALLER, ALLES), a. al, alles, aide ; alle drei
Tage, om de drie dagen eens. a-, n. heelal, o. ; mein
All, mein Alles, al het mijne, al wat ik bezit. * -BEREITS, adv. reeds, bereids. * -DA, adv. aldaar. * -DIEWEIL, c. dewijl.
ALLE, adv. - sein, op zijn, verteerd, gegeten, gedronken;
- machen, opmaken; - werden, opmaken.
ALLEE, f. laan, wandeldreef, v.
ALLEGORIE, f. zinnebeeldige voorstelling , v. * ...RISCH, a. et
adv. zinnebeeldig, verbloemd.
ALLEIN, a. et adv. alleen, afgescheiden, afgezonderd. *-,
c. maar, slechts, alleenlijk ; nicht allein .... sondern,
niet alleen.... ntaar. "-GESANG, m. "-SPIEL, n. (109)
solo, O. *-HANDEL, m. alleenhandel, m. monopolie, O.
"-115XDLER, m. alleenhandelaar, handeldwinger, M.
"-HERR, * -HERRSCHER, M. alleenheerscher, M. *-HERRSCHAFT, f. alleenheersching, v. "-IG, a. uitsluitend,caleenlijk, eenig en alleen.
ALLEMAL, adv. telkens, allezins,:altijd ; ein fiir -, dens
toor altijd.
ALLENFALS, adv. in allen gevalle, des noods.
ALLENTHALBEN, adv. allerwege, overal.
ALLERDINGS, adv. zonfler
zeker; geheel.
ALLERHEILIGEN, * -FEST, O. allerheiligen (fees!), o.
*-HoLz, n. campeche-, braziliehout, O.
ALLERHEILIGSTE, n. het heilige der heiligen.
ALLERHOCHSTE, m. de Allerhoogste, M.
ALLERLEI, a. allerlei, allerhand. "-, iI. hutspot, m.;
mengelmoes, o. * -GEWURZ, n. Jamaika-peper, V.
ALLERMASSEN, adv. et c. dewijl ; zooveel te meer ; ads
o9k ; ten voile. * ...N3CHST, a. et adv. allernaast ; bier
digt bij. "...SEELEN, M. Allerzielenfeest, o. * ...SEITS,
adv. aan nile kanten, van alle zijden; gezamentlijk.
* ...WHRTS, * ...WEGEN, adv. overal. * ...WELTSFREUND,
allemansvriend, M.
ALLES, n. (ales: in Allem, in alley, te zanten.
A LLESAMMT, adv. alle te zamen, altegader.
ALLEWEILJI, a. zoo even, terstond, steaks, dadelijic.
ALLEZEIT, ALLZEIT, adv. altijd. '
ALLGEGENwART, m. *...wilwria, a. alomtegenwoordigheld, v. ; alomtegenwoordig.
ALLGEMACH, adv. allengskens, langzaam, zachtjes.
ALLGEMEIN, a. et adv. algemeen ; - machen, algemeen
makes. * - HEIT, f. algemeenheid, v.; gemeenschappelijke
landerijen, v. mV. * -MACHUNG, f. algenteenmaking, V.
ALLGEWALT, f. opperste
geheele magt, V. * -IG, a. oppermag t i g
ALLGUTE, f. algoedheid ( Gods), v. * — GuTIG, a. algoed.
ALLHIER, adv. bier, alhier.
ALBERN,
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ALT.

AMT.

verbond, o. alliantie, v. "...LIIREN, va. verbinden, vereenigen. * ...LIIRT, a. -E, M. verbonden;
bondgenoot, gallieerde, m.
ALLMACHT, f. almagt, v. alvermogen, 0. * ...MaCHTIG, a.
almagtig, alvermogend. -E, M. Almagtige, m.
ALLMOHLIG, a. et adv. allengskens, lungzamerhand, van
lieverlede. "...MaNDE, * ...MEINDE, f. gemeenschappelijk land, o. gemeentegoederen, o. mv. * ...SEHEND, a.
alziend.
ALLTIIGIG, a. dagelijksch. * ...TliGLICH, '...TAGS, a. alledangsch: gewoon; plat.
ALLTAGSGESICHT, n. gewoon gezigt, O. * ...HUT, "...ROCK,
daagsche hoed, m.; daagsch kleed, o. "...POET,
gewone geesrijmelaar, n1. * ...WITZ, m. gemeene
tigheid, v.
ALL-VATER, nI. vader van het Heelal, m.
ALLWALTEND, a. albesturend, oppermagtig.
ALLWEISE, a. et m. alwijs ; de Alwijze, God, m. "
HINT, f. alwijsheid, v. * ...WISSEND, a. -E, rn. alwetend; de Alwetende, God, M. "...WISSENHEIT, f. alwetendheid, v.
ALLwo, adv. alwaur.
ALLZU, * -SEAR, * -VIEL, adv. at te, te, te veel, te zeer.
* -GLEICH, "-MAL, adv. alien te gelijk, te zamen, altemaal, at to gader.
ALMANACH, 111. almanak, tijdwijzer, kalender, in.
ALMOSEN, n. aalmoes, liefdegift, v. * -AMT, n. * -PFLEGE, f. aalmoezenierschap, 0. "-BECKEN, n. k -BUCHSE,
armenschaal, - bus, v. * - GELD, n. armengeld, 0. * --PFLEGER, (ALMOSENIER), M. aalmoezenier, armverzorger,
M. * -SAMMLER, m. * - SAMMLERINN, V. kollektant,
aalmoezenier, m. - ster, v. ' - SAMMLUNG, f. kollekte,v.
ALOE, f. (53) aloe', v. * - LATWERGE, f. * - MITTEL, n.
geneesmiddel van aloe, o.
ALOSE, f. elft, M.
ALP, in. nachtmerrie, v. *-, ALPE, f. weiland (in Zwitserland), O.
ALPEN, f. pl. *-GEBIRGE, n. de Alpen, hooge bergen,
na. niv. het Alpische gebergte. * -BEWOHNER, (AELPLER),
in. pl. alpenbewoners, m. My. * -BIRKE, f. soort van
berkenhoom, M. " - RAUCH, rn. (53) duivekervel, v.
ALPHABET, n. alphlet, abc, o. letterlijst, v. *--IseH, a.
a. adv. alphabetise
ALPRATZE, f. rat der Alpen, v. * ...ZOPF, na. haarziekte, v.
ALRAUN, f. (53) alruin, v.
ALS, c. als, wanner; toen; als, dare; - dais, dan dat;
mehr rUker,zoeals of ; reicher - , sitsser
niets dan ; so wohi - , zoo
ter, sneer dan : nichts
wel als. * - BALD, adv. terstond, dadelijk, aanstonds.
"-DANN, adv. alsdan.
ALSO, adv. alzoo, zoo, aldus, dus, derwijze. "-, c. dus,
bijgevolg.
ALT, a. et adv. oud ; ouderwetsch ; versleten. *-, *-STIMME, f. (109) alt, tweeds tenor, m.
ALTAN, M. plat, dakplat, uitstek, n. galerij, v.
ALTAR, m. altaar, outaar,i)uter, o. "-BLATT, n. altaarblad, O. * -DECKLE. f. altaarkleed, O. * -GE3IiiLDE,
* -STIICK, n. (92) altuarstuk, O. * -IIIMMEL, ni. altaarverhemelte, O. "-LEUCHTER, III. altaar-, kerkkandelaar, ni. " - MANN, * - IST, M. ondergeestelijke die den
priester bij het altaar helpt, m. * - PLATTE, f. * - STEIN,
M. altoartafel, v. k - TucH, n. altaa•doek, M.
ALTBACKEN, a. oudbakken. * ...DEUTSCH, a. oud duitsch;
fig. echt duitsch (opregt, rondborstigt.
ALTE, N. et f. oude man, m. ; oude vrouw, v.
ALTER, n. keftijd, ouderdom, m.; oudheid,v.; vor Alters,

oudtijds, eertjds ; von Alters her, van ouds her. " - MANN,
(AELTERMANN), n1. overman, ni.
ALTERN, ALTEN, VII. oud worden, verouderen.
ALTERSERLASS, m. mondigverklaring, handligting. v.
ALTERTHUM, n. aloudheid, oudheid (van geslacht enz.), v.
ALTERTHUMER, n. pl. kunstwerken van deft ouden
tijd, o. mv. oudheden, antikiteiten, v. My.
ALTERTHUMSKUNDE, f. oudheidkunde, v. * ... KUNDIGE,
"...FORSCHER, na. oudheidskenner, -beminnaar, m.
ALTFLICKER, m. schoenlapper, ni. * ...FLOTE, f. altfluit,
v. * ...FRaNKISCH, a. oud, verouderd, ouderwetsch.
* ...FURSTLICH, a. tot een oud vorstelijk huis behoorende.
* ...GEIGE, f. tenorviool, v. * ...GESELL, M. meesterknecht,
m. "...GLAUBIG, a. het (mile geloof toegedaan.
ALTIST, ALTSaNGER, M. die de alt zingt, alt, altist, m.
ALTKLUG, a. waanwijs, vroegwijs. * ...KNECHT, m. meesterknecht, m. * ...MEISTER, m. overman, m. "...moDisca,
a. ouderwetsch. * ...SCHLUSSEL, M. (119) sleutel van c
of ut, m. * ...STADT, f. oude stud, v. atomvader ; oud-, aurtsvader, M. "...VaTERISCH, a. • et adv.
ouderwetsch ; ouderwets. * ...VATERLICH, a. oud-, aartsvaderlijk. * ...WASSER, n. arm eener rivier,m. * ... WBIB ISCH, a. oudwijfsch.
AN, (AN DEN), pron. aan, op, tegen, bij den, bij de, bij
het ; - besten, het best ; - meisten, het meest.
AMALGAMA, n. fig. vermenging, v. * ...MIREN, va. zamensmelten, (ook fig.).
AMARANTBLUME, f. (53) duizendschoon, fluweelbloem, N'.
* ...FARBB, f. blnemkleur, V. * ...FARBIG, a. bloemkleurig.
AMARELLE, AMMER, f. morel, v. * -NBAUM, M. morellenboom, M.
AMAZONS, f. amazons; fig. bazin, v.
AMBER, m. amber, barnsteen, m.; ambergrijs, o. * - HoLz,
n. amberhout, O.
AMBOSS, m. aanbeeld, O.
AMBRA, ra. voy. AMBER. *-BIRNE, f. amberpeer, v.
* -KUGEL, f. muskus-, ambrakoekje, O.
AMBROSIA, f. (80) godenspijs, v. * ...SIENKRAUT, O. MUS-

ALLIANZ, f.

kuskruid, O.
AMEISE, f. mier, v. "-NEAR, M. mierenbeer, M. * -NEI,
11. mierenei, O. *-NFRESSER, nl. miereneter, m. k-xHATIFEN, m. *-NNEST, O. tnierenhoop, m. -nest, n.
* - NLOWE, m. mierenleeuw, m.
AMELKORN, O. spelt, v. "...MEHL, O. stijfsel, o.
AMETHYST, m. ametist, m.
AMIANT, m, vlassteen, m.
AMMAN, m. amman (in Zwitserland), M.
AMME, f. min, minnemoeder, zoogster, v.
AMMEISTER, M. consul, schepen te Straatsburg (titel),
AMMEN315IIRCHEN, n. kindersprookje, o.

f. besteedster van minnen, v. * ...STUBS, f. kinderkamer, v.
AMMER, m. geelvink, m.; morel, V.
AMMONIAK, M. ammoniakzout, o.
AMMONSHORN, n. ammonshoren, M.
AMPEL, f. lamp, kerk-, altaarlamp, v.
AMPFER, M. (53) patich, patientiekruid, o.
AMSEL, f. meerle, v.
AMT, n. anibt, o. post, m. bediening, v.; regt-, rand-,
geneentehuis ; schout-. lands-, stadskantoor ; gild, o.;
mis, kerkdienst, v. ; das - halten, de dienst doen, de
mis bedienen von - s wege, ambtswege. * - FRAU, f.
dienstdoende kloosterzuster,v. * - HAUS, O. huis van den
schout, o. 'A -Los, a. et adv. ambteloos. * - MANN, m.
drost, ambtman, ambachtsheer, m. - SFRAU, " - MaNNINN,

INN, f.

drostin, amblmansvroouw,

V. *...MANNSCHAFT,
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* ...BELLEN, va. aanblatfen. "...BERAUMEN, va. vaststellen, bepalen (een tijd).
f. vaststelling, tijdsbepaling, v. "-AMEN, va.
AMTARBEIT, f. * ...GESCHAFTE, n. pl. ambtsbezigheden,
aanbidden. * ...BETER, m. aanbidder; m. -INN, f. aanv. inv. * ...AUFSEHER, na. opziener, intendant in het
bidster, v. ".,.BETREFFEN, va. betreffen, aanbelangen.
huis van een baljuw, m. * ...BEZIRK, n. ambtsgebied, O.
*...BETTELN, va. bedelend aanspreken.
* ...BRtDER, in. ambtgenoot, M. "...DIENER, * ...FROHN,
ANBETUNG, f. aanbidding, v. * -SWiiRDIG, a. aanbiddensm. geregtsdienaar van een baljuw, m. * ...BID, m. eed
waardig.
van getrouwheid eens ambtenaars, m.
"...EIFER, m.
ANBIEGEN, va. bijbuigen ; znleggen, insluiten.
dienstijver (eens ambtenaars), m. "...FOLGE, f. verschulANBIETEN, va. aanbieden : het eerst bieden.
vrf.
digde gehoorzaamheid aan den schout, v. * ...FROHNE,
zich aanbieden. * ...BETUNG, f. aanbieding, v.
"...FUHRE, f. heerendienst in een baljuwschap, v. "...GEANBINDEN, va. aanbinden, vastmaken; (met iemand iets)
BiiHREN, f. p1. *...KOSTEN, p1. geregtskosten (van den
ondernemen ; twist zoeken ; (iemand op zijn geboortedag
schout), m. my. * ...GEFILLE, M. pl. schatting, f. dienstiets) vereeren ; kurz angebunden sein, kort van stof
pligten (in een baljuwschap), m. my. "...GEHiiLFE, M.
zijn; liyt geraakt zijn.
* ...GERICHT, n. landadjunkt, bijzitter, substituut, m.
ANBISS, m. beet, hap, m.; ontbijt, O.
geregt, O. * ...GESICHT, n.
f. fig. deftig
ANBLASEN, va. aanblazen, (ook fig.). "...intcKEN, va.
streng uitgestreken gelaat, o.
*.. HAUPTMANN, m.
aanyrijnzen. * ...BLEIBEN, vn. aan-, vast blijven.
-SCHAFT, f. landvoogdij, v.
drost, landvoogd, m.
ANBLICK, m. aanblik, blik, m.; aanzien; gezigt, schouw* ...KLEID, O. ambts-, ceremoniekleed, O. * ...KNECHT,
spel, o. "-EN, va. aanblikken, aanzien, aanschouwen,
m. geregtsdienaar, m. * ...NAME, m. titel, m.
aankijken.
f. ambtspligt, m. * ...RATH, * —RICHTER, M. raadsheer
ANBLINZEN,
* ...REITER, m. platteva. knip- of pinkoogende aanregter in een bitljuwschap, m.
kijken, toelonken. "...BLUKEN, va. aan-, toeblaten ; fig.
lands geregtsdienaar te paard, m. "...BACHE, f. zaak
(iemand) toegraauwen. * ...BOHREN, va. openboren, opendie tot of voor den baljuw behoort, v. * ...SASS, * ...SCHRIFTsteken.
n. doorboring der pijnboomen, v. * ...BRASSEN,
SASS, m. die onder het regtsgebied van het baljuwschap
va. (126) aanbrassen, * ...BRECHEN, va. et n. aanbreken,
behoort, m. * ...SCHAFFNER, * ...SCHZISSER, m. ontvanger
opensnijden; beginnen te schijnen, aanbreken.
in een baljuwschap, m. * ...SCHILDCHEN, n. borstlap des
hoogepriesters (bij de oude Israelieten),m. "...SCHREIBER, • NEN, va. et n. aansteken, doen ontvlammen; vuur vatten, begtnnen te branden ; aanbranden (7 an spijzetzl.
M. ambtschrijver, m.*...scHuLTHEIss, m. schout, dorpsANBRINGEN, va. aan-, toebrengen ; plaatsen; inbrengen;
schout, m. * ...SIEGEL, n. zegel van het baljuwschap, o.
voordragen, inleveren ; te pas aanbrengen, aanhalen ;
* ...START, f. stad tot een baljuwschap behoorende ; woonaanbrengen (aangeven, verklikken); verkoopen, slijten;
plants van den baljuw, v. * ...STUBS, f. schoutskantoor,
(eene dochter) aan den man brengen. "...BRINGER, m.
* ...VERO. "...TAG, m. regtsdag eens ambtenaars, m.
-INN, f. aanbrenger, verklikker,
* ...VERRICHTUNG, f. ambtsverrigting, functie, v.
in. v.
ANBRUCH, m. , coyote .snede van iets, v. ; begin, o. ; verWALTER, "...VERWESER, m. onderambtman, substirotting, v. ; - des Tages, het aanbreken van den day,
tuut, m. * ...VOGT, M. dorpsschout, m. * ... VOGTEI, f.
dageraad, m. "...BRUCHIG, a. een weinig verrot, beschouts-ambt, n.
dorven; - werden, beginnen te rotten.
AMULET, n. gewaand behoedmiddel, amulet, O.
adv. van
A 7411110.11EN, Va. in beet water zetten, broeijen. * ... BRULLEN,
AN, pr. aan. bij ; digt bij ; omtrent, bijna. *-,
"...BRUMMEN, va. fig. aangraauwen, toegraauwen, toejetzt an, van nu of aan.
snaauwen. * ...BRIITEN, vn. beginnen te broeijen.
ANAASEN, va. (44) lokaas voorhouden.
ANDACHT, f. aandacht, vroomheid, godsdienstigheid, gods0. * -ENM ACHER, M.
ANAGRAMM, n. letterkeerdicht,
dienstige stemming, v. ; gebed, o. godsdienstoefeniny, v.
anagrammenmaker, m.
AND1iCHTELEI, f. gemaakte vroomheid, schijnheiligheid, v.
AN ALOGIE, f. overeenkomst, v. ...GascH, a. overeenkomstig.
* ...TELN, va. den vrome uithanyen, zich den schijn geANALYSE, f. ontwikkeling, oplossing, ontleding, v. * ... SIven van vroom te zijn. * ... TIG, a. et adv. vroom, godREN, va, ontwikkelen, oplossen, ontleden. * ... TISCH, a.
vruchtig, godsdienstig ; aandachtig, oplettend; godvruchet adv. ontwikkelend.
tiglijk ; aandachtiglijk. -E, m. vrome, godsdienctige, m.
ANANAS, v. ananas, M. *-VOGEL, m. kolibri, ru.
* ...TLER, M. -INN, f. schijnheilige, fijne, m. en v.
ANANKERN, va. aan den wal vastmaken.
huichelaar, m. huichelaarster, v.
ANARCHIE, f. regeringloosheid, v. *...cliiscH, a. regeANDENKEN, n. yedachtenis ; herinnering, v. aandenken;
ringloos.
geschenk, O.
AN ATOMIE, f. ontleedkunde, v. * ...MIKER, * ...MIST, m.
ANDER, a. ander, andere, tweede. * - GESCHWISTERKIND;
ontleedkundige, m. * ...MIREN, va. ontleden. *...miscH,
n. voile neefs kind, O.
a. et adv. ontleedkundiy, -lijk.
ANDERICFALLS, adv. in het tegenovergestelde yeval, anANBACKEN, vn. aanbakken.
ders. "...THEILS , adv. anderdeels.
ANBAU, M. aan-, opbouw, m.; bebouwiny, beplanting,
ANDERS, adv. anders, op eene verschillende iv ijze ; irgendaankweeking, ontyinning, v. * -EN, va. aan-, bijbouvvo
eryens anders ; wenn -, wo
wanneer, althans,
wen ; bebouwen, beplanten, aankweeken, ontyinnen;
ten zij.
vrf. zich ergens
weder opbouwen. SICH
wieder
ANDERSEITS, adv. aan den anderen kant.
vestigen. * -ER, m. bowman, ontginner ; kolonist, m.
ANDERSWO, (ANDERWaRTS), adv. elders, ergens anders.
f. bevel,
ANBEFEHLEN, va. bevelen ; aanbevelen.
"...WOHER, *...woHIN, adv. van -, naar elders.
o. ; aanbeveliny, v.
ANDERTHALB, a. anderhalf.
ANEEGINN, n. begin, o. aanvang oorsprong,
ANDERWEITIG,a.eldersgelegen,elders; op een anderen tijd.
ANBEHALTEN, va. aanhouden (een kleed enz.).
ANDEUTEN, va. aanduiden, beduiden, aanwijzen; aanANBEI, adv. hierbij, hiernevens, tevens.
,zeggen, last yeven; voorschrijven. * - D, a. aanduidend,
ANBEISSEN, va. aan-, toebijten, (ook fig.). * ...BELAN
baljuwschap,
gild, m.

O. *-MBISTER, M.

overman van een

GEN, va. aangaan, betreffen.

ANF.
aantoonend.
ken, o.

ANDICHTEN, va. valschelijk aantijgen, betigten, toedichten.
ANDONNERN, va. fig. tegen iets aan donderen, schop-

pen, slaan ; iemand met eene donderende stem aanspreken.
ANDORN, m. (53) andoren, M.
A NDRUNGEN, va. aandringen, aanduwen.
ANDREASKREUZ, n. (116) St.-Andries kruis, 0.
ANDREHEN, va. aandraaijen ; (einem) eine Nase

bedotten.
vn. aandringen. *...Licir, a. et adv. door-,
aan-, indringend ; onbescheiden nieuwsgierig.
ANDROHEN, va. dreigen. * ... DRUCKEN, * ...DROCKEN, va.
aandrukken (als de drukkers); aandrukken, aanduwen.
ANDURCH, adv. hierdoor, daardoor.
ANEIGNEN (SICH), vrf. zich eigen maken.
ANEINANDER, adv. aan elkander, aaneen, tegen elkander. "-FUGUNG, f. zamenvoeging ; ineensluiting, inzetting, v. "-HANGEND, a. aaneengeschakeld.
ANEXDOTR, f. anekdote, geschiedkundige bijzonderheid, v.
ANEKELN, va. et n. doen walgen; walgen.
ANEMPFEHLEN, va. aanbevelen. * ... ERBEN, va. aan-,
overerven. * ... ERBIETEN, va. aanbieden. SICH
vrf.
zich aanbieden. * ... ERKENNEN, va. erkennen ; bekennen;
nicht -, ontkennen. "...ERKENNTNISS, f. bewustzijn, 0.
* ...ERKENNUNG, f. aanneming, erkentenis ; bekentenis,
v. "...BRSCHAFFEN, va. bij de schepping inplanten.
-, a. aangeboren, ingeschapen.
ANFaCHELN, va. verkoelen (met een waaijer). "...FACHEN,
va. aanblazen; (ook fig.). * ... FaDELN, Va. op-,
aanrijgen.
ANFAHREN, va. met een wagen aanvoeren; er bij
er
op aan rijden ; fig. (iemand) toegraauwen. *-, (ANGEFAHREN KOMMEN), vn. komen aanrijden, aanvaren;
voor een huffs oprijden; aankomen, aanlanden; an etwas -, aan tegen iets stooten. * ...FAHRT, f. aankomst met een wagen, - met eene schuit, v.
ANFALL, m. aanval, schok; aanval (van zzekte), m.; erfenis ; hoop op eene erfenis ; leenverheffing, v. *- EN,
va. et n. aanvallen, aantasten, bespringen ; ten deel
vallen ; tegen iets aanvallen. "-SRECHT, n. (83)
erfregt, o.
ANFANG, in. begin, o. aanvang, m. ; geboorte, v. ; oorsprong ,
n-i.; begin (der mis) ; beginsel, o. "-EN, va. et n. beginnen, aanvangen; aan het work gaan ; ondernemen ;
ontstaan. "...FANGER, m. beginner, eerstbeginnende leerling ; aanvaller, m.
f. eerstbeginnende, v. "...FUNGLICH, a. et adv. eerst, aanvankelijk.
ANFANGS, a. in het begin, in den beginne, in het eerst.
* -BUCHSTABE, m. begin-, hoofdletter, v. "-GRUND, M.
-GRONDE, m. pl. grond,m. grondbeginsel, o.; beginselen,
grondbeginselen, o. MV. * -SCHULE, f. lagere school, v.
*-ZEILE, f. nieuwe regel, m.
ANFASSEN, va. aanvatten, aangrijpen; aanrijgen. * ... FAULEN, vn. beginnen te rotten. "...FECHTEN, va. aangrijpen ; aanvechten, in verzoeking brengen, tot het booze
verlokken ; bekommeren, verontrusten ; was tlenker recta
ihn an ? wat scheelt hem ? waarom wordt hij boos?
"...FECHTUNG, f. aanvechting , verzoeking, v. * O.FEILEN,
va. beginnen te vijlen. "...FEINDEN, va. (iemand) kwaad
willen, haat toedragen. * ... FEINDUNG, f. vijandschap,
v. haat, m. * ... FESSELN, va. boeijen. * ... FEUCHTEN, va.
bevochtigen, besproeijen. * ... FEUCHTUNG, f. bevochtiging,
v. * ... FEUERN, va. aan-, opstoken ; fig. aanvuren, aanmoedigen; aanhitsen. "...FEUERUNG, f. aanmoediging, v.
ANFLAMMEN, va. een weinig doen branden; fig. aanvuANDRINGEN,

ren. va. aaneenvlechten.
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f. aanduiding, beduiding, v. ; tee-

"...FLEHEN, Va.

smeeken. * ... FLETSCHEN, va. aangrimmen. "...FLICKEN,
va. aanlappen. * ... FLIEGEN, vn. aan-, tegenvliegen;
ontkiemen, groeijen (van jonge boomen). "...FLIESSEN,
vn. ,et a. aan-, toevloeijen; bespoelen. * ... FLOSSEN, va.
et n. aanvlotten (host), aanslibben. f. aanvlotting ; aanslibbing, v. aangespoelde grond, m. "...FLUCHEN, va. vloeken, razen, tieren op, - tegen.
ANFLUG, m. jong hout, o.; vlugt (eens vogels), v.
ANFLUSS, m. vloed; aanwas, m. ; opslijking, v.
ANFORDERN, ANFODERN, va. voy. FORDERN.
ANFRAGE, f. aanvraag ; navraag, v. *-N, va. vragen,
aan-, navragen ; onderzoeken, vernemen, bevragen.
ANFRESSEN, va. afknagen, afeten; invreten. SICH -,
vrf. zijne pens vullen.
ANFRIEREN, vn. vastvriezen. * ...FRISCHEN, va. ververschen ; fig. aanmoedigen. ...UNG, f. verversching ; fig.
aanmoediging, v.
ANFUGE, f. bijlage, v. * ...}TIGEN, va. aan-, bijvoegen.
va. bevoelen, betasten.
ANFUHRE, f. aan-, toevoer, M.
va. aanvoeren; leiden; (een leger) aanvoeren; opleiden, leeren;
aanhalen, bijbrengen, voorwenden; bedriegen, bij den
neus leiden. "...FUHRER, M. aanvoerder, bevelhebber,
m. opperhoofd, n. "...FtiHRUNG, f. fig. leiding ; aanvoering (eener bende) ; opleiding (eons kweekelings) ; aanhaling (van een tekst) ; misleiding, v. -SZEICHEN, n.
(10) aanhalingsteeken, 0.
ANFULLEN, va. aan-, bij-, opvullen.
A NFURT, f. aanleg-, landingsplaats, v.
ANGABE, f. gedeelte van betaling in goederen; liandgeld;
ontwerp, o. ; raad, m. ; aangeving, aanbrenging, verklikking ; aangift, opgaaf, verklaring, v. ; verslag, 0.
ANGAFFEN, va. aangapen. *...GAFFER, m. -INN, f.
aangaper, m. aanganpster, V. * ...GaliNEN, va. (iemand)
geeuwende aanzien.
ANGEBEN, va. goederen enz. in betaling geven ; verklaren ; verhalen, zeggen ; schatten, ontwerpen ; opperen,
voorstellen; opgeven ; (den toon, de maat) aangeven ;
aangeven (aanklagen); (46) openleggen,opslaan,roemen.
*-, vn. (46) het eerst geven; (109) een toon uitbrengen.
sicn
vrf. zich aangeven, zich aanbieden. * ...GEBER,
m. -INN, f. aangever, aanbrenger, aanbrengster ; ontwerper, ontwerpster, m. v. * ...GEBEREI, f. het verklikken.
ANGEBINDE, n. geschenk (op een verjaardag), o.
ANGEBLICH, a. zoogenaamd, zoogenoemd. "-ERMASSEN,
adv. zoo als opgegeven.
A NGEBOREN, a. aungeboren, eigen. * ...GEBOT, n. eerstebod, O.
ANGEDEIHEN LASSEN, va. vergunnen.
ANGEDENKEN, 0. aandenken, o. gedachtenis, v.
ANGEHUNGE, n. hanger (aeon een oorring enz.), m.; coulant (halsjuweel) ; bijgeloovig behoedmiddel (talisman),
0. * ...GEHUNGT, a. bijgevoegd.
ANGEHEN, va. et n. fig. aangaan; beginnen to bederven,
- to rotten. *-, va. einen iemand naderen, aanspreken ;
aantasten. * - D, a. beginnend. c. aangaande, betreffende, wat
aangaat, ten aanzien van.
ANGEHOREN, va. aan-, toebehooren. * ...in, a. toebehoorend,
aanhoorig. -EN, pl. bloedverwanten, m. mv.
ANGEL, f. her, herre, v. duim (eener deur), m. ; spit (van
een werktuig), v. ; angel, vischungel; hengel, m. -roede,
v. ; voetangel; fig. angel, prikkel, in. ; as, pool, v.
ANGELD, n. godspenning, m. handgeld, 0.
ANGELEGEN, a. fig. aangelegen, van belang ; sich sein lassen, behartigen. * -HRIT, f. zaak, aangelegenheid, v. belang, O. * -TLICH, a. et adv. dringend, ern-

stig, nadrukkelijk, gewigtig, ijverig, met ijver.
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a. aangelegd, geplaatst, gebouwd ; fig. overn. (126) ophouder, valreep, m. *...sPuNcT, m. (64, 122)
legd, beraamd.
steunpunt, o.
ANGELER, m. hengelaar, M. •
,ANHANG, m. aanhangsel, bijvoegsel; codicil,o.;aanhang,
ANGELHAKEN, m. vischhoek, vischhaak, m.
m. partij, v. * -EN, vn. hangen, er aan hangen; aanANGELN, va. hengelen, met den angel -, met de angelroede
kleven. * ...HaNGEN, va. et n. aan-, ophangen; aan-,
visschen; fig. haken.
bijvoegen, toevoegen ; aanwrijven, aansmeren; bedotten,
ANGELOBEN, va. plegtig beloven. * ...GELOBUNG, f. "—GEverschalken. sicx
vrf. zich hechten, aanhangen. * -D,
taBNISS, n. plegtige belofte, v.
a. • aanhangend, aanklevend. "...11fiNGER, m. hanger (aan
ANGELRUTHE, f. angelroede, v. henget, tn. * ...SCHNUR,
een oorring), m. ; coulant (halsjuweel), o. ; aanhanger,
"...LEINE, f. henget, tn. sim, roede, v. snoer, O. "...STERN,
voorstander, navolger, m. "...HIINGIG, a. aanhechlend,
M. poolster, v. * ...WEIT, a. - offen, wagenwijd open.
aanklevend ; toebehoorend ; hangend, aanhangig (proces) ;
ANGEMESSEN, a. at adv. gepast, overeenkomstig, -lijk.
- machen, (een proces) beginnen,. aanhangig maken.
* ...HUNGLICH, a. toegedaan, verkleefd, verknocht. -KEIT,
* -HEIT, f. gepastheid, geschiktheid, v.
ANGENEHM, a. et adv. aangenaam, behagelijk.
f. verkleefdheid, verknochtheid, innige gehechtheid, v.
"...HANGSEL, n. aanhangsel, O.
ANGER, m. kant van een bosch, m.; grasperk, o. beemd,
v. "-ELumR,f. (soort van) madeliefje, o. *- KRAUT, n. ANHASPEN, va. met duimen of haken 'vastmaken.
* ...HAUCHEN, va. toeademen. *...HAVEN, va. beginnen
varkens-, knoopgras, O.
ANGESEHEN, a. gezien; geeerd, aagezten, as zienljjk,
of te houwen. "...HAUFELN, va. aanaarden. * ... HUUFEN,
in aanzien. *-, c. aangezien, naardien, vermits.
vrf. zich ophoopon,
va. ophoopen, opeenstapelen. BICH
ANGESESSEN, a. ingezeten, woonachtig.
- vermeerderen. "...H8UFUNG, f. ophooping, opeenstupeANGESICHT, n. aangezigt, gelaat; gezigt, o. ; von -, van
ling, vermeerdering, v.
ANHEBEN, va. et n. opligten en toereiken ; aanheffen, beaanzien. "-s, adv. in tegenwoordigheid.
ginnen. * ...HEFTEN, va. vast-, aanhechten, aunnaaijen,
ANGESTECKT, a. aangestoken, besmet.
vrf.
ANGEWoHNEN, va. aanwennen, gewennen. SICH
aanplakken. * ... HEILEN, va. et n. hechten, toeheelen.
zich aanwennen. "...GEWOHNHEIT, f. gewoonte, v. aan- ANHEIM, adv. te huis ; - fallen, - stellen, te beurt -, ten
wensel, o. hebbelijkheid, v. * ...GEWOHNT, a. aangewend,
deel vallen ; overlaten.
ANHEISCHIG, a. sich machen, zich verpligten, - verbinden.
gewend, gewoon.
ANHER, ANHERO, adv. hier, herwaarts.
ANGIESSEN, va. aan-, vastgieten; bevochtigen ; in vocht
sicken. vn. aanglimmen. * ...GLOTZEN, ANHETZEN, va. aan-, ophitsen, (oak fig.). * ... ER, M.
-INN, f. opstoker, stokebrand, in. opstookster, v.
va. aanstaren, aankijken.
aantastbaar. *...Ex, va. ANHORE, f. hoogte, kleine hoogte, v. heuvel, in.
ANGREIFBAR, aan te vallen
et n. aanvatten, aangrijpen, aantasten ; beginnen, on- ANHOLEN, va. aanhalen, naar zich toe haler ; (ook 126).
vrf. . ANHOREN, va. aan-, toehooren, luisteren; die An-, Abdernemen, treffen; verteren (van roest). SICH
horung der Zeugen, het verhoor der getuigen.
zijn best doen ; kosten maken. -D, a. aangrijpend, aanAxis, m. anijs, m. ; mit - wurzen, met anijs bereiden.
vallend. "...ER, in. aanvaller, aanrander,
*-BRANNTWEIN, M. anijsdrank, M. * -ZUCKER, m.
* ...IG, a. grijpbaar.
anijssuiker, v. suikerniuisjes, o. mv.
ANGRENZEN, vn. aangrenzen, belenden. * -D, a. aangrenANJETZT, adv. thans, nu, heden ten dage.
zend, belendend.
ANJOCHEN, va. ossen aan het juk. spannen.
ANGRIFF, m. aanval; greep, m.; handvatsel, a.
ANKAUF, m. troop, aankoop, m.; het gekochte. * - EN, va.
ANGST, f. angst, m. bangheid, ongerustheid; benaauwdmir wird -, ik ben ik word bang,
koopen, aankoopen; sich wo
heid, v.; mir ist
zich ergens neerzetten,
- vestigen.
- benaauwd, - ongerust. * -GESCHREI,_ n. juntmerkreet,
m. noodgeschrei, O. * -MAN, n1. scherpregter, beul, M. ANKE, f. juweliers vingerhoed (werktuig), m.
ANKEHREN, va. aanvegen.
*-4CHWEISS, m. het koude zweet, angstzweet. *-voLL,
AN KER, m. anker, o.; dreg, v. * - BALKEN, M. pl. kraana. zeer angstig.
ANGUCKEN, va. aankijken; met een kijkglus bekijken.
balken waarop het anker rust, in. inv.
ANKERBEN, va. inkerven.
* ...GURTEN, va. aangordeit.
ANKERBOJE, f. ankerboei, V. * ...FLIEGEN, * ...SCHAUFELN,
ANGUSS, M. aangesoldeerd stuk, O.
f. pl. ankerbladen, o. mv. * ... FORMIG, a. (116) ankerANHEBEN, va. aan hebben (een kleed enz.) ; einem etwas
-, fig. voordeel van iemand trekken ; het op iemand
vormig. "...FUTTERUNG, f. ankervoering, v. "...GELD,
* ...RECHT, n. *...zoLL, m. ankergeld, -regt, o. -tol,m.
gemunt hebben. * ...HEFTEN, vn. ((tun iels) vastzitten.
* ...HAVEN, va. aan- , vasthahen.
* ...GRUND, '...PLATZ, tn. ankergrond, m. -plants, reede,
V. * ...HAVEN, in. penterhaak, M. k.at, V. * ...HALS,
ANHALTEN, va, aan-, bijhouden ; aanhouden, gevangen
"...HELM, M. ankerhals, m. *...HoLz, n. * ...STOCK, Is.
nemen, vutten, in beslag nenzen; (22) verstoppen; zu
ankerstok, m. * ...KREUZ, n. kruis van het anker, 0.
etwas
aunsporen, aandrijven, verpligten. *-,
* ...KUGEL, f. kogel met haken, stangkogel, ui. * ... LoCHER ,
houden, 'vastzitten, vastkleven; aanhouden, voortgaan;
m. pl. kluisgaten, o. mv. "...Los, a. ankerloos.
voortduren, volharden; ophouden ; sich an etwas
ANKERel, vn. et a. ankeren, het nicker werpen; door aszich aan jets easthouden; um etwas
out jets aanhouden, bij herhaling verzoeken. *-, n. * ...UNG, f.
kers vast maken.
aan- , bijhouding ; aanhouding, gevangen-, inbeslagne- ANKERRING, m. ankerring, us. * ... RiiHRUNG, f. ankerming, v. ; het aanhouden, de voortduring, v. ; het aanroering, v. "...RETTRE, * ...STANGE, f. ankersehacht, V..
"...SCHMIED, tat. * ...SCHMIEDE, f. ankersmid,m.; - smehoudend verzoeken; volharding ; ophouding, v. * - D, a. •
derij, v. "...sPiTz4, f. ankerklaauw, m. * ... STICH,
aanhoudend, gedurig, onafgebroken; (22) zamentrek-

ANGELEGT,

kend, verstoppend. * ...ER, ui. steun, m.;houvast; handO. * ...SAM, a. volhardend, aanhoudend ; werkzaam.

vat,

-KEIT,

f. volharding ; aanhoudende oefening,

V. * ...BETE,

sleek van een nicker- of kabeltouw, m. * ... ZEICHEN, n.
zeebaak, haventon, boei, v.
va. met een kettingje vastnzaken. *...KET-

ANKETTELN,

ANL.
va. aan-, vastketenen, kluisteren ; aaneenschakelen. "...KETTUNG, f. het kluisteren ; aaneenschakeling,
v. "...KIRREN, va. aanlokken. "...KITTEN, va. met tras
of cement metselen; met mastik zamenvoegen.
ANKLAGBAR, a. tebeschuldigen; aan to klagen. "...KLAGE,
f. aanklagt, beschuldiging, v. -N, va. aanklugen, beschuldigen. *...KLUGER, m. -INN, f. aanklager,-klaagster, beschuldiger, -ster, m. v. "...KLUGERISCH, a. beschuldigend.
ANKLAMMERN, va. aankrammen, -hechten, -klampen.
ANKLANG, m. aanstemming, aanheffing, v. ; fig. weerklank
(deelneming), m. "...KLEBEN, va. et n. aankleven, aanplakken , kleven, aankleven (ook fig.). -D, e. aanklevend (ook fig.). "...KLEIBEN, va. aatzlijmen, aanplakken, doen kleven.
ANKLEIDEN, va. aankleeden. SICH
vrf. zich aankleeden, - kleeden. * ... EZIMMER, n. kleed kamer, v. *...uNG,
f. aankleeding, v. het aankleeden.
ANKLEISTERN, va. aanplakken (met sti jfsel). "...KLEMMEN, va. aanklemmen, vast aandrukken. * ... KLINGELN,
va. aanschellen, aanbellen. "...KLOPFEN, va. aankloppen. "...KLOPFER, KLOPFER, m. klopper (aan eene
deur), m. "...KNOPFEN, va. toeknoopen. "...KNOPFEN, va.
aanknoopen (ook fig.). "...KODERN, va. lokken (met aas).
ANKO3fMEN, vn. aankomen ; aanlanden; nur darauf
er slechts op aankomen; es darauf - lassen, het er op
e aten aankomen. "...KoMMLING, ill. aankomeling , vreemdeling, nieuweling, m.
ANKOPFEN," va. (145) den speldekop vastmaken. "...KOPPELN, va. zamenkoppelen. "...KORNEN, va. lokken, aanlokken (hoenders enz. met koren). "...KRIECHEN, vn.
aankruipen.
ANKUNDIGEN, va. aankondigen, aanzeggen, afkondigen.
"-D, a. aankondigend. "...GER, m. aankondiger, m.
"...GUNG, f. aan-, afkondiging, aanzegging, bekendmakinq, kennisgeving, v.
ANKUNFT, f. aankomst, v. * ... KUPPELN, va.1koppelen
(ook fig.), zamenbrengen.
ANLACHEN, * ...LECHELN, va. aan-, toelagchen.
ANLAGE, f. bij/age, v. ; fonds, kapitaal (in eene ondernettling), o. ; schets, v. ontwerp, o. aanleg, m.; betasting, v. aanslag ; aanleg, m. geschiktheid, v. ; aangespoelde grond, m.; geweerkolf, v.
ANLNDE, f. aanlanding ; landingsplaats, v. * ... LANDEN,
vn. landen, aankomen, aanlanden, aan wal komen.
"...LANDUNG, f. landing, aankomst, v.
ANLANGEN, vn. aankomen ; betreffen,* aangaan; was
mich anlangt, wat mij betreft. "...LASCHEN, "...PLaTZEN,
"...SCHALMEN, va. (boomen) teekenen.
ANLASS, rn. aanleiding, gelegenheid, reden, v. ; het laten
toeloopen (van water). "-EN, va. aanlaten; (de honden)
loslaten ; (een vijver) laten volloopen; (de wateren) laten spelen; (metalen) nog eens gloeijen ; einen ubel
ienzand toegraauwen, bits bejegenen; sich -, den sch'jn
hebben, zich laten aanzien ; beloven, hoop geven.
ANLAUF, m. loop ; aan-, toeloop ; aanval, schok, m. ; het
wassen des waters ; begin van een balk; onderste deel
van dS schaft eener zuil, o. ; einen - nehmen, een aanloop -, een hooge vlugt nemen.
vn. aan-, toeloopen, beginnen to loopen ; een aanloop
een hooge vlugt
nemen ; tegen jets aanloopen ; wassen (van het water) ; oploopen, zwellen ; bestaan ; beginnen to beschim-•
melon; roesten : libel
slecht ontvangen wooden ; bias
lassen, (staal) blaauwen, bronzen.
n. het wassen
(der rivieren) ; het beslaan (der spiegels) ; het zwellen
TEN,

(der beenen). *-, va. lastig vallen.

ANO.
ANLEGEN,
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vn. aanleggen (ook fig.) ; aanwenden,besteden ;

(geld) beleggen ; (92) afschetsen; (belastingen) opleggen ;
(eene ladder) tegen een moor zetten, - stellen; Feuer -,
brand stichten ; die Trauer -, den rouw aannemen,
SIGH
vrf. zich stellen aan of met den rug tegen. *--,
vn. vet warden; aanleggen, aanlanden.
ANLEGESCHLOSS, n. hangslot, o. "...SP5NE, "...STEGE, m.
pl. (61) spaan, in. ; formaathout, O.
ANLEGUNG, f. aanleg, m. ; aanlegging ; besteding ; (92 )
schets ; belegging (van geld), v. ; aanleg (eener fabriek
enz.), m. schatting, v.
ANLEHNBN, va. SICK
vrf. aanzetten, aanlenen, aanleunen; leunen, zich aanleunen.
ANLEIHE, f. ANLELCEN, m. leening, v.
ANLEIMEN, va. aanlijmen. "...LEITEN, va. aanvoeren ;
fig. leiden, middelen aan de hand geven, onderrigten ;
besturen. 1 , f. leiding ; aanleiding, gelegenheid, v
ANLIEGEN, vn. aan-, nabijliggen, aangrenzen; sluiten,
passen (van kleederen enz.) ; fig. ter harte gaan, belang
stellen ; einem -, om nets bij iemand aandringen, verzoeken. *-, n. fig. zorg, belangstelling ; aangelegenheid,
v. ; kommer, m. hartzeer ; verlangen, verzoekv• o.
ANLOBEN, va. aanprdzen. * ... LOCKEN, va. lokken, aanlokken, (ook fig.); verleiden. "...LOCKUNG, f. aanlokking, verlokking, verleiding, v. aanlolael, o. "...LOTHEN,
va. solderen. "...LoTHUNG, f. soldeersel, o.
ANMACHEN, va. aan-, vastmaken; (spijzen) toebereiden ;
(kalk) beslaan; (wijn) versnijden, vervalschen; (vuur)
aanleggen. "-, n. aan-, vastmaking, toebereiding, v.
ANMAHNEN, va. aan-, vermanen. "...31ALEN, va. aan-,
bdschilderen. "...MARSCH, m. 'aantogt, aanmarsch, M.
-IREN, vn. aanrukkon, aaanaderen.
ANMASSEN (SICH), vrf. zich aanmatigen. "...END,
f.
a. et adv. aanmatigend, trotsch ; trotschelijk.
aanmatiging, v.
ANMAUERN, va. aan-, bdmetselen. "...MELDEN, va. aanlassen, zich laten aanmolders, aankondigen ; sich
dien,n. "...MENGEN, "...MISCHEN, va. aanmengen.
ANMERKEN, va. aan-, opmerken; aanteekenen.
m. aanteekenaar ; die aanmerkingen maakt, m. "...UNG,
f. aanmerking ; aanteekening, v. -SWERTH, a. aanmerkenswaardig, opmerkenswaardig.
va. de maat nemen; fig. evenredig maken,
A NM
p a sE:::.N,
ANMURREN, va. tegengrommen, toegraauwen.
ANMUTH, f. bevalligheid, bekoorlijkheid. lieftaligheid,
vriendelijkheid, v. "-EN, va. voy. ZUMUTHEN. "-IG, a.
et adv. aangenaarn, aanvallig, bevallig ; lieftalig, liefelijk, belangwekkend, bekoorlijk, behagelijk.
ANNAGELN,

va. aanspijkeren, aannageten.

"...N5HEN,

va. et n. nader brengen; naderen.
ME, f. aanneming ; acceptatie v.
ANNOLEN, f. pl. jaarboeken, o. env.
ANNEUMEN, va. aannemen, ontvangen; vooronderstellen ;
bezoeken ontvangen. SICH vrf. (lets)
Besuchen
aannemen, zorg (voor jets) dragon ; jets behartigen ; zich
aantrekken, op zich toepassen. "...LICH, a. aannemelijk ;
aangenaam ; bevallzg. -KEIT, f. aannemelijkheid; bef. aanneming, v.
valligheid, v.
ANNESTELN, va. met een nestel vasthechten.
ANNOCH, :loci', adv. nog.
ANNULLIREN, va. to niet doen,

vernietigen.

ANONYM, a. naamloos. ANONIMUS, m. ongenoemde, m.

va. verordenen, ordenen, regelen, schikken ;
instellen, inrigten, vaststellen, bepalen ; bevelen ; vervaardigen, opstellen (eene redevoering). '...NBR, M.

ANORDNEN,
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ANS.

ANS.

• ANOSSIG, a. ingezeten (als eigenaar van vaste goederen).
bestuurder, beschikker, m. "...UNG, f. verordening, reo. verpligting eens ingezetenen (die
f. regt
geling, inrigting, instelling, schikking, v.; bevel, o. orvaste goederen heeft), v.
de; regeling (van een dichtstuk) ; (N) . ordonnantie, v.
ANPACKEN, va. aanpakken, aanvatten.. * ...PAPPEN, va.
ANSATZ, m. het aanzetten; aangezet stuk ; aanzetsel, aanbrandsel, o.; loop, aanloop (om te springen) ; aanval, m. ;
aanplakken. "...PASSEN, va. aanpassen ; toepassen, doen
begin, o. ; schatting, waardering, v. ; mondstuk, o. ; dubovereenkomen. -D, a. overeenkomstig.
bele post (in eene rekening) ; aanteg, m. geschiktheid, v.
ANPFUHLEN, va. aan palen
aan staken vastmaken.
va. ytanschaffen, verschaffen, bezorgen.
"...PFLANZEN, va. planten, beplanten.
zich
ANSCHAFFEN,
SICH
ANSCH5FTEN, va. (een geweer) monteren, opmaken ; nieuwe
ergens vestigen. * ...PFLANZER, m. planter, m. * ...PFLANZschoenen aan laarzen zetten, op nieuw verzolen.
IING, 1. planting ; plantaadje, kolonie, v. "...PFLOCKEN,
va. boomen teekenen ten verkoop.
*...SCHALMEN,
va. met pinnen vastmaken. "...PFLUGEN, va. (136) de
eerste yore ploegen; aan--, bijploegen,
* ...SCH5RFEN, va. aanzetten (eenmes enz.). * ...SCHARREN,
beginnen
to
schrappen;
bijschrappen.
va.
tegen
Artricmix, va. met pek vastmaken.
* ...PISSEN,
va.
"...LICH, a..
ANSCHAUEN, va. aanschouwen, aanzien.
jets aan pissen. * ,..POCHEN, va. aankloppen. * ...PR ALaanschoutvend ; aanschouwelijk ; die anschauende ErLEN, vn. terugstuiten. * ...PREISEN, va. aanprijzen, aanbevelen. "...PRELLEN, va. tegen aangooijen. * ...PROkenntniss, de aanschouwende kennis (Gods), v.
BIREN, va. aanpassen.
ANSCHEIN, m. schijn, m. voorkomen, uiterlijk aanzien, o.
ANPUTZ, m. voy. PUTZ. "-EN, va. opschikken.
* -EN, va. et n. beschijnen ; schijnen, toeschijnen. *-END,
a. schijnbaar.
ANQUICKEN, va. metaal met kwik mengen.
ANSCHELLEN, va. aanschellen, aanbellen.
ANRATHBN, va. aanraden, overreden. * ...RAUCHEN, va.
ANSCHERE, f. schering, v. ketting, m. k -N, va. et n. een
et n. beginnen te rooken; berooken. "...RUUCHERN, va.
weefsel opzetten, beginnen to scheren (schapen enz.).
berooken; bewierooken. * ...RECHNEN, va. aanrekenen ;
*...uNG, f. (120) schering; v. "...PFAHL, m. lijndraaifig. aan-, toerekenen, wijten;.hoch veel prijs stellen
jerspaal, m.
op. * ...RECHNUNG, f post (in eene rekening), m.; aanANSCHICKEN (SICH), vrf. zich bereiden; zich schikken.
tijging, toedichling v.
ANSCHIEBEN, va. et n. aanschuiven; (131) eerst spelen.
A NREDE, 1. aanspraak, v. *-N, va. aanspreken; hart -,
"...SCHIELEN, va. van ter zijde aanzien, belonken, bebarsch aanspreken, schamper afzetten.
gluren.
ANREGE, f. gewag, o. "-N, va. aansporen, aanzetten, opANSCHIESSEN, va. met een schot wooden ; een geweer voor
wekken; gewagen. *...uNG, f. aansporing, opwekking,
de eerste maal afschieten ; aanschieten, vereenigen, aanv.; gewag, o. melding, v.
voegen, aannaaijen. *-, vn. beginnen te schieten; het
ANREIBEN, va. beginnen te wrijven ; tegen aanwrijven.
eerst schieten ; aansnellen, aan-, toeschieten, tegen lets
* ...REIHEN, va. aanrijden; rijgen; die Leisegel (126)
schieten.
aanloopen; zu Krystallen
bonnetten aan zeilen rijgen. * ...REISSEN, va. beginnen
ANSCHIFFEN, va. et n. te water aanvoeren; aanvaren,
to scheurett, inscheuren. "...REITEN, va. ergens tegen
va.
schijn
geven; bestralen.
...SCHIMMERN,
aanlanden. *
aanrijden (te paard); libel -, fig. het kwalijk tre 'Ten ;
...UNG,
* ...SCHIRREN, va. (paarden) zadelen, optuigen.
angeritten kommen, komen aanrijden (te paard).
f. bet zadelen en toomen van paarden.
ANREIZEN, va. aansporen, aanzetten, aanprikkelco; aanhitsen, vergrammen, vertoornen, opwekken. "-D, a. aan- ANSCHLAG, M. het kloppen, aanslaan, aanplakken, klep=
"...UNG,
zettend ; aantrekkend, aanlokkelijk, bekoorlijk.
pen, o. ; schok, aanval, m. ; plakkaat, o. ; kolf (van een
geweer) ; groove, spooning (aan vensterramen of deuf. aanhitsing, aanzetting, aanprikkeling ; verzoeking ;
ren), v. ; aanslag (in belastingen), m. schatting , v . ; (13)
bekoorltjkheid, v.
bestelc, o.; aanslag, toeleg ; rand, za. raadgeving, v.;
ANRENNEN, vn. aanrennen. *-, va. lastig vallen.
in - bringen, in rekening brengen. * -EN, va. aanslaan,
ANRICHTEN, va. aanrigten, opdisschen; (een gastmaal)
vastslaan; (de klok) kleppen; (eene sonar) aanslaan;
bereiden, klaar maken ; fig. bedrijeen, doen, uitrigten.
aanslaan, aanplakken, to koop aanslaan ; vicar slaan;
...TISCH,
m.
ANRICHTE,
*...LoFFEL, M. aanregtlepel, m. *
(een geweer) aanleggen; boomen teekemen ; rijgen ; aanf. aanregttafel, -hank, v. "...uNG, f. toebereiding ; opslaan (in belastingen), schatten; (126) (de zeilen)
dissching, v.; geregt, o.
vn. aanslaan (teg en tots) ; aanslaan, blafaanslaan.
ANRIECHEN, va. et n. aanruiken, -rieken; beraiken.
fen (van honden) ; goede uitwerking doen, lukken.
ANRITT, tn. aanrid (te paard), M.
rijgdraad, n1. * ...SCHL5GIG, a. vindingva.
et
"...ROLLEN,
-FADEN,
M.
*
ANRITZEN, va. een weinig oprijten.
rijk, geestig, ondernemend. *-zETTEL, m. a.anplakbiljet,
* ...ROSTEN, vri.• aanroesten.
n. tegen-, aanrollen.
o. affiche, v.
* ...RaCHIG, a. fig. in een kwaden reuk. * ...RiiCKEN,
ANSCHIAMMEN, va. aanslijken. * ...SCHLEICHEN, (ahgeva. et n. aanrukken, aannaderen. * ...RUDERN, vn. aan
sehlichen kommen), vn. stilletjes komen aanslitzpen.
land roeijen.
...SCHLEIFEN, va. (reg.) aanslepen; aanknoopen; (irr)
m. roep, toeroep, m. ; aanroeping, v. * -EN, va.
zoos Zenaanzetten, slijpen. *...SCHLENKERN, * ...SCHLEUDERN,
roepen, toeroepen; fig. aanroepen, smeeken ;
va. aanslingeren (tegen ids). * ...SCHLIESSEN, va. et n.
gen -, tot getuige nemen.
aanslaiten, met een hangslot vastmaken; kiuisteren ;
ANROHMEN, va. uanprzjzen. * ...RiiHREN, va. aanraken,
aan•, bijpoegen; staiten, passen. * ...SCHLINGEN, va.
aanroeren; ontroeren, mengen, beslaan.
vrf.
met een rijosztoer of een voter vastmaken. sicH
ANs, (AN DAS), art. aan het, bij het.
zich vast aansluiten.* _sex LITZEN, va. eene spleet maken.
ANStiEN, va. bezaaijen.
toe-,
bikoegsel,
bijgevoegd
stick,
a.
ANSCHLUSS, pa.
ANSAGE, f. aanzegging, aankondiging, kennisgeving, v.
ANSCH3IEICHELN (SICH), vrf. zich door vleijerj indrin* -ZETTEL, m, kennisgeving, v. ; convocatie-biljet, o.
gen. "..,SCHMEISSEN, * ...SCHMETTERN, va. aangooijen,
ANSAGEN, va. aanzeggen, aankondigen, berigten, kennis
aansmijten (tegen lets). "...SCHMELZEN, va. et n. aangeven, vertvittigen; verklaren, aanwijzen; (96) aangesmelten; zich door snzelten aanhechten.
ven, roemen; convoceren; (83) ontbieden.

ANS.

ANS.
va. aansmeden; ijzer gloeijend smeden; boeijen, kluisteren. "...SCHMIEGEN (SIGH), vrf. zich
smeekende aan iemand hechten of drukken; zich indringen. "...SCHMIEREN, va. aunsmeren ; fig. aansmeren,
overreden te koopen, to duur verkoopen. "...SCHMINKEN,
va. blanketten. * ... SCHMUCKEN, va. tooijen, opschikken.
* ...SCHNALLEN, va. aan-, toegespen. * ... SCHNARCHEN,
"...SCHNAUBEN, * ...SCHNAUZEN, va. toegraauwen, toesnaauwen, barsch-, stuureh bejegenen. * ... SCHNEIDEN,
va. op-, open-, insnijden; beginnen te snijden. * ... SCHNELLEN, va. et n. tegen springen ; aanslingeren ; aanloopen;
aansnellen. * ... SCHNITT, M. het op-, insn;jden, o.;
eerste snede, v. "...SCHNUREN, va. aanrijgen.
ANSCHOVE, f. ansjovis, v.
ANSCHRAUBEN, va. aanschroeven. * ... SCHRECKEN, va.
(44) verschrikken. * ... SCHREIBEN, va. aan-, opschrijven, op rekening stellen; gut angeschrieben stehen, in
een goed blaadje staan. "...SCHREIEN, va. toe-, aanroepen.
ANSCHROTE, f. zelfkant (van taken), in. *-N, va. aanrollen ; den zel/kant aan een stuk taken maken.
ANSCHUB, m.(131) den - haben, aan de beurt zijn te spelen.
ANSCHUHEN, va. nieuwe schoenen aan laarzen zetten,
voorschoenen; paten van onderen met ijzer beslaan.
ANSCHULDIGEN, va. beschuldigen, wijten. * ... SCHUREN,
va. aanstoken.
ANSCHUSS, m. eerste schot, o. warp, m. ; schot, o. kwetsitar ; kristalschieting, v.
ANSCHUTT, M. aanspoeling, aanslibbing, v. * ... SCHUTTEN,
va. tegen aangieten ; volgieten, vullen ; aanwerpen
(aarde).
ANSCHW5NGERN, va. (90> doortrekken, doorweeken, bezwangeren. "...SCHW5RZEN, va. zwart maken; (ook fig.)
belasteren, lasteren. ...UNG, f. fig. lastering, zwartmaking, v. "...SCHWATZEN, va. aanpraten. * ... SCHWEFELN,
va. zwarelen. "...SCHWEIDEN, va. (58) de vleeschzijde
met kalk en asch vrifren.
ANSCHWEIF, M. (162) ketting, M. * -EN, va. den ketting
scheren. -R AHmEN, m. scheerraam, O.
ANSCHWEISSEN, va. aanlasschen, aansmeden, solderen ;
(44) kwetsen. * ... SCHWELLEN, va. et n. doen zwellen
zwellen, opzwellen, rijzen, wassen. "...SCHWELLUNG, f.
opzwelling, v.; aanwas, M. * ...SCHWEaIMEN, va. aanspoelen ; angesehweinnites Land, aangespoetd land, O.
...UNG, f. aanspoeling, aan-, opslijking, v. * ... SCHWIMMEN, vn. aanzwemmen, komen aanzwemmen. * ... SCHWUDEN, va. (58) (de hoiden) kalken.
ANSEGELN, vn. tegen aanzeilen; zeilende aankomen.
ANSEHEN, va. aanzien, aan-, beschouwen; afzien ; in
aanmerking nemen. *-, n. aanzien; het uiterlijke, wezen, gelaat, voorkomen; fig. aanzien, o. achting, v.;
gezag ; ontzag, o. ; achtbaarheid, v. ; incised, m. ; - der
Person, aanzien van persoon, o. ; dem - Hach, op het
gezigt, naar den schijn (te oordeelen) ; in grossem stehen, zeer geacht zijn. '-Licll, a. et adv. schijnbaar ;
aanzienlijk, van een deftig voorkomen ; belangrijk, uitmuntend; eerbiedwaardig ; defliglijk, aanzienlijk. "-LICHKEIT, f. aanzienlijkheid, statigheid, deftigheid ; grootheid, v. twister, rn.
ANsEHuNG, f. in
wit
ten aanzien, ten opzigte van.
ANSEICHEN, va. tegen aanpissen. * ... SENGEN, va. zengen.
,1NSETZEN, va. aanzetten ; bijvoegen ; op rekening zetten;
schatten, aanstaan; bepalen (een dag enz.). SICH
vrf.
zich vast-, aanzetten. *-, vn. pogen, eene paging doen;
den loop nemen (om goed te kunnen springen) ; aanvallen ; dik -, vet worden; zich tot vrasht zetten; dragtig worden (van merrien).
•
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f. gezigt, uitzigt, aanzien, o.; schijn, m. voorkomen, o. "-IG, adv. - werden, bemerken, in het oog

ANSICHT,

krijgen.
ANSIEDELN

vrf. zich ergens vestigen, - nederzet-

ten, - nederslaan. "...LER, in. kolonist, m.
ANSINTERN, vn. zich als dropsteen hechten, - zamenpakken. * ... SITZEN, vn. aan-, vastzitten; (aan tafel) aangezeten zijn.

voy. VORSPANN. "-EN, va. aan-, inspannen, spannen; spannen; seine Krilfte -, pogen. * ... SPUNNER, M. landman die heerendiensten met zijn gespan
doen moot, m. * ... SPANNUNG, f. aan-, inspanning,
spanning, v.
ANSPEIEN, va. aanspuwen. * ... SPIELEN, va. uitspelen, de
voorhand hebben; fig. zinspelen. * ... SPIELUNG, f. fig.
zin-, toespeling, v. * ... SPIESSEN, va. speten; door
en door steken. "...SPINNEN, va. aanspinnen; beginnen te spinner ; fig. smeden, brouwen. *...sPiTzEN,
va. aanpunten. * ... SPLITZEN, va. (126) (touw) splitsen.
ANSPORNEN, va. de sporen geven ; fig. aansporen.
"...UNG, f. fig. aansporing, prikkeling, v.
ANSPRACHE, f. aan-, toespraak, v. * ... SPTIECHEN, va.
vn.
aan-, toespreken ; vragen, verzoeken; eischen.
(109) een geluid geven ; even bezoeken (in het voorbijgaan).
ANSPREITZEN, va. stutten, schoren tegen. * ... SPRENGEN,
va. et n. tegen iets doen aanspringen ; (een paard) doen
rennen ; besprengen; aanrennen. ...UNG, f. besgrenging,
V. * ...SPRINGEN, vn. aanspringen; komen aanspringen.
*...sPHITzEN, va. et n. bespatten ; bespuiten; uitspringn.
ANSPRU'CH, M. aanspraak, vordering, v.; regt, o.; eisch,
m. ; in - nehmen, vorderen, eischen, (op iets) aanspraak
maken. "...SPRUCHIG, a. betwistbaar, in geschil. *-Los,
a. geene aanspraak geen regt hebbende; bescheiden,
zedig.
ANSPRUNG, M. aanzet om te springen; uitslag, m. vurigheid (op de huid), v.
vn. et a. aanANSPUCKEN, va. aanspuwen.
spoelen.
ANSTALT, f. toestel, m. toerusting ; schikking, voorbereiding ; inrigting, stichting, v.
ANSTAMMEN, va. door erfregt mededeelen. *...FrammEN,
vrf. stiff aanzetten, aandrukken; leunen
va. SICH
(tegen iets). * ... STAMPFEN, va. aanstampen.
ANSTAND, M. (44) schuil-, wachtplaats, v.; fig. uitstel,
o.: bedenking, weifeling, aarzeling ; goede houding ;
welvoegelijkheid, v. ; - nehmen, aarzelen, weifelen, bedenking maken.
ANSTiiNDIG, a. et adv. welvoegelijk, betamelijk, fatsoenlijk, passend, behoorlijk. *- KEIT, f. welvoegelijkheid,
betamelijkheid, fatsoenlijkheid, wellevendheid, v. ; deftig
voorkomen, o.
ANSTANDSBRIEF, M. (83) brief van uitstel (van betaling),
respijtbrief, m.
AIs'STARREN, va. aanstaren.
ANSTATT, prep. in plaats van, in stede van.
ANSTAUNEN, va. met verbazing aanzien. * ... STECHEN,
va. insteken, prikken ; door-, opensteken.
ANSTECKBOHRER, m. kelderboor, v. fret, M.
ANSTECKEN, va. aansteken (vaststeken) ; aan het spit
steken; (een vat) opsteken; aansteken, ontsteken ; aansteken, besmetten. *-D, a. aanstekend, besmettelijk.
"...UNG, f. aansteking, besmetting, v.
ANSTEHEN, vn. aanstaan (tegen iets) ; tig. aarzelen, weifelen ; welstaan ; welvoegelijk betamelijk zijn ; bevallen, behagen, aanstaan; - lassen, uitstellen, opscho rten.
ANSTEIGEN, vn. opstilgen.
ANSPANN, M.
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ANW.

, ANT.

va. aanplaatsen, stellen (tegen) ; aanslellen
(benoemen) ; installeren ; beramen, verordenen, schikken,
regelen, voorbereiden ; doen, maken; veroorzaken ; opmaken (eene klagt enz.). SICH
vrf. zich aanstellen,
- houden, den schijn aannemen zich gedragen.
f. aanstelling, benoeming ; schikking, v.
ANSTEMMEN, vn. stijf aanzetten, drukken (tegen iets).
* ...STERBEN, vn. aanbesterven, door erfenis verkrijgen.
ANSTICH, M. steek, prik, m. * -ELN, va. eene stekelige
toespeling op iets maken, steken onder water geven.
"...STICKEN, va. aanborduren.
ANSTLPTEN, va. veroorzaken, te weeg brengen; bewerken
(in een kwaden zin), aan-, opstoken; berokkenen; smeden, brouwen, ranrigten; (yetulgen) verleiden, omkoopen. "...ER, M. -INN, f. bewerker, aanlegger, belhamel ;
opstoker, verleider (van getuigen), m. ; bewerkster, opstookster, v. * ...UNG, f. opstoking, berokkening, omkooping, v.
ANSTIMMEN, va. aanheffen (een lied) ; inzetten (den toon).
"...sTimmuNG, f. aanhef, m. aanheffing,v.".. STINKEN,
vn. aanstinken. * ...STOLPERN, va. aanstruikelen tegen.
"...STOPFEN, va. volstoppen.
ANSTOSS, M. stoot ; schok, m.; verlengstuk, o. ; weeke
zijde (van een brood) ; kwetsing (van vruchten) ; vermaning (eener ziekte) ; zwarigheid, v. beletsel, o. ; aanstoot, m. ergernis, v. "-EN, va. aanstooten; kneuzen,
kwetsen (vruchten); aanzetten, bijvoegen ; een verlengstuk waken aan; stoppen (kousen enz.) ; klinken (met
de glazen).
vn. aanstooten, zich stooten tegen ; aanraken, belenden, aangrenzen; bijna struikelen; een
misslag begaan, isle aanstootelijks doen; beleedigen,
kwetsen ; (met de tong) aanstooten, hakkelen, stotteren.
"-END, a. aanliggend, aangrenzend, belendend. * -NAHT,
v. stopnaad, M.
ANST8SSIG, a, aanstootelijk, ergerlijk: "-KEIT, f. onbetamelijkheid, onvoegzaamheid, v.
.ANsTRAHLEN',va. bestralen. "...STRaNGEN, va. aanspannen.
ANSTREICHEN, va. aan-, bestrijken ; verwen, witten ; aanteekenen; eventjes aanraken (in hetvoorbijgaan). "...ER,
m. kladschilder, m. * ...PINSEL, M. kwastje (om deeg te
bestrijken), O.
ANSTREIl'EN, va. ligtelijk over been wrijven, even aanraken. "...STRENGEN, va. inspannen, aanzetten. SICH
vrf. zijn best doen, zijne krachten inspannen.
ANSTRICH, in. het aanstrijken; grond, m. kleur, v. vernis ; beslag (om het gebak te bestrijken), O. "...STRICKEN, va. et a. aanbreijen. * ...STROMEN, vn. aanstroomen, aanspoelen. "...STUCKEN, va. een stuk aanzetten.
va. stutlen.
ANSUCHEN, vs. aanzoek doen; aan-, verzoeken. "-, n. verzoek, O. "...ER, M. -INN, f. verzoeker, m. verz,oekster, v.
ANTAGONIST, m. tegenstander, n ► . tegenpartij, V.
ANTAKELN, va. (126) optakelen.
ANTASTEN, va. auntasten, aangrijpen, (ook fig.). "...UNG,
f. aantasting, v. ; aanval, m.
ANTHEM, m. deel, aandeel, o. ; deellteming, v. ; - haben,,
- nehmen, deel hebben, - nemen.
vrf. zich aanANTHUN, va. aandoen, aantrekken. SICH
Gewalt -, eer bewijzen ; geweld aankleeden ; Ehre
doen; es einem -, iemand betooveren.
ANTIK, a. antiek. * -E, f. and gedenkstuk, O.
ANTIMONIUM, in. spiesglans, spiesglas, 0. * ...PATIIIE, f.
nl. oratheidsnatuarlijke a fkeer,
* ...QUAR,
kenner ; verkooper van nude boeken, in. "...QUASCHRIFT,
f. (10) ronzeinletter, v. * ...QUITiiT , f. oudheid, v.
ANTLITz, n. aangezigt, gelaut, o.
ANSTELLEN,

n. (22) roode loop, M. * -KREUZ, n.
(116) Antonius-kruis, o.
ANTRAL, m. voorslag, m. voorstel, aanbod, o.; voordragt,
v. * -EN, va. voorstellen, voorslaan, aanbieden ; eene
voordragt doen.
ANTRAUEN, va. aanhuwen. * ...TREPTEN, va. aantreffen.
ANTREIBEN, va. aandrijven ; (een paard) de sporen gevon; inslaan, indrijven; fig. aandrijven, aansporen,
aanzetten. *-, vn. aandrijven, komen aandrijven. "-D,
a. aandrijvend.
ANTRETEN, va. door trappen of treden bijwerken; fig.
aanvaarden. *-, vn. beginnen to gaan, to treden;
zich digt bij iemand plaatsen, - aandringen. ...UNG, f.
`nadering ; aanvaarding, v.
ANTRIEB, m. aandrijving, aansporing, v. ; spoorslag, m.
aandrift, v. ; aus eigenem -e, uit eigene beweging.
ANTRITT, m. eerste schrede, v.; pas -, telgang van een
paard, m. ; onderste trede van een trap, v.; fig. begin,
o. aanvaarding, v. *-SPREDIGT, M. intrapredikatie
eens predikants na zijne benoeming, v. "-SREDE, 1.
aanspraak bij de aanvaarding van een post, v. * -SROLLE,
f. (108) eerste optredingsrol, v. "-SSCHMAUS, M. Welkomst-maaltijd, m.
ANTWORT, f. antwoord, bescheid, O. "-EN, va. antwoorden, bescheid geven. *-SCHREIBEN, n. brief in antwoord, m. antwoord, O.
ANVERSUCHEN, va. aanpassen. * ...VERTRAUEN, va. aan-,
toevertrouwen, aanbetrouwen.
ANVERWANDT, a. aanverwant; der, die -e, ein -er, aan-,
bloedverwant. * -SCHAFT, f. bloedverwantschitp, maagschap, v.
ANWACHS, M. aanwas, m. vermeerdering, vergrooting,
uitbreiding, v. "-EN, Tn. aanwassen, toenemen, vermeerderen, vastgroeijen.
ANWALT, M. pleit-, zaakbezorger, gevolmagtigde, prokurear, syndikus, m. * •SCHAFT, f. volmagt, v. ; syndikaat, O.
ANWALZEN, va. aan-, toerollen, -wentelen. "...WANDELN,
vimp. eene plotselinge gewaartvording zielsaandoening vermaning eener ziekte een voorgevoel krijgen. "...WANDLUNG, f. aanval, m. vermaning (eener
ziekte), v. "...WARTSCHAFT, f. refit van overlevering, O.
ANWEBEN, va. aanweven. "...WEHEN, va. aanwaaijen.
ANWEISEN, va. aanzvijzen, onderrigten, rigten, Leiden.
"...UNG, f. aanwijzing ; assignatie, v. ; adres, o. ; onderrigting, v.; beriyt, .0. * -SZETTEL, m. (81) assignatie, v.
ANWENDBAR, a. toepasselijk, bruikbaar. "-KEIT, f. toepasselijkheid, bruikbaarheid, v. "...EN, va. aanwenden,
gebruiken; besteden ; toepassen. -UNG, f. gebruzk, o.
toepassin2, aa.nzvending, v.
ANWERBEN, va. aanwert'en, werven; overhalen; uw ein
MUdchen
aanzoeken tot een huwelijk. "...ER, m. voy.
ANTONIUSFEUER,

FREIWERBER.
ANWERBEN, vn.
ANWERFEN, va.

los worden. "-, va. vertieren.
aanwerpen, aansmijten tegen.
vn. den
eersten worp doen ; beginnen nit to slaan ; aan de heart
staan onz te spelen.
ANWEBEN, n. voy. A NWESENHEIT. *-D., a. aanwezig, aanwezend, toenwoordig ; die -en, de aanwezenden, OMstanders, toehoorders, aanschouwers. * -HEIT, v. aanwez,igheid, v. bijzijn, o. tegenwoordigheid, v. overstaan, 0.
ANWETZEN, va. slijpen. * ...WIDERN, vs. zvalgen. "...WIRK EN, va. aanweren. * ...WISCHEN, vs. aansmeren.
TERN, 1 a. mineralizeren, tot metaal maken. * ...WOHNEN.
naast wonen. * ...WOHNER, m. naaste
Vn. digt, bij
incur; Riverbewoner, m.

APF.

ARG.

..kimucHs, m. aanwas, wasdom, m. toeneming, v. ; kreupelhout, o.
ANWiiNSCHEN, va. toewenschen. * ...UNG, f. toewensching,
v. ; - eines Uebels, vloek, in. verwensching, v.
ANwUBF, m. bepleistering, v.; pleisterkalk ; aanwas (van
land), tn.; aangezet stuk, o. ; zelfkant, m. ; slaithengsel;
hanyslot, o. ; den - haben, het eerst spelen, slaan.
ANWURzELN, vn. nortel schieten, vast-, inwortelen.
ANZAHL, f. auntal, yetal, o. hoeveelheid, menigte,v. * - EN,
va. dadelijk -, op rekeniny betalen.
ANZAPFEN, va. opsteken, bcginnen of to tappen; fig. yekscheren, tergen.
ANzAUBERN, va. aantooveren.
ANZEICHEN, n. teeken ; voorteeken, o. * ...NEN, va: aan- ,
opteeleenen.
ANZEIGE, f. aanwijzing, aantooning, v.; kenmerk. teeken,
o. ; aanklagt; bekendmaking, kennisgeving ; verklaring ;
va. aanwijzen,aantoonen ;
ver-, aan-, afkondiying, v.
kennis geven, melden, berigten, aunkondigen ; voorzeg•
gen, voorspellen; verklaren; aanklagen, aangeven. 5 - ND,
a. aanwijzend, aantoonend; die - e Art, Anzeigeweise,
(98) aantoonende wijs, v. k -it, ni. uanwijzer, bekendmaker, tn.; advertenlieblad, o.
ANZETTELN, va, (120) den betting seheren, het garcn
spannen : fig. smeden, brouwen, stichten. * ...UNG, v.
(120) schering, v. ; fig. aanslag, konzplot, tn. o.
ANZIEHEN, va. aantrekken, trekken, naur zich toe trekken ; (eene snaar) spannen, aantrekken; (een band enz.)
trekken ; aandoen, kleeden ; inzuigen ; aanlokken, aantrekken; iitnemen, belang werken, aandoen; (een veerbeeld) aanhalen, bijbrengen; (vee) fokken; weisse Wilsehe
zich verschoonen; Athena an sin ziehen, den adem
vet'. zich aanldeeden, zich kleeden.
inhouden.
* - , vn. in aantogt zijn, aanrukken ; in dienst treden;
trekken, aantrekken (van pleisters enz.). * - D, a. aantrekkend ; fig. aantrekkend, aanlokkelijk, bekoorlijk, innemend. "...ER, In. aantrekker, schoeijer, laarzentrekkey, In. '...UNG, f. aantrekking, v. -SKRAFT, f. aantrekkingskracht, v.
ANZISCHEN, va. toesissen.
ANZUG, cc. aantogt, in. ; indiensttreding, v. ; gewaad, o.
kleeding, v.; ein - Spitzen, een stel kanten. * - SPREDIGT,
v. intreepredikatie, v.
ANZOGLICH, a. aantrekkelijk, bekoorlijk ; bijlend, beleedigezzd. "-KEIT, f. * - KEITEN, pl. beleediging, bitse
stekelachtige uitdrukking, v.
ANZUNDEN, va. aan-, ontsteken ; in brand steken. * ...ER,
aan-, ontsteker, m. * ...UNG, f. aan-, ontsteking ; in.brandsteking, v.
ANZWACKEN, va. tergen, sarren, bespotten. * zWiiNGEN,
va. aanpersen. '...ZWECKEN, va. met kleine nageltjes
vastmaken, de polleveijen vastspinnen (bij schoenmakers).
* ...ZWINGEN, va.. opdringen.
APFEL, tn. appel, sic. "-BAUM, m. appelboom, m.*-BEIN,
m. (74) oogbeen, 0. * -DR,ECHER, us. appelhaak,
* -BREI, f. * -MUSS, n. appelnzoes, o. * -GARTEN, in.
appelboomgaard, m. GRAU, * - GRIN, a. appelgraauw ;
- groen. * - KERN, nr. appelpit, v. * - KuCHEN, - MOST, in.
appelkoek, -most, -drank, rn.
APFELN (SIGH), vrf. appelgraauw worden (van paarden).
APFELPFANNE, f. appelbrader, m. -pan, v. * ...PFLAUME,
f. keizerspruim, v. * ...RUND, a. appelrond. * ...S AFT, rn.
appelsap, a. * ...SCHALE, f. appelschil, v. * ...SCHIAIMEL,
m. appelgraauw paard, a. * ...SCHNITCHEN, * ...SCHEII3CHEN, n. appelschijfje, o. * ...SCHNITTE, f. * ...SCHNITZ,
m. kwartjes gedroogde appelen, o.
f. ap-
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pelsina, m. "...STIEL, m. steel van een appel, m. * ...TORTE,
f. appeltaart, v. * ...WEIN, m. appelwijn, -drank, cider, in.
APOSTEL, in. apostel, m. 5-AMT, n. apostelambt, -schap,
o. "-GESCHICHTE, f. handelingen der aposlelen, v.
* -TAG, in. aposteldag, feestdag eens apostels, m.
*...ToLiscH, a. et adv. apostolisch; naar de wijze der
apostelen.
APOTHEKE, f. apotheek, v.
APOTHEKER, m. apotheker, m. * - BUCH, n. apothekersboek,
o. pharmacopoca, v. * - GARTEN, m. kruzdtuin, in.
'1/4 -GESELL, en. apothekersknecht, m. " - GEWICHT, n. medicinaul gewigt; o. * - INN, f. apothekersvrouw ; apothekeres in een klooster, v. "-KUNST, f. artsenijbereid-,
artsenijmengkunde, v. * - LEHRLING, m. apothekersleerjongen, m. "-RECHNUNG, f. apothekersrekening, (ook
fig.), v. *-TAXE, f. gezette prijs van apothekerswaren,
* -WISSENSCHAFT, f. kennis der artsenijbereidiizg, V.
APPEL, m. oproeping, v. appel, o. k -LANT, en. (83) appellant, m. k -L AT, in. (83) gedaagde, m. * -LATION, f.
(83) hooger beroep, o. - SGERICHT, n. regtbank in hooger beroep, m. hof van appel, o. -SRATH, m. raadsheer in zoodanige regtbank, m.
va. (83) in
beroep komen, appeleren.
APPETIT, as. eetlust, trek, m.*-Licil, a. et adv. smakelijk.
AppLAUDIREN, va. toejuichen.
APPLICATOR, f. (109) het zetten der ringers.
APPRETIREN, va. gereed maken, bereiden.
APRICOSE, 1. abrikoos, v.
APRIL, m. April, m. Grasmaand, v. * - NARR, m. aprilgek, in.
A RACK, in. arak, m.
ARBEIT, f. arbeid, m. werk, o. groote moeite; bezigheid;
bewerking, v. maaksel, fatsoen, o. ; der Wein ist in der - ,
de wijn werkt, - gist. " - EN. va. et n. maken, bearbeiden, bezverken; arbeiden, werken, bezig zijn; gzsten.
* - ER, in. -INN, f. arbeider, arbeidster, werkster, werkman, -vrouw, m. v. * - SAM, a. et adv. werkzaam, vlijtig, naarstig ; met vlijt. - KEIT, f. werkzaanzheid, vlijt,
naarstigheid, v.
ARBEITSBEUTEL, m. breizak, m. * ...BIENE, f.
werkbij, v. * ...HAUS, n. werkplaats, v. ; werk-, tuchthuis, o. * ...KUSTCHEN, n. werkdoos, v. -kistje, o.
* ...LOHN, m. arbeids- , werkloon, o. * ...LEUTE, m. pl.
werklieden, ni. mv. * ...MANN, in. arbeids-, werkman,
arbeider, daglooner, m. * ...ORT, in. werkplaats, v•
* ...STUBE, f.
n. kuntoor ; studee, vertrek, o.
werkkamer, v. * ...TAG, m. werkdag, III. * ...TISCH,
werktafel, v.
ARcANUM, n. (22) geheim middel, (ook fig.), O.
ARCHE, f. ark, v.
ARCHIPELAGO, m. archipel, m. eilandzee, v.
ARCHITEKT, en. bouwmeester, in. * - (ThIscri, a. boutokun.
dig. * - UR, f. bouwlcunde, bouteorde, v.
ARCHITRAB, m. (13) opper-, hoold-, bindbalk,
ARCHIV, n. oorkonden, oude stuatsschriften, v. o. my ;
bewaarplaats er van, v. * - AR, en. bewuarder van oorbonden, archivarius, m.
ARG, a. et adv. erg, slecht, ondeugend, snood, boos, kwaadaardig ; fig. streng, hard, struf ; run, ; schezp, clerk;
zwaar, tzzoojelijk; kwalijk. " - DENKEND, a. ergdenkend.
* - LIST, 5 - LISTIGKEIT, f. urglist, arglistigheld, v.
* - LISTIG, a. et adv. arglistig,-lijk. ' - Los, a. argloos,
niet ergdenkend. '--LOSIGKEIT,
argloosheid, v.
ARGUMENT, n. bewijsgrond, nr.
a.
ARGWILLIG,
kwaadwillig, kwaadaardig.
argwaan, m. achterdocht, v. kwaad vermoeden, o. verdenking, v, mistrouwen, a. - EN, * ...W6HNEN, va. ver-
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denken, verdacht houden, kwaad vermoeden hebben.
"...WoHNIG, * ...WOHNISCH, a. et adv. wantrouwig, wantrouwend, achterdochtig.
ARIA, f. aria, v. lied, deuntje, O.
ARISTOKRAT, en. aristokraat, m. *-IE, f. aristokratie,
adelregering, v. "-ism!, a. et adv. uristokratisch; op
eene aristokratische wijze.
ARITHMETIK, f. rekenkunst, v. "-ER, m. rekenkundige,
M. * ...METISCH, a. et adv. rekenkundig, -lijk.
ARLESBEERE, f. lijsterbezie, v. * ... BEERBAUM, In. lotusboom, M.
•
ARM, a. arm, behoeftig, nooddruftig, minvermogend.
fig.).
*
BAND,
*-RING.
arm,
m.
(ook
no.
armARM, no.
band, -ring, M. -BEIN, n. "-MITRE, f. (74) armbeen,
o. -pijp, v. * - BEUGE, f. bogt van den arm,v.*-BINDE,
f. lint -, o. zwachtel om den arm, m. * ■13RUCH, m.
drmbreuk, v. * - BRUST, f. hand-, voetboog, no. -MACHER, -SCHUTZ, m. boogmaker, -schutter, rn.
ARME, M. et f. arm man, m. arme vrouw, v.
ARMEE, f. leger, heer, o.
ARMENANSTALT, f. gesticht voor minvermogenden, o.
v. * :.. BECKEN, 0. kollekte-schaal, v. * ... BUCHSE,
f. * ... KASTEN, * ...STOCK, m. armbus, v. offerkistje, o.
"...CASSE, f. armenkas, v. * ... COLLECTS, f. geldzameling, kollekte voor de armen, v. "...BID, M. eed van arnmede, M. * ...GELD, n. armengeld, n. * ... HAUS, n. arm-,
„almoezeniers-, gods-, gasthuis, liefdadig gesticht, o.
'...ORDNUNG, f. armenwet, v. "...PFLEGE, f. armenverpleging, armbestuur, O. * ...PFLEGER, M. -INN, f. lid
van een arnzbestuur, o. armbezorger, -ster, regent, -es,
vader en moeder van een lie fdadig gesticht, M.V. "...RECHT,
m. (83) voorregt van pro Deo voor minvermogenden, a.
* ...SCHULE, f. armenschool, v. * ... STEUER, f. belasting ten
voordeele der armen, v.
ARMGESCHMEIDE, n. armversiersels, o. My. "...HUT, M.
staatsiehoed die plat gevouwen kan worden, m. * ... POLSTER, n, arm-, leunkussen, 0. * ...KORB, M. hengel-,hengselmaud, v. * ... LEHNE, f. leuning (van een stoel), v.;
leunplankje, -bdnkje, o. * ... LEUCHTER, m. kroonkandelaar, armblaker, m. *...MUSKEL, M. armspier, v.
* ...SaULE, f. handwijzer, m. * ... SCHIENE, f. armscheen;
(36) spalk, v. * ... SCHNALLE, f. armbandgesp, m.
ARMSDICK, n. et adv. zoo dik ale een arnz, armdik.
ARMSELIG, a. et adv. armzalig, ellendig, nietswaardig,
gierzg ; ellendiglijk. * - KEIT, f. geringheld, ellende, v.
* ...STUHL, M.
arm-, leu,ningstoel, M.
ARMSESSEL,
* ...SPANGE, f. armsieraad, o. armband, M. "...SPINDEL,
f. (74) elleboogspijp, v.' * ... STOCK, n. armstuk, -leder, o.
ARMUTH, f. armoede, behoeftigheid, v. gebrek, a. ; de armen, Inv. *-, n. armoedje, het weinigjs dat men bezit, o.
ARMVOLL, M. een arm vat, M.
AROMATISCH, a. welriekend, geurig.
ARREST, m. arrest, beslag, n. ; hechtenis, v.;
auf Sehiffe,
beslag op schepen, embargo, O. "...ANT, M. -INN, f.
gevangene, m. eta v.
ARRETIREN, va. in hechtenis nemen, aanhouden.
ARSCH, as. aura tn. "-BACKE, f. bil, V. "-KERBE, f.
scheiding der billen, v. * - FOSSLEIN, n. duikelaar (vogel), no. * - LEDER, n. (67) schootsvel, o. *-LOCH, n.
aarsgtzt, n. * - PAUKER, ni. kinderbeul, in. * - PRELLER,
in. slag op de bit, no. "-PROGEL, tn. pl. stokslagen op
de billen, no. mv. *-WISCH, tn. aarswisch, v.
ARSENAL, n. tuighuis, arsenaal, O.
ARSENIK, m. rottekruid, o.
ART, f. wijs, .wijze, mossier, soort, v. ; aard, in. natuur,
eigenschap, hoedanigheid; geaardheid, inborst, v. aard,

m. karakter ; gebruik, o. gewoante, v. ; geslacht, o.
stam, m o; (136) bearbeiding, v. ; (08)wijze, v. ; aus der
- schlagen, ontaarden. * - ACKER, ru. bouwland ; bebouwd land, 0. * -BAR, a. voy. UNBAR.
ARTIG, a. et adv. aardig, mooi, fraai; lief; bevallig, behagelijk, sierlijk, schoon, net; holfelijk, beleefd, vriendelijk ; aardig, vermakelijk, geestzg, zoet (van kinderen);
vreemd. "-KEIT, f. aardigheid ; geestigheid, bevalligheid,
kutschheid ; beleefdheid, v. -EN, pl. beleefdheden, v. MV.
ARTIKEL, m. artikel; handelsartikel, o. *-wzisE, adv.
bij artikels, artikelgewijs.
ARTILLERIE, f. artillerie, v. *...RIST, m. artillerist, kanonnier, m.
ARTISCHOKE, f. artisjok, f. "-NBODEN, m. stoel eener artisjok,
ARZENEI, f. artsenij, v. geneesmiddel, o.
n. artsenijboek, O. * -BUCHSE, f. artsenijbus, -doss, v. * - EN,
n.
va. et
geneesmiddelen voorschrijven, - innemen.
* -GELEHRSAMIC.EIT, * -KUNST, f. artsenij-, geneeskunde,
V. *-GERUCH, tn. artsenijreuk, m. * -KaSTCHEN. n. artsenijkastje, O. * -KRAUT, n. geneeskruid, O. * -KiICHELCHEN, n. artsenijkoekje, O. * -KUNDE, f. kruidmengkunde, v. * - KUNST, f. artsenijmengkunde, v. * - MITTEL,
in. geneesmiddel, O. .* -PULVER, n. poeijer, geneespoeijer,
O. *-TRANK, M. apothekersdrunk, in. * - VERSTANDIG,
a. bedreven in de geneeskunde "-ZETTEL, on. recept, O.
ABET, m. arts, geneesheer, dokter, no.
ASBEST, M. asbest, vlassteen, O.
ASCH, M. pot, m. *-voLL, m. schotel-, us. panvol, v.
ASCHE, f. asch, v. fig. arch, v. stoft'elijk overschot, o.
ASCHENBAD, n. (90) aschbad, o. * ...BROD, n. * ... KUCHEN,
m. aschbrood, o. -koek, m. * ... BRODEL, m. et f. maddervos, m.; vuilpoes, asschepoetser, v. slobbetje,o.*...FALL,
* ...HERD, m. *... LOCH, n. * ... GRUBS, f. aschbak, -kuil,
tn. -kolk, V. * - FARBE, ASCUFARBE, f. aschkleur, v.
* ...FARBI•, ASCHEaRBIG, a. aschkleurig. * ... GEFaSS,
n. * ...KASTEN, tn. aschbak, -pot, no. -vat, o.
* ...TOFF, no. aschkruik, lijkbus, v. * ...SALZ, O. /009Z0ut,
O. * ...TUCH, n. loogdoek, M. * ...ZIEHER, m. aschtrekker, trip (edelgesteente), m.
ASCHERMITTWOCHE, f. Aschdag, no.
ASCHGRAU, a. aschgraauw. "...ICHT, * ...IG, a. asschig.
ASCHKUCHEN, no. koek die in een vorm gebakken is, m.
5 ...LAUCH, H. (53) prei, v. ; wade knollook, o. * ...MEISE,
f. koolmees, v. *...ziNN, n. bismuth, no.
ASPHALT, no. jodenlijnz, no.
ASPHODILLE, I. (53) goudwortel,
Ass, 11. (46) aas ; aas, grein (gewigtje), o.
ASSECURANT, no. assuradeur,verzekeraar, tn. "...CURANZ,
* ...CURATION, f. assurantie, verzekering, v. * ... CURIREN,
va. assureren, verzekeren.
* - WURM, no. (72) duizendbeen, pissebed, V.
ASSEL,
ASSIGN AT, n. assignaut (papieren geld). o.
AST, no. tak, ui. telg, v. ; knoest, kwast (in hout), no.
* -WERK, n. takken, no. nov. takwerk, O.
ASTER, f. aster (bloem), v.
knobbelig hout, a. "...KREUZ, n.
ASTHOLZ, n. knsestig
(116) getakt kruis, O.
ASTROLABIUIE, in. graadboog, no.
AsTRoLoG, no. sterrekijker, no. * - IE, f. sterrekijkkunde, v.
k ...NOM, no. sterrekundige,
f. sterrekundige, in. *...NomisOH, a. et adv. sterrekundig, -lijk.
ATHEIST, no. ongodist, godloochenaar, vrijgeest, atheist,
no. "-EREI, f. ATHEISMUS, no. godloochening, ongodisterij, V. *-Iscx, a. et adv. godverzakend.
ATHEM, M. adem, In. aderilha/ing, V. "-HOLEN, va
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ademhalen; ademhaling. v. *-Los, a. et adv. buiten
adem. * -ZUG, m. adembaling, v. ademtogt, m.
ATHMEN, va. et n. ademhalen, ademen, inademen, lucht
scheppen. *-, in. het ademen ; ademhaling, v.
ATL ASS, ATLAS, m. atlas (satijn), O. ; atlas (verzameling
van landkaarten) ; (13) lastdrager, in. beeldzuil, v.
* -BAND, n. satijnen lznt, O. "-FORMAT, n. atlasformaat, O. * •WEBER, m. atlaswever, in. "-ZEUG, n. soort
van gemeen satijn, O.
A TMOSPHURE, f. dampkring, m. atmosfeer, v.
ATOM, tn. zonneslofje, ondeeltje, O.
ATR A MENTSTEIN, m. vitrioolsteen, M.
ATTESTAT, n. getuigschrift, attest, O. * ...IREN, va. yetuigen, getuigenis geven.
ATTICH, M. (53) wilde vlier, v.
ATTISCH, a. attisch; -es Salz, fig. attisch zout, O.
ATZEL, f. ekster ; paruik, v.
Au, int. ach! ai!
AUCH, conj. ook, nog, tevens, mede ; wenn -, wanneer
als zelfs, wanneer ook, ofschoon, hoewel.
AUCTION, f. verkooping, openbare veiling, v. * -ATOR, M.
afslager, vendumeester, M.
AUDIENZ, f. gehoor, o. audientie, v. * -SA AL, M. gehoorzaal, v.
AUE, f. weide, v. weiland, grasveld, o. beemd ; landouw, v.
AU ERHAHN, M. * ...HENNE, f. korhaan, m. hen, v.
"...ocHs, m. wilde stier, M.
AUF, prep. op, voor, tegen, aan; - der Schule, - dem.
Lande, op school, op het land ; drei Viertel - eins, heartier voor ten uur; - einmal, eensklaps; tegelijk ; -s
Neue, weder, op nieuw ; -e Ebeste, zoodra mogelzjk;
von -, van of ; - dass, opdat, ten einde.*-, int. op op!
AUFACKERN, va. opploegen. "...ARBEITEN, va. ver-, openwerken. "...UTZEN, va. door een bijtend middel openen.
"...BACKEN, va. ver-, opbakken.
vs. op de
baar zetten. * ...BLASEN, va. (kOrenschoven) in de schuur
opeenstapelen. "...BAUEN, va. opbouwen. "...BaUMELN
(SICH), vrf. zich op de achterste pooten stellen (van hazen). * ...BAUMEN, vn. 04) op een boom klauteren,
- springen. * ...BUUMEN, va. (120) op den boom winden.
* ...BEB EN, vn. bevend opspringen; beven. "...B EH ALTEN,
va. bewaren, sparen, ter zijde leggen; den hut -, den
hoed ophouden. "...BEISSEN, va. open-, opbijten,kraken.
* ...BEIZEN, va. openbijten (met bijtende nziddelen).
* ...BERSTEN, vn. op-, openbersten, splijten. * ...BEWAH R EN, va. bewaren, sparen, ter zijde leggen.
* ...BIEGEN, va. op-, opwaarts openbuigen. * ...BIETEN, va. opontbieden, ontbieden ; oproepen, soldaten ligten, werven; (de huwelijksgeboden) afkondigen; beknorren, uitschelden; alle seine lir5fte -,pogen. "...BINDEN, va. op-, ontbinden; diets mu men. "...BLUH EN, va.
opblazen, doen zwellen. SICH
vrf. zwellen; fig. zich
opblazen (van hoogmoed). * ...BLASEN, va. opblazen, doen
zwellen; op-, openblazen ; opwekken (door op den hoorn
-, op de trompet to blazen), vrf. zwellen ; fig. zich
opblazen (van hoogmoed). * ...BLUTTERN va. openbladeren
vn. op-, openblijven. "...BLICK(een bock).
EN, vn. opz,ien, opkijken ; het oog op iets slaan.
* ...BLUHEN, vn. ontluiken. * ...BOHR EN, va. openboren,
opsteken ; op nieuws boren. "...EORGEN, va. hier en
daar borgen. * ...BRASSEN, va. (IN) een bijlegger maken. * ...BRATEN, vn. opbraden. * ...BRAUCHEN, va. opgebruiken. *...BRAusEN, vn. opbruisen,gisten; fig. opbruisen, opvliegen. "...BRECHEN, va. op-, openbreken.
vn. openbreken; ontluiken; bersten, losgaan, losbreken;
opbreken (aftrekken). "...BRENNEN, va. op-, verbranden ; (het haar) branden en opkrullen ; met een gloei-
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jend ijzer) merken, teekenen.
va. plotselijk ontbranden, ontvlammen. * ...BRING EN, va. ophalen, opheffen,
opligten ; opwaarts voeren ; openmuken : opbrengen (opvoeden); opbrengen (in zwang brengen); (beweeggronden, redenen ens.) bijbrengen, opbrengen; rev-, aanscha yen ; (een schip als prijs) opbrengen ; (een zieke)
herstellen ; vertoornen. ...UNG, f. opheffing, v.; het opwaarts voeren, o.; opbrenging eener gewoonte, v .*...BRUCH,
m. op-, openbreking, break, braak; opbreking (van een
leger), v. aflogt, m. vertrek; het losraken (van het ijs);
het doorbreken van een rijp gezwel. "...BRUSTEN, va.
de burst opensnijden (van een geslagt dier). swirl -, vrf.
eene hooge horst zetten. "...1317DEN, va. kramen opslaan. * ...B0 GELN, va. nog eens -, overstrijken. "...BaRDEN, va. opladen; to last leggen, aantzjgen, toedichten.
* ...BURSTEN, va. opborstelen; op-, openschuijeren.
AUFDA M EN, va. (153) een dam opzetten, tot dam maken. *...DammEN, vn. door een, dam of dijk doen zwellen (een stroom). "...DUMMERN, vn. aanbreken, beginnen Licht to worden. "...DAMPFEN, vn. in damp opstijgen, uitdampen. "...DAUERN, vn. opblijven.
va. ontdekken; er over heen -, de tafel dekken; fig.
ontdekken, openbaren. * ...DINGEBRIEF, m. kontrakt
met een leezjongen, O. * ...DING EN, va. in de leer -,
op een anzbacht besteden. * ...DINGUNG, f. besteding op
een ambacht, v. -SSCHAUS, m. welkomstmaul (van
een leerjongen enz.), O. * ...DOCKEN, va. (44) touwen
trekzeelen oprollen. "...DOPPELN, va. (93) de tool aan
het bovenleer vastnaaijen. * ...DRINGEN, va. opdringen.
vrf. voor den geest komen (van denkbeelden).
SICH
"...DR EHEN, va. op-, aan-, vastdraaijen; op-, open-,
losdraaijen. * ...DRINGEN, va. opdringen. SICH -; vrf.
zich op-, indringen. * ...DRINGLICH, a. lastig. * ...DRING•
indringing, v. bverlast, m. * ...DRUCKEN, va.
uNG, f.
opdrukken. * ...DRtCKEN, va. opendrukken. "...DUNS EN,
vn. opzwellen. k ...DUNSTEN, vol. in damp opstijg en;
uitwasemen.
AUFEINANDER, adv. op -, na elkander.
AUFEISEN, va. opbijten (het ijs).
AUFENTHALT, M. verblijf, o. verblijfplaats; vertraging,
v. vertoef; beletsel, o. hindering, verhindering, v.;
uitstel, o. ; (i26) het losrukken van de kabels.
AUFERBAUEN, va. weder opbouwen, herbouwen. ° ... ERLEGEN, va. opleggen, stork aanbevelen ; gebieden, bevelen, belasten. * ...ERLEGUNG, f. last, M. "...ERSTE11EN, * ...ERWACHEN, vn. uit den doode verrijzen. * ...ERSTEHUNG, f. opstanding, verrijzenis, verrijzing, v.
"...ERWECKEN, va. uit den doode doen opstaan, - opwekken. * ...ERZIEHEN, va. opvoeden, grootbrengen.
AUFESSEN, va. opeten.
AUFFADELN, * ...F.IDMEN, va. aanrijgen; de draden
lostrekken. "...FA HREN, vn. opvaren, opstijgen; opspringen; met schrik wakker worden; in gramschap
va. door inrijden openbreken,
opvliegen, vuur mitten.
open-, instooten. -D, * ...F AHRISCH, a. oploopend, opvliege,nd. "...FAHRT, f. opvaart, hemelvaart, v. ; het
opklimmen,, o. opgang, m. ; trede van een trap ; invaart, v. ; schuins afloopende weg, M. * ...FALLEN,
vn. vallen op jets, openvallen; fig. in het oog toova. door vallen openen, pen; aanstoot geven.
breken. -D, a. in het oog loopend; aanstootelijk,
ontvouwen,
ontplooijen.
va.
* ...FANGEN, va.
"...FALLEN,
opvangen, onderscheppen (brieven). * ...FURBEN, va. op-,
vrf. uitoververwen. * ...FASEN, * ...FASELN, va. SICH
rafelen. "...FASSEN, va. opvatten; opvangen; fig. bemerken ; weder ophalen; aanrijgen (paarlen).
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va. op nieuw -, open tidlen. * — FINDEN, va. vinden, uitvinden, op het spoor komen. "...FISCHEN, va.
opvisschen. fig. uitvisschen, ontdekken. "...FLAMMEN, Va.
et n. doen ontvlammen ; ontvlummen, vuur vutten.
"...FLATTERN, vn. fladderend opoliegen. * ...FLECHTEN,
va. ontvlechten ; vlechtende opbinden. "...FLIEGEN, vn.
opvliegen; openvlzegen; in de lucht springen.
uitnoodigen; uitdagen; opeischen; aanmanen.
* ...FODER UNG, f. uitnoodiging; uildaging; opeisching,v.;
(83) bevel om iets to verklaren, O. * ...FORMEN, va. optoomen (hoeden). * ...FRESSEN, va. opvreten; inbijten.
"...TRISCHEN, va. op-, verfrisschen, verkwikken ; aanmoedigen. "...FUHREN, va. opwuarts voeren, ophalen;
optimmeren, optrekken, bouwen; voorstellen; invoeren,
in-, binnenleiden ; (getuigen) bijbrengen ; (een tooneelspel) vertoonen, spelen; (een muziekstuk) uitvoeren; (de
wacht) betrekken; een stuk op het affurt slellen, monteren. SICH
vrf. zich gedragen. "...FitHRUNG, f. het
ophalen, ophaling ; optrekking, optimmering, v.; het bij,brengen (van getuigen), o. ; vertooning (van een tooneelsink ; uitvoering (van een muziekstuk), v.; gedrag, o.
va. op-, aanvullen.
AUFG ABE, f. opgave, v.; opstel, o. les, tack, v. * ...G ABELN, vn. met de work opnemen; fig. bij toevalvinden,
opsnulfelen, opvisschen. opgang, in. ; het
opguan der zon; het oosten; vertering, v. * ...GATTERN,•
va. opsnu &len, hij toeval vinden. * ...G EBEN, va. (een
raadsel, eene kommissie, een post) opgeven; uitscheiden,
opgeven, verlaten, laten varen; afstaan; (de hoop) opgeven ; den Gei - t - , den geest geven, sterven.
AUFGEBLASEN, p. et a. opgeblazen, (ook fig.). "-REIT, f.
hoogmoed, m. verzeaandheid, v. *...GEBOT, n. afkondiging der huwelijksgeSdezzi oproeping, v. opontbod (tot
de krijgsdienst), o.
AUFGEBUNG DES GEISTES, f. het overlijden.
•AUFGEDINGE, n. verbindtenis van een leerjongen of een
leermeisje, v. * ...GEDUNSEN, a. opgezwollen, opgeblazen.
AUFGEHEN, vn. opwuarts goon, opgaan, siijgen ; opgaan
(van de zon) ; rijz,en (ran deep) ; opengaan ; zich openon, ontluken; losgaan, zich ontspannen; op-, opengaan ; losgaan (van het ijs) ; opgaan (verteerd, verbruikt woraen); (tegen elkander) opgaan; sich die Fosse
zich do voeten openloopen. "-, n. het opgaan (der zon
enz.); het ontloiken (der bloemen) ; de ontdooijing (eener
rivier), v. * ...GEIEN, va. (126) opgeijen.
AUFGE4iLliRT, a. fig. ve •ticht, opgehelderd (van verstand).
* -HEIT, f. verlichting (van het verstand), v.
AITFGELD, n. opgeld, agio; geld op hand, o.
AUFGELEGT, a. geneigd, gezind. "...GERUUMT, a. opgeruimd, (ook fig. , . - HEIT, f. opgerui md held, vroli jkheid v.
* ...GESCHAUT, jilt. hei door.' pas op! nit den weg ! op
zij! cairn. boon ! vein onderen! brand je niet!
WURIIT. a. opgewarmd ; (ook fig.). * ...GEWECKT, a. fig.
opgewekt van geest. -REIT, 1. opgewektheid van geest,
vrobjkheid, v. "...GEWORFEN, a. - e !Vase, wipneus, m.
AuYGIEssEN, va. opgieten, opstorten. "...GRABEN. vs. opgraven, opftelven. * ...GRASEN, va. a coldest, afgrazen.
* ...GR Eli EN, va. oprapen. opgroenen;
fig. weer opkomen. "...GORTEN, va. opbinden ; emgorden ;
ontgordelen.
AU} GUSS, m. het opgieten; treksel, aftreksel, O.
AUFHABEN, va. et n. op zich When. dragen ; open hebben; te doen hebben ; es bat niebts auf sich, dour is
viets CUM gelegen. "...HACKEN, va. opspiiten ; openhaleken ; de worlds ontblooten (van boomen). * ...HAVEN,
"...HUKELN, va. loshaken.
EN,

stilhouding, v. stilstand, m,
va. ophouden ; beletten, tegenhouden ; vertragen ; openhouden. SICH (WO) - , vrf. zich onthouden (zijn verblijf
• Ober
houden) ; zich ophouden, verwijlen, vertoeven; sib
etwas) -, over jets lagchen, jets bespotten,$spen. * ...ER,
beletsel,
o.vertraging,v.
f.
UNG,
*
m. (426) keertakel, m.
AUFHUNGEN, va. ophangen; einem etwas - , fig. iemand
bewaten (lets to koopen) ; iemand jets wijs maken.
"....HASCHEN, va. ophangen; fig. op-, uitvisschen. *...HasPELN, va. ophaspelen, opwinden. * ...HAVEN, va. openhouwen ; kloven. "...HUUFELN, va. in kleine hoopen opstapelen. "...HrtUFEN, va. ophoopen, opstapelen. SIGH
zich ophoopen, vermeerderen.
AUFHEBEMUSKEL, M. (74) opheffingsspier, v.
AUFHEBEN, va. opheften, opnemen, opligten, optillen,
opbeuren ; bewaren, spetren, ter zijde leggen ; fig. eindigen, doen ophouden, afschaften, opheffen, vernietigen
(eene wet enz.); (eene breuk in geheelen) herleiden;
tegen elkander doen opwegen ; (iemand) opligten, wegn. * ...UNG, f. ophefvoeren; Ihet beleg) opbreken.
fing ; opligting ; bewaring, afschaffing, opheffing, vernietiging (eener wet enz.), tenietdoening; herleiding, v.;
- s maehen, veel ophef (van iets) maken.
AUFHEBEZtiNGELCHEN, n. (36) ophaler, in.
AUFHEFTELN, va. loshaken. * ...HEFTEN, va. aan-, opnaaijen, - aanhechten; fig. (iemand lets) op de mouw
spelden. "...HEITERN, va. ophelderen, opklaren; fig.
vrf. zich ophelopgeruimd maken, opbeuren. SICH
vrolijk worden. ...UNG,
deren, opklaren; opgeruimd
f. opheldering ; verlustiging, v. "...HELFEN, va. ophelpen ; (ook fig.). '...HELLEN, va. ophelderen ; opklaren.
vrf. zich opklaren, helderzvo•den. * ...H.ENKEN,
SICH
va. ophangen, opkzzoopen. * ...HETZEN, va. opjagen (het
wild) ; ophitsen, opsteken, opruijen. "...HETZER, tn.stokebrand, opruijer, M. * ...HISSEN, va. (126) ophijschen.
* ...HOCKEN, va. neerhurkende (iemand) op de schouders nemen. "...ROLEX, va. (126) ophalen, optrekken.
AUFHALT, M. (126)

hijSCht0u1V, O. "...HORCH EN,
* ...HOLER, M. (126)
* ...HoREN, en. hooren, laisteren, het oor verleenen.
* ...HoREN, vn. ophouden. uitscheiden, afbreken. "...H (iLLvn. opspringen, huppelen.
EN, va. onthullen.
AIIFJ AGEN, va. (het wild) opjagen; fig. opsporen.
"...KATZEN, va.
de
hoogte
kammen.
AUFIMIYIEN, va. in
(126) (een anker) katten. * ...KAUF, ni. -UNG, f. opkoop, m. opkooping, v. -EN, va. ophoopen. "...KUUFER,
ELN, va. de kegels oNetten.
in. opkooper,
vn. opkiemen,
"...KEHREN, va. opvegen.
*
...KIPPEN,
fig.).
in. of a. opwippen.
kiemen; (ook
* ...KITTEN, va. opmetselen. * ...KLAFFEN, vn. half open
staan, niet sluiten. * ...KLAFTERN, va. brandhout meten, stupelen (in rodents, in ramen). * ...KLAPPEN, va.

(cone klep) openen; openslaan (eene tafel); opstaan (een
hoed). "...KLUREN, va. ophelderen, opklaren; louteren ;
vrf. opklaren, duifig. verlichten, beschaven. SICH
delijk wo•den. '...KLIAB ER, in. die verlicht. *...KLaRUNG, f. fig. opheldering ; verlichting, beschaving, v.
"...KLAUBEN, va. oprapen; fig. ophalen. "...KLEBEN,
* ...KLEISTERN, va. (op iets) vastkleven, opplakken.
opklauteren.
* ...KLINKEN, va.
* —KLETTERN, va.
eene deur door het °photot van de klink openen.
openkloppen, -slaan ; 'nil k loppen.
"...R.LOPFEN, va.
"...KNACKEN, va. kraken, openkraken. R ...KNoPFEN, va.
losknoopen. "...KNCPFEN, va. ontknoopen; opknoopen,
ophangen. *...KOCHEN, va. et ii. opkoken. * ...KOMMEN,
vn. opkomen (in alle beteeketzissen, ook figuitrlijke).
n. het opkomen, opkoinst, v.; begin, o.; herstelling (der
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gezondheid), v. *...x.timmr.ING, m. opgekomene, opworpeAUFMUNTERN, va. opwekken; tig. opwekken, vervrolijken,
ling, pl. gelukskind, O. * ...KoNNEN, vn. opkunnen, kunnen
opbeure i ; aunsporen, aanmoedigen. *-D, a. aannwedigend.
opstaan.
* ...MUTZEN, va. (een gesegrle) weder ophalen; verwijten.
FEN, va. den speldeknop vastmaken.
* ...KlitiMP EN, va. opstaan, optoomen (een hoed). * ...KRATZALTFNAGELN, va. up - , vastspijkeren. * ...NaH EN, va. op-,
EN, va. op-, openkrabben, oprijten ; opkammen, opaannaajjen; doornaaijen; verbruiken.
iE' f
ontvangst, V. onthattl, o. ; bejegening; toela' ;in
N:ralNslid);
kaarden (de wol). ...ER, M. krabber, wolophaler, m.
aanneming (als kind); opneming (van geld), v.; in va. opkrullen. * ...KRIEGEN, va. openva.
va.
aan-,
op-,
in
opgang
-,
in
twang
zijn.
*
...
NASCHEN,
sein,
krijgen (met moeite). * ...KONDIGEN,
afzeggen. * ...KUNFT, f. opkomst, v. herstel, O.
opsnoepen. ...NEHMEN, va. opnemen, oprapen; opheffen, opligten; ontvangen, onthalen, opnemen; fig. herAUFLACHEN, vn. schateren. van het lagchen; (72) insnijden. * ...LADEN, va. opladen, opleggen. "...LADER, M.
bergen, httisvesten; toelaten (als lid) ; aannemen (als
oplader, rn. "...LADUNG, f. opladinq oplegging, v. * ...LA kind) ; (geld) opnemen (eene stud ens.) opnemen, afGE, f. belasting, schatting, v. impost, m. ; oplage van
teekenen; (goed, kwalijk) opnemen ; (eene rekening) opeen boekwerkl ; geregtelijke aanmaning, - aanz,egging,
maken : (het not iemand) opnemen. * ... NIETEN, va. met
v. bevel, o. ; vergadering, bijeenkomst (van werklieden), v.
klinknagels rastmaken. *...No .rarG EN, va. opilwingen.
...LANGEN, va. iets opnemen en toereiken. * ...LANGER,
AUFOPF ERN, vs. opoireren. * .:. OFFERUNG, f. opolering, V.
AUFPACKEN, Va. op - , ontpakken. * ...PAPPEN, va. opplak(126) oplanger, tn. * ...LASSEN, va. openlaten.
* ...LAUERN, va. loeren, afloeren, beloeren, bespieden..
ken. "...PASSEN, va. et n. passen -, pas maken op iets;
oppassen, oplettend zijn ; loeren , gadeslaan; oppussen
* ...LAUERER, m. afloerder, hespieder, M.
AUFLAUF, M. oploop, no.; fig. aanwas, M. * - EN, vn. oploo(opwachlen, bedienen). * ...PASSER, in. oppasser; spie. M.
* ...PEITSC LI EN, va. opzzveepezz; door zweepstagen wonpen, rijzen, zwellen, opzwellen ; oploopen, aanwassen,
toenemen, vermeerderen; stranden; op strand loopen;
den. * ... PFLANZ EN, va. planten; oprigten, stellen (gelass n, (renten) listen oploopen.
va. op-, openschut). "...PFLFIGEN, va. op-, openploevn.
va. openpikken.
loopen.
met pek vast maken. *...PicKEN,
n. het oploopen, rijzinq, swelling (der aderen), v.; het oploopen (van renten).
* ...PLaTT EN, va. overstrijken (linnengoed ens.). "...F LA TZAUDERN, va. opA ITFIAUFER, m. scheepsjongen, in. * - , AUFLAUF, M. vlaEN, vn. openbersten springen.
praten. * ... PRALL EN, vn. opspringen, op-, toesluiten.
de, v. gerezen ejerkoek
AUFLEBEN, vn. herleven, bekomen. * ...LEGEN, va. op"...PRESSEN, va. weder openpersen. * ... PROTZEN, va.
lmen; openleggen (zijn spelt; herdrukken; opleggen
(een stuk geschut) op het affait stellen.
(een eed, eene straf); geregtelijk aanmanen; aanspre- AUFPUTZ, 111. opschik, no. optooisel, O. "-EN, va. opschikken. opsmukken, optooijezz ; polijsten, schoonmaken.
ken , opeischen. * ...LEGUNG, f. oplegginq, v. * ...LEHNEN, vn. SICH
vrf. lettnen, op-, aanleunen. sicti
AUFQUELLEN, va. doen opzwellen (water). "-, vn. zwelfig. zich verzetten, oproerig worden.
EHNUNG, f.
len, uitspringen, uitschieten (van water).
vrf. weder opstaan
het aanleunen; tegenkanting, v.; opstand, m. oproer, O.
AUFR AFFEN, va. oprapen. sicH
(gevallen zijnde); opkonzen ;van eene siekte). "...RAUHva. vastlijmen (op iets). * ...LESEN, va.
oplezen, opzamelen. * ...LIEGEN, vn. opliggen, rusten;
EN, va. opkrabben; (het leder, bronze*. "...august EN,
tn. prim, in.
fig. ,rusten, buiten dienst zijn. SICH
vrf. doorliggen,
va. opruimen, opredderen.
afrekenen, tegen
zich wond liggen. !...LOCKERN, va. (den grond) 19.9* ...RECTINEN, va. gegen einander
maken ; (een bed) opschudden. "...LODERN, va. in den
voy. ANRECHNEN.
elkander „oprekenen.
brand vliegen, in vlammen opstijgen. *...LoSB A R,
AUFRECHT, a. et adv. refit op, overeind; - erhalten, over-.
eind staande houden ; handhaven. " - HALTUNG, f.
* .•..LOSLICH, a. oplosbaar, op to lossen. - KEIT, f. oplosbaarheid, v. * ...LoSEN, va. oplossen, ontbinden, ont• behoud, o. handhaving, V.
knoopen, losmaken; fig. oplossen, verklaren, raden,
AUFREC1C EN, va. oprekken, opreiken; (de hand, de vinontcijferen; ontleden, scheiden; aufgeldst werden, ster
gers, de ooren) opsteken. * ... REGEN, va. opwekken.aanprikkelen, aansporen. aanhitsen, opstoken. * ...REIBEN,
ven. - D, a. oplosseud, ontbindencl; scheidend..
AUFLoSUNG, f. oplossing, ontbinding ; ontcijfering ; ontleva. door wrijven kwetsen, het vel afhalen, openw•ijeen ;
ding, verklaring ; ontknoopinq, v. * - SMITTEL, n. opopwrijven (schoon maken) (verfstoffen) wripen; fig.
lossend mtddel, 0. * - SWORT, n. oplossingswoord (van een
dooderz, ombrengen. * ...11EIHEN, va. op-, aanrijgen,
va. op-, open-, losrukken, lesscheuren ;
ratzdsel), O. * - SZEICH EN, n. (109) B dur.
teekenen, schetsen; (de oogen) opsperren; (den mond)
AUFLoTH EN, va. solderen op; het soldeersel losmaken.
AUFMACHEN, va. openmaken, openen; ontkurken; losrijvn. op-, openseheuren, scheuren, berw;jd opendoen.
gen, ontspeinnen; er aan
er op maken; opmaken (in
n. * ...R EISSUNG, f. opscheuring ; (13)
sten, losgaan.
"...REITEN,
va. openrijden. * ...REIZ EN,
orde brengen, in elkander zetten). SICH
vrf. sick
vorming, schets, v.
openetz; opstaan, heengaan, vertrekken, zich op weg lieva.•oplzitsen,opstoken; aanmoedigen. "...RENNEN, va. et
n. oprennen. oploopen; stranden. * ...RICHTEN, va. opgeven sich auf and davon machen, de vlugt semen, sick
wegpakken. "...MAHLEN, va. opmalen, at den voorraad
rigten, aanleggen; bouwen; stichtezz; (een standaard)
vernzalen. * ...3.(IAL EN, va. eene schilderij verbeteren; (de
planten ; fig. opbeztren, troosten. SICH - , vrf. zich
verwen) door schilderen verbruiken. * ...MARSCH, M. opoprigten, opstaan ; fig. zich opbeuren.
tog!, M. - IREN, vn. opmarscheren. * ...MASS, M. overAUFRICHTIG, a. et adv. opregt, eerlijk, rondborstig,
ongeveinsd ; opregtelijk, to goeder trouw. * - KEIT, f.
maat, v. * ...MAUERN, va. opmetselen; door mettelen
verbruiken.
opregtlzeid, eerlijkheid, goede trouw, openhartigheid, v.
AUFMERKEN, va. et n. net aandacht luisteren, opletten,
AUFRICHTUNG, f. oprigting, stichting; fig. opbeuring, v.
acht geven; opmerken, aanteekenen. * ... ER, M. opmerA UGRI EGELN, va. ontgrendelen.
ker; beoordeelaar; spion, spie, M. * ...8.13i, a. et adv.
AUFRISS, M. meetk,undige solids, v. ontwerp van eon
opmerkzaam, oplettend, aandaclztig, -lijk. -KEIT, f.
gevel, - van een gebouw, o. ; der perspeetivische - , teeopleyendheid, v.
kening van een vergezigt, v.
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va. op-, openrijten. *...ROLLEW, va. op-,
ontrollen. *... RUCKEN, va. ophalen, hooger maken;
fig. verwijten.
vn . oprukken, bevorderd worden, avanceren door meer dienstjarenr:
AUFRUF, m. oproeping, v, oponthod, o. ; fig. uitnoodiging ;
uildaging, v. * - EN, va. oproepen, opontbieden; ontbieden;
uitnoodigen; uitdagen. * - UNG, f. oproeping, v.
AUFRUHR, rn. oproer, o. opstand, m. muiterij ; fig. drift
der hartstogten, v. "-SAKTE, f. wet tegen de zamenscholingen, v.
AUFRUHREN, va. omroeren; fig. opwekken, in beweging
brengen, oproerig maken.
AUFRUHRER, m. oproermaker, oproerling, mutter, m.
"...iscH, a. et adv. oproerig, muitziek ; oproeriglijk.
AUFRUTTELN, va. door schudden opwekken, - openen.
AUFSACKEN, va. opladen. * ... SAGEN, va. opzeggen (in
alle beteekenissen). "...SAMMELN, va. op - , inzamelen.
*...sassle, a. voy. AUFS5TZIG. * ...SATTELN, va. opzadelen.
m. opzetling, oplegging, v .; lijstwerk (van
mondstuk
eene kast), o. ; kas (van een windmolen),
(van eene fontein) ; hulsel, kapsel, hoofdsiersel; stel
(kanten, porselein); zilveren olie- en azijnstel ; tafelgeregt ; schriftelijk opstel, o. minuut, v. * ... SUTZIG, a. et
adv. vijandig, kwaadwillig, eigenzinnig, hoofdig ; oproerig, -lijk. -KEIT, f. kwaadw i lligheid; hoo fdigheid, v.
"...SAUGEN, va. op - , openzuigen. * ... SOUGEN, va. door
zogen opkweeken. "..SCHABEN, va. openschaven; weder schaven. "...SCHANzEN, va. opwerpen, ophoopen.
* ...SCHARFEN, va. scherpen, slijpen, opscherpen,; oprijten ; het vel afhalen. * ... SCHARREN, va, opkrabben;
opgraven. "...SCHAUEN, va. de oogen opslaan, opzien ; acht
geven. "...SCHaUMEN, vn. opschuimen. * ... SCHEUCHEN,
va. verschrikken, vrees aanjagen, opjagen. * ... SCHEUERN, va. opschuren; door wrijven of schuren kwetsen.
* ...SCHICH3EN, va. opstapelen, ophoopen, op lagen leggen. * ... SCHIEBEN, va. open-, opschuiven; fig. op-,verschuiven; (83) uitstellen, opschorten.
'
AUFSCHIEBFENSTER, n. schuifraam, O.
AUFSCHIESSEN, va. et n. openschieten ; (126) (een kabel)
opschieten; opschieten, opwassen, opspringen.
AUFSCHLAG, no. (46) troefblad, o. opslag, m, ; het opheffen van de hand (de malt slaande), o.; openbare
verkooping, v. ; opbod, o. opslag, m. ; overgezvigt , o. uitslag ; opslag (van een kleed, van de mouzven); opgeslagen rand (van een hoed) ; kraag (van een mantel);
halsboord (van een hemd), m.; pap (op een gezwel), v.
"-EN, va. openslaan ; opslaan (in (ale beteekenissen);
(linnengoed) oprouwen; fig. opslaan (de oogen, een
book) ; (in, een schaterencl gelach) uitbarsten. SICH
vrf. zich door stooten enz. bezeeren.
vn . stooten, bezeeren; opslaan (in sprijs). * - ESCHAUFELN, f. pl.
schepborden in het rad van een watertnolen, o.
* -ETISCH, no. toeslaande tafel, v.
AUFSCHLEIFEN, va. opstepen. * ... SCHLIESSEN, va. t penes,
ontsluiten ; fig. ontdekken, verklaren. ophelderen. SICH
vrf. zich openen,opengaan; ontluiken." ...SCHLIESSER,
m. cpensluiter, in. f. opstuitster, v. "...SCHLITzEN,
va. et n. opsnijden. splitten ; openrijten: splijten,opschettren. * ... SCHLORFEN, va. inslurpen. * ... SCHLUSS, m. open nq, ontsluiting ; uitlegging, oplossing, rerklaring, V.
* ...SCHMELzBN, va. et n. door smelten op iets vastma ken; smelten. "...SCIIMIEREN, va. opsineren ; fig.
aansmeren. * ... SCHMUCKEN, va. °pm ukken. * - SCIINALLEN, va. ontgespen ; gesp_n (op iets). * ... SCHNAPPEN,
vs. ophappen ; fig. opvangen (een woord).
vn. los-,
opspringen, opwippen. * ... SCHREIBEN, va. op-, open-
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snijden ; fig. opsnijden, snoeven, zwetsen, pogchen,
"...SCHNEIDER, m. -INN, f. opsnijder, grootspreker,
snoever, zwetser, poqcher, pochhans, m. ; grootspreekster,
snoefster, v. * ... SCF1NEIDEREI, f. pogcherij, grootspraak,
snorkerij, v. * ... SCHNEIDERISCH, a. et adv. zwetsend,
grootsprekend. k ...SCHNELLEN, va. et n. opwerpen, doen
opspringen, op-,. losspringen. k ...SCHNITT, m. bet opensnijden; snede,' eerste snede, v. * ... SCHNUREN, va. los-,
onlrijgen; oprijgen. * ... SCHOBERN, ya. in hoopen opzetten, op hoopen zetten. * ...scnoBLING, m. (13) dakspar, v. waterbord, o. * ... SCHOPFEN, va. opscheppen,
* ...SCHOSSEN, vn. opschieten, opwassen. * ... SCHOSSLING,
m. uitspruitsel van een boom, o. ; spruit, loot ; fig. opgeschoten longen, m.
AUFSCHRAUBEN, va. op-, vastschroeven, opvijzelen; los-,
afschroeven. "...SCHRBCKEN, va. verschrikken ; driftiglijk opwekken, opwekken, opjagen. * ... SCHREIBEN, va.
opschrijven ; aanteekenen. ... ER, m. aanteekenaar, m.
* ...SCHREIEN, va. et n. wakker schreeuwen ; u,ltschreeuwen, gillen. "...SCHRIFT, f. opschrift, adres ; opschrift,
o. inscriptie, v. * ... SCHROTEN, va. opwentelen, naar
boven rollen (als een vat bier nit een kelder enz.);
ophakken, opboren.
AUFSCHUB, m. uitstel, o. ; opschorting (eener zaak), verschuiving, vertraging, v. '...SCHaREN, va. oppoken.
* ...SCHURFEN, va. (eene laan) reinigen, schoffelen.
* ...SCHOSSELN, va. opdisschen. * ... SCHUTTELN, va. o.nschudden. "...SCHUTTEN, va. opschorten ; opdoen, in-,
opslaan ; het koren in den trechter van den molen doen;
nieuw zout op het oude storten.
AUFSCHwaMMEN, va. doen opzivellen (eene spons
* ...SCHWaNzEN, * ...SCFIwEIFEN, va. (den staart van een
paard) opbinden. * ... SCHWuRzEN, va. op nieuw zwart
verwen. '...SCHWATzEN, va. aanpraten.
AUFSCHWEISSEN, va. een stock ijzer op het andere smeden. "...SCHWELLEN, va. et n. doe?' zwellen ; zwellen,
opzwellen. k ...SCHwEMME, f. belling voor het vlothout,
v. -N, va. het vlothout aan land ophalen. * ... SCHwINGEN (SICH), vrf. op-, uitvliegen ; fig. zich verheffen,
eene hooge vlugt nemen. "...SCHWUNG, no. * ...SCHwINGUNG,
f. 'Haat, hooge vlugt ; fig. verheffing, hooge vlugt (eens
dichters), v.
AUFSEHEN, vn. opzien; fig. oppassen, een wakend oog
houden. *-, n. verntaardheicl, v. gerucht, opzien ; aanzien, o. stoat, pronk, no. ; - machen, reel opziens baren. * ... SERER, no. -INN, f. opzig ter, opziener, -ster, m. v.
AUFSEIN, vn. overeind -, op -, opgestaan zijn; wohl
iibel
zich wel ziclz kwalijk bevinden.
n. het
op -, overeind zijn ; staat der gezondheid, m.; het opzitten.
AUFSETZEN, va. op-, orereind zetten, opstrijken; kappen
(eene vrouw) ; oprigten ; op-, aannaaijen ; (de spijzen)
opdisschen ; schriftelijk opstellen, opinaken : opzetten,
veil hebben, Wages; seines. Kopf -, zich lets in het
hoofd zetten en er niet an afgaan. SICH vrf. overeind gaan Kitten; te paard stijgen. k--, vs. (83) kribbebijten. *
n. -UNG, f. het opzetten ; opzetti lig, v.
* ...SETzER, nl. opzetter sjouwer, ITI. -INN, f. kapster, v.
AUFSICHT, f. opzigt, bestuttr, bewind, o. ; op/Kissing, bewaring, bedieniny, v. ; - ',abet!, - fahren, het opzigt
hehben, besturen, leiden, beheeren.
ALFSIEDEN, va. et n. op,',7oken ; wit koken ; hard -, sterk
koken.
VS. oniZer/Cien.
AUFSITz, no. het opzitten, het to paard stijgen. * - EN, vs.
op-, vastzitten ; op-, overeind zitten.; opzitten (te paard stij gen); zich op een rijtnig zetten. SICH - , v 11. zich wond zitten.
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AUFSPALTEN, va. et IL SICH
vrf. opsplijten. * ... SPANNEN, va. op-, uitspannen, spannen; alle Segel - , alle
zeilen bijzetten. * ... SPAREN, va. opsparen, besparen,
bewaren; fig. uitstellen, verschuiven. * ... SPEICHERN,
va. opzolderen. * ... SPEILERN, va. speten.
AUFSPEISEN, va. opeten. * ... SPERREN, va. wijd openen,

opsperren; den Mund - , den mond wijd openen, gapen; aangapen; einem das Maul - , fig. iemand met
ijdele heloften puaijen. * ... SPIELEN, va. op-, voorspelen; beginoen to spelen. * ... SPIESSEN, va. opspiesen;
aan het sp.t steken, speten. * ... SPINNEN, va. alles ofspinnen. * ... SPREIZEN, va. wijd open zetten, - houden.
* ...SPRENGEN, va. et n. inslaan, instooten, oploopen ;
met de klapbus doen opspringen ; opjagen (een dier).
* ...SPRIESSEN, vn. op-, uitschieten, nitbotten. * ... SPRINGEN, vn. op-, open-, losspringen, bersten.
n. * ...SPRUNG,
nl. het opspringen ; sprung, terugsprong, m. ; spleet, v.
* ...SPROSSEN, vn. op - , ultschieten nilbotten. * ... SPROSSLING, m. uitspruitsel, o. spruit. lost, v. * ... SPRUDELN,
vn. opborrelen, uitspringen: fig. opbruisen,
opvliegen, opstuiven. * ... SPULEN, va. op een klos winden. * ... SPULEN, va. vaten wasschen. * ... SPONDEN, va.
de stop uit een vat trekken. * ... SPAREN, va. opsporen
(oak fig.). * ... STAFFIREN, va. stofferen, versieren ; opmaker'. * ... STIAMMEN, va. met den scherpen beitel opevrf. leunen, steunen.
nen; sterk op jets liggezz. SI-CH
* ...STAMPFEN, va. et n. met den voet stamper'. '...STA ND,
m. het opstaan; fig. opstand, m, * ... STAPELN, va. opstupelen. * ... STAUCHEN, va. op -, tegen den proud
stooten; opstoppen (het water). * ... STAUNEN, va. met
verbazing opzien. * ... STECHEN, va. op-, opensteken;
(eene koperen plant) verbeteren; fig. (een gezegde
va. opspelenz.) ophalen, verwzjtetz. "...STECKEN,
den ; opsteken; uitsteken, planten (vlag gen enz.).
* ...STEHEN, vn, op-, openstaan ; fig. opstaan, oproerig
worden. * ... STEIFEN, va. (een hoed) pappen; gunmen.
n.
* ...STEIGEN, va. opstijgen, opklimmen; oprjzen.
oprispingen, v. Inv. ; moederkwaal,v.; het opkomen eener
seer. -D, a. opgaand, opstijgend. * ... STEIGUNG, f. hemelvaart; opklinzming, v. "...STELLEN, va. op-, orereind
stellen, opzetten. opregten, zetten, stellen ; in orde stellen, schikken, scharen ; lagen leggen ; (koopwaren) nitOutten, nitkramen, ten Loon leggen; fig. onderzoek doen;
(bewijzen, getuigen) bjbrengen. * ... STELLUNG, f. opzetting; uitstalling, tentoonstelling ; bijbrenging (ran getuigen), v. * ... STIEBEN, va. als stof opstuiven. * ... ST6BERN, va. opdrijren. opjagen ; fig. opsporen. * ... SToPSELN,
va. ontkurken, openen. * ... STisREN, va. storen, opjagen.
AUFSTOSS, in. toeval, m. vlaag (van ziekte), v. * - EN, va.
vn. ergens op
open-, uitstooten, inslaan; opwroeten.
of tegen aan stooten; troehel worden, bederven (van
wijn) ; ophreken, oprispen, walgen; ontrnoeten, aantreffen, overrallen.
n. het op-, openstooten, oprispen.
* ...STi5SSIG, a. verschauld.. ziekelijk (ran kinderen'.
AUFSTREBEN, vs. opwaarts streven. *.. STREICHEISEN,
n. droogscheerderskam, tn. "...STREICH EN, Va. opstrijken, opsmeren; opstroopert, opwaarts strijken. * ... STREIF•
EN, va. opstroopen, opstrijken. -, vs. schrammen, eventjes er over been strijken, aanraken. "...STREUEN, va.
opstrooijen, strooijen. * ... STULPEN. va. opstaan, optoomen; met eene stolp deklcen; de kniestukken der laarzen verhosgen. * ... STORMEN, va, stormenderhand openen.
* ...STURZEN, va. met drift opzetten, - afnemen opstellen (burden). * ... STUTZEN, va. opwaarts strijken ;
op.toomen (een hoed); fig. opsieren, verfruaijen. *...srdTzEN, va. doen rusten (op iets).
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va. opzoeken, na-, opsporen. *...summEN,vn.
vrf. oploopen.
- lassen, laten ophoopen. SICH
AUFTAFELN, va. opdisschen. "...TAKELN, va. ( 126) optakelen. * ...TAUMELN, vn. tuimelend opstaan. * ...THAUEN,
va. et n. ontdooijen. * ...THUN, va. open doen, open mavrf. zich openen, ontluiken; splijken, openen. SICH
va. hoog ophoopen,
ten, openbarsten.
vrf. zich hoog als een toren veropstapelen. SICH
heffen. * - TIEFEN, va. ititholen, uitgraven ; opolzepen.
* ...TISCHEN, va. opdisschen onthalen.
AUFTR_AG, m. grond (eerier sehilderij); last, m. opdragt,
kommissie, v. * - EfiiiLzCHEN, n. verguldershoutje, O.
' - EN, va. opdragen, opwaarts onzh000 drugen; (de
spijzen) aanregten: opdisschen ; (eene /clear) opleggen,
opdragen ; (i0 , den inkt op den norm doen opdragen,
vn.
verslijten; last -, kommssie geven, opdragen.
zu sehr
to dik makes.
AUFTREIREN, va. opwaarts drdven; doen nitdijen, opblazen ; opdrijren, nit-, opjagen . fig. opsporen.
vn. SICH
vrf. losgaan (van
NEN, val! lostornen.
een nand). "...TRETEN, va. opentrappen, -schoppen.
en. (op den grond of op jets) treden, zich oprigten;
(den predikstoel) beklimmen ; (op het tooneel) komen,
optreden; verschijnen, zich vertooncn ; als Zeuge - , gejets voorstellen, met
regteljk getuigen : mit etwas
jets opkomen. * ...TRINKEN, va. opdrinken.
AUFTRITT, uI. het optreden ; fret!, v. trap, en S stijgbankje,
o. ; stoep, v. ; optred van een rijtuig, m. ; ,108) verschij-.
ning, opkornst, v. ; tooneel (als eerste, tweede tooneel
enz.) ; fig. voorval, schouwspel. o.
AUFTROCKNEN, va. et n. opdroogen. "...wAcHvN, vn.
ontwaken, wakker worden. * ...wACHSEN, vn. opwassen,
opgroejen, opschieten; groot worden. * ...waGEN, va. opwegen. * ...w:IHLEN, va. (b/i) troef keeren. "...wALLEN, vn.
opwellen, (oak fig.); • opksken. "...w1ILLEN, va. een weinig laten kuken. * ...WALLUNG, f. koking, borreling ; opwellin,g ; gisting (van het blued) ; gemoedsbezveging, v.
* ...WAND, In. uitgave, vertering, v. kssten, m. my.;
weelde, v. * ...WiiRMEN, va. opwarmen, (ask fig.).
"...wARTEN, va. (iemand) bedienen, oppassen ; een bezoek aflegyen, zijne opwachting (hij iemand) waken: bij
de tafel bedienen ; onthalen; aunbieden, voorhouden.
* ...wARTER, en. - INN, f. bediende, oppasser, m.; dienstmeisje, o. oppasster, v.
AUFwaRTS, adv. opwaarts, naar boven. * ...WARTUNG,
dienst, bediening, opprissing ; opwachting, v. bezoek, o.
"...wASCHEN, va. de eaten wasschen ; door wasschen
* ...wtiSCH ERINN, f, vatenwaschster, v.
verhruiken
* ...wASCHORT, m. waschplaats, v. * ...WASCHWASSER, n.
vaat-, wasch-, spoetwater, o.
AUFWEBEN. va. een weefsel weder losmaken; at het garen opweren.
AUFWECHSEL, m. opgeld, o. * - N, va. opwisselen.
AUFwECKEN, va. opwekken, wakker maken; fig. opwekken, rervrol ■jken. * - wECKER, m. opwekker, wekker,
wekker (in yen unriverk), m. * ...wEHEN, va. op-, omhoog
va. et n. door een
uraijen, openteaaijen.
verzachtend middel doen openouan ; week maken, vermurtven ; weeken, verdunnen; zweren, etteren, week
worden ; door bevochtiging opengaan.
va.
va. op-, aanwi,jzen, doen zien;
ophaspelen.
(z'dn spel) openleggen ; rertoonen. to hereto
bijbrengen. - UNG, f. aanwjzing ; vertooning, bijbrenging, v.
* ...wENDEN, va. aanwenden, gebruiken, besterlen; ten
koste leggen, uitgeren. * ...WERFEN, va. opwerpen, opsmijten, opgooijen; (een dijk) aanleggen ; (eene vraag
AUFSITCHEN,
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of een twijfel) opperen, voordragen; sich wider einen
zch'tegen iemand verzetten. * ...wiCHSEN, va. et n. met
was bestrijken; fig. goede sier maken, lekker onthalen.
* ...wICKELN, va. ontwikkelen, losmaken; op het klawen
winden, ontkluwen ; ontzwuchtelen, ontbakeren ; het hear
in papzertjes winden; het haur mit de papillotten nemen.
AUFWIEGELN, va. ophitsen, oprokkenen, opraijen. * ...WIEGEN, va. wegen; (tegen elkanderr opwegen; ove•treffen.
* ...wIEGLER, m. - INN, f. stokebrand, belhamel, twistzoeker, oproermaker, -maakster, m. v. "...WIEGLERISCH,
a. et adv. opruijend, muitziek, oprnerig,-lijk.
ELN, va. ontbakeren, ontzwacleelen. * ...WINDEN, va.
op-, omwinden; op een kluwen winden: ontvlechten,
afwinden: ophijschen• opvijzelen. * ...wIPPEN, va. wippen (strut).
va. eenweefsel losmaken ; door
uneven verbruiken ; het deep opslaan en kneden ; een
boost opensnijden. va. afwisschen, °Owllen. "...wISCHER, * ...wiSCHHADER, m. vaat - , wr; j fdoek,
wrijftap, tu. * ...wii HLEN, va. op-, omwroeten opgraven,
opdelven. "...wuRF, m._ opgeworpene aarde Evan een gcgraven knit enz.), v.
va. optoomen
AUFZaHLEN, va. op-, toetellen.
(een paard). * ...ZEHREN, va. op-, verteren. *...zEICHNEN, va. op-, aanteekenen. * ...ZIEHBROCKE, f. ophaalbrug, v.
AUFzIEHEN, va. open-, ophalen, optrekken; (snaren)
spannen; optrekken, nzonteren ; ophijschen, opwinden;
• opspannen, opplakken; (120) scheren; wegen (op
de goudschaal) ; (den haan van een .snaphaan) spannen ; opbrengen, opvoeden ; (roe) fokken; ttitstellen,z ,ersctikiven: ten dans noodigen, leiden: (iemand) bespotten,
vooT den gek houden; gelinde Saiten - , fig. gedwee
zijn, zoete broodier bakken. *-, vn. optrekken,
zich verheffen; (de wacht) betrekken ; optrekken, marscheren ; voor den (lag komen; verlooning maken.
AUFZUG, m. het ophalen, op-, opentrekken; staat, prank,
; lig. gestalte; vertraging, v.
pracht, v.; optogt,
uitstel; (108) bedrijf, o.; (120) schering, v. ketting, m.
* ...zUGLICH, a, (8:3) uitstellend. * ...ZwaNGEN, va. door
geweld -, door drukken openen. * ...zwEcKEN, va.
met spijkertjes vast maken; polleveijen, vastpinnen.
* ...ZwICKEN, va. opennjpen.
AUnAPFEL, in, ocylappel, m. (ook fig.). * -HaUTCHEN, n.
(74) vogvliesje, 0.
AUGE, n. oog; het gezigt, het zien. het aanzien, aanblik, blik, in.; fig. oog knop eener bloom, o.; scheut
eener plant), v.; oog (pp een dobbelsteen); oog (eener
naald), 0.
AUGENADER, f.
f. oogoogader, v.
muldel, o. * ...ARzT, ni. oogarts, -meester, oculist, so.
"...BADER, m. * ...SCHALE, f. oogbad, oogsehaultje, o.
* „.BALsANI, Os. oogbalsenz, m. * ...BBSCHREIBUNG, f.
besehrijving der oogen, v. * ...BLENDE, f. oogleder (eens
paards), o.
AUGENBLICK. m. ongwenk, blik, m.; fig. oogenbrk, o. no.
* -LICH, DI AUGENBLICKE a. et adv. oogenblikkeljk.
AuGENBLoTHE, f. (53) guichheil, 0. '...BOG EN, no. (7i)
wenk * ...1311AUNE,
boog van het 00g ,
braautv, V. ...BUTTER, f, dragt der °own, V. * ...cuR,
oogenflienaa•,
ooggeirezing,
v.
...DIENEtt,
no.
f.
ENTm. '...DIENST, m. oogendienst, vle;j2rij, v.
ZONDUNG, 1.. oogontstele,n.q, v. * _FELL, n. (7i) oogrlies, 0.
FIsrEL, f. traunpijp, -fist el, v. * ...FLECK EN,
tn.
in. '...MAL, o. rick aan den ooguppel, v.
het traanoogen. * — GESCHwint, 0. oogzweer, v. '...COLAS,
D. oog-, laurglas, o. "...HauTcHEN, n. (7i) oogoolies, 0.

AUS.
toogholte,v.; Augenhfihlen der Thiere, bij (herten enz.), endelhoekjes, o. my. * ...KAMMER, f. (74)
oogkanzer, v. * ...KNOCHEN, tn. (7 4) oogbeen, o. * ...KRANKHEIT, f. oogziekte, v. * ...LEDER. n. "...KLAPPE, .f. Dogleer (van een paard), o. * ...LIED, n. oog/id, o. "...LUST,
",..wEIDE, f. wellust voor het oog, rn. bekoorlijk gen. oogzigt, 0. "...MASS, n. oogenmaat, v.
n. oviniddet, o. * ...NERVE, f.
merk, o.
(74) oog-, gezigtszenqw, v. "...pUNKT, m. oog-, gezigtspunt, o. k ...RINNE, n. traanoog, n. gestadige tranendrop, rn. *...ROTHE, f. roodheid der oogen, v.
AUGENSCHEIN, m. oogenschijn, schijn, m. uiterlijk aannehmen, in oogenschouw nemen, bezigzien, o. ;
tigen. *-Licx, a. et adv. oogenschijnlijk, baarblijkelijk. -KEIT, f. baarbljkelijklzeid, v.
"...SPRACHE, f.
AUGENSCHIR31, m. oogenscherm,
oogenspraak, -taal, v. *...sPito5sE, f. eerste tale aan
de horens der herten, m. * ...STA AR, m. (22) staar, v.
* ...STERN, m. oogappel, in, * ...TRIEFEN, 0. loop dragt , traning der ongen, v. * ...TRIEFIG, a. leepoogig. *...TROST, no. (53) 00gentrOost, nl. "...wASSER,
n. oogenwater, o. n. oogpijn, v. * ...wELLE,
"...wINDE, f. (74) kleine ringvormige knorpel in den
hook van het oog, v. * ...wnnIERN, "...wimPERN, f. pl.
haar van de oogleden, o. * ...WINK, no. oogwenk, Bonk,
in. hook van het oog, m.
In.
m. (53; valeriaan, 0. * ...ZAHN, moogland, m."...ZEUGE,
rn. ooggetuige, m.
AUGUST, in. Augustus, rn. Oogstmaand, v. * - APFEL, m.
roode guldeling (zomerappel), in. " - BIRNE, f. vroege peer, v.
AuGuSTINERNIONCH, "...NONNE, f, augustijner monnik, no. - non, v.
AuGuSTKIRSCHE, * ...PFLAUUE, f. morel; groene pruim, v.
AuREcHT, n. weideregt, o.
AURIKEL, f. (53) aurikula, beerenoor (bloom), v.
AuRIN, nr. (53 ; gentiaanzvortel, m.
AURIPIGMENT, m. gee/ opperment, m.
AURORFARBE, f. goudgele kleur, v.
AUS, prep. nit, van, met, door. *-, adv. gedaan, geeindigd.
* - ACKERN, va. uitploegen; ophouden met akkeren.
* - ADERN, va. de aderen uitdoen, - uithaten. *-ANTARBElITEN. va .
woRTEN, va. overgeven, uitleveren.
et n. uitwerken; vervaardigen, volmoken, voltooijen;
ophouden to arbeiden. ...UNG, f. toolmaking, v.; uitgewerkt stuk, opstel (lettervrucht), o. *-ARTEN, vn. ontaarden, z,erbasteren. * - ATHnEN, va. et n. zcitademen.
AUSBACKEN, va. (.t n. nitbakken; ophouden to bakken.
* ...BADEN, vn. zich behoorlijk baden; ophouden met Baden; etwas - inlssen, boeten. * ...BAGGERN, va, uitbagva. verwarmen; (een schip) uitdroogores.
gen. * ...BANNEN, va. uit - , verbannen. * ...BAUCHEN, va.
va. et n. een gebouw
gedreven werk maken.
van binnen hewoonhuar maken, - voltooijen; ophouden
met bouwen. '...BEDINGEN, va. uitzonderen; voorbehou•
den. * ...BE DUNGEN. adv. uitgenomen, behalve.
EN, va. et to. opbiechten, vertrouwelijk bekennen; tat'...BEINEN, va. de beenderen uitnewen.
biechten.
va. nithijten (met de tanden); zich een land
uithilten ; door b;jten verdringen (van dieren); tig. den
met uitbijten (door scherpe rniddelen).
'11.7SBESSEIZI,OHN. In. lop-, verstelloon, o. * ...BESSEBN,
va. verbeteren, herstellen, verstellen,lappen; (een ?soarwerk) werler opmetselen; (leant) dinten, verstellen; (een
weg) verbetemt; (een schip) kalfateren. *...B ESSERUNG, f. verbetering, v.; het verstellen; kalfatering
(van een schip), v.
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va. zijn gebed eindigen. *-, vn.•ophouden met
bidden. "...BEUTE, f. winst na aftrek van alle kosten,
v. "...BEUTELN, va. uitbuilen; fig. (96) (iemand) de
beurs ledigen. SICH yr!: at zijn geld verteren.
va. buitenwaarts ombuigen, knrnzbuigen; uithalen, nitwijken (van rijtuigen). "...BIETEN, va. veilen;
einen
hooger bieden dan een ander; de hour ens.
opzeggen. "...BILDEN, va. geheel vormen; volmaken, bef vorming ; beoefening, beschaschaven.
ving, volmaking, v. "...BITTEN t SICH). vet'. om iets bidden, verzoeken; fig. verzoeken verschoond te blijven.
"...BLASEN, va. uilblazen, uitbazwinen. "...BLaTTERN,
weg-,
va. geheel doorbladeren. "...BLEIBEN, vn.
achterblzjven ; niet verschljnen, rerzuimen; fig. ophoun. verden, weggelaten zijn, ontbreken; niet slagen.
&aging.. v. het urt-, wegblijven. "...BLEICH EN, va. et n.
EN, vn. uituttbleeken; ophouden met bleeken.
bloeijen (niet meer bloeijen), den bloesenz verliezen.
*...ELuTErt, vn. nitblueden. "...BOHLEN, va. met planken beschieten, bevlueren. "...BOHREN, va. et n. uitboren. * ..,BORGEN, va. uitborgen, kred let geven. "...BRACKEN, va. uitschieten, afkeuren; uitsluilen. "...BRATEN,
va. et n. laten uithraden ; uitbraden ; latendoorbruden;
doorbraden. "...BRAUCHEN, va. geheel gebruiken, - innemen (van geneesmiddelen ens.). "...BRAUEN, va. et n.
uS EN,
ter doge brouwen; ophouden met brouwen.
vn. niet rreer bruisen of gisten; fig. 11iiraZeit, bed are n.
AUSBRECHEN,
va. uitbreken, uitrukken ; (een boom)
snoojen ; braken (overgeven). *-, on. nit-, doorbreken ; uit-, opkomen, ontluiken ; uitbreken (uit de
gerangenis) ; overstroomen (van rivieren4; fig. uitbarsten, uitbreken, ontstuan; zich openbaren (van sickten ens.).
AUSBREITEN, va. uitbreiden, uitstrekken ; ontvouwen,
ruchtuitopreiden ; fig. verbreiden, verspreiden,
vrf.
baur maken; voorlplanten, uitbreiden. SICH
zich uitbreiden; fig. zich uitbreiden, zich uitstrekken ;
zich verspreiden. ".. BRE1TUNG, 1. uitbreiding ; fig.
verspreiding, roortplanting, v.
AUSERENNEN, va. et n. uilbranden; verbranden; (ran
va. i4itbrengen; doen nitrutty) udgaan.
komen, uitbroeijen; fig. bekend maken, ontdekken,
verspreiden; eine Gesundheit -, een toast instellen.
AUSBRUCH, tn. witbreking, .ultbarst.ng, took fig.), v. ;
Zulu - kommen, .uitharsten.
door het water reinigen, broejen.
AUSERUHEN, va.
"...BRGTEN, va. uitbroeden, uitbroejen ; fig. iets kwauds
V11. oph .uden uit te broeijen.
brouwen, - smeden.
* ...BUCHSEN, va. van binnen met eon ijzeren hoepl
platstrijkent. een nand
ELY, va.
besluan.
ens.). "...BUB NEN; vs. een mijnput beplunken.
AUSBUND, ni. fig. het Neste, voortreffelijkste, uitmuntendste, het puikje; ein - aller Schellite, een awls*.. BUNDIG, a. et adv. uitnemend, uitmuntend,
buitengemeen. "...BURGER, nt. burger die huiten de
stud of in de voorstad woont, ni. * ... BURSTEN, va.
ultborstelen, uitschuijeren. "...BUSCH EN. va. struiken
%a. boeten.
uitroeijen, wieden.
va. geheel
radikaal genezen.
A US DAMPFEN, vs. uitdampen. uitstoomen, .nitwasemen;
ophouden te dampen. "...DiiMPFEN, va. blusschen, sinsren, dampen; (44) rossen door rook uit hunne holen
rerdrijven.
va. (een dier) ontweijcn. * ...D AuERN, va. et n. verduren; uithonden, rothurden. -, o. I
"...DAUER, f. verduring; volha•diny, v. *...DAuERND,
a. et ado. volhardend.

a. rekhaar, uitzettend,veerkrachtig ; buigscum, smedig, smeedbaar Ivan metalen). " - K BIT, f.
uitzettingskracht,uitzetbuarheid,rekbaarheid,veerkracht;
buigzaantheid, smedigheid (van metalen), v. * ...DEHNEN,
va. uitspannen, uitrukken, uitbreiden ; rerwiiden, verlengen. slat
vrf. sick uitsetten, - uitstrekken;
-, breeder worden; toegeven, rekken. - D, a. uitrekkend, uitspannend. "...DEHNUNG, f. uitspannzng,uitrekking, uitbreiding, uitzetling ; uitgestrektheid; fig.
rrijheid, mimic; (2.2) spanning (der zenuwen), v.
"...DENK EN, va. uildenken. bedenken.rersinnen. "...DEUTEN, va. uitduiden, beduiden. "...DICHT EN, va. uitdenken, verzinnen; (426) (een schip) digt maken, kalfaten.
...DIELEN, va. beplanken. met planken heleggen. "...DI ENEN, va. zijn tijd uitdienen, withouden. a ...DONNERN,
wimp. uitdonderen, ophouden met.donderen. * ...DORREN,
vn. dor warden, .uitdroogen, verdorren.
REN, va.
uitdroogen, droogen. "...DORRUNG,
RUNG, f. nitdrooging-, verdrooging, v. "...DRECHSELN, va. uitdraaijen (op de draaibank). "...DR EH EN, va. uitdraaijen;
uitwinden. "...DRESCHEN, va. et n. uitdorschen; ophouden met dorschen.
AUSDRL-CK, In. uitdrakkzng, bewoording, v. gezegde, o.
-EN, va. drukken, op-, afdrukken; fig. uitdrukken
(door woorden).
vn. ophouden met drukken, den druk
voleindigen. *...Dnii etcEN, va. uitdrukken, uitpersen;
door drukken uitblusschen ; fig. (beler AUSDRUCK EN),
KLICH, a. et adv.
uitdrukken door woorden.
uitdrukkelijk, voorbedachtelijk. "...DRUCKSVOLL, a. et
adv. nadrukkelijk, krachtig. * ...DRUCKUNG, f. uitdrukking, uitpersing, v.
AuSDRUSCH, tu. uitdorsching, v.; uitgedorseht graan, a.
AUSDUFTEN, vn. uitdampen, uitwasemen ; zich verspreiden (van reuk of gear). * ...DO FTEN, vn. doen uitwasemen. * ...DI.IFTUNG, "...DOFTUNG, f. uitdamping.' uitwasewing, v. "...DULD EN, va. verduren.
AUSDuNs'TBAR, a. voor ultwaseming vatbaar. * ...DUNSTEN,
vn. uitwasemen, uitdampen. *...DaNsTEN-, va. et n. doen
uitwasemen; uitdappen.
A USECKEN, va. met hoeken uitsnijden. "...EGEN, va. uitleggen.
AUsEINANDER, adv. ent -, van elkander, afzonderlijk;
brisgen, - thun, scheiden, alsonderen;
gehen, uiteenguan, scheiden;
legen, - nehmen, nit elkander
do.m, - nethen; - setzen, nit -, ran elkander zetten;
fig. ontwarren, ophelderen, oplossen, verklaren, ontleden; - sperren, - ziehen, uit -, van elkander spreiden,
- trekken. " - SETZUNG, f. fig. onlwarring, ontwikkeling,
oplossing, v.
AUSEISEN, va. het ijs uitnemen ; - losnzaken. "...EITERN,
vs. ophouden met etteren.
AUSERKIEsEN, va. uitkiezen. * ...ERKOREN, a. uilverkoreit. "...ERLESEN, va. uitlezen, uitkiesen.
p. et a.
nitgelesen. "...ERSEHEN, va. verkiezen, de voorkeur
geven. ".. ERWOHLEN, va. nit-, rerkiezen; die Auserwshlten, de uitverkorenen. ...UNG, f. house, v.•
ELN, va. nitrafelen.
AUSESsEN, va. uit-, opeten.
SICH - , vrf. uitglippen (van den dread nit de ?maid).
AUSFAHREN, va. (een weg door reel ripen) bederre.,,
uitholen ; uitvoeren (waren). *-, vn. nit rijden uit
raven gaan ; uit-, wegrijden; uitglijden; tig. uitslag
hebben (op de huid) ; (67) nit de groeve stijgen.
n.
het uitrijden, uitvaren; uitslag, at. "...FA HRT, f. het
rertrek ; koets-, stulpoort ; uitzeiling uit eene zeeengle, v.
AUSF ALL , In. (6S) uitral; (91) inral met den degen, m.
*-.e.FoRTE, f. (113) sluippoort, v. *-EN, vn. uitvallen;
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een uitval doen ; (91) een sleek of stoot toebrengen ; ontaarden (ran planlen enz.) ; fig. uilvallen,
slecht ui‘vallen, sla•
goed
loopen; gut - , schlecht
(een lid) verstuiken.
gen, mislukken. SICH
AUSFALTEN, va, uit de vouwen doen, onivouwen, ontplooiJen. "...FANGEN, va. ledig visschen. "...FURBEN, va.
de laatste verf aan de stolen geven. "...FASEN,
vrf. uitrafelen.
"...FASELN, * ...FASERN, va. SICH
"...PAULEN, vn. rotten, inwendig rotten. * ...FECHTEN,
va. et n. met den degen verelfenen; ophouden met
vechten. "...FEGEN, va. uitvegen. "...FEGER, M. Uitveger, m.. -INN, f. uitveegster, v. * ...FEILEN, va. uitvijlen ;
fig. beschaven (een werk). "...FENSTERN, va. doorhalen, hekelen. "...FERTIGEN, va. uitvaardigen, afzenden.
* ...FILZEN, VP met tilt beleggen; fig. doorhalen, den
mantel uilvegen. k ...FINDEN, va. uitvznden, opsporen,
ontdekken,uitvinden,verzinnen. "...FINDIG, adv. - ifiaehen,
uitvinden, opspore.z; einen - machen, den schuilhoek,
het verblijf van iemand eindelijk ontdekken. "...FISCHEN, va. et n. Op-, uitvissed.en; ledig visschen; ophou•den met visschen. "...FLATTERN, ‘a. uitvliegen ; het
nest verlaten. "...FLECHTEN, va. ontvlechten, losmaken.
* ...FLEISCHEN, va. het vleesch van eene huid afsnijden ; eene gelooide huid afschaven. *...FLEiscHmEssER,
n. (58) schaafmes, O. "...FLICKEN, va. luppen, versteln. —LNG, f. het versiellen, vermuken,
' len, stoppen.
lappen; lupwerk. "...FLICKER, m. lapper, in. "-INN,I. lapster, v. "...FLIEGEN, vn. uitvliegen ; fig. het nest verlaten.
"...FLIESSEN, vn. uitloopen, uitstroomen, uitwateren,
uitvioeijen, (ook fig.); uitstrulen. "...FLOHEN, va. vlooijen, vlooijen vangen.
AUSFLUCHT, f. ontrltigting ; fig. uitvlugt, verschooning, v.
omweg, M. "...PLUG, as. het uitvliegen ; uitvlugt,
vlugt, v. *...FLUBS, m. uitwatering, waterloozing, nitstrooming, uitvloeijing, v.
AUSFORDERN, va. uitclagen; (46) troef spelen.
DERN, va. (67) bewerken, ontginnen. ...UNG, f. ontginning, V. "...FORDERER, m. uitdager, M. "...FORDERUNG,
uitdaging, V. - SBRIEF, m. ultdagingsbriel, in.
f.
* ...FORSCHEN, v. vitvorschen, na.Cporen, oniclekken;
iemand uithooren. "...FORSCHER, m. uitvoreinen
ocher, m.
AUSF/I AGEN, va. uitvragen. * ...FRESSEN, VS. uitvreten.
* ...FRIEREN, Vn. doorv•iezen. "...EUCHTELN, va. met
'de klieg van den degen tuchtigen.
AUSFiiHRBAR, a. uitvoerlijk, doenlijk. "-KEIT, f. nitf. uitvoer, M.
voerlijkheict, v. "...FUHR E,
-DECLARATION, f. tolbriefje, o. .1`...FaHREN, va. nit-,
vervoeren (rzaar buitenslands) ; (22) afdrijven;
fig. uit-, volvoeren, verrigten, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven ; (eene stof) behandelen; in regten yervolgen, volkomen bewijzen. "...Fi.IHRLICH, a. et adv.
nal oerig, wijdloop:g, breedvoer , g ; .uilvoeriglijk, OMbre2dvoerigheid. v. * ...FOHRstandiglijk. - KEIT,
UNG, f. nit-, volvoering, volbrenging, vervolging in regten; uitbreiding eens onclerweeps ; (22) aldr,jving, V.
- SWEGE, m. pl. (22) ontlasters, ni. sly.
AUSFULLF.N, va. vollen; op-, aanvullen; uitgieten, ontledigen ; (met aarde) aanvullen. k ...FGLLUNG, f. opvulling, V. -swowr, n. (g u s) stopwoord, 0. * ...FC,TTERN,
va. (de beesten) goed voe'ren, voederen, vet maken;
(eene haverkist COO.) ledig voeren.
AUSGABE, I. uitgave, verteezng, v. ; inleg, m. kosten, m.
uilgave (van een boek, v. "...enHREN, vn. uitgisten.
AUSGANG, in. uitgang, nitiveg, at. uitkomst, v. ; uitgang
(van een wooed), us. ; gevoly, o. uitkomst, v. afloop,nzt-
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slag, m. ontknooping, v. einde, o. ; afloop, m. uitwatering,
v. ; uitvloeisel (van den H. Geest) o. ; der erste - einer
Wtiehnerinn, kerkgang eener kraamvrouw, m.; der gesluiptrap, bijzondere uitgang, m, * - SZETTEL,
heime
M. nit-, vervoerbiljet, o. * - szoLL, m. uitgaand regt, O.
AUSGiRBEN, vn. et a. ophouden met looijen, fig. afrossen. * ...GaTEISEN, n. wiedijzer, -mes, o. * ...GUTEN, va.
wieden, uitwieden. * ...GATTERN, va. uitvorschen.
AUSGEARBEITET, a. doorwrocht, uitgewerkt.
AUUGEBEGELD, II. klein geld, zakgeld, o.
AUSGEBEN, va. verteren, geld uitgeven; (een bevel) latest
uitgaan; uitdeelen, uitgeven (brieven enz.) ; (een boek)
uitgeven; (46) teene kaart) uitspelen; (zich voor jets) uitgeven. *-, vn. opbrengen, opleveren. "-, n. (44) het blaffen. "...GEB ER, m. uitgever, uitdeeler ; ho fmeester, huishouder ; trekker (eens wissels), M. - INN, f. uitgeefster,
huishoudster, v.
AUSGEBOT, n. (96) inzet, inleg, m. ; bod, o.
AUSGEBUNG, f. uitgeving, uitdeeling, v.
AUSGEBURT, f. voortbrengsel, 0.; misgeboorte, v. "...GEuitgediende. vernzinkte solDIENTER (EIN), m. oude
uitdaat, M. "...GEHACKT, a. - e Arbeit, uitgehakt
uitgekizipt werk, o.
gesneden
AUSGEHEN, vn. uitgaan,.. verschieten (van kleuren) ; uitgaan (van vlekken, van het vuur); uitvallen (van harm); zich verliezen ; ten einde loopen ; eindigen ; ophouden to gisten (van deeg); verkocht zijn ; uitvloeijen
(van den H. Guest) ; frei
onbeboet blijven; leer - ,
niets bekomen; auf etwas - , op iets uitgaan, iets bedoelen; acts - and eingehen, in- en uitgaan, dikwijls
va. (44, 67) opsporen, opzoeken.
bezoeken.
AUSGEIZEN, va. de uitspruitsels van de tabaksplant wegnenzen.
AUSGELASSEN, a. et adv. fig. uitgelaten, dartel, losbandig, buitensporig, -lijk. " - HEIT, f. uitgelatenheid, losbandigheid, buitensporigheid, v.
AUSGELEGTE ARBEIT, f. ingelegd schrijnwerk, o.
A USGELERNT, a. uitgeleerd ; fig. listig, slim. "...GEMACHT,
a. udgemaakt, beslist. * ...GENOMINIEN, a. adv. et prep.
uitgenomen, behalve. "...GEPEITSCHT, a. gegeeseld en
weggejaagd ; verloren (aanzien) ; fig. afgezaagd, sod.
"...GESCHLAGEN, a. uitgeslagen, vol puisten. " — GEWACHSEN, a. gebogcheld, bultig. "...GEWANDERTE, m.
uit,ezvekene, landverhuizer, m. * ...GEZACKT, a. - e Arbeit, getand week, o. ".. GEZEICHNET, a. onderseheiden,
uitmuntend ,uitstekend,voornaam, aanzienlijk; beschreven.
AUSGIEBIG, a. voordeelig, winstgevend.
AUSGIESSEN, va. uitgieten, slitstorten, (ook fig.) ; blusschen
met water ; fig. zijn hart uitstorten, uitboezemen.
AUSGLdTTEN, va. glad strijken. "...GLEICHEN, va. gelijk
effen mak.en; fig. eene zwarigheid uit den weg ruimen ;
(een verschil) veregenen, schikken. "...GLEICHUNG, f.
gelijk-, effennzaking; fig. sehikking, v. -SMaNZE, f.
paijement, u. pasmunt, v. *...GLEITEN, "...GLITSCHEN,
va. nitglijden. uitglippen. * ...GLGHEN, va. uilbranden,
gloeijen. "...GRABEN, va. uit-, opgraven, opdelven; nitf. uit-, opgraving, opdelving ;
holen ; graveren.
uitholing, v. "...GRaTEN, va. de grater uitizemen.
va. tanden aan een barn Timken.
"...GRUSSERN,
"...GRuRELN, va. navorschen, doorgronden. "...GRUNDEN
va. ?titvorschen.
AUSGUSS•, m. uitgieting, uitstorting, v. ; het uitgegotene,
uitgietsel, 0.; gootsteen, in.
AUSGYPSEN, va. bepleisteren. * ...HACKEN, va. uithakken,
uithouzven; .ultsnijden, -knippen (op stoffen); vleesch
tenikakoop uithakken.
* ...11AZEN, va. nit-
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haken. * ...HALFTERN, Va. den halster afdoen. * ...HALTEN, va. uithouden, lijden, dulden, verdragen, uit-,
doorstaan, verduren ; zijn tijd uitblijven ; einen Ton -,
(109) een toon aanhouden, -urthouden. -, vn. duren,houden ; volharden. ...UNG, f. het aan-, uithouden; volharding, v. "...litiMMERN, va. uitslaan met den hamer.
* ...115NDIGEN, va. uit leveren, uit handengeven.*...HANG,
m. uitkraming voor een winkel, v. * ...11tiNGEBOGEN, m. (10) loon-, pronkblad, o. k ...HANGEN, vn.
va. uithangen,
uithangen, uitgehangen zijn.
ten toon hangen; uitkrumen, uitstallen; (eene deur)
uitnemen. "...HARREN, vn. volharden, uithouden. -D,
a. volhardend.
AUSHAUCH, tn. uitademing ; fig. uitdamping, v. *-EN,
va. et n. uitblazen; uitademen; fig. uitdampen; den
letzten Athena -, den adem uitblazen, den geest -, den
laatsten snik geven.
AUSHAUEN, va. uithouwen, -hakken, -holen ; beeldhouwen, beeldsnijden; (een boom) uithouwen ; (een woad)
iemand geeselen.
dunnen; (115) uithakken; einen
AUSHEBEN, vs. uithe/fen, uitligten, uitnemen; (wijn met
den hevel) tappen; (krijgsvolk) ligten. "...HEBESPAN,
m. (10) zetlijn, v. zetspaan, m. * ...HEBUNG, f. uitneming ; ligling, v. * ...HECHELN, va. (het vlas) genoegzaam hekelen; fig. hekelen, doorhalen. "...HECKEN, va.
uitbroerjen ; fig. verzinnen. * ...HECKEZEIT, f. legtijd,
m. * ...HEILEN, va. et n. in den grond genezen, heelen.
...UNG, f. volkomene radikale genezing, v. "...HEIZEN,
va. ter dege stoker. * ...HELFEN, vn. einem -. iemand
er uit helpen, ondersteunen. ...uNG, f. hulp, v. bijstand,
va. den
m. * ...HELLEN, va. ophelderen.
ketting van het rad doen. * ...HoHLEN, va. uitholen.
va. beleedigen, beschimpen, bespotten.
"...HOKEN, va. in het klein verkoopen. * —HOLEN, va.
uittrekken (de hand, den arm om te werpen, te
slaan) ; aanzetten (tot springen of loopen) ; weit -, van
va. (iemand uithoohet begin ophalen (een verhaul)
ren. * ...HOLZEN, va. dunnen (een bosch). *. .HORCHEN,
va. afluisteren. * ...HOREN, va. et n. uithooren (uitvragen); uithooren (tot aan het einde toe hooren of
aanhooren).
AUSHUB, rn. uitlezinq, uitkipping ; ligting, v. * ...HaLsEN,
va. uitdoppen, pellen. "...HUNGERN, va. uithongeren.
* ...HUNZEN, va. uitschelden. "...HUSTEN, va. et n.
uithoesten.
va. uitwieden.
AUSJAGEN, va. er uit jagen.
"...JOCHEN, va. het juk afnemen.
AUSKALBEN, vn. niet meet. kalven. * ...KUMMEN, va. uitkammen. "...KAUEN, va. et n. wel doorkaauwen ; ophouden met kaauwen. * ...KAUFEN, va. uitkoopen, alles
koopen; fig. spaarzaam zijn (met den tijd), dien wel
besteden. "...KEHLEN, va. (13) uitholen, voren groeven.
* ...KEHREN, va. uitvegen, vegen, schoonmaken. "...KEHRER, In. uitveger, rn. -INN, f. uitveegster, v. "...KEHRICHT, n. vuilnis, veegsel, 0. * ....KEIMEN, vn. kiemen,
schieten. * ...KELTERN, va. uitpersen (druiven).
BEN, va. uitkepen. "...KERNEN, va. de kern -, de pit
uitnemen. * ...KESSELN, va. den norm van een ketel
vn. opgeven. * ...KLAGEN, va. geregtelijk vervolgen.
houden met klagen. *...KLAGUNG, * ...KLAC;E, f. (83)
onderzoek, o. * ...KLUREN, va. et n. ophelderen, opklaren. * ...KLATSCHEN, va. met handgeklap uitjouwen;
uitpraten,
vn. ophouden met uitjouwen, - met praten. "...KLAUBEN, va. uitpluizen ; de kernen uit noten
haler; fig. uitdenken. *...KLAUBER, in. fig. vitter,
woordenzi I ter, m. * ...KLEEE$, * ..•KLEIBEN, va. met
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papier beplakken.
va. uit-, ontkleeden. SICH vrf. zich uit-,zich ontkleed en. "...KLEISTERN,
va. van binnen met stijfsel of pap bestrijken, plakken.
"...KLOPFEN, va. uitkloppen, uitslaan; fig. afrossen.
"...KLtiGELN, va. doorgronden, uitdenken (door vele bepeinzingen). "...KNAUPELN, va. uitpluizen. * ...KNEBELN,
va. ontknevelen. "...KNETEN, va. ter deeg kneden.
"...KOCHEN, va. uitkuken, gaar koken; door koken zuiveren.
vn. overkoken; ophouden uitscheiden met
koken. "...KOMMEN, vn. uitkomen ; fig. uitkamen, uitlekken; ontstaan !van brand) ; wit etwas -, met iets
uitkomen; mit einem -, 'net iemand oterweg kunnen.
n. het noodige, inkomen, bestaan, o. kost, m.
* ...KORNEN, va. de korrels uitdoen. uithalen. "...KOSTEN,
va. at proevende uitkiezen, ledigen. * ...K8THEN, va.
(86) het kogelgewricht boven den hiel verstuiken.
* ...KRAGEN, va. (13) uitstekend maken. * ...KRAMEN,
vs. uitkramen, (ook fig.). "....KRATzEN, va, uitkrubben.
"...KRIECHEN, vn. uitkruipen, voor den dag komen.
AuSKUNDSCHAFT EN, va. uitrorschen, be-, verspieden,
op kondschap uitgaan, recognosceren. * ...ER, m. bespieder, zendeling, verspieder, spion, spie, m. * ...UNG, f.
uit-, navorsching, nasporing, v.
AUSKUNFT, f. het noodige, het inkomen, bestaan ; inlichting, verklaring, v. ; berigt ; middel, o.
AUSKtiNSTELN, va. door kunstvlijt uitvinden; kunstmatiglijk bewerken. * ...LACHEN, va. et n. uitlagchen.
* ...LADEN, va. uit-, ontladen, lossen, ontschepen ;
(13) uitspringend maken. * ...LADER, on. uit-, ontlader;
(73) geleider, m. "...LADEZEUG, n. (68) kogeltrekker,
no. * ...LADUNG, f. uit-, ontlading, loosing, ontscheping ;
(13) uitspringing, v. * ...LADE, f. uitbetaling, uitgave,
v. verschot, o. ; toonbank, v.
buiAUSLAND, n. vreemd land, buitenland, o. ; im
tenslands. * ...LUNDER, m. buitenland !r, uitlander, vreemdeling, on. -INN, v. buitenlandsche -, vreemde vrouw, v.
"...LaNDISCH, a. buitenlandsch, uttheemsch.
AUSLAUGEN, vn. uit-, toekomen, genoeg hebben. "...LAPPENN, va. langzaam uitslurpen, leppen.
AUSLASSEN, va. uitlaten; (boter ens.) uitsmelten; (een
kleed) uitleggen; (een woord, een regel ens.) uit-,
weglaten, overslaan; (een bevel) laten uitgaan. slog
- , vrf. zich uit laten ; zich verklaren. *...LAssuNct, f. uitlating ; uitlegging (van een kleed) ; uit-, weglating, v.
-SzEICHEN, n. (98) uitlatingsteeken, o.
AUSLAUF, no. het uitloopen, waterlozing, uitwatering, v.
mond; uitgang, uitweg, m. uitkomst ; afvaart, afreis,
v. vertrek, o. ; uitzeiling (uit eene zeeengte); winst,
opbrengst (van zoutwerken) ; (13) uitspringing, v. "-EN,
vn. uitloopen (in alle beteekenissen) ; (13) vooruitsteken, uitspringen; (10) uitloopen, meer plaats beslaan.
SICH
vrf. zich doorloopen, beweging maken ; zich
va. (67) kruijen, vervoeren. * ...LaUFER,
vergrooten.
m. boodschaplooper, keukenjongen, Ea.; (53) uitspruitsel, o. spruit, loot, v.
AUSLAUGEN, va. uitloopen. * ...LAUSEN, va. voy. LAUSEN.
"...LaUTEN, va. uitluiden. * ...LEBEN, vn. ophouden te
leven. * ...LECKEN, va. et n. uitlikken; uitlekken.
* ...LEEREN, va. ledigen; ruimen, ontruimen.
AUSLEGBN, vs. uitleggen (te koop of ten loon leggen),
uitstallen; (een schip) op de reede soar anker leggen;
(voor iemand) betalen, voorschieten; ingelegd werk maken ; fig. uitleggen, verklaren ; ubel -, gut -, ten
goede -, ten kwade uitleggen. * ...LEGER, m. uitlegger,
verklaarder, m. * ...LEGUNG, f. uitstalling, v. ; voor-

schot, o. ; Sg. uitlegging, verklaring, v.
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uitleenen ; verhuren.
m. uitleener ; verhuurder, m.
uitleenster ; verhuurster, v.
* ...LENKEN, va. uitwijken, uithalen (met een rijtuig).
AUSLERNEN, va. et n. uitleeren; ten einde
zijn tied
uitleeren ; einen
iemand door en door kennen; (een
jongen) zijne leerjaren uithouden. * ...LESEN, va. et n.
uitlezen, uitzoeken, uitschieten ; ten einde lezen. * ...LESER, m. uitlezer, uitzoeker, in. -INN, f. uitleester,
lompenleester, v. "...LICHTEN, va. dunnen (een bosch).
AUSLIEFERER, m. leveraar, uitleveraar, m. * ...LIEFERN,
va. overleveren; overgeven, ter hand stellen.
* ...LIEFERUNG, f. uit-, overlevering, levering, v. * ...LIBGEN, vn. rusten (van wijn enz.). wachtschip, o. uitlegger, m.
AUSLOCHEN, va. doorboren; inkerven. "...L6CHERN, Va.
doorboren, gaten waken. "...LOCKEN, va. uitlokken,
uitvragen, uitvorschen. * ...LOHEN, va. opkoken, ontlaten. * ...LOHNEN, va. den arbeidslieden hun dagloon
betalen. * ...LOOSEN, va. uit-, verloten. * ...LOOTSEN,
va. (126) uitloodsen. * ...LOSEAR, a. losbaar.
EN, Va. blusschen, lesschen, uitblusschen ; uitlesschen,
dempen; uitwisschen, uitdoen, doorstrepen, doorhalen ;
vn. uitgaan (van
(eene schuld) afdoen, aflossen.
licht, vuur enz.) ; sterven. *...LbscinicH, a. blusch-,
leschbaar; uitwischbaar. *...LbscHumt, f. uitblussching ;
uitwissching; glossing (eener schuld), v. * ...L6SEN, va.
losmaken, lossnijden en uitnenzen; fig. vrij-, loskoopen,
inlossen; vrijhouden. * ...LOSUNG, f. loosing, inlossing,
vrijkooping ; verlossing, v. ; losgeld, o. * ...LUFTEN, va.
uitluchten, luchten.
AUSMACHEN, va. uit-, wegmaken ; uitdoen (vlekken enz.);
uitnenten; (noten) doppen, bolsteren ; (peulvruchten)
uitdoppen; fig. beslissen ; afdoen ; overeenkomen, bepalen, schikken; bezetten (versieren); uitschelden. *-,
vn. zamengesteld zijn, bestaan; uitmaken, bedragen,
beloopen op; das 'mat Mats aus, daar is niets aan
gelegen.
AUSMAHLEN, va. et n. uitmalen. * ...MALEN, va. eene
schilderij voleindigen ; versieren, afzetten (met kleuren).
f. afzetting (met kleuren), v. * ...MALER,
In. afzetter, kleurder (van kaarten enz.), m. * ...MARKEN,
va. afpalen. * ...MARSCH, m. uittogt, in. vertrek, o.
-MEN, vn. uitmarscheren, uittrekken. * ...MfiSTEN, va.
zeer vet mesten.
AUSMATRATzEN, Va. met matrassen voorzien, - bekleeden. * ...MAUERN, va. inwendig met metselwerk voorzien. "..IVEISSELN, va. met een beitel uitholen, nitgraven. * ...MELKEN, va. uitmelken. * ...MERGELN, vs.
uitmergelen. * ...MERzEN, vs. uit sch iet en ; fig. uitsluit en ; (een woord) buiten gebruik brengen, verbannen. ...UNG, 1. verbanning (van een zeoord), v.
"...MESSEN, va. meten, uitmeten (bij de el) ; in het klein
verkoopen, roeijen, peilen. toe-, afmeten. ...uNG, f.
het meten, de mast; roeijing, peiling ; uit-, afmeting,
v. * ...MESSER, m. meter, landmeter, m. * ...MIETHEN,
va. van mest reiniva. nit-, onderhuren.
gen, den mest uitwerpen ; fig. een aantul fouten verbeteren. * ...MITTELN, va. uitvinden bemiddelen.
* ...MEUELIR EN, va.stofieren,nzeubileren.*
EN, va. marten. * ...MuSTERN, vs. uitschieten ; zuiveren uitmonsteren, a fdanken (soldaten).
Aus.NAGEN, va. uilknagen.
va. et a. stikken,
borduren; ophouden net naaijen. "...NAHmE, f. uitneming, witsluiting ; voorbehouding, v. "...NEHmEN, va.
uitnemen, uithalen (in alto beleekenzssen) ; fig. uitzoncleren. SICH
vrf. uitz.ien, eene uitwerking doen.

va. et adv. uitnemend, uitmuntend, uitgezocht ; buitengewoon. va. met kleine teugen uitdrinken.
AUSPACKEN, va. uit-, ontpakken, een pak opendoen.
* ...PACKER, m. uit - , ontpakker, m. * ...PARIREN, Va.
afweren. k ...PAUKEN, va. met paukgeschal bekend maken ; fig. afrossen. * ...PEITSCHEN, va. geeselen en wegjagen. va. palen inslaan, heijen ; met palen
bezetten. —1311G, 1. hei-, paalwerk, o. * ...PFUNDEN, va.
panden in beslag nemen. f. mbeslagneming,
panding, v. '...PFEIFEN,va. et n. uitfluiten. * ...PFLANZEN, va. verplanten,planten ; uit de potten doen. * ...PFLAS TERN, va. plaveijen. * ...PFLiiGEN,va. uitploegen. * ...PICHEN,. va. bepekken. * ...PLAPPERN, va. klappen, uitbabbelen. * ...PLATTEN, va. plaveijen. "...PLUTTEN, va.
uitstrzjken. * ...PLATZEN, va. plotseling uitvallen, uitbarsten. "...PLAUDERER, m. pruter, babbelaar, m.
* ...PLAUDERN, va. et n. uitbabbelen. ...TING, f. gesnap, gebabbel, o. * ...PLUNDERN, va. uitplunderen.
* ...POCHEN, va. door kloppen en geraas beschimpen;
uitjouwen (een akteur ens.). va. polijsten.
* ...POLSTERN, va. met kussens of matrassen voorzien.
* ...POLTERN, vn. uitbulderen, uitrazen. * ...POSAUNEN,
va. uitbazuinen, (ook fig.). * ...PWGEN, va. muntslaan ;
f.
door het stempelen duidelijk uitdrukken.
duidelijke stempeling, v.
het muntslaan; goede
"...PREDIGEN, vn. et a. de predikatie eindigen ; verspreiden, bekend ruchtbaar maken. * ...PRESSEN, va.
uitpersen, uitdrukken; afpersen. * ...PUMPEN, va. uit-,
ledig pompen. * ...PUNKTIREN, va. door de stiprekenkunde uitvorschen. "...PUTZEN, va. schoonmaken; uitvegen ; opschikken, openaken ; (het licht) uitsnuiten ;
fig. (iemand) scherp berispen. * ...PUTZER, m. schoonmaker, na.; fig. berisping, v. *...carirrscuRN, va. uitdrukken.
AUSRADIREN, va. (het geschrevene) uitkrabben, uitschrappen. "...RASEN, vn. uitrazen, (ook fig.). "...RASTEN, vn.
of-, uitrusten. "...RAUCHEN, va. uitrooken (eene pijp).
vn. ophouden to rooken. * ...RaUCHERN, Va. rooken,
berooken; welriekend maken; uitrooken. * ...RAUFEN,
vs. ultplukken; uitwieden. * ...RAUHEN, va. noppen.
* ...RauMEN, va. opruirnen; wegschaffen ; ruimen, tedig
maicen. * ...RaUMER, m. rainier, uitruimer ; krasser, kogeltrekker, krabber (werktuig), m. * ...RAUPEN, va. (boomen) van rupsennesten zuiveren. * ...R4USPERN, va.
SICH vrf. een weinig kugchen en spuwen.
nl. uitrekenaar, m.
va. uitrekenen. *...RECHNER,
* ...RECHNUNG, f. uitrekening, berekening, v. * ...RECKEN, va. uitrekken; uitstrekken.
AUsREDE, f. uitspraak, voordragt ; uitvlugt, v. voorwendsel, o. ; ijdele verschooning, v. " - N, va. uitspreken,uitdrukken; uitboezemen. lucht geven ; uitpraten,afraden.
vrf. uitepreken (zijne retie eindigen);
vn. SICH
(woorden) uitspreken; trachten zich teverontschuldigen.
AUsREGNEN, vimp. uitregenen, ophouden met regenen.
"...REHDEN, va. (een schip) uitrusten. * ...REIBEN, va.
uitwrijven. "...REICHEN, vs. genoeg toereikende zijn.
* ...REINIGEN, vs. zuiveren. "...HEISE, f. vertrek, a. - N,
vs. uit-, afreizen; niet meet reizen.
AusREISsEN, va. uitschelden, -rukken, -trekken, -halen,
- roajen. * -, vs. bersten, splijten, uit elkander gerukt
gescheurd worden ; fig. ontelugten, wegloopen, deserteren ; op hol taken (van paarden). "-, n. vluqt, v. het
wegloopen. "...REisSER, m. weglooper, deserteur, vlugteling , Ill. * .,.RE1SSUNG, f. uitroeijing ; (36) uitrukking,
ontworteling, v.
"...NEHMEND,

AITS.
AUSREITEN, vn. et a. uitrijden (te paard) ; (een, paard)
afrijden. "...REITER, m. deurwaarder, geregtsdienaar
(le paard), fn. * ...RENKEN, va. verrekken, verstniken.
* ...REuTEN, va. uitroeijen. * ...RICHTEN, va. efren
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AusscHLAG, tn. (96) eerste slag ; doorslag (van eene
weegsehaal), M. ; voorjaarsspruitjes (van boomen), o. ma.;
uitslag (op de huid), ni.; fig. uitslag, m. einde, gevolg ;
booing, o. *-EN, va. uitslaan, er uit slaan; plat
slaan ; uit elkander slaan; inslaan; beslaan, vodren,
bekleeden ; galonneren : (eene /c•nter) behangen ; fig.
n;et w llen aannein3n, w,igeren. -, vn. beginnen te slaan,
den eersten slag doen ; (van paarden enz.) uitslaan
(van vuurwerken en zangvogoltjes) uitslaan, net meet
slaan, niet sneer zingen nithaten: uitslaan (van de
huid en ann de maren); uiteallen, afloopen ; das - der
Pferde, het achteruitslaan der paarden. "...SCHEMER,
m. aanvaller, in. "...SCHLAGUNG, f. weigering, v.
AUSSCHL5 AMEN, va. uitbagoeren. "...SCHLEIFEN, va. nitslijpen, hol stijpen. "...SCaLIESSEN, vn. ttit-, buiten
sluiten ; een gevang cne ontboeijon; fig. uitsluiten, uitzonderen; (10) aank,o9;jen. "...SCHLIESSLICH, a. et
adv. uitsluitend ; uitslaitenderw;jze, bij uitsluiting.
"...SCHLIESSUNG, f. uitsluiting, v. ; kerkelijke ban. in.
* ...SCHIAPFEN, vn. onfltliken.ontsnappen. "...SCHLSRFva. nitslorpen, uitstorpen. *...scHucsS, in. uitslaiting, ititz)ndering, V.
mit - , bchalve, tagezonderd.
* ...SCHM3HEN,"...SCIDViLEN,va. stitschelden.*...ScH3fAuCHEN, vs. uitrooken. '...SCHNIELZEN, va. et n. nitsmelten. "...SCHMIEDEN, va. genoegzaam smeden, nitsmeden; (een gateiboef) onIketenen. * ...SCHMIEREN,
va. van binnen be•trijken, bepleisteren; na-, uitschrijven. "...SCHMIERER, m. nuchrijrer, letterdief, m.
* ...SCHMLICKEN, va. versieren, opsieren, opsehikken,
verfraaijen. "...SCHALLEN, va. ontgespen. * ...SCHNAPPEN, vn. losspringen. * ...SCHNARCFIEN, vn. uitsn ,rvol. zich,
ken. * .-SCHNAUBEN, vn. uitsnaiven. SICH
den nests snuiten. "...SCHNAUFEN, ".„SCHNAUBEN, va.
uitslapen. * ...SCHNIUZEN, va. uitsnuiten. "...SCHNEIDEMESSER, in. (39) voegmes, o "...SCHNEIDEN, va. nitsnijden: uitknippen; snoeijen (boomen) ; rtitsnjelen, bij
de el verkoopen. * ...SCHNEIDER, m. uitsnijder, in. -INN,
f. uitsn;jdster, v. "...SCHNEITELN, va. snoeijeu, besnoeijen (boomen).
AUSSCHNITT, m. uitsnijdinq, uitsnede, v.; verkoop bij
de el, - in het klein, m. *-MINDLER, m. verkooper

gelijk
refit maken; verrigten, uit-, volvoeren, volbrengen, bewerken ; eine Mahlzeit
een maattjd geven ;
einen Gruss
iemand eene groetenis brenoen einen
iemand schelden.
m. volvoerder, M.
* ...RICHTUNG, f. effenmaking uitvoering, volbrenging,
v. * ...RINGEN, va. et n. uitxringen; eene worsteling
eindigen; fig. sterven. *...RINNEN, vn. uitlekken.
"...RIPPEN, va. de stengels uit de tabaksbladeren doen,
strippen. "...RITT, m. het uitrijden; rid, M. * ...RODEN,
* ..,RADEN, va. (136) uitroeijen. uitrooijen (ook fig.).
* ...ROLLEN, va, uit-, ontrollen; (het koren) ziften.
* ...ROTTEN, va. uitroeijen, (ook fig.). * ...ROTTER, M.
uitroeijer, m. * ...RiiCKEN, vn. uitrukken.
A BSRUF, m. uitroep;ng, v. ; geregtelijke uitroep, ni. ontroeping, afkondiging ; openhare verkooping, v. * - EN,
va. et n. nit-, ontroepen bekend maken, ver-, afkondigen; nitroepen (uitschreeuwen). * - ER, m. - INN, f.
uit-, omroeper, -ster, m. v. * - uNG, f. voy. AUSRUF.
- SwORT,
n. (98) tusschenwerpsel, o. - SZEICHEN, n.
(98) uitroepings-, verwonderingsteeken, o.
AusnuFrEN, vn. SICH
vrf. uitrusten, rusten.
EN, va. uitronden. "...RUFFEN, va. plokken, de vederen
uittrekken. "...RUSTEN, va. (een schip ten oorlog enz.)
uitrusten, (ook fig.). "...RtiTTELN, va. uitschudden.
AUSSAAT, f. het zaaijen; zaaizaad, o. "...SACKEN, va.
uit een zak doen: zakken ledigen.
va. za•ijen.
AUSSAGE, f. uitspraak, getuigenis, v. * - N, va. uitspreken,
zeggen, belijden; verhalen; getuigen.
AUSSATZ, m. ttits/ag, m. ; melaatschheid, v. ; icanker (aan de
boomen) ; eerste biljartstoot ; (96) inleg,inzet, m.
a. melaatsch. -E, (EIN -ER), in. lazarus, ntelaatsche,
AUSSAI1FEN, va. uitznipen. * ...SAUGEN, va. uitzstigen;
fig. uitpatten, uitmergelen.
vn. ophouden met zuigen.
va. et n. genoegzaam zogen; met zogen ophouden. * ...SAUCER, m. uitzuiger ; fig. bloedzuiger, tn.;
(53) plant die op eene andere groeit, v. "...SCHABEN,
va. nitschaven. * ...SCHALEN, va. met plinten beslaan;
bij de el, m.
(oesters) opendoen. "...SCHULEN, va. schillen, uitpellen,
beeldsnijden.
"...SCHNITZELN, . va.
uitdoppen ; fig. (iemand) uitplanderen. "...SCHaMEN, • AUSSCHNITZEN,
* .-SCHNIIREN, va. oat - , losrijgen. * ...SCH6PFEN, va.
skit die Augen vrf. zich de oogen uitschamen.
uitscheppen, uitpatten. * ...SCHOSSEN, vn. uitspruiten,
"...SCHiNDEN, va. beschimpen, honen. -SCHANK, m.
uitloopen, knoppen. "...SCHoSSLING, m. spruitje, knopje,
tapperij, slijterij, v. "...SCHARREN, va. uitkrabben,
-graven. "...SCHARTEN, va. inkerven, kepen, tanden,
O. "...SCHOTEN, va. uitpellen. * ...SCHRAUBEN, va. nit - ,
ontschroeven.
uittanden.*...SCHATTIREN,*...SCHATTEN,va.schaduwen.
AUSSCHREIBEN, va. uitschriiven, na-, afschrijven; ten
"...SCHAUFELN,va. met de schopuitdoen. "...SCHaUMEN, v a.
einde schrijven; volutt schrijven (een naam enz) ; uitet n. (iets) met het schuim uitwerpen ; ophouden met schuischrijven, (door brieven atom bekend maken); beschrijmen. * ...SCHEIDEN, va. afzonderen, scheiden. * - SCHEISSRN, va. uitschijten. * ...SCHELLEN, va.
von, oproepen; (brandschattingen, belastingen) uitschrijomklinken.
* ...SCHELTEN, va. et n. uitschelden ophouden met
von. *-, vn. ophouden met schrijven. *-, n. ronclgaande
schelden. * ...SCHENKEN, va. uitschenken ; (sterken drank
brief, m.; uitsehrijving, v. "...SCHREIBER, in. na-,
enz.) tappen, in het klein verkoopen. "...SCHERZEN, va.
afschrijver ; letterdief, m. -Et, f. letterdieverij, v.
ophouden met schertsen. * ...SCHEUERN, va. nitgchuven.
"...SCHREIBUNG, f. af-, naschrift, o. ; - der Steuer,),
* ...SCHICKEN, va. uitzenden. "...SCHIEBEN, va. et n.
uitschrijving -, v. omslag aanslaq der belastingen, m.
uitschuiven; (96) uit-, eerst schuiven. * ...SCHIESSEN,
AUSSCHREIEN, va. et n. uit-, omroepen ; door veel overva. uitschieten ; het wild uit een wood schieten ; fig.
luid zingers zijne stem dwingen, - versterken ; ophouden
uitschieten; verwerpen.
vn. uitbotten. * ...SCHIFFEN,
met schreeuwen ; fig. (iemand) belasteren, uitkrijten.
va. et n. ontschepen, lossen; uilzeilen. ...UNG, f. ont* ...SCHREIER, tn. uit - , omroeper, m. * ...SCHREITEN,
scheping, tossing, v. ; vertrek, a. "...SCHIMPFEN, va.
va. afwijken, overtreden ; met stappen afmeten.* ...SC HRObeleedigen, beschimpen. * ...SCHIRREN, va. uilspannen
TEN , va. uitwerken, uitrollen (een vat nit een kelder);
(paarden). "...SCHLACHTEN,
va. slagten, villen.
doorknagen, uitholen. * ...SCHUPPEN, va. als schelden
"...SCHLACKEN, va. reinigen (metalen). "...SCHLAFEN,
snijden, bewerken; uitholen. "...SCHEiPPEN, va. met eene
vn. et a. uitslapen (genoeg slapen) ; uitslapen (een roes).
schop aarde en;. uitwerpen.
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Aussepruss, m. uitschot, uitwerpsel ; het beste,uitaelezene,
0. ; landatenden, afgevaardigden, gelastigden eener vergadering, m. my. kommissie, v. comite, o. *-TAG,
rn. rijks-, lunddag, no.
va. uitschudden. * ... SCHtITTEN, va. uitgieten. uitstorten, (ook fig.); sein Herz -, zijn hart
zich
open leggen, zich ontboezemen; sich vor Lachen
half dood lagchen. * ... SCHWINKEN, va. udspoelen.
* ...SCHwUREN, vn. uilzweren (eener wand). "...SCHWARMEN, vn. ophouden to zwermen; fig. uitrazen, uittieren.
"...8cRw ATzEN, va. uitbabbelen.
AussoiwEir, ni. afwijkinq (van de hoofdzaak), v. *-EN,
va. boogszvijze uitsnjden, - bewerken.
vn. fig. zich
buitensporig gedragen ; van zijn onderwerp afwijken;
raaskallen. -D, a. et adv. los, buitensporig, -lijk.
*•--UNG, f. buitensporigheid; afwijking van zijn onderwerp; raaskalling, v.
AUSSCHWEISSEN, va. (ijzer, stoat) aan elkander smeden; kalt
koud smeden. *...scHwEmmEN, va. uitholen ; uitspoelen. "...SCHWINGEN, va. wannen. * .., SCHWITZEN, va. et n. doen zweeten ; uitzweeten ; fig. vergeten.
* ...SEGELN, vn. uitzeilen.
AUSSEHEN, va. uitzien, tot het einde zien; afwachten;
sich etwas
kiezen ; sich die Augen -, zich blind zien.
*-, vn. schijnen, gelijken, het voorkomen -, de gedaante
hebben.
n. het aanzien. voorkomen. o. de gedaante,
ver uzlziende, gewigtig,
v. schijn, m. * - D, a. welt
belangrljk.
AUSSEIGERN, va. (67) echeiden (van melalen). * ... SEIHEN,
va. doorzijgen. *...8ntmEN, va. den honig zuiveren.
AUSSEIN, vn. tz,/
uitgebluscht
afwezig
gedaan
voorhij zijn; auf etwas
er op uit zijn; es ist aus
mit ihui, het is met hem ged,ran.
AUSSEN, adv. buiten. van buiten; von - her, van buiten.
f. uitzending, v.
AUSSENDEN, va. uitzenden.
AUSSENGRABEN, no. (113) buitengracht, v. * ... LINIE, f.
builenlinie, v. * ... SEITE, f. buitenzijde, v. ; fig. het
uiterlijke. "...WALL, m. "...WAND, f. buitenwal, -muur,
m. * ...WERR, n. (113) buitenwerk, o.
AUSSER, pr. et conj buiten, behalve, daarenboren; - sich
sein, buiten zich zelven zijn. * - DEM, adv. behalve; boven-, buitendien. "-DASS, "-WENN, conj. behalve dat, - als.
*-GERICHTLICH, a. et adv. halm den regterlijken
vorm. * - HALB, pr. et adv. buiten. "-ORDENTLICH, a.
et adv. -ERWEISE, adv. buitengewoon, ongemeen.
AUSSETZEN, va. uitzetten, ten toon stellen ; ontschepen,
aan land zetten; bijzonder stellen, - zetten; verplanten ; (schi ldwachten) uitzetten; fig. bepalen, besteoznzen;
blootstellen: uitstellen; taken, beri.spen; einen Preis -,
een prijs uitschrijven, - aanbieden. SICH
vrf. zich
blootstellen. * ... UNG, f. uitzetting, v.
AUSSICHT, f. uitzigt, gezigt; verschiet, (ook fig.), o.
AUSSIEBEN, va. ziften, uitzi ften.
va. uit-,
overkoken; wit koken (zilver).
va. uitlekken. * ... SINGEN, va. et n. uitzingen. * ... SINNBN, va.
verzinnen.
va. (zijn tijd in de gevangenis)
uitzitten.
vn. zitten hlijven tot het gedaan is; ophouden met broeijen; mit Waaren
eene uitslalling
van goederen hebben. "...SoHNEN, va. verzoenen, bevredigen.
4 ...SOHNER, no. verzoener, m. ...SONDERN, va. nit-, a fzonderen. * ... SORGEN, vn. fig. er hat nun ausgesorgt, zijne
zorgen zijn nu ten einde, hij is dood. * ... SpaHEN, va.
bespieden, nasporen; uitvorschen. * ... SPiiHER, m. spion,
narorscher, bespieder, in -INN, f. bespiedsier, v.
AUSSPANN, m. herherg, pleisterplaats ; ultspanning, v.
" - EN, va. uitstrekken, uitspannen; uitspannen p(-tar-

AUSSCHUTTELN,
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den) ; pleisteren.
f. uitstrekking, uitspanning ;
wisselplaats (van paarden), v.
AUSSPAREN, va. (92) sparen, het papier wit laten.
* ...SPAZIER EN, vn. uitwandelen, gaan wand elen. * ... SPEIEN, va. uitspuzven, uitspugen; fig. uitbraken.
DEN, va. uitdeelen; (het H. Avondmual) loedienen.
f. uitleelster, v.
* ...SPENDER, no,. uitdeeler,
* ...SPERREN, va. van elkander spreiden, - schrijden;

(iemand) buiten het huis slttiten: mit ausgesperrten
Beinen, schrijdelings. * ... SPICKEN, va. doorspekken,
larderen. * ... SPIELEN, va. uitspelen, om iets spelen;
(een instrument) verheteren door het to bespelen.
vn.
(96) de voorhand hebben; ophouden met spelen. "...SPINNEN, va. et n. uitspinnen; ophouden met spinnsn.
va. fig. smeden, brouwen. * ... SPIONIREN, va. nasporen,
bespieden. '...SPOTTEN, va. uitlagchen, bespotten.
AUSSPRACHE, f. uitspraak, v. * ... SPRECHEN, va. et n.
uitspreken, uiten, uitdrukken, zeggen ; (een vonnis) uitvrf. fig. zich
spreken; ophouden met spreken. SICH
doen kennen. "...SPRECHLICH, a. uit to spreken.
AUSSPREITEN, * ...SPREIzEN, va. uitspreiden ; schrijden.
* ...SPRENGEN, va. deco uilspringen, doen barsten;
(een peard) laten galoperen; fig. verspreiden. nitstrooijen (een geru,cht). * ... SPRIESSEN, vn. uitspruiten.
* ...SPRINGEN, vn. uit-, ontspringen; ontsnappen; (13)
uitspringen. * ... SPRITZEN, va. et n. uitspruiten, uitspritsen. "...SPROSSEN, vn. uitspruiten, uitbotten. * ... SPROSSLING, m. uitspruitsel, o. spruit, v.
AUSSPRUCH, m. uitspraak, v.; vennis, o.; oordeelvelling,
besliss .ng, v. ; einen
thun, uitspraak doen.
AUSSFRUDELN, va. et n. uitborrelen; opwellen.
EN, va. uitbreken. uitwerpen (vonken ens.). * ... SPUCKEN,
va. et n. uitspuwen. va . uitspoelen. *...srtILICHT, n. spoeliva ter, vatenwaschwater, o. * ... SPHLSTOCIE,
M. uitspoelingstok, m. * ... SPUNDEN, va. met planken beslaan. va. opspren. ...ER, en. opspoorder, m.
AUSSTAFFIREN, va. stolPren, vers'eren, opschikken, opmaken • uitrusten (van de noodige kleederen voarzien).
* -STAMPFEN, va. et n. uitstampen; genoegzaam stampen ; ophouden met stamproeten.
AUSSTAND, nI. uitstaande
achterstallige schuld, v.
x ...ST•INDIG, a. uitstaande, achterstallig. "...STUNKERN,
va. met stank vervullen; doorzoeken, doorsnuffelen.
* ...STATTEN, va. uithuwen (met een hutvelijksgoed).
...UNG, f. huwelijksgi ft, v. uitzet, m. * ... STaUBEN, va.
uitstoffen. * ... STAUBERN, va. (Ai) opsporen; verjagen.
* ...STaupEN, va. geeselen.
AITSSTECHEN, va. ultsteken; (turf) steken; uitholen ;
grareren; eine Flasche Vein -, eene flesch wijn ledigels; einen
iemand onderkruipen, den voet ligten.
x .-STECKEN, va. uitsteken (eene vlag enz.); afsteken
(een leger, een lain).
AUSSTEHEN, vi1. buitenwaarts staan; buiten clean (met
uitgestalde goederen) ; ten Loon staan ; - haben, geld
hebben uitstaan. *-, va. uitstaan, gulden, lijden, doorstaan. * - D, a. uitstaande. * ... STBHLICH, a. verdragelijk.
AUSSTEIFEN, va. stijven, stevig maken (met grof linnen
enz). "...STEIGEN, vn. uit - , afstijgen, uitstappen.
* ...STELLEN, va. ten loon stellen ; blootstellen ; (wachten) uitzetten ; (eon wissel) trekken, afrieven; vitten ;
schuiven, uitstellen. * ... STELLER, m. trekker (van een
(wissel), m. * ... STELLUNG, f. tentoonstelling, v.; -slag
eines Wechsels, daqteekening van een wissel, v.
n. uitsterving, v.
AUSSTERBEN, va. uitsterven.
AUSSTEUER, f. huwelijksgift, v. uitzet, no. * - N, va. uithuwen (met een uitzet). * - UNG. t'. begiftiging, v,

••

AUS.
AUSST6BERW,

va.

(44) opsporen; er uiljagen, (ook fig.)

. ...STOCHERN, va. (de tanden) stoken, - schoon maken.
....STOCKEN, va. de stompen der boomen nithalen.
"...STOFFEN, va. voeren. ....STOPFEN, va. opvullen(met

haar ens.). "...STOREN, va. doorzoeken, doorsnuffelen.
m. (91) stoot, uitval, m. * - EN, va. uitstooten;
(den bodem) inslaan ; fig. uitstooten. uitsluiten ; (scheldwoorden) uitbraken; tzuchten) slaken. vn.
(91) een
uitral doen, stooten. * - UNG, f. uitstooting; uitsluiting,v.
AUSSTR AHL EN, va. et n. stralen schieten schitteren.
....STRECK EN, va. uitstrekken. ....STRF.CKMUSK EL, m.
(74) uitspannende spier, v.
* ... STREICHEN, va. uitstrijken ; doorhalen ; uitschrappen: geeselen en wegjagen. -, vn. er op uitgaan zwerven. * ... ST•EIFEN, vn.
(68) stroopen. "...STR EITEN, va. et n. den str;jd
den twist voleindigen ; met strijden -, met twisten ophouden. "...STREUEN, va. uitstrooijen, (ook fig.). ...UNG,
f. uitstrooijing, v. uitstrooisel, o.
vn.
stroomen, (ook fig.)
*...sTiiCK ELN, va. uithakken.
....STUDIR EN, va. et n. bestuderen, doorgronden ; uitstuderen, zjne studiEn eindigen. ....STORM EN, vn. ophonden met stornien, hedaren. *..STORzEN,
va. uitstorten; ledigen; uitdrinken (in Oene teuq).
/.v. va. van binnen stutten. ....SUCHEN, vn. uitzoeken;
doorzoeken. ....SiiSS EN, va. zoeten, zoet maken.
f. zoetmaking, verveting, v.
AUSTA FE IN, va. met houtwerk beschieten, lambrizeren.
"...TV,FELUNG, f. lambrisering, v. ....TA NzEN, va. et n.
uitdansen. "...TA I' EZ1R EN, va. hehangen (kamers).
f. het behangen (van kamers) ; behangsel. o.
* ...TAUSCH, m. verruiling, v. ruil, m.
- EN, va. verruilen, verwisselen.
AUSTER, f. nester, v. * - BANK, f. oesterhank, v. * - KOR
. -NKORB, nl. oestermand, v. *-maNw,
* -FISCHER, m. oestervisscher, m.
* - NBEViLTER, m. oesterput, m. * - NETZ, n. korf. v.
AUSTERNFA NG, m. ....FISCH !MEI, f. oestervanost, V.
....1111NDLER,
....KR4MBR, m. -INN, f.
oeslerrerkooper, - ster, m. v.; oestervrouw, v.
AUSTERSCH ALE, f. aesterschelp, v. ....STEIN, m. versteende oesterschelp, v.
AUSTHEER EN, va. (een sch;p) teren, harpuisen (van binnen).
AUSTHEILEN, va. uitdeelen: (het Arondmaal) toedienen.
....ER, In.
f. uitdeeler, -ster, m. v. ....UNG, f.
uitdeeling ; toediening, v.
AUSTHUN, va. afleggen,uittrekken, ontkleeden ; doorschrappen, uitwisschen; uithlusschen ; uilleenen, verpachten:
(van eene schuld) ontlasten; (geld) uitzetten, beleggen.
* ...TIEFEN, va. uitdiepen.
....TH.° EN, va. uildelgen ;
eine Schuld
eene schuld vernietigen. * ...TOB EN, vn.
uitrazen, uilbulderen; einen - lassen, iemand laten uitbulderen. ....TONNEN, va. (67) (eenmijnput) beplanicen.
vn. ein Pferd
Lassen, een paard laten
uitdraven.
AUSTRAL, n1. uitslag, afloop, m.; uitkomst, v. ; bedrag, o.
"...TitriaB, pl. ....TIM; A LINSTANZ, f. (eert.) scheidsregterlijk hnf (in Duitschland), o. "-EN, va. et n. uit•,
naar buiten dragen; fig. uitbasuinen, kwaad spreken;
hedragen, beloopen. * ... TRfiGLICH, a. voordeelig.
AUSTR A VERN, vn. den roues uitdragen; ophouden te
rouwen, - te treuren. ....TREIB EN, va. uitdrijren. -D,
a. uitdrijrend. ....TRENNEN, va. lostornen uitnemen.
* ...TRETEN, va. uittreden, -trappen; door treden afajten, wijder maken; ski] den Fuss - , zijn voet verstulken. ....TRETEN, vn. uittreden, uitstappen ; orerstroomen, overvloeijen ; fig. zich verwijderen, zich afacheiden.
AUsSTOSS,

AT'S.
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AI7STRIEB, M. het uitdrOven (van het reel: long wit-

spruitsel (bijz van den wijnstok),
o. *...TnIEFEN, vn.
uitdroppelen. "...TRINKF.N, va. uitdrinken, ledigen.
m. het uittreden orerstrooming, v. ; balkon
(van een huis), o. ; fig. ontvlugting, v. ; - eines Gestirns,
(101) wederversch;jning van een hemelligchaam datdoor
een under rerduisterd was, v.
Au STR OCKNEN, va. et n. droogmaken;uitdroogen. ...TROMMELN, va. onttromnielen, (ook fig.). ....TR ONIFETEN, va. uittrompetten, (ook fig.); uilbasuinen. * ...TROPFELN, AUSTROPFEN, vn. uitdruipen. "...TiiNCHEN, va.
witten eene soldering, een moor). * ...TUN K EN, va. indoopen : door indoopen ledigen. * ...TUSCHEN, va. met
oostindischen inkt schaduwen.
ArstiBEN, va. uitoefenen, oefenen. verrigten, doen: begaan
(eene misdaad); Ilaehe
wraak near en, zich wreken.
* - D, a. uitoefenend.
AUSWACHSEN, vn. uitgrneijen, uitwassen, tot den rotten
wasdom komen; ophouden te groejen ; (36) uitwnssen;
een bngchel krijgen. "-, n.
f. uilwassing, v.
uitwas. o.
AUSw5GEN, A USwIEGEN, va. uitwegen ; bij het gewigt
in het klein verkonpen.
het uitgesnchte, het
AUSw A HL, f. keuze, verkiesing,
uitgelesene, u. de keur, v. ....W3HLEN, va. uitkiezen,
AITSTRITT,

uitlesen.
va. et n. met een rolblok of een steep uitwerken; ophouden met walsen.
m. ....wA ND ERINN, f. landrerhuizer,
m. uitgewekene, in. en v. ....w A NDER N. vn. zijne pleats
zijo land verlaten. uitwijken. em igreren ; ophouden gedurig to reizen. * ...wAlvDERUNG, f. uitwijking, land-

A USw A LIEN,

AUSwANDER ER,

verhuizing, v.
A RTEN, Va. het einde
va. doorwarmen.
afwachten.
AuswrinTIG. a.vreemd.buitenlandsch,uitheemsch.*
adv. huitenwaarts ; huitenolands.
AUSw ASCH FN, va. uitwasschen, uitspnelen; uitholen. *-,
vn. ophouden m,:t wasschen. '...vniSSER N. va. in versch
water leggen, laten uittrekken. *... WECHS ELN, va. uit-,
verwissele r, wisselen, verruilen.
*...witcHsEtuNG, f.
uit-, rerwisseling. V. - SvERTRAG, m. verdrag tot witwisseling van kr&gsgevangenen, o.
AuswEG, m. uitweg ; tig. uitweg, m. u;tolugt, ijdele verEH EN, va. uitwaaijen,
schnnning, v. loose rood, m.
uithlazen.
vn. ophouden met waa jen.
AUSWEICHEN, va. et n. uitwjken, verm;jden;
ontwjken,
afweren; door week warden nit-. al -eaten; eine Frage - , cent vraag uilwjken, veriidelen; eine ausweiehende Antwo, t, een ontwijkend antwoord. "-,va.weeken,
doorweeken. ....WEIDEN, va. ontwejen. * ...wEIN EN. va.
vrf. slit hart door tranen lacht
et n. uitweenen. SIGH
geven : slob die 1 ugen
zich blind schrejen.
va. verbannen; uitsetten; bewijzen; doen blijken;
vrf. zich urtwijsen. ....WEISSEN, va.
beslissen. SIGH
(eene kamer ens.) witten. ....wEITEN, va. verw jden,
wijder maken; (geschut) boren.
AUSwEN DIG, a. et adv. uitwendig, uiterlijk ;
lernen,
- hersagen, van buiten leeren, - opseggen.
AUSWERFEN, va. uitwerpen, uitsmijten. uithraken ;
spuwen ; (geld) u!tdeelen; eene som in de laatste linie
boeken; (eene gracht) dempen; (een beest) ontweijen;
kantteekeningen maken ; (iemand eene jaarwedde) vaststellen ; fig. uitschieten, verwerpen. "-,
vn. (96) het
eerst gooijen.
AUSWRTZEN, va. uitslijpen ; fig. eene beleediging eenen
AUswlin MEN,
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BAC.

BAC.

misslag weder goed maken.
va. ontwikkelen; ontbakeren. "...wntnEN, va. uitwinden; uit-,
ontwringen. * ...wINTERN, va. et n. den winter door
goed houden ; overwinteren. * ...WIPFELN, va. (hoomen)
aftoppen. "...WIPPEN, va. muntsoorten uitwegen om
slecht geld voor goed uit to geven. * ...wIRKEN, va.
oat-, afweven; (het deeg) goed doorkneden; (een beest)
stroopen, ontweijen; (van paarden) den hoef afsteken;
fig. uilwerken.
•in. ten einde werken; ophouden
met werken. "...WIRREN, va. ontwarren. *...WISCHEN,
va. of-, uitwisschen, uitvegen, reinigen; met den wisscher schoon maken ; (het geschrevene) uitwisschen,
doorhalen. *...wISCHER, m. ovendweil, v. wisscher, rn.
* ...wITTERN, vn. door de lucht bederven: (van het
weder) uithulderen, bedaren. va. (44) ontdekken,
op het spoor komen : - lassen, doen uitlachten, verluchten. * ...WITTERUNO, f. uitluchting, v.
AUSw6LBEN, va. overwelven, welven.
* ...W6LBUNG, f.
welving, v. welfsel, 0. `...WoLKEN (SICII), vrf. opklaren, ophelderen (van het weder). *...wucHs, m. uitspruitsel; ttitwas, o.; butt, m. * ...WOHLEN, va. uitwroeten. * ...WURF, m, uitwerpsel, 0. uitworp, rn.
voy. ANwURF. * ...WORFELN, va. verdobbelen.
LING, rn. verworpeling,ellendeling, In.
va. et
n. hevig braken; ophouden met moorden. *...wurtzELN,
va. ontwortelen uitroeijen. * ...w0THEN, vn. uitwoeden.
AUSZACKEN, va. uitkerven. nitkepen, tanden. "...ZAHLEN, va. uitbetalen. *...ziHLEN, va. et n.
bij het getal verkonpen, uittellen ; met tellen ophouden.
"...ZAHLER, m. betaal-, penningmeester, in. "...ZAHLUNG, f. betaling,v.."...zAHNEw, va. et n. de tanden aan
een barn maken ; geene tanden meer krijgen. "...zANKEN, va. et n. bekifren, beknorren; ophouden met kijven. * ...ZaUMEN, va. onttoomen. *...zAuxEN. va. omtuinen, omheinen. * ...ZEHNTEN, va tienden he/fen.
"...ZEHREN, va. uitteren; uitmergelen, (ook fig.). -,
vn. sick' vrf. uitteren (van hartzeer), kwijnen, verkwijnen. -D, a. uitterend. "...ZEFIRUNG, f. tering, uittering, uitmergeling, verkwijning, v.

va. aan-, opteekenen; opschrijven (tat
een boek); eene teekening afmaken, - voleindigen ; fig.
onderscheiden, met onderscheiding behandelen. SICH
vrf. uitmunten, zich onderscheiden. fr ...ZEICHNUNG, v.
onderscheiding, v.
AUSZEIGEN, va. uitwijzen. "...ZERREN, va. uitrakken.
AUSZUG, M. uittogt, m. verhuizing, v. ; uittreksel, o. verkorting, v. ; schaifblad (eener tafel), o. ; Rechnungs-,
uittreksel eener rekening, o. * -SWEISE, adv. bij wijze
van uittreksel.
AUSZUPFEN, va. uitrukken, -plukken, -pluizen, -trekken.
AUTHENTISCH, a. et adv. echt, geloofwaardig, -lijk,
authentiek.
AUTOMAT, m. zich zelf bewegend kunstbeeld, o. automaat, rn.
AuToE, m. schriftsteller, schrijver, m. sctriffster, v. vervaardiger (van een boek), u1. *-SCHAFT, f. (97) stand -,
m. heroep eens sthrijvers, o.
AUTORISIREN, va. mugtigen. * ...RITar, f. gezag, o.magt,
gelnofbaarheid, autoriteit, v.
Auw EH, int. o wee! helaas!
AVANCIREN, va. et n. bevorderen, vorderen,vonruitkomen.
AVIS, AVISBRIEF, rn. (34) berigt, advies, o. -brief, in.
AXE. f. wagenas, spit, v.
AXT, f. bijl, akse, v. * -HEFT, * -HELM, m. bifisteel, m.
AZEROLBAUM, m. wilde mispelboom, in. * ...ROLE, f. wilde
misp2l, in.
AUSZEICHNBN,

va. voy. AASEN, AESSEN.
m. azuur, o.; azuursteen, m. * -BL AU, n. hornetsblaattw, o. "-N, "-NEN, a. hemelsblaauw, azuren.

AZEN,
AZUR,

va. uittrekken, aithulen : uitrekken, uitrukuitschrifven, een uittreksel maken ; einen
ken
vrf.
iemand ustkleeden; fig. iemand berooven. SICH
zich uitkleeden. *-, vn. verhuizen; fig. zich wegpakken.
"...TISCH, in. schuiftafel, v.
AUSZIER EN, va. (van binnen) versieren, opschikken.
"...ZIMMERN, va. aftimmeren, in den hank schaven,
honwen. * ...ZIRKELN, vs. afpassen, afmeten (ook
fig.). "...ZISCHEN, va. uitllaiten, uitjouwen.
AUSZIEHEN,

B.
BAAK, * -E, f, voy. BAKE.
BAAL, m. Baal (afgod), m. * -SDIENER,m. afgodendienaar,m.
BAAR, f. voy. BAR.
BABBELN, vn. habbelen, praten, snappen.
BACCALAUREAT, n. eerste graad tot het doctoraat, m.
*...LAuEEus, m. baccalareus,
BACCHANT, in. " - INN, f. priester
priesteres van Bac-

chus, m. v.
BACCHUSFESTE, BACCII ANALIEN, n.
feesten, a. inv.
n.

f. pl.

Bacchus-

tu. .Bucchus/ied,

O. -staf,

heck, v. * --BI7NGE, f. (53) waterkers, v.
f. belle weg
in. (53)
witte hazelaar, uI. k -KRESSE, f. grendelin(l,tn.

BACH,
in.
* -FAHIIT,

water/mud,

(:13)

V. "-STELzF., -A MSEL,

f.

kwikstaart (voge!),In. -w EIDE, f. waterwitg, a. twijq, v.
cll E, f. wilde zeng. v. *-E., in. wild zwijn van twee jaren, 0.
r:iCHLEIN, BiiCIIELCHEN, 11. beehje, a.
L.ACK, n1. etensbak, in. ;
'26) voorkasteel, a. *-, adv.

achterwaarts.
BACKAPPEL,

m.

f,

stoofappel ; gedroogde

appel, m. ; stoofpeer gedroogde peer, v. ...BORD, n. (126)
bakboord, o. * ...BRET, n. bakkers werktafel, v.
f. BACKEN, m. wang, keen, v. ; -n der Pferde,
Killen van een paard, v. Inv.; die -n, bek eener schroef,
; zij-, mastklampen, m. inv.
BACKEN, vs. et n. bakken ; Ohst
(vruchten) in een oven
droogen. *-, n. baksel, o.
BACK BART, in. bakkehaard, m. "...REIN, n. "...KNOCHEN,
In. oogbeen, a. "...DRIISE, f. on'lerkaaksklicr, v. "...GRiIBCH EN, a. patje, kuiltje, groefje in de koon, a. "...MUSK EL, in. trompetspier, v. '...STREICH, Ill. oorveeg,
ni. kies - , baktand,
BUCKER, in. "-INN, f. bakker, m. - in, v. "-BURSCH,
"-KNECHT, n1. bakkersknecht, J11. "-IIANDWERK, n.
* -EI, f. bakkerswerk, o. ; bakk.erij, v. "-ZUNFT, f. bakkersgild, 0.
BACKFIsCII, n1. bakvisch, m. 4 ...GAST, t11. kalant eens
bakkers, u1. `...IIACs, n. "...STUBE, A. bakhuis, o. bakkerij, ormplaats, v. '...OFEN, n1. bakoven,
ein voll, cot bak,c1, orent ,o/. -ZINC, ni. "...GELD, n.
ovengeld,
O. "...ORDNUNG, f, reglement voor de
BACKE,

BAN.

BAL.
bakkers, O. "...PFANNE, f. bak-, braadpan, V. * ...SCHAUFEL, f. * ...SCHIEBER, m. schietschop, V. "...STEIN,
baksteen, M. "...TROG, m. * ...WANNE, f. bak - , kneedtroy, m. * ...WERK, n. gebak, o.
BAD, n. bad, o.; Bader, pl. baden, o. mv.
BADECUR, f. badkuur, v. het gebruik van gezondheidsbaden. "...FRAU, * ...MAGD, f. badvrouw, - meid, v. "—GAST,
n. badhuis, n. "...HEMD, n.
badgast, M.
"...MANTEL, M. badhemd, o. -mantel, m.
f. vroedvrouw, v. "...PLATZ, f. badplaats, v.
vrf. baden ; zich baden.
BADEN, va. et II. SICH
BADER, M. *-INN, f. badstoofhouder, m. -ster, v. ,-, m.
barbier, in. "-Er, f. badhuis, O.
BA DESTUBE, f. bad, o. badstoof, v. * ...W A NNE, * ...ZUBER,
rn. badkuip, v. * ...ZEIT, f. badsaizoen, o. *.. ZEUG, n.
badkleederen, o. mv.
BADHEIZER, m. stoker van bet bad, M.
BIFFCHEN, BEFFCHEN, 11. bef, v. befje, O.
BaFFEN, 133FZEN, vn. Wren.
BAG-AGE, f. bagaadje, v. oorlogs-, reistuig ; fig. gemeen
Yolk, o. * - WAGEN, in. bagaadjewagen, M.
BAGGERN, va. (120) baggeren, uilbaggeren. "...GERT, rn.

baggerpraam, v.
BIHEN, va. stoven, pappen ; betten ; roosten (brood).
BiiHESIICKCHEN, n. kompres, popje met specerijen, O.
BAHN, f. weg, m. pad, o. baan (van een i'ok) ; breedte eener

stof, - van het zeildoek, v. ; auf die - bringen, op het tapijt-,te berde brengen ; die - brechen, fig.den weg banen.
* -EN, va. banen, elrenen. "-IG, a. el/en, glad, gebaand.
BAHRE, f. draag-, d6odbaar, berrie, v. "-NTRaGER, m.
berriedrager, m.
BAHRTUCH, n. doodkleed, lijklaken, O.
&UJUNG. f. artsenijstoving, papping, v. ; het betten.
BAI, f. baai, bogt, v.
BAJONETT, 11. bajonet, V.
BAKE, f. (126) beak, ton, boei, v.
BAKEL, M. schoolmeesters stok, m.
BAKENGELD, n. baakgeld, O. "...MEISTER, M. haven - ,
bakenmeester, m.
BALANCE, f. evenwigt, o. balans, v. "...CIREN, va. in
evenwigt houden. * ...CIRSTANGE, f. balanceerstok, m.
BALASSRUBIN, M. bleeke robijn, m.
13ALI3IER, m. voy. BARBIER.
BALD, adv. haast, rat, voort,

schielijk, weldra ; vroeg ;
bijna; so - als, zoodra ale; - bier, - da, dan eens
h er, dan .weder daar. "-IG, a. et adv. spoedig.
BALDACHIN, rn. trounhenzel, baldakijn,
BALDRIAN, in. (53) valeriaan, v,
BALESTER, rn. armborst, v. handboog, M.
BALD, rn. huid, schil, v. bast ; blaasbalg, m. ; jongetje,
o. ; loge vent, ni.; slet, v. * - DRUSE, f, 2.aadvliesje der
bloemen, O. " - EN (ascot), vr. vechten, elkander bij den
kraag vatten, to zamen worstelen.
BiiLGENTRUTER, M. orgeltrapper, m.
BALD. ER, m. voorvechter. as. - EI, f. vechterij, v.
BALGGESCHWULST, f. (36) zakgezwel, O. "-BOHR, n. pijp
van een smids blaasbalg, v.
BALKEN, m. balk, in.; balans eener weegschaal enz., v.
* - , "-STREIF, M. 1116) balk, in. dwarse streep, v.
* -BAND, n. (13) zwaluwstaart, m. "-GESIMS, n. (13)
kroonlijst, v. lijstwerk, o. "-KELLER, in. kelder die niet
overwelld is, m. "-KOPF, m. opperbalk, M. "-RISS, ni.
(13) balkgeraamte, 0. "-SCHUH. in. balkvoet (moat), DJ.
"-STEIN, in. steen die door den geheelen muur gaat,
M. "-STUTZE, f. * -TRiiGER, ILL (13) schoorbalk, m.

*-weoz, f. unster, weeghaak, ru.
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m. bal ; bol ; klomp, m. ; kluzven; bal (danspartij),
- spielen, - schlagen, kantsen; einen
o. ; biljartbal,
- (=ellen, een bal maken.
BALLAST, in. ballast, ni.; - ausladen,
einnehmen, ballast uit-, inladen. "-EN, va. ballusten. "-SCHIFF, n.
ballastschip, O.
BaLLCHEN, n. balletje, bolletje, klompje, o. ; ein - Leinewand, een half stick linnen, O.
BALLEI, f. baljuwschap, o. " - , m. baljuw, m.
BALLEISEN, n. * ...MEISSEL, rr.. scherpe beitel, m.
BALLEN, m. baal, v.; tien riem (papier); drukkersbal;
bal van de hand, - van den voet, m.; voetzool (van
dieren), v.
BALLEN, va. een bal (of eene baal) zamen drakken.
S1CH
vrf. tot een bal worden ; die Faust - , eene
vuist maken.
BALLENBINDER, M. pakker, M. * -LOHN, M. pakloon, O.
BALLENDEGEN, ni. rapier, o. schermdegen, m, "...SCHNUR,
f. pakgaren, paktouw, O. "...STOCK, Hl. pakstok,
"...ZINN, 11. tin in rollen, O.
BALLETT, n. (108) ballet, o. pantomi'ne met dans, v.
BALLHAUS, n. kaatsbaun, v.; speelhuis, o. "...KLEID, n.
balkleed, domino. O. "...MEISTER, m. kaatsmeester,
11. raket, kaatsnet, O.
BALLON, m. windbal, luchtbol,
ti ALLROSE, f. (53) sneeuwbal, witte hazelaur, m.
BALLSCHL'iGEL, in. kaatsplankje. O. "...SPIEL,n. kaatsspel,O.
BALSAM, in. balsem, In. "-APPEL, M. balsemappel, m.
"-BAUM, m. balsemboom, rn. * - BiICHSE, f. reuk-, balsenloosje, O. "-DUET, "-GERUCH, m. balsemreuk,-geur,
f. (53) batsamijn, V. "-IREN, va. balsemen,
inbalsemen ; zalven. *-IscH, a. balsamiek.
BALZ, f. (44) paartijd
broeitijd -, tn.; paring der korhanen, v. * - EN, vn. ridsig zijn.
BAMBUS, M. "-ROHR, n. bamboes, - riet, O.
BALL,

BAMarELN, Vn. voy. BAUMELN.
BAMSEN, va. (58) kloppen (de huiden).
BANANASBAUM, m. banaanboom, m.
BANCO, "-GELD, n. bankgeld, O.
BAND, n. (pl. !UNDER), band, m. lint,

snoer; verbund,
o. ; hoepel; karbeel; klamp, zwaluwstaart ; band
van het tiktakbord, in. *-, n. (pl. BANDE:, boei, k.ten,
v. ; boeijen, ketenen, kluisters, ijzers. v. o. mv .
(pl.
13.NDE), band, rn. deel van een bock, O. "-ADER, f.
(74) pees, v. "-BLUME, f. kunstbloem, v. "-BOHRER,
m. steekboor, spijkerboor, v.
BUNDCHEN, n. lintje, bandje: hoekdeeltje, O.
BANDS, f. berde, v. hoop; (134) band, in.
BANDEISEN, n. hoepelijzer, o.
BANDELIER, n. bandelier, tn.
1UNDERN (WACHS), va. het was bandsgewijze verdeelen.
BANDHAKEN, "...Z1EHER, m. bandhaak, hoeptang, v.
"...HANDEL, tn. handel in lint, in.
BaNDIG, adv. - machen, tam maken. "-EN, va. temmen,
bedwingen. "-ER, m. ternmer, m, "-UNG, f. temming, v.
BANDIT, rn. bandiet,
BANDMACHER, "...WEBER, "...WIRK ER, m. + ...MACHERINN,
lintwerer, -weefster, in. v. * - HANDWERK,n. "...WEBEREI, f. lintweverei, v.
BANDMESSER, n. schacht, v. ; stopmes, O. "...NAGEL, in. bandnagel. n1. ".. NUDELN, f. pl.litztvorni;g deeg tut gebuk, O.
meelknoedels, v. tnv. . vermicelli, v. "...REIF, in. hoepel, in.
"-SCHLEIFE, f. strik van linten. in. ; kokarde, v. "...STIICK,
n. kornis, u. "...STIEL,
lintwevers weefgetouw, O. "...TRESSE, f. boordsel van linten, O. "...WEIDE,
f. teen ; teenboompje,
lintworm,
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BAS.

BAR.

a. bang, bevreesd,. benaauwd; - sein, - macben,
ongerust zijn ; bang »taken; banger
angstig
smoorheet weer, O. "...IOKEIT,
schwules Wetter, zoel
f. bangheid, bevreesdheid, benauiturdheid, v.

BANGB,

BUNGEL, in. VON. BENGEL.
BANGLICH, a. eenigzins angstig, bezorgd.
BANK. f. (pl. BUNKE). bank, zilbank; vleeschbank ;zandbank, kl,p, v.; auf die Lange - schieben, op de lunge
baan schuiven; durch die -, bij den hoop, voetstouts.
BANKEN), sped-, wissel-, stuutsbank, v.
R -9
* -ACTIE, f. bankaktie, v. * - ARBEIT, f. zittend werk, O.
BANKART, BANKART, M. bastaurd,
"...BRUCH, M. voy.
m. steekboor, v.
BAN KBOHR ER,

BANK EROTT.
BANKCHElq, n. bankje, O.
BANKEISEN, n. ijzeren kram, v. houvast, o.
BliNKELSfiN GER, m. liedjeszanger op straut; fig. rijmelaar,m.
BAN KEROTT, a. et adv. bankeroet; - werd.'n, - machen,
(*-In EN, vn.) bankeroetgaan, -spelen, failleren. *-,
bankbreuk, v. bankeroet, O. "-IRER, 0I. bankeroetier, M.
BANK ETT, ti. gast,eaal, banket, o. "-IREN, VII. banketteren.
BANKGELD, n. bankgeld, O. "...LEHNE, f. achterleuning
van eene bank, v. "...MESSER, n. hakmes, n. "...SCHLACIETEN, 11. het uitkramen van vleesch. "...SCHLaCMTER,

vleeschkramer, m. "...ZETTEL, M. "—NOTE, f. bankbiljet, -brie je, o. -noot, v.
BANN, in. ban; kerkban, m. * -EN, va. verbannen; (den
bezweren, uitdrijven. "-ER, M. duivelbanner,
dated
duivelbezweerder,
BANNERHF.RR, M. baunderheer, m.
BANNFLUCH, m. banvloek, u,. "...FORST, m. omheind bosch,
n. "...LEUTE, in. pl. vassalen, m. me. * ... MEILE, 1.
grens, V. gebied, o. "...MURLE, F. "...0FEN,m. gemeentemolen, -oven, in. "...RICHTER, m. Arinsinele reyter, in.
*...srEucli, III. banbliksem, -vloek, m. "...STRAIIL, M.
banbliksem, aI. "...VOGT, us. oogsthoeder,m. "...WASSER,
n. water waarin men niet visschen mag, privaat-vischwater, o. "...ZAUN, ni. gemeente-hegge, v.
BANQUIER, In. bankier,
BANsE, 1. gedeelte eener schuur waar de korenschoven
geborgen worden, o. "-N, va. schuren, het koren in de
schuren ophoopen.
geBAR, a. gereed, baar, kontant; bares Geld, baar
reed geld, o. klinkende specie, v.
kleine
BaR, in. beer fig. knorrepot, in. ; der grosse
kleine beer. *-, in. (113) sleenen beer,
(101) groote
heibtok, o. *-, fig. einen - anbinden, beeren (schulden) maken.
BARAKE, E barak, v.
BARANKEN, f. pl. lamsvellen met de wol er op, o. mv.
BARBER, in. fig. barbuar, wreedaard, ra. *-, (BARBER),
m. barbarijsch puard, 0. "-INN, f. wreede vrouw, v.
* -E, f. burbaarschheld ; lompe ouwelendheid, v. "-FALK,
tunesische roofrogel, m. *-fscR, a. barbaarsch,wreed;
m. laalfout, v.
barbaarsch, met tualfouten.
BARBS, 1. barbed, in.
litiRBEIssio, a. oploopend, kijfziek.
BARBIER, in. burlier, as. "-13ECKEN, O. scheerbekken,
"-GESELL, rn. burbiersknecht,
O. "-EN, va. schuren.
* -JUNGE, m. scheerjongen, iu. "-MES,E11, n. scheermet, a. * -RIEMEN, in. scheermesriem, in. "-SACK, in.
scheerzak, 111. "-SERVIETTE, f. scheerdoek, M. "-STUEE,
f. scheerwinkel, in. "-ZEUO, n. * -BESTECK, m. scheergoal. o. -koker,
o. "-WEBER, as. bonzbazijnBARCHENT, uI. bombazijn,
Weyer, 111.

bard, m.
BARENBEISSER, M. beerenbijter (hoed), M. *...DECKE,
f. deken van beerenvel, v. "...DERCK, m. fig. drop, O.
"—FANG, m. valstrik voor beeren, in. "...PETT, n.
beerenvet, O. "...PUHRER, M. beerenleider, rn. "—HATE,
"...HETZE, f. beerenjagt, v. -gevecht, O. "...HAUT, L beerenhuid, v. ; auf der - liegen, ledig gaan, een lui leven
leiden. * ... 11111TER, m. luivard, ledigluoper ; bloodaard,
deugniet, ni. -EI, f. lediggang, rn.; bloodheid, v. "...RL1TER, M. (101) beerenhoeder, m. "...JAGD, t. beerenjagt, v.
"...KLATT, f. (53) beerenklaauw, in. * ...KOTH, W. metaalschuim, 0. "...13HRLEIN,n. (53)beerenoor,o.*...TATZB,
f. beerenpout, in.
O. "-KRAMER, M. mutsenBARETT, it. priestermutsje,
verkooper,
BARPROST, rn. drooge koude, eerste vorst zonder sneeuw,
v. "—FUSS, adv. barrevoets, bluotsvoets. "...PiiEsEE,
"...PLISSIG, a. barrevoets,
barrevoeter (monnik), m.
blootsvoets.
BARG, m. barg, m. gesneden varken, O.
BURINN, f. beerin, v.
BARKASSE, f. (126) barkas, v.
f. bark, schuit, v.
BARKHOLZER, n. pl. (126) barkhouten, barghouten, o. my .
BaRafB, f. gest, v. schuim (van bier ens.), a.
BARMHERZIG, a. et adv. barmhartig, -lijk; fig. erbarmelijk, ellendiglijk. "-KEIT, f. barmhartigheid, °niterming, erbarming, deernis, v. mededoogen, o.
BURMUFF, M. mof van beerenvel, v.
BiiRMUTTER, f. baarmoeder, v.
BARDE, M. (77)

BARN, ur. voy. KRIPPE.
BAROK, a. wanstallig.

BAROMETER, in. barometer, m. wesrglas, o.
BARON, m. "-ESSE, f. baron, vrijheer, m.; baronet, v.
-IE, * -EI, f. vrijheerlijkheid, baronij, v.
BARRE, f. BARREN, m. bout, boom, as. ; boar (sandbank

voor eene haven) ; baar, slang, staaf (metual), v.
baurs (visch), M.
BARSCH, a. et adv. raw, scherp, wrung ; barsch, onvriendelijk.
BARSCHAFT, f. gereed geld, o.
BART, III. baard ; fig. sleutelbaard, in.; in den - bruinmen, Trio pelen. *- BECKEN, n. scheerbekken, O. * -BURsTE, f. haarborsteltje, 0.
BORTCHEN, n. baardje, O.
BARTH, f. BARREN, pl. walvischbaard, m. -en, My.
BARTFaDEN, m. pl. kneveltjes aan den mond der sir:schen, in. my. "...HAAR, n. haar van den baard, o.
"...HABER, nr. windharer, v.
BARTHE, f. breede bijl, v.
BzRTIG, a. baardig, gebaard.
BARTLOS, a. baardeloos. "...NEIGH, f. boetedronk, M.
"...NELKE, f. (53) kleine anjelier, rn. *...Nuss, f. /ammertsnoot, v. "...PUTZER, M. baardscheerder, burbler, m.
"...STERN, as. staartster, koreeet, v.
BARUTSCHE, f. coupe-koets, v.
BlinTWINKEL, m. (53) nzaagdepalm, m. -kruid, o.
'...wuRz. in. (53) beerwortel, as. varkensvenkel, v.
BASALT, III. bazalt, M.
BASE, I. moei, tante; nicht, v.
* ...LIENKRAUT, n. (53) basilicum, m.
BASILICUM,
* .. .USE, m. (72) basiliscus, M.
m. (409) bat, basBASS, adv. gued, wel ; beter.
stem, v. * -GEIGE, f. vioolbas, basviool, V. "-1ST, M.
bassist ; baszunger, ni. *-LADE, f. (76) windbuis, v.
BASSON, M. fagot, v.

BARS, BARSCH, nI.

BAU.
BASSPOSATTNE, f. schuiftrompet, v. "...SAITE, f. bassnaar,
v. * ...SaNGElt, m. baszanger, m. "...SCHLOSSEL, m. (109)
bassleutel, m. * ...STIMME, f. basstem, v.
BAST, m. bast, m. schors ; zekere zijden of katoenen stof, v.
BASTARD, m. bastaard, m. natuurlijk kind, O.
BASTE, f. (46) klaveren aas, O.
BASTEI, f. BASTION, m. (113) bolwerk, bastion, O.
B ASTHUT, m. spanen hoed, M.
BASTLING, m. gelling (hennep), v.
BATHENGEL, m. (53) germanderkruid, o.
BaTINGSHISLZER, BaTINGE, o. my. (126) betingen, v. niv.
* ...NaGEL, m. pl. betinghouten, o. mv. "...TRUGER, m.
pl. betingsteunders, m. my.
BATIST, m. batist, o.
BATTERIE, f. batterij, V.
BITZE, f. voy. BETZE.
BATZEN, m. batz (duitsche munt), v. "...IG, V. VOy. PATZIG.
BAU, m. bouw, m. bouwing, timmering, schikking ; bouw-

orde, v.; het bouwen, gebouw, o. ; veldbouw, m. ; ontginning, v.; kuil (van vossen enz.) ; dwangarbeid, m.;
auf den - kommen, tot den kruiwagen -, tot vestingstraf veroordeeld zijn.
* -AMT, n. opzigt over de gebouwen, o. *-ANSCHLAG, m. bestek van een gebouw, o.
"-ARBEIT, f. het werk van bouwen, o.; vestingarbeid
(als straf), m. * -ART, f. bouworde, v. * -AUFSEHER,
m. opziener over de gebouwen,
BAUCH, m. buik, m. pens, v.; buik (in alle andere beteekenissen), m. ; onderstuk van een zeil ; gronelstukeetzer
viool, o. *-DIENER, m. buikdienaar, lekkerbek, m.
* -FELL, n. (74) buikvlies, o. * -FETT, n. reuzel, o.
"-FLUSS, m. buikloop, m. *-GRIMMEN, n. buikpijn,
krimping in de darmen, v. * -GURT, m. buikriem, gordel, m. * -HoHLE, f. Nolte van den onderbuik, v.
BaUCHE, f. BEUCHEN, va. voy. BEUCHE, BEUCHEN.
BAUCHIG, BAUCHIG, a. buikig, met een buik ; hol.
BAUCHNAHT, f. (36) buiknaad, m. * ...REDNER, m. buikspreker, ni. "...RIEmEN, m. buikriem, m. * ...RiiNDE,
...TING, f. (13) kromte, bogt van een gewelf ; bolheid,
v. * ...SCHNITT, m. (36) buiksnijding, v. * ...SORGE, f.
zorg voor den buik, v. * ...SPINE, m. pl. (12,6) dwarsspanen, m. my. ; kattesporen, o. my. * ...STICH, m. (36)
wateraftapping, v.
* ...STUCK, n. (126) buikstuk, o.
"...wASSERSUCHT, f. waterzucht in den buik, v. *...wEH,
n. buikpijn, v. "...ZWANG, m. lijfsdwang, m.
BAUDIRECTOR, * ...VERwALTER, m. bouwopzigter, m.
BAUEN, va. bouwen, opbouwen, timmeren; vervaardigen ;

(yen nest) bouwen; (land) bouwen, ploegen, beboutven,
beplanten ; ontginnen ; voort-, opbrengen; (eels weg)
herstellen; ant einem -, auf etwas -, fig. op iemand
op iets slant maken'; wohl gebauet, fig. welbebouwd.
BAUER, m. boer, landmass; landbouwer; (46, 452) boer ;
fig. loinperd, lompe Hegel, kinkel, m. *-, tn. et n. vogelkooi, v. * -ARBEIT, f. boerenwerk, o. *- BURSCHE,
"-KNABE, * -JuNGE, rn. boerenjongen, a.
BAUERDE, f. mestaarde, v. nog onbeploegde grand, m.
BAUEnDIRNE, f. boerenmeisje, o. * ...ERz, n. zilvererts,m.
"...FLEGEL, r ...LiiMmEL, '...T0LpEL, at. boerenvlegel,
-kinkel, in. "...FRAU, f. * ...WEIB, n. boerin, v. boerenwijf, o. * ...FRIEDE, m. eindpaal -,m. regtsgehied van een
dorp, o. * ...GUT, n. "...HOF, nr. /andhoeve, v. "...HAFT,
a. boersch. * ...HAUS, n. boeretthuis, o. -hut, v. "...HUND,
m. boerenhond, in.
OTTE, f. boerenhut, -stulp, v.
115uEEINN, f. hoerin, v. *...fscH, a. boersch, (oak fig.) ;
dos -e Wesen, boerenleren, boersch gedrag, o.
BAUERJACKE, f. boerenbuis, 0.
boerenkerel,
- vent, m.
m. boerenkia, oh. * ... KNECHT,

BAU.
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* ...LEBEN, n. boerenleven, landleven,
O. "...LIED, n. boerenlied, O. * ...MSDCHEN, n. boerenmeisje, O. "...MAGD, f. boerenmeid, v. "...MENSCH, n.
lomp wijf, o.
BAUERNAUFSTAND, M. boerenopstand, m. "...FIEDLER,
m. dorpsspeelman, m. "...FROHNE, f. heerendienst, v.
"...HOCHZEIT, f. boerenbruiloft, v. "...KOST, m. boerenkost, m. "...KRIEG, m. boerenkrijg, m. "...REGEL, m.
boerenregel (opmerking en regeling der boeren ten opzigte van en oraar de saizoenen), m. "...SCHINDER,
"...PL ACKER, m. boerenplager, -knevelaar, m. "...SENF,
m. (53) boerenmostaard, m. "...STAND, m. BAUERSCHAFT,
f. boerenstand, M.
BAUERPFERD, n. boerenpaard, 0. * ...SCHENKE, f. boerenherberg, v. "—SCHUH, m. klomp, M.
BAUERSLEUTB, pl. BAUERVOLK, n. landlieden, dorpelingen, my. boerenvolk, o. * ...MANN, m. boer, landman, m.
BAUERSPRACHE, f. boerentaal, v. "...STOLZ, BAUERNSTOLZ, m. et a. boerentrots, rn. boersche trotschheid, v.
lompe hoogmoed, m. ; boersch, trotsch, lomp,hoogmoedig.
"...TANZ, m. boerendans, m. * ...TRACHT, f. boerenkleeding, v. "...WESEN, n. boerenwezen; plattelandsbestuur,
o. ; boersche stand, m.
BAUFaLLIG, a. et adv. bouwvallig. "-KEIT, f. bouwvalligheid, v.
BAUFELD, n. bouwland, o. "...FEST, a. hecht. "—FLUSH ,
f. houtvlot, o. * ...FUSS, m. (13) voet (maat), o. "...GEFANGENER (EIN), in. tot den kruiwagen veroordeelde,
m. * ...GEIST, tn. bouwzucht, v. * ...GERaTHE, n. bouwgereedschap, o. ; bouwstoffen, v. my. * ...GERLIST, n.
stelling, v. steiger, m. stellaadje, v.
BAUHERR, tn. bouwer; bouzymeester,
m. "...HOF, M.
timmerwerf, v. *...HOLZ, n. timnserhout, o. * ...KUNST,
f. bouwkunde, -kunst, v. * ...LEUTE, In. pl. werklieden,
mv. * ...LUST, f. bouwlust, v. "...LUSTIG, a. bouwziek.
BAULICH, a. bewoonbaar; in -ein Stands erhalten, goed
onderhouden (yen hull).
BAUM, m. boom ; weversboom ; boom, sluitboom (Ian cent
haven), m.; dwarshout, o.
BAUMATERIALIEN, n. pl. bouwstoffen,v. my. materialen,o.mv.
BAUMBAST, m. boombast, m. , soon van oostind. stof, v.
f. bloeisel, o. bloesem; bloei der boonzen, tn.
BaUMCHEN, n. boompje, o. heester, m.
BAUMEISTER, in. bouwmeester, in.
BAUMEL, f. BaumELcHEN, n. oorhanger, n, oorsiersel, 0.
On. slingeren.
BIUMEN, BAUMBN, vn. et a. (44) op een boom vliegen,
opringen enz. ; met een paal of eerie plank- vast-, bijeenhouden. SICH
vrf. steigeren (vats paJrden).
BAUMENTE, f. duiker
(vogel), m. * ...EULE, f. groote
nachtuil, v. * ...FALKE, f. boomvalk, nt. * ...FALLE, f.
vogelkitip, in. * ...FR ASS, In. kanker in het hout, m.
* ...FRUCHT, f. boomvrucht, v. * ...GANS, f. boonigans, v.
* ...GARTEN, m. boomgaard, boogaard, m. * ...G5RTNER,
m. boomkweeker,
* ...ZUCHT, f.
hoomkweeking, v. "...HACKER, m. pimpelmees (vogel), v.
* ...HARz, n. bars, v. * ...HECKE, f. bootnhegge, v.
n. hoogstammig bout, o. * ...KaPER, in. boomkever, in. * ...KNOSPE, f. knop, ni. uitspruitsel van een
boom, o. "...L Aus, f. boomluis, v. * ...LEITER, f. boomladder, v. '',..iERCHE, f. boschleeuiverik,m. * ...MALVE,
f. (53) witte maluwe, v. * ...MEISSEL, m. brain snoeimes,
o. "...MESSER, n. snoeimes, o.
n. boommos, o.
"....NACHTIGALL, f. bastaard- nachtegaal, tn. "...NYMPHE,
f. boomnimf, v. *"...614, n. boontolie, f. * ...PFA 'IL, in.
* ...STLITZE, f. stelTaal (die bij ten boompje genet is), ni.
boerenknecht, m.

BED.

BEE.

* ...PFLASTER, * ...WACHS, n. eniwas, o. * ...RaNDE, f.

zaam, roorz;gtig, onizigtig, voorbedachtelijk.
BEDACHTSAMKEIT, f. bedachtzaamheid, omzigtigheid, v.
BEDANKEN (SICH), vrf. bedenken, dank zeggen.
BEDARF, ill. behoefte, v. vereischte, o.
BEDAUERN, va. beklagen, betreuren, medelijdm hebben
met; ich bedauere dass, het spijt inij dat. K-, n. spijt,
no.; medelijden, o. "-SWORDIG, a. beklagenswaardig.
BEDECKEN, va. toedekken, dekken, bedekken, beschutten;
zich dekken,
dekken ; dekken, bespringen. SICH
zijnen hoed op,,etten."...UING, f. bedekking ; dekking ; (101)
verduistering, v. -SSCHIFF, n. geleischip, konvooisehip, o.
BEDENKEN, va. bedenken, nadenken, ore/ leggen, bepeinZen, overwegen; uitdenken; (in zijn testament) bedenken. SIGH -, vrf. zich bedenken; aarzelen, twijfelen;
fig. zich goed bedenken, vow- zijn belang zorgen ; sick
n. bedenking,
anders -, van geduchte veranderen.
overweging, v. beraad, o. ; zwarigheid; meening, v. gevoelen, o. ; - tragen, zwarigheid inaken, weifelen, aarzelen ; ein - einholen, eenen raad vragen. "...LICH, a.
bedenkTlijk, zorgelijk, gevaarlijk, netelig. - KEIT, f. bedenkelijkheid, zwarigheid, angstvalligheid, v. k ...ZEIT,
n. bedenktijd, tijd van beruad, no.; slob - nehmen, fig.
iets op de Lange but! sehuiven.
BEDEUTEN, vs. et n. te verstaan geren, rerUarea, ailleggen, beteekenen, v000rzeggen; te rent wijzen; sick
er is niets
lassen, rede verstaan ; es hat nicks z.0
aan gelegen, het duet ?lids of ; es hat viel zu -, het
is eerie zaak .ran belang.
* - UNGSVOLL,
a. et adv. aanmerkelijk, an belang, reel ; nadreckkelijk. k ...uNG, f. beduidenis, beteekenis, v. ; zin (van
een wooed), m.; voorbeduiding, v. voorteeken, o.; von
- , van aanbelang.
BEDIELEN, va. met planken heleggen, beplanken, bevloeren.
BEDIENEN, va. bedlenen ; einem bediest sein, advokaat
vrf. zich bedienen,
dokter van iemand zijn. Kell
gebruik
EIN - R, on. bediende, lakkei,
knecht,m.; Allots - , ambtenaar, no. - NKLEID, n.
v. '...UNG, f. bediening, functie, v. ambt, o.
B.EDING, ni. "-UNG, f. beding, o. roorwaarde, kond ;tie, bepaling ;voorbehouding,v.voorbehoud, o. "-EN , va. bedingen,
bepalen, voorbehouden, overeenkomen. * - LICH, * -T, a. et
adv. bedongen, bepaald ; bepaaldelijk. '-UNGSWEISE,
adv. voorwaardelijk.
BEDRUNGEN, va. in het nasty brengen ; drukken, verdrukken. * ... NISS, n. * ... UNG, f. droefheid, v. verdriet,
o. bedruktheid; verdrukking, v.
BEDROHEN, • va. bedreigen, dreigen.
a. dreigend, bedreigend. *...UNG, f. bedreiging, v. dreigement,o.
BEDRUCKEN, va. drukken (op papier). * ... DRtiCKEN, va.
vimp. .dunken, ineever-, onderdrukken.
nen. * ... DORFEN, vn. noodig hebben, behoeven.
n. behoefte, v. ass!, no. * ... DtiRFTIG, a. behoeftig, arm; einer Sadie - sein, iets noodig hebben.
f. noodwendigheid, behoeftigheid, armoede, v.,
BEEHREN, va. rereeren, eer bewilzen, een wissel honoreVeil. * ...UNG, f. vereering, v. ee•bewijs, o.
va. beeodigen, den eed afnemen.
BEEIDEN, '...IGEN,
a. beeedigd. * ... IGUNG, f. beeediging, v.
vrf.
zich beijueren.
BEEIFERN (SICH),
BEEINTRaCHTIGEN, va. benadeelen, onregt doers : to kort
afbreuk doen. '...UNG, f. benadeeling, verinbrenk
ongelijking, v.
BEENDEN, '...ENDIGEN, va. een einde nzaken, afdoen,
afwerken, roleindigen, vollooijen. * ... ENDIGUNG, f. rottooijing, afdoening, v. einde, o. "...ENGEN, va. enger
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kanker aan boomen, m, "...RINDE, f. boomsehors,
v. "...SAFT, m. sap der boomen, 0. * ...SCHERE, f.
f. hegge - , tuinschaar, v. *...SCHIFF, a. kaan, v.
* -SCHLAG, m. loof der boomen, 0. "...SCHNITT, no.
het snoeijen dunnen der boomen. * ... SCHRoTER,
no. schalebijter, no. * ... SCHULE, f. boomkweekerij, v.
* ...SCHWAMM, m. boomzwam, v. * ... STARK, a. zoo sterk
als een boom. k ...STEIN, m. boomsteen, no. * ... TAU, n.
(126) meertouw, 0. * ...WAGEN, no. bandwagon, blokwagen, no. * ... WANZE, f. boonduis, v. * ...WaRTER, no.
boschwachter, koddebeijer, no. * ... WINDE, f. eiloof, klimop,
o. * ... WOLLE, f. boomwol, v. katoen, o.
BAUMWOLLEN, a. katoenen. "-BAUM, on. "-PFLANZE, f.
katoenboom, no. -plant, v. * - GARN, n. katoenen garen,
o. 5 -ZEUG, n. katoenen stof, v. katoen, o.
BAUMZUCHT, f. boomkweekerij, v.
BAUORDNUNG, f. schikking van een gebouw, v. *...RISC,
m. schets van een gebouw, v. bonuphill, o. opstand, no.
BAUSBACK, in. die dikke wangen heelt. k ...BaCKIG, a.
dikwaizgig.
BAUSCH, no. Karen kussen, o. wrong, v. ; valhoed, tn.;
prop, v. bos, m.; in - and Bogen, hij den hoop, voetstoots.
BaUSCHCHEN, n. (36) popje, knssentje, kompres, 0.
BAUSCHEN, (RAUSEN), vn. zwellen, bol stann. * ... IG, a.
opgezwollen, bol. * ... KAUF, no. koop bij den hoop, no.
BAUSCHUTT, rn. puin, O.
B.AUSTaTTE, * ... STELLE, f. grond, nl. erf, a. * ...VOGT, no.
onderbaas, no. * „. WESEN, n. taken tot bet bones bef. bouwkundige versierhoorende, v. mv.
selen, o. mv.
BAVIAN, no. bariaan, M.
BAXEN (SICH), vrf. met vuisten vechten. *-, n. vuistgevecht, o. boxpartij, v.
BAY, f. haai, boqt, v.
BEABSICHTIGEN, va. beoogen, bedoelen, voor oogen hebben.
BEACHTEN, va. betrachten, in acht semen, naleven.
BEAMTE, no. anzbtenaar, beambte,
BEaNGSTIGEN, va. beangstigen, verontrusten.
BEANTWORTEN, va. heantwoorden. * ... UNG, f. beantwoording, v. -SSCHREIBEN, n. beantwoordende brief, brief
van antwoord, no. antwoord, o.
BEARBEITEN, va. bearbeiden, .bewerken; (den grand) bebouwen. SICH - , vrf. zich beijveren. * ...UNG, f. bearbeiding, bewerking, v. ; fatsoen, o. ; bebouwing, v.
BEAUFTRAGEN,va. belasten,gelasten,opdragen.'...aUGELN,
va. belonken. * - BaNDERN, va. (97) met linten bezetten.
* ...BAUEN, va. bebouwen ; aunbouwen.
BEBEN, vn. beven, sidderen, trillert. *-, n. heving, siddering, trilling, v. "...BERN, vn. rillen, bibberen.
BEBLECHEN, va. met blik beslaan; mit Tressen -, met
boordsei bezetten, omboorden.
BEBLOMEN, Va. met bloemen versieren. * ... BLUTEN, va.
bebloeden.
BEBUNG, f. (109) triller, no.
BECHER, in. beker, drinkheker, m. ; hoorntje, o. ; (53)
kelk, m. * - N, vn. bekeren. * - SPIEL, n. bekerspel (der
goochelaars), o.
BECKEN, n. bekken (ook 74), o. * - , n. pl. (109) bekkens,
o, tow. "-SCHLaGER, on. blikslager; die de bekkens
slaat,
dakwerk, o.
BEDACHEN, va. van een duk voorzien.
BEDACHT, m. heleid, overleg, o. omzigtigheid, v.; mit - ,
beraden, bedachtzaam; ohne -, onberaden, onbedachtzaam; alit gutem
voorbedachtelijk.
BEDaCHTIG, 4 ...LICH, B.EDACHTSAM, a. et adv. beducht-

BEF.
maken, inkrimpen; fig. benaauwen, beteugelen, heperken. "...EBBEN, va. (van ientand) erven ; beerbt sein,
niet kinderloos zijn. "...ERDIGEN, Va. begraven, ter
aarde bestellen. ...UNG, f. begraring, begrafenis, v.
BEEBE, f. hezie; zaadkorrel, v.
BEERHUTER, m. oogst - , wjngaardhoeder, m. "...MELDE,
f. (53) meijer, V. "...MOST, M. voorloop van ongepersten
most, M.
BEET, 11. bloembed ; bed in een twin, O.
BEETE, f. (53) beet; rothe
beetwortel, M.
BEETWEISE, adv. bedsgezvijs, in hedden.
BEFAHREN, vs. heraren ; berijden; duchten ; in eene
mijn gaan. * ...FALLEN, vs. et wimp. overvallen; overp. von rifler EraDlibeit - werden, ziek woekomen.
den. "...FANGEN, va. verwikkelen, bevatten, bevangen.
p. verwikkeld, bevangen; vooringenomen, verlegen,
verward. -HEIT, f. verlegenheid, v.
va. berotten, omvatten, inhouden. SIGH
vich (met iets)
belasten, - bemoeijen. "...FEHDEN, va. beoorlogen.
BEFEHL, no. bevel, o. last, no. order, v. "-EN, va. herelen, gebieden, belasten, gelasten ; Gott, befoblen ! roarwel! * - ERISCH, a. et adv. gebiedend.
vs. gebieden, berth's,. * - SHABER, n1. bevelhebber, gezctgvoerder, m. opperhoofd, O.
BEFESTIGEN, va. vastmaken; bevestigen, versterken (ook
in het krijgswezen). "...IGUNG, f. berestiging ; versterking, v. -SKUNST, f. vestingboutekunde, v.
BEFEUCHTEN, va. bevochtigen, nat maken, besproeijen.
k ...FEUERN, va. fig. aanvuren. "...FIEDERN, va. met vederen -, met pluimen voorzien.
BEFIIODEN, va. bevinden ; fir gut -, goedvinden. SICH
vrf. zich bevinden, varen (wel of niet wel); wie - Sie
sich ? hoe mart gij ? *-, D. stoat der gezondheid, m. ;
nach
nour bevind van zaken. "...Licit', a. to vinden,
gelegen.
BEFLECKEN, va. bevlekken, besmetten ; fig. besmetten, bezoedelen ; (03) achterlappen.
BEFLEISSEN (SICH), SICH BEFLEISSIGEN, vrf. zich bevlijtigen, - beijveren, - (op iets) toeleggen. "...IGUNG,
f. vlijt, poging, bevlijtiging, v.
BEFLISSEN, a. vlijtig, naarstig, leergierig ;auf etwas - sein,
zich ernstig toeleggen op iets. * - ER, tn. ein der Heatsgelehrtheit -, student (in de regten), M. * -HEIT, f.
studie,vlijt, v. "-TLICH, adv. met naarstigheid,met ijver.
BEFUGELN, va. vleugels geven ; fig. bespoedigen; einen
Wald -, een weg door een hooch maken. "...FLUGELT,
a. gerlengeld.
BEFOLGEN, va. volgen, nakomen ; naleven; uitvoeren.
BEFORDERER, no.
bevorderaar, begunstiger ; verzender
(van goederen), no. "...DERLICH, adv. hevorderlijk.
* ...DERN, va.
bevorderen, bespoedigen, voortzetten;
(iemand) begunstigen, plantsen, bevorderen, verhoogen ;
verzenden. "...DERUNG, f. bevordering ; verzending, v.
-SMITTEL, n. bevorderingsmiddel, 0.
BEFRACHTEN, va.
bevrachten. "...ER, M. bevrachter,
reeder, M.
BEFRAGEN, va. bevragen. SICH
vrf. onderzoeken, navraag does; raadplegen. "...FRAGUNG, f. onderzoek, o.
navraag, v.
BEFREIEN, va. bevrijden, verlossen, redden; vrijmaken,
vrijstellen, ontslaan, ontlasten. slcm:
vrf. zich bevrijden ; - vrijkoopen. "...ER, no. -INN, f. verlosser, bevrijder, m. bevrijdster,v. * ...UNG, f. bevrijding,verlossing,
Podding, v.: vrijdom, m.
BEFREMDEN, ViMp. bevreemdm, vreemd voorkomen, schijnen. " - D, a. vreemd, zonderbaar.

BEG.
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BEFRESSEN, va. knagen, afknagen, beknabbelen.
BEFREUNDEN (sicx), vrf. sich mit einem -, vriendschap

aanknoopen ; in iem and s famine trouwen. "...ETE, M. et
f. maag, bloedverwant, m. en v."...UNG, I. vermaagschapping ,maa gschap, bloedverwantschap, familiebetrekking, v.
BEFRIEDIGEN, va. bevredigen, genoegen geven, tevreden
stellen, stillest; voldoen, betalen; omheinen. "...UNG, f.
bevrediging ; betaling, voldoening ; omheining, v.
BEFRUCHTEN, Va. vruchtbaar maken. "...UNG, f. vruchtbaarmaking, v.
BEFUGEN, va. bemegd maken, - verklaren, autoriseren.
"...FUGNISS, n. regt, 0. bevoegdheid, v. "...FUGT, a.geregtigd, bevoegd, gesnagtigd.
BEFUHLEN, va. hevoelen, betasten. "...FURCHTEN, Va.
vreezen, duchten. ...UNG, f. vrees, v.
BEGABEN, vs. begiftigen; bedeelen. * ...GABT, a. begiftigd, begaafd. "...GAFFEN, vs. aangapen, bekijken.
BEG tiNGNISS, n. lijkstaatsie, v. lijkstoet, M.
BEG ATTEN (Kell), vrf. echtelijk bijzvonen; pares'.
13EGEBEN (SICH), off. zich begeven ; gebeuren, geschieden ;
sich einer Sadie sich eines Reelotes -, van iets
f. gebeurtenis, v.
van zips regt afstand doer.
voorval, 0. "...GEBUNG, f. het hegeven (ergens heen);
afstand, m. overgeving, v.
BEGEGNEN, vn. einem -, SICH
vrf. ienzand
elkander ontmoeten. "-, vn. et a. fig. gebeuren, overkomen;
bejegenen; voorkomen (een onyeluk enz.).
n.
ontmoeting, v. ; voorval, o. gebeurtenis, v.
BEGEHEN, va. (een weg) begaan; (eene zonde, eene misdaad) plegen, bedrijven; (een missing) begaan; (een
feest) vieren. SICH
vrf. echtelijk bijzvonen.
BEGEHR, * -EN, n. begeerte, v. wensch, no. ; verzoek, o.
vraag,v..verlangen, o.;wensch,lust,trek; eisch, m. vordering, v. "-EN, va. begeeren, trek -, lust hebhen, replangen, wenschen; verzoeken, vragen, eischen, rorderen.
"-Lim, adv. begeerlijk. K EIT, f. begeerlijkheid, v.
BEGEHUNG, f. het begaan, bedrijf, o. ; veering (van een
feest), v. "-SSUNDE, f. positieve zonde, V.
BEGEIFERN, va. bekwijlen, bezabberen. "...GEISTERN, va.
bezielen, inblazen, ingeven, verrukken; (de verbeeldingskracht) ontvlammen. ...UNG, f. ingeving, inspiratie,
geestdrift, verruleking, v. ; dichtvuur, O.
BEGIERDE, f. begeerte, v. verlangen, o. ; trek, lust, no.;
gretigheid, begeerlijkheid, v. ; hartstogt, no. drift, v.
* ...IG, a. et adv. begeerig, verlangend; gretig, hongerig,
graag. -KEIT, f. begeerlijkheid, begeerte, v.
BEGIESSEN, va. begieten, besproeijen.
BEGINE, f. begijn (non) ; soort van vroutvenmuts, v.
BEGINN, M. begin, o. "-EN, va. et n. beginnen, aanvangen; fig. ondernemen, beginnen, zich gedragen
n
begin, o. ; onderneming, daad, v.
BEGITTERN, va. betralien, van traliewerk voorzien.
BEGLAUBEN, "...IGEN, va. voor waarheid verklaren, getuigen, bevestigen; waarmerken. "...IGUNG, f. getnigenis, verzekering, bevestiging, V. -SSCHREIBEN, 11. geloofsbrief, M.
BEGLEITEN, va. begeleiden, geleiden,verzellen; ('109) akkompagneren." ...ER, on. geleider, M. -INN, f. geleidster, v.
"...UNG, f. begeleiding, v.geleide: (109) akkompagnement ,o.
BEGLiICKEN, va. gelukkig maken. "...GIACKT, a. gelukkig, van de fortuin begunstigd (met...).
BEGNADIGEN, va. begenadigen, genade schenken. "...GNi1GEN (SIGH), vrf. zich vergenoegen, voor lief nemen.
* ...GNiiGSAM, a. tevreden, ligt to vergenoegen.
BEGRABEN, va. hegraven, ter aarde bestellen.
BEGRUBNISS, n. begrafenis, v.; graf, o. grafstede, v.
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f. pl. grafkelders, m. mv. ; (77) onderBEHBRZIGEN, va. behartigen, ter harte nemen. "...HERZT,
aardsche begraafplaatsen, v. my. "-KOSTEN, pl. bea. et adv. stoutmoedig, moedig, dapper, kloekmoedig,
grafentskosten, m. my. *-LIED, n. lijkzang, O.
-lijk. -HEIT, f. mood, m. "...HETZEN, va. (44) jaBEGRASEN, va. begrazen ; het gras afweiden. SICH
vrf.
gen, najagen, opjagen; tot de jagt afrigten. "...HEXEN,
begraasd worden ; door weiden toenemen (van het vee).
va. beheksen, betooveren. "...HOBELN, va. beschaven (met
BEGREIFEN, va. begrijpen, inzien, verstaan ; bevatten,
de school bewerken). "...HOLZEN, va. beplanten met
behelzen ; betetsten ; in etwas mit begriffen sein, er
vrf. dikke takken
boomen; met palen voorzien. SICH
mede in begrepen zijn ; in einer Sache begriffen
schieten. "...HORCHEN, va. beluisteren. "...HORCHER,
sein, in eene zaak bezig
werkzaam zijn. "...LICH,
m. beluisteraar, m.
a. et adv. begrijpelijk, bevattelijk; verstaanbaar.
BEHoRDE, f. bevoegd regter, m. ; bevoegde regtbank ; slantsBEGRENZEN, va. begrenzen ; beperken. "...uxa, f. grensrnagt, v. ; toebehooren, o. ; an die - bestellen, aan zijn
stetting, afpaling, v.
adzes bezorgen.
BEGRIFF, m. begrip, denkbeeld, o.; inhoud, m.; ein
BEHUF, m. noodwendigheid, v. gebruik ; behoef (meest
kurzer
korte inhoud, m. kort begrip, o. ; im -e sein,
gebruikelijk in : ten behoove) ; gemak, gerief, gerijf, o.
stehen, op het punt zijn van.
"-T, a. gehoeld.
BEGRUNDEN, va. met gronden bewijzen, staven.
BEHULFLICH, a. et adv. behulpzaam, hulpvaardig, gedienBEGRUSSEN, va. begroeten; (iemand om iets) verzoeken.
stig , -lijk, nuttig. "-KEIT, f. behulpzaantheid, godsonBEGUCKEN,va.bekijken,bezien. "...GaNSTIGEN, va. begunstistigheid, hulpvaardigheid, v.
gen, bevoordeelen. "...GURTEN, va. omgorden. "...GOTERN, BEHUTEN, va. behoeden, beschermen, bewaren; behiite!
va. verrijken, rijk maken. "...GOTERT, a. gegoed, rijk.
Gott behilte! de Hemel beware ! volstrekt niet ! "... HUTBEGaTIGEN, va. tevreden stellen, weder goed maken.
SAM, a. et adv. behoedzaam, voorzigtig, -lijk, met bevrf. met
BEHAAREN, va. met haar bedekken. SIGH
hoedzaamheid. -KEIT, f. behoedzaantheid, voor-,
haar begroeijen, harig worden. "...HAART, p. et a. net
zigtigheid, v.
haar bewassen, harig. "...HACKEN„ya. om-, loshakken.
BEI, pr. et adv. bij, aan, in, op, onder; digt bij, nabij ;
"...HAFTET, a. bezwaard, beladen; behebt, onderwor- Seite leggin, ter zijde leggen; - weitem, veel, zeer
pen aan.
veel, verre; - an, digt bij, nabij.
BEHAGEN, vn. et imp. behagen, bevallen, aangenaam zijn.
BEIANKER, M. (126) kat (bijanker), V. * ...ARBEITER, M.
*-, n. behagen, welgevallen, believen, goedvinden, o. wil,
medearbeider, M.
m. *...LicH, a. et adv. behagelijk, aangenaam, gemakBEIBEHALTEN, va. er bij behouden, behouden. "...BIEGEN,
kelijk. -KEIT, f. behagelijkheid, aangenaamheid, v.
va. hijvoegen ; insluiten (eon brief enz.). "...BINDEN,
BEHALTEN, va. behouden, houden; bei sich
onder zich
va. bij-, zamenbinden.
geheim houden.
BEIBOTE, no. hulpbode, M.
BEHULTER, M. bewaarplaats (kist, kleerkast, waterbak,
BEIBRINGEN, va. bijbrengen; veroorzaken; voorbrengen,
vischkaar enz.), v.
n. bewaar-, bergplaats, v.
aanhalen.
BEHALTSAM, a. goed onthoudend (van geheugen). "-KEIT,
BEICHTE, f. biecht, v. *-N, va. biechten, belijden ; bef. goed geheugen; herinnefingsvermogen, O.
kennen.
BEHANDELN, va. behandelen; bedingen; sich - lassen,
BEICHTGELD, n. biechtgeld, O. "...KIND, n. biechtkind, o.
toegevend zijn. "...HUNDIGEN, va. overbiechteling, m. en V. * ...STUHL, no. bieehtstoe/,;no.*...vATER,
handelbaar
handigen, ter hand stellen. * ... HANDLUNG, f. behanno. biechtvader, m. "...ZETTEL, no. biecht-getuigschnft, O.
BEIDE, BRIDES, a. beide, het een en het ander. "-RLEI,
deling, v. "...HaNGEN, va. behangen; sic') mit etwas
"...HANGEN,
a.
fig. zich met jets inlaten, - belasten.
a. beiderlei, van beide soorten. "-RSEITIG, a. wederscion
lange ooren hebbende (van honden).
fraaije
zijdsch, wederkoerig. "-RSEITS, adv. wederzijds, van
* ...HARREN, va. volharden, volstandig blijven; bij zijn
wederzijde, wederkeeriglijk, to zamen. "-RWAND, a.
gevoelen blijven. * ... HARRLICH, a. et adv. volhardend,
van tweederlei stof (zest en katoen).
onwrikbaar, 'volstandig, standvastig, -lijk. -KEIT, f.
BEIDLEBIG, a. tweeslachtig.
volharding, onwrikbaarheid, standvastigheid, v. "...HAUBEIDREHEN, va. bijdraaijen; (126) bijdraaijen, bijleggen.
CHEN, va. bewasemen. * ... HAUEN, va. rondom afhouwen,
"...DRUCKEN, va. bijdrukken. "...DRUCKEN, va. op•,
afhouwen ; snoejen, besnoojen (boomen). "...HAUPTBAR,
bij-, zamendrukken.
a. verdedigbaar, houdbaar, vol to houden. "...H AUPTEN,
BEIDSCHATTIG, a. die -n, bayonet's van de verlengde
va. beweren, staande houden ; handhaven ; bevesligen,
luchtstreek, m. MV.
verdedigen. "...HAUSEN, va. huisvesten, huisvesting geBEI EINANDER, adv. to zttmen.
ven. SICH
vrf. zich vestigen, - nederzetten. ...UNG,
BEIERBE, M. tweede erfgenaam, m. "...ESSEN, "...GERICHT,
f. huisvesting, v. verblijf, O.
n. toespijs, v. tusschengeregt, O.
BEHELF, M. behulp, o. uitvlugt, v. voorwendsel; (83)
BEIFALL, m. goedkeuring, v. bijval, m.toestemming ; toejuiching, v. ; - geben, goedkeuren, toejuichen. "-KLATSCHhulpmiddel tot bewijs, o. *-LicH, a. hulprijk, hulpzaam,
dienstvaardig. "-EN (sicH), vrf. zich behelpen.
ER, 111. toejuiAer, m. "-SRUF, on. toejuiching, v. "-EN,
BEHELLIGEN, va. laslig vallen, overlast aandoen.
vn. bijvallen (iemands zijde hiezen), toestemmen; bij-,
BEHEND, (BEHENDE), a. et adv. behezzdzg, handig, ring,
to binnen schieten. "...F5LLIG, a. et adv. ingezwind, behendiglijk. "-IGKEIT, f. behendigheid, vaarvallend ; bij-, tusschenkomend, toevallig ; bijvallend,
digheid, vlugheid, v.
goedkeurend.
BEHERBERGEN, va. herhergen, huisvesten, opnemen, in
BEIFRAU, f. 1, 1.011W als noodhulp (bij eene vroedvrouw,
huis nemen, eene schuilplaats verleenen.
enz.), v.
BEHERRSCHEN, va. beheerschen; beheerschen (bestrijken,
BEIFO GEN, va. bijvoegen, hijdoen.
on. (53) bijhooger liggen). "...ER, on. -INN, f. beheerscher, beervoet, no. St. Janskruid, O.
scher, gebieder, m.; beheerscheres, heerscheres, gebiedster, BEIGEBEN, va. toevoegen; beigegebener Vormund, toev. "...UNG, f. beheersching ; heerschappij, v.
ziende voogd, no.
"-GROFTB,
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BEIGEHEN, vn. sich - lassen, durven, in het hoofd krijgen,
wagen. * -D, a. et adv. nevensgaande ; hiernevens.
BEIGEMACH, n. nevenvertrek, o. * ... GENANNT, a. bijgenaamd. * ... GERUCH, * ...GESCHMACK, m. vreemde reuk;

m. gewricht, o. knokkel, rn. "...LADE, f. (36) winde, v.
verband van eene beenbreuk, o. "...SCHELLEN, f. pl.
voetijzers, kluisters, o. v. mv. "...SCHIENE, f. (36)
spalk, v. * ... SCHWARZ, n. beenzwart, O. "...SPATH, M.
(112) spat, o. * ... WEH, n. beenpijn, v.
BEIORDNEN, va. toevoegen, mede aanstellen. * ... ORGEL,
n. Hein orgel, positief, o. * ... PACKEN, va. bij-, medepakken. "...PFERD, n. bij-, handpaard, o. "...PFLICHTEN, vn. einem -, iemands zijde kiezen, zijne gezegden
goedkeuren, toestemmen.
BEISAMMEN, adv. to zamen, hij -, met elkander ; dicht
digt aaneengesloten.
BEISATZ, m. toevoegsel, o. * ... SCHIESSEN, va. bijdragen.
* ...SCHITT, n. (126) bijstander, m. galeisloep,v. * ... SCHLAF,
onzvettige zamenwom. bijslaap, m.; der unerlaubte
ning, v. "...SCHIATER, m. -INN, f. slaapkameraad,bijslaap, m. bedgenoot, in. en v. ; bijslaap, bijzit, v.
BEISCHLAG, m. valsche munt, v. - stempel, m. zngesloten
brief; bastaard, in. *- EN, va. iemands handelwijze navolgen, even zoo handelen ; bijleggen, insluiten (een brief).
mede insluiten.
insluiten, bij
BEISCHLIESSEN, va.
* ...SCHLUSS, m. de ingeslotene,inliggende,m. * ... SCHLOSSSCHREIBEN,
va. bij-,
EL, rn. valsche sleutel, m. * ...
er hij schrijven; aanteekenen (aan den kant enz.).
n. bijgevoegde brief, ni. * ... SCHRIFT, f. bijschrift, o.
kantteekening, v. * ... SCHUSS, m. bijdrage, v.
BEISEGEL, n. (126) bij-, lijzeil, 0. * ...SEIN, n. bijzijn,
o. tegenwoordigheid, v. ; im -, in tegenwoordigheid, ten
overstaan.
BEISEIT, * -S, adv. ter zijde, aan de zijde, op zijde.
BEISETZEN, va. bijzetten, bijvoegen; (een lijk) bijzetten;
n. bijvoegelijk
alle zeilen bijzetten. *...sETZWORT,
naamwoord, o.
BEISITZ, m. bijzitting, v. "-EN, vn. bijzetten. "-ER, M.
bijzitter, m.
bij voorbeeld. "-Los,
BEISPIEL, n. voorbeeld, o. ; zum
a. zonder voorbeeld, voorbeeldeloos.
BEISPRINGEN, va. bijspringen, bijstaan.
BEISSEN, va. et n. bijten; bijten, jeuken. *-, n. het bijten ; bijtende pijn, jeuking, v. * - D, a. bijtend. * ... IG,
a. bijtend ; onverdraagzaam, kijfachtig, bits, vinnig.
-KEIT, f. scherpheid, bitsheid, v.
BEISSKOHL, m. (53) beet, (kruid), v. * ... KORB, m. muilkorf, m. * ... ZAHN, m. Isnijtand, m. * ...ZANGE, v.
knijptang, v.
BEISTAND, m. bijstand, m. hulp, v. ; medestander; pleitbezorger, m.; - leisten, hulp verleenen. "-SGELDER,
n. pl. onderstandsgelden, subsidien, v. o. mv.
BEISTECHEN, va. (IN) bijbrassen, opbrassen, bijleggen.
* ...STECKEN, va. bij-, op-, in den zak steken ; fig.
gevangen zetten. * ... STEHEN, vn. bijstaan, helpen ; die
and Unistehenden, aanwezenden, omstanders, mv.
va. bijdragen (tot
* ...STEUER, f. onderstand, m.
de kosten, tot eene kollekte enz.). * ... STIMMEN, vn.
toestemmen, van hetzelfde gevoelen zijn.
n. pl. toeBEISTRICH, M. (98) komma,
gift, v. "...TISCH, m. bij-, tweede tafel, v.
BEITRAG, m. bijdrage, v. "-EN, va. bijdragen; toebrengen, medehelpen, medewerken, ondersteunen.
BEITREIBEN, va. (44) het wild naar eene plants drijvon ; fig. invorderen, inmanen (schulden).
BEITRETEN, vn. toetreden, inwilligen, genoegen nemen,
goedkeuren; iemands gevoelen omhelzen, zijne partij
trekken, zich bij hem voegen. "...TRITT, M. toetreding,
goedkeuring, inwilliging, v. "...URTHEIL, n. (83) voorloopig vonnis, o.

bijsmaak, vreemde smaak, m.
deelgenoot maken ; verkeering vriendschap aanknoopen.
BEIHER, adv. ten naasten bij, ongeveer.
f. meBEIHOLEN, va. (126) (de zeilen) aanhalen.
dehulp, v. * ... KIRCHE, f. nood-, hulpkerk, v. * ... KNECHT,
onderkok,
m. noodhulp, tweede knecht,
m. * ... KOMMEN, vn. bijkomen, bereiken; bijkomen (gezijne schade wede• inhalen.
lijken); seinem Schaden
-a, a. et adv. nevensgaande; hiernevens. * ... KRUUTER,
n. pl. toekruid, o. * ... KREIS, m. (101) bijkring, m.
BELL, n. bijl, v. * - CHEN, bijltje, O.
BEILAGE, f. bijlage, v. bijvoegsel, o. * ... LAGER, n. trouwplegtigheden van vorsten, v. my. * ... LAST, f. (126)
zeemanspakje, o. "...LOUTER, m. noodhulp, v. bijlooper,
m. "...LUUTIG, a. et adv. bij-, tusschenkomend, invallend; in het voorbijgaan; bij gelegenheid, omtrent.
BEILEGEN, va. bijleggen, bijvoegen; ter zijde leggen, bewaren, nederleggen ; toeschrijven, wijten ; (een twist)
bijleggen ; bijvallen, toestemmen, regt geven ; (126) bijleggen, bijdraaijen; einen Brief -, een brief insluiten.
"...LEGUNG, f. bijlegging, v.
BEILEiD, n. * - SBEzEUGTTNG, f betuiging van medelijden, deelneming, v. rouwbeklag, o. kondoleantie, v.;
- bezeugen, kondoleren. * - SSCHREIREN, n. brief van
rouwbeklag, m.
BEILIEGEN, vn. er bij liggen, bugevoegd zijn; bij elkander in een bed liggen. * _D, a. et adv. inliggende,
nevensgaande ; hiernevens.
BEILKE, "-NTAFEL, f. schuiftafel (soort van biljartta fel),
v. "-N, * -NSPIELEN, va. op de schuiftafel spelen.
BEILKRAUT, n. (53) bijlkruid, o.
BEDIESSEN, va. toeschrijven, to last leggen, wijten ;
geloof slaan. * ... MISCHEN, va. ver-, onGlauben
dermengen.
BEIN, n. been, o. voet ; voet (eener bank enz.),m.; einem
ein stellen, unterschlagen, iem. een pootje draaijen ;
fig. den voet ligten; auf die Beine hringen (eine Armee), op de been brengen (een leger).
BEINAHE, adv. bijna, bijkans. "...NAME, m. bij-, toenaam, van, m.
BEINARTIG, a. beenachtig, beenig. *... ASCHE, f. asch van
verkalkte beenderen, v. * ... BOHRER, m. voy. BANK-BOHRER. * ...BRECHER, m. * ... BRUCH, m. beenbreuk, v.
"...BRUCHIG, a. gebroken (van een been).
BEINCHEN, n. beentje, o.
BEINDRECHSLER, * ...DREHER, * ...ARBEITER, m. draaijer, ivoordraaijer, m.
BEINERN, a. van been, beenen.
BEINFhULE, f. "...FRASS, m. beenvreter, m. beenbederf,

BEIGESELLEN, va.

m. voy. FERSENTISIGEL. * ...FOLTER,
o.
* ...SCHRATJBE, f. scheen-, voetijzers, o. my. * ... GERIPPE, * ...GERiiST, n. geraamte, o. * ... GESCHWULST,
*...oEvvaclls, n. beengezwel, o. K ...GRAS, n. (53) patich,
f. * ... HARNISCH, m. dijharnas, o. * ... HART, a. zoo hard
als been, beenhard. * ... HAUS, n. beenderhuis, knekelhuis, o.
* ...HAuT, f. (74) beenvlies, o. * ... HEIL, * ...WELL, n.
"...HoHLE, f. voy. PFANNENHOHLE.
beenbreuksteen,
* ...HOLz, n. (53) keelkruzd, o.
BEINICHT, a. beenachtig, hard. "-Jo, a. beenig, beenen

hebbende; met voeten.
BEINBLEIDER, n. pl. broek, v. *.. KNOFF, "...KNOTEN,
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BEK.

BEIWAGEN, M. bijwagen, M. * ...WEG, M. bij - , zijweg, M.
"...WEIB, IL bijwijf, O. * ...WERK, n. bijwerk, o.

BEiwoHNEN, va. bijwonen, daarbij zijn ; bijwonen, beslapen. *...WORT, n. (98) bijvoegelijk naamwoord, O.
"...WaRTLICH, adv. als een bijvoegelzjk naantwoord.
BEIZaHLEN, va. er bij tellen.
BEIZE, f. het weeken (in azijn, sterk water enz.), o.;
bijting, invreting; run ; looijerskuip, v. ; vernis, sterk
water, o. ; vogel-, valkenjagt, v.
BEIZEITEN, adv. bij tijds, tijdig, in tijds.
BEIZEN, va. in azijn
sterk water enz. zetten, - weeken ; het leder in de run leggen ; huiden bereiden;
de kleur van ebbenhout ens. geven; op de vogeljagt gaan.
BEIZKUFE, f. runkuil, m. looikuip, v.
BEIZOLL, M. buitengewone tol, m.
BE.TAHEN, va. bevestigen, met ja beantwoorden. * - D, a.
bevestigend. * ... UNG, f. bevestigzng, v. -SWEISE, adv.
bevestigenderwijze.
BEJAHRT, a. bejaard, end, bedaagd, op jaren.
BEJAMMERN, va. bejammeren, beklagen.
* - SWERTH,
* - SWURDIG, a. et adv. hejanzmerenswaardig, beklagenswaardig.
BEK ALKEN, va. met kalk bestrijken. * ...KaMPFEN, va.
bestrijden, bekanzpen.
BEKANNT, a. bekend, wereldkundig, vermaard ; - machen,
bekend nzaken, afkondigen, kennis geven ; sich zich een naam verwerven, zich doen kennen ; 1Verden, bekend openbaar worden, een naam krijgen.
* - E, tu. et f. bekende, kennis, m. v. * - HEIT, f. bekendheid, wereldkundigheid, v. *-Limi, a. et adv. bekend,
zoo als men weet, zoo als iedereen weet. * - MACHUNG,
f. bekendmaking, kennisgeving, v. * - SCHAFT, f. kennis,
verkeering, v. ; gemeenzanze omgang,
BEKEHREN, va. bekeeren. Kea
vrf. zich bekeeren.
* ...ER, M. bekeerder, m. * ...TE, M. et f. bekeerde, bekeerling, m. en v. proseliet, m. *...UNG, f. bekeering, v.
rn. zendeling, in. - SEIFER, M. - SSUCHT, f.
- SBOTE,
bekeeringszucht, v.
BEKENNEN, va. bekennen, erkennen, belijelen ; sich
zu einer Religion, Kunst -, eene godsdienst belijden, - toegedaan zijn; zich eener kunst toewijden,
die beoefenezz; Farhe -, (96) kleur bekennen.
m. belijder (eener godsdienst), m. "...TNISS, n. belijdenis ; bekentenis, V.
BEICIELEN, V a. (een klavecimbactl) met pennetjes voorzien.
BEKLAGEN, va. beklagen. SICH
vrf. zich beklagen.
* -SWERTH, * -SWORDIG, a. beklagenswaardig. * ... KLAGTE, M. et f. nangeklangde, beschuldigde, m. en V.
BEKLATSCHEN, va. met handgeklop toejuichen ; beklappen, belasteren. * ...KLEBEN, va. beplakken; bepleisteren.
va. bevlekken, bekladden (met inktvlakken). * ...KLEIBEN, va. et n. beplakken, bepleisteren;
va. bekleeden ; beleggen; bebeklijven.
hangen ; fig. bekleeden ; (126) het anker baleeden.
* ...KLEIDUNG, f. baleeding, kleeding ; bemanteling, v.;
bcschot, o. ; belegging, v. ; behangsel, o. ; 02(i) buitenbekleeding (van een anzbt), v. '...KLEISTERN,
huid ;
va. beplakken ; fig. hemantelen. * ... KLEMMEN, va. beklemmen, benaanwen. * ...KLEMNIT, a. beklemd, benepen.
* ...KLEMMUNG, f. bekleinnzing, benaouwing, drukking,
benaauzedheid, v. "...KLiiGELN, va. al to naauw beoordeelen, vitten. * ...KLUNKERN, va. besljken.
BERommEN, va. bekomen, ontvangen; krijgen, verkrijantwoord krijgen;
gen ; eine Antwort -, our Antwort
uitbotBliithe
1Vuroel
wortel vatten; Knospen
eene ziekte krijgen, ziek worten ; eine hrankheit

BEL.
tanden krijgen. "-, wimp. (wel of kwaden; Mime
lijk) bekomen; wol bekomme es each, fuel moge het u
bekomen.
BEK6STIGEN, Va. den kost geven. * ...KOSTIGUNG, f. kost,
m. onderhoud. O.
BEKRaFTIGEN, va. bekrachtigen, bevestigen. * - D, a. hekrachtigend, bevestigend. * ...KRaNZEN, va. bekrannen
(met bloemen), bekroonen.
BEKRIECHEN, va. op iets kruipen. * ...KRIEGEN, va. heoorlogen, bestrijden. * ...KRIPPEN, va. (een dijk) van kribben voorzien. * ...KRITTELN, va. gispen. "...KRoNEN,
va. bekroonen. * ...KRUSTEN, va. met kalk -, met gips
vrf. zich bekorsten.
beleggen, bekorsten. SICH
vrf. zich bekomBEKUMMERN, va. bekommeren. SICH
meren, bekommerd zijn. * ...KaMMERNISS, f. bekommernis, bekonimering, v.
BEIJCHELN, va. over iets grimlagchen. *-, n. het grimlagchen. "...LACHEN, va. over iets lagchen, belagchen,
uitlagchen....UNG, f. belagching, bespotting, v. het nitlagchen. * ... LADEN, va. beladen, (ook fig.). * ...LAGERER, rn. belegeraar, M. * ...LAGERN, va. belegeren, (ook
fig.); die Belagerten, de belegerden. * ...LAGERUNG, f.
belegering, V. - SGESCIIdTZ, n. - SKRONE, - SMaNZE, f.
belegeringsgeschut, -kroon, -fluent, v.
BELANG, 11. belang, gewigt, o. belangrijkheid, v. " - EN,
iemand aanyn. betrelfen, now/non, belangen ; einen
klagen, - dagvaarden. * - END, a. aangaande. *-UNG,
f. vervolging in regten, v.
BELAPPEN, va. (een hooch) met lappen behangen. * ...LASTEN, va. belastembeladen; overladen. * ...LaSTIGEN, va.
lastig maim, overlast aandoen. ...UNG, f. last, overlast,
m. moeijelijkheid, v. ongemak, O. * ...LATTEN, va. met
latten beslaan. ...UNG, f. latwerk, O. * ...LAUBEN, va.
met loot bedekken. SIGH vrf. bladerea krijgen.
"...LAUBT, a. bladrijk, digt bewassen. "...LAUBUNG, f.
bladschieting, 'uitzetting der bladeren, v. "...LAUERN,
va. beloeren; verschalken.
BELAUT, m. beloop, bedrag, O. " - EN, va. op iets onzloopen, er over keen loopen; bezigtigen ; bespringen (bevrf. bespringen (van honden); beloovruchten). sicH
; paring, v.
pen, bedretgen. " - UNG, f. onzloop,
BELAUSCHEN, va. beluisteren. "...LEBEN, va. lever' geven,
verlevendigen, bezielen; opwakkeren. * ...LEBT, a. vrolijk, blijgeestig, opgewekt; beleefd. - HEIT, f. vrolijkheid,
blijgeestigheid, v. "...LEBUNG, f. levendmaking, bezieling, verlevendiging, v. "...LECKEN, va. belikken.
BELEG, * -E, n. belegsel, o. *-, m. bewijsstuk, -schrift,
o. ; kwitantie, v. " - EN, vin - mit, beleggen ; bezetten,
besloan ; (met plank.en, vloersteenen, graszoden) beleggen ; overleggen (rekeningen, bewijzen enz.) ; bezetten,
(met soldaten) ; (eene zitplaats of een stoel) bezetten ;
va. fig. dekken (be(belostingen, straf) opleggen.
springen).
beleenen. "...ER, M. leenheer, M.
BELEHNEN, va.
* ...TER, m. iecninan, rn. "...UNG, f. beleening, v.
vrf. onderzoeken,'
BEKEHREN, va. onderrigten. SICH
raadplegen; sich - lasses, redo verstaan. * - D, a. leer:main.
f. onderrigting, leering, -v.; znzad,
BELEI13T, a. lijvig,
BELEIBVICHTIGEN, va. lijitoglen, lijfrente neves.
die Majestlit
BELEIDIGEN, va. beleedigen, kwelsen;
.majesteitschennis plegen. "-D. a. bc--hoer/r
, erraad
beleediger, in. "...IGTE, M. beleedigend. "...IGER,
f. beleediging, v. smart, in.
leedigde, m.
BELESEN, a. belezen. " - HEIT, f. belezenheid, v.
toelichten, toetsea, onBELEUCHTEN, va. ver/ichten;

BEN.
derzoeken. "...UNG, f. verlichting ; fig. toelichting, v.
onderzoek, O.
BELFERN, vn, bla//en, keffen; kijven, grommen.
BELIEBEN, vn. et imp. believen, behagen, willett, verlangen, verkiezen ; was beliebt Ihnen'? was beliebt ? oat
belie/t u ? "-, n. believen, behagen, welgevallen, goadvinden, verlangen, o. ; verkiesing, v. ; smack, wit,
111. melt Ihrem
naar uwe verkiezing, sway uw welgevallen. "...LIEBIG, a. naar verkieziag. * ...LIEBT, a.
bemind, geacht, welgesien; - maclien, sieh - maehen,
doen beminnen; sich bemind maken.
PELIEGEN, va. at n. beslapen; liggen, gelegen
BELIEHENE, 111. beleende, m.
BELITTERN, va. (67) ladders vastinaken,
stellen.
BELLEN, vn. blalren, kell'en; tig. kijven, graauwen.
BELLETRIST, M. front vernuft, O. * -EREI, I. overdret'ene
audit tot de fraaije letteren, v.
BELLHAMMEL, tn. voy. LEITHAMMEL.
BELOBEN, va. prijsen; vermelden. '...LOBT, a. gemeld.
"...LOBUNGSDEKRET, n. eereblijk, eereschrift, O.
BELOHNEN, va. beloonen, vergelden; betalert, bezoldigen.
* ...ER, M. vergelder, belooner, M. * ...UNG,
belooning,

vergelding, v.
BELUGEN, va. gadeslaan. "...LUGEN, va. beliegen.
SEN, va. bedriegen, misleiden.
BELUSTIGEN, va. verlustigen, vermaken, vervrolijken.
SICH
vrf. zich veriustigen, - vermaken. "-D, a. vervrolllkend, vermakeliik, koddig. * ...UNG, f. verlustiging,

v. vermaak, o. vrolijkheid, aitspanning, v.
BELZEN, va. enten, grilfelen: fig. afrossen.
BELZMEISE, f. langstaartige mees, v.
BEMA ALEN, va. (44) een teeken stellen.
BEM5CHTIGEN (SICH), vrf. bemagtigen, sick,

meester mabemagtiging, v.
ken van, vermeesteren.
bezoedelen, bevlekken. "...MALEN, ca. beschilderen ; bekladden, besmeren. "...MANNEN, va. (126)
bemannen. ...UNG, f. bemanning, v. * ...M5NTELN, va.
fig. bemantelen, bewimpelen. * ...MACTEN, vs. bemasten.
"...MASTET, a. bemast. * ...MASTUNG, f. bemasting, V. ;
al de marten van een schip, mastwerk, O. * ...MAUERN,
va. bemuren. ommuren. * ...MAUSEN, va. ontfutselen.
'...MEISTERN, vs. vermeesteren, bentagtigen, veroveren;
zich meester maken. k ...MELDET,
beteugelen. SICH
a. barest-, evengenzeld, vermeld. "...MENGEN (SICH), vrf.
- mit etwas, zich in jets mengen, sick met iets bemoellen. * ...MERKBAR, a. merkbaar, merkwaardig.
"...MERKEN, va. bemerken, waarnemen ; can-, opmerken. * ...MERKUNG, f. bemerking, aan-, opmerking, v.
-SWERTH, -SWORDIG, a. opmerkenswaardig, merkwaar medelijden met .ienzand
dig. * ...MITLEIDEN, va. einen
hebben. ". ...MITTELT, a. gegoed. * ...MOOST, a. bemost.
vrf.
BEMUHEN, va. moeite aandoen, lastig vallen. SICH
zich moeite geven, moeite doen, trachten, pogen. *-, n.
* ...UNG, f. moeite, arbeid, m. werk, o. ; paging, v.
BEN ACHBAREN (SICH MIT EINEM), vrf. iemands boatman
warden. * ...BART, a. naburig, nabij gelegen.
berigt -, kenBENACHRICHTIGEN, vs. melden, narigt
nis geven. k ...UNG, f. melding, kennisgeving, v. berigt, O.
benudeeBEN ACHTHEILIGEN, va. benadeelen.
ling, schade, v. nadeel, O.
BENAGELN, va. random vast-, aanspijkeren. k ...NAGEN,
va. beknabbe/en. * ...N5HEN, va. random naaijen, besmallest. "...NAMEN, va. benoemen, een Imam geven.
* ...NARBEN, vs. likteekens maken. "...NARBT, a. rot
likteekens. * ...NASCHEN, va. van jets snoepen. "...NEzich bcauipen.
Stem
BELN, va. benevelen, (oak

BEMAKELN, vs.

BER.

47

"...NEBELT, a. becopen. * ...NEBST, adv. benevens, met
en benevens.
BENEDEIEN, va. benedijen ; zegenen, verheerlijken.
BENEHMEN, va. benemen, ontnemen, berooven; den Muth

ontmoedigen; den Irrthum
beter onderrigten;
die Ausoieht
beletten, verhindtren.,sicx
vrf. sick
gedragen. "-, n. gedrag, o. handelwijze, v. *...urra, f.
ontneming, berooving, v.
BENEIDEN, va. * - SWERTH, * -SWORDIG, a. benijdenswaardig. "-, n. * ...UNG, f. nijd, in. afgunst, v.; het benijden.
BENENNEN, va. benoemen, noenten ; bepalen. "...NENNUNG,
v. benoeming, v. imam, m. ; bepaling, aanwijzing, v.
* -NETZEN, va. bevochtigen, nut maken.
BENGEL, m. stok, M. stuck bout, o.; persboom; fig. bengel, Hegel, tn. "-EI, f. lompheid, boerschheid, v. *-N,
va. NUsse -, stolen a fslaan.
BENICKEN, ca. ja knikken. '...NIEMEN, va. aanwijsen,
bepalen.
va. door niezen bevestigen.
THIGT, a. et adv. - sein, benoodigd zijn, noodig hebben. "...NUTZEN, va. te nutte maken, gebru:k maken.
...UNG, f. gebruik, nut, o.
B ENSEN, *-SEIDE, f. katoengras, O.
BENZOE, f. (ii3) benjuin, v.
BEOBACHTEN, va. betruchten, waarnemen, in aeht neaten; (zijne pligten) vervallen, nakomen; can-, opine,
ken, gadeslaan ; beschouwen, bespieden, nagaan; das
Stillsehweigen
het stilzwijgen bewaren. "...ACHTER,
m. -INN, f. wetarnemer, m. -neemster, v. * ...ACHTUNG,
f. waarneming, betrachting, opmerking; beschouwing,
bespiegeling, V.
BEORDERN, va. bevel -, order geven, opdragen ; afvaardigest. * ... ORDERUNG, f. last, m. volmagt, atraardiging, v.
BEPACKEN, va. beladen. * ...PANZERN, va. het harnas
aandoen. "...PF5HLEN, vs. met paalwerk afsluiten, met
staken stutten; hesjen. * ...PFERCHEN, va. kooijen (schapen). * ...PFLANZEN, va. beplanten, bepoten. * ...FFLASTERN, vs. bestraten, plavellen; bepleisteren .tvanden).
k ...PISSEN, va. bepissen. * ... PLANKEN, va. beplanken.
k ...PLAUDERN, va. bepraten ; belasteren. * ...POLSTERN,
va. polsteren, stikken; vullen (stoelkussens ens.). * ...PUR.
PERN, va. met purper onthangen
BEQUEM, a. et adv. genzakkelijk, dienstig, geschikt ;
- maehen, gemakkelijk maken; - sein, reel vast sift'
gemak lmuden. * - EN (SICH 1, vrf. zich schikken naar,
zich behelpen; zich er in sehikken, toestemmen, toegevest. * - LICH, a. et adv. gesnakkelijk. * - KEIT, f. gemak, o. gemakkelllkheid, v. ; gemak," sekreet, O.
BERAHMEN, va. in een 'main of eene lijst zetten.
va. bepalen ; afpalen, begrenzen. "...RAUMEN, va. voy. ANBERAUMEN. * ...RAPPEN, va. bepleis...RASEN,
va. at n. met zoden beleggen ; met
teren. *
Bras begroeid warden. *...RASF ELN, va. afraspelen.
BERATHEN, va. raadgeven, orde stellen ; mede ten huvrf. raadplegen. * ._ER, M. raadwelijk germ. SICH
vrf. begever, helper, m. *.. SCHLAGEN, va. SICII
raadslagen., overwegen ; te sawn beraadslagen. ...UNG,
f. beraadslaging, v. * ...UNG, v. raadgeving, v.
BERAUBEN, va. berooven ; ontrijren. SICH
vrf. sick
berooven. * ...RAUBT, a. beroofd, verstoken. * ...RAUB*...RiiUCHERN, vs. berooken;
UNG, f. berooving, v.
tvetriekend maken ; wierooken, bewierooken. * ...RAUCHT,
a. berookt. "...RAUSCHEN, va. half drunken maken.
SICH
vrf. zich een roest drnken, half dronken warden. -D, a. dronkenmakend ; bedwelmend, koppig.
* ...RAUSCHT, a. half dronken,bedwelmend. k ...R.AusCHUxo, f. bedwelming, v.
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BERBERIS, (BERBERITZE), *-BEERE, -STAUDBE, f. (53)
berberisse, -bes, v. -struik, tn.
BERECHNEN, va. berekenen, aanrekenen; sich mit einem
afrekenen. * ... RECHTIGEN, va. geregtigen, regt
volmagt geven. * ... RECHTIGT, p. et a. geregtigd, gemagtigd, bevoegd. "...RECHTIGUNG, f. magtiging, volmagt,
v. regt, 0.
BEREDEN, va. overreden, bepraten;
sich mit einem -,

met iemand onderhandelen, ruggespraak houden (west
in een kwaden zin); einem -, kwaad spreken van iemand ;
einen
iets laiemand ids diets maken; etwas
ken,- gispen. "...REDSAM, ("...REDT), a. et adv. bespraakt,
welsprekend. -KEIT, f. bespraaktheid, welsprekendheid,
v. "...REDUNG, f. overreding, v. mondgesprek, 0.
BEREGNEN, va. beregenen. "...REICHERN, va. verrijken.
SICH
vrf. zich verrijken. * ... REIFEN, va. met rijp
bedekken; met hoepels beslaan. * ... REIFY, a. met rijp
bedekt; fig. grijs. "...REISEN, va. doorreizen ; (op de
kermissen) reizen.
BEREIT, a. bereid, gereed, vaardig ; geneigd, gezind. " - EN,
gereed
va. reg. bereiden, toe-, voorbereiden, klaar
maken; (leder) bereiden. BICH
vrf. zich gereed maken, zich voorbereiden. * - EN, va. irr. (een weg) to paard
berijden om dien to bezigtigen; (een paard) afrijden,
afrigten, dresseren. "-ER, m. berijder, rijmeester, pi keztr,
m. *-s, adv. bereids, reeds, al. *-SCHAFT, f. gereedheid, v. "-UNG, f. voor-, toebereiding, bereiding, v.
"-WILLI°, a. et adv. bereidwillig, -lijk. -KEIT, f. bereidwilligheid, v.
BERENNEN, va. (68) berennen. "...RENTEN, va. eene lijfrente toekennen. * ... REUEN, va. berouwen, berouw hebben. * ... REUUNG, f. berouw, leedwezen, o.
and Thal,
BERG, m. berg ; fig. hinderpaal, m. ; fiber
over berg en dal ; er ist Ober alle Berge, hij is voort,
hij heeft zich weggepakt ; goldene -e versprechen, gouden bergen beloven; die Haare standen ihrn zu -e, de
haren rezen hem to Berge ; da stehen die Ochsen am -e,
k -UNTER, adv. bergaf.
daar ligt de knoop. *-AB,
fig. achteruit.
BERGAMOTTE, f. bergamot (peer), v.
BERGAMSEL, f. bergmeerle, v. * ... AMT, n. mijngerigt, o.
BERGAN, * ...AUF, adv. bergop.
BERGARBEIT, f. werk in de mijnen, o. *...ART, f. znijn,
v. mijngang, in. * ... BALSAM, Si. berg•, steenolie, v.
* ...BARTHE, f. (67) Injt, v. * ... BAU, m. mijndelving ;
delfstof ; -kunde, v. * ... BEAMTE, m. opziener over de
mijnen, M. * ...BEWOHNER, 1n. bergbewoner, m. * ... BLAU,
0. bergblaauw, 0. * ...BOCK, m. wilde -, steenbok, m.
"...BOHRER, M. steenboor, V. * ...DOHLE, f. berg kattw , v.
"...ELSTER, f. steenvalk, in.
BERGEGELD, n. BERGLOHN, m. (IN) bergloon, berggeld, o.
BERGEN, va. redden: bergen ; redden.
bergeppe, v. *...ERZ,
m. eels, in.
BERGEPPICH, 1n.
e ...EULE, f. steenuil, v. * ... FALL, 111. instorting van een
berg, V. * 1..FARBE, f. oker, In. * ... FEIN, a. gedegen.
* ...FERTIG, a. teringachtig, longzuchtig. * ... FESTUNG,
f. bergvesting, v. * ... FL ACHS, ns. * ... FLEISCH, 11. steenvlas, o. *...GANG, m. * ... ADER, f. berg - , nzijnader, v.
"...GEBET, * ...GEI3RAUCH, 11. gebed gebruik der
mijnwerkers, o. * ...GEGEND, f. bergachtige landstreek,
V. * ...GEIST, m. * ... 311iNNCHEN, n. berggeest, n1. kaboutermannetje, 0. * ...GELB, n. berggeel, 0. k ...GENOSS, us.
n. mijngeregt,
deelhebber in de mijnen, m.
0.
n. berggroen, 0. `...GRUSS, us. (poet der
bergwerkers, 111. ....HALDE, f. berghelling, v. * ... HARZ,
'...PECH, n. jodenlijm, v. asphalt, 0. k ...HAUPTMANN,

m. opziener over de mijnen, m.
n. berghoen, o.
BERGICHT, a. bergachtig (als een berg, als bergen).
BERGIG, a. bergachtig (vol bergen).
BERGKETTE, f. bergketen, v. "...KNAPPE, m. mijnwerker,
m. * ... LEHNE, f. helling eens bergs, v. * ... MANN, m.
berg-, mijnwerker, so. * ... MEISTER, m. opziener over
de mijnen, m. *...MtNzE, f. (53) kattekruid, o. * ...NYMPHE, f. bergnimf, v. "...OL, n. steen-, bergolie, v.
"...ORDNUNG, f. policie in de mijnen, V. "...PREDIGT, M.
predikatie voor de mijnwerkers ; prediking van Christus
op den berg, v. * ...BATH, m. raadsheer ten opzigte der
bergwerken, m. * ...RATZE, f. bergrot, v. "...RECHT, n.
MV.
(van mijnen) ontginningsregt, o. mijnwetten, v.
"...ROTH, S. rood rottekruid, 0. * ... ROTHE, f. (ZINNOo. "...RUCKEN, M. bergBER, m.) echt vermiljoen,
rug, m. *...sALz, n. bergzout, o. * ... SCHLITTEN, M.
bergslede, Alpenslede, v. *...scHLoss, n. slot -, kasteel
op een berg, o. * ... SCHMIED, M. egsmid voor mijnwerleers, m. * ...SCHOTTE, m. Bergschoton. * ... SCHREIBER,
m. boekhozjder van de mijnen, M. "...SCHWADEN, M.
* ... SCHWEFEL, M. geel koperstikdamp uit mijnen, m.
rood, o. * ... SEGEN, M. opbrengst der mijnen, v. * ...SPITZE,
f. spits, kruin, v. top eens bergs, M. * ...STADT, f. stad
die op een berg ligt, v. * ... STRASSE, f. landweg langs
of over bergen, m. * ... STUFE, f. mijngroeve, v. * ... SUCHT,
1. mijnwerkers longziekte, v. "...THEIL, n. deel o. portie in de mijnen, v. * ... tiBLICH, "...MaNNISCH, a. als
een mijnwerker, naar de wijze der bergwerkers, - der
bergbewoners. * ... ULME, f. wilde olmboom, M.
BERGUNG, f. berging, redding, v.
BERGVOGT, * ...RICHTER, In. regter aangaande de mijnen,
M. * ... WaSSER, n. pl. plasregens, m. my. * ... WERK, n.
bergsverk, o. mijngroeve, V. -svERsTaNDIGE, m. delfstofkundige, M. -SWISSENSCHAFT, f. delfstofkunde, v.
BERICHT, M. berigt, narigt, verslag, verhaal, o. ; kennis,
v.; - abstatten, - erstatten, berigt given, verslag doen.
* -EN, va. berigten, berigt kennis geven, melden, onderrigten, mededeglen, verslag doen ; (een zieke) beregten ; het juiste gewigt geven (aan muntstukken). * - ERSPATTER, m. -INN, V. berigtgever, as. -geelster, v. *-ERSTATTIING, f. verslag, n. * - GEN, va. in orde brengen,
regelen, schikken, een einde maken ; (eene rekening)
sluiten; (eene schuld) afdoen. "-IGUNG, f. regeling ;
afdoening, v. -SBOGEN, us. (10) proefblad, o. * UNG,
f. beregting (van een zieke), v.
BERIECHEN, va. beruiken. * ... RINDEN (SICH), vrf. bast
korst krijgen. * ... RINGEN, v. beringen, met ringen
bedekken; eine Stute
eene merrie beringen.
TEN, a. bereden.
BERGAN, ln. barkan, o. *-WEBER, m. barkanwever, M.
BERLINERBLAU, m. berlijnsch blaauw, o.
BERLOCKE, f. sieraad aan een horologieketting, o.
BERNSTEIN, in. barnsteen, amber, M.
BERODEN, va. spculen, spitten (om eene plant). * ...R0HREN, va. met net voorzien. * ... ROSTEN, vs. roesten,
verroesten.
BERSCHKOHL, n. krU/k00/,

0.

BERSTEN, on. bersten.

bertramkruid, 0. kwijlwortel, in.
belasteren. "...RUCHTIGT, a. vermaard,
borscht, befaantd. *...ROCKEN, va. verschalken, bedriegen.
BERL'S, m. beroeping, v. beroep, o. ; lust, ns. geneigdheid,
v. * - EN, va. beroepen, oproepen, doen bijeenkomen ;
beroepen (benoemen, aanstellen) ; betooveren (een kind).
SICH
vrf. zich beroepen op. '1/4 - SGESCH5FTE, n. pl.
beroepsbezigheden, v. nv. * -UNG, f. beroeping, v.
BERTRAM, us. (53)
BERiiCHTIGEN, va.

BES.
vn. berusten; es dabei - lassen, het daarbij
laten berusten. "...IGEN, va. gerust stellen, bevredigen.
SICH
vrf. zich gerust stellen. E. - mama, f. geruststelling, v.
BERUHMEN (SICH), vrf. zich beroemen, pogchen (op jets).
....RUHMT, a. beroemd, vermaard. sicEr - MACHEN,
zich een grooten naam verwerven, - beroemd maken.
-HEIT, f. vermaardheid, v. * ... RUHREN, va. aanroeren,
aanraken ; fig. melding maken (even aanroeren). SIC!'
vrf. aangrenzen, belenden; bertihrter Massen, zoo als
gezegd is, op de . voorschreven wijze. * ... RUHRUNG, f.
aanraking, v. - SPUNKY, m. aanrakingspunt, O.
BERUPFEN, va. plukken, (ook fig.). * ...RUSSEN, va met
roet besmeren.
BERYLL, M. (17) berilsteen, in•
BESACKEN, va. beladen, de zakken vullen. SICH
vrf.
zich verrijken. * ... SIEN, va. bezaaijen. * ... SAGEN, va.
zeggen, getuigen, bewijzen. * ... SALT, a. gemeld. * ... SAITEN, va. besnaren. "...SALEEN, va. zalven; besmeren,
bemorsen. "...SAMEN, va. SICH
vrf. bezaatjen ; door
zaad vermenigvuldigen. * ... SaNFTIGEN, va. bezadigen,
doen bedaren, stollen. SICH
vrf. tot bedaren komen,
toegeven; kalmer -, bezadigd worden.
BESANMAST, m. ....SEGEL, n. "...STENGE, f. (126) bezaan.smast, m. -zeil, o. -roede, v.
BESATZ, m. rand, m. boord, boordsel, borduursel, O.
*-UNG, f. bezetting, v. garnizoen; scheepsvolk, O.
BESAUEN, va. bevuilen. * ... SAUFEN, va. SICH
vrf.
dronken maken; zich dronken drinken. * ... SCHABEN,
va. schaven, afschaven. `...SCHaDIGEN, va. beschadigen;
kwetsen, wonden. ...UNG, f. beschadiging, kwelsuur, v.
BESCHAFFEN, a. gesteld, gelegen. * - HEIT, f. gesteldheid,
v. aard, m. weten, o. ; gedaante, hoedunigheid, v. staat,
m. -SWORT, n. (98) bijwoord, O.
BESCHLiFTEN, va. van schaften voorzien ; ntonteren.
"...SCHUFTIGEN, Va. bezig houden, werk ,geven. SICH
vrf. met jets bezig zijn, aan jets werken, z ich bezig
houden. "...SCHUFTIGT, p. et a. bezig, werkzaam.
* ...SCHaFTIGUNG, f. bezigheid, werkzaamheid, v. werk, O.
BESCHALEN, va. een hecht of een steel (aan jets) maken ; eene zoldertng met schrijnwerk versieren.
LEN, va. schillen, doppen, pellen; eene merrie besprin- •
gen. -, a. * ... SCHgLZEIT, f. het bespringen tijd van bespringen,
hengst, sprinyhengst, M.
BESCHAMEN, va. beschamen. beschaamd
verlegen maken; vernederen. "...scinwr, a. beschaaind, verlegen.
* ...SCHfiMUNG, f. beschaming ; schaarnte, verlegenheid,
v. * - SCHATTEN, va. beschaduwen, belontmeren. ...uNG,
f. beschaduwing, v. ; lommer, o. schaduw, v. * ... SCHATZEN, va. belastingen opleggen. ...UNG, f. oplegging eerier
belasting, v. * ...SCHAUEN, va. bezigtigen, bezien, bekijken, beschouwen ; onderzoeken, nazien. * ... SCHAUER, nt.
beschouwer, bezigtiger, in. * ...SCHAULICH, a. beschouwelijk, bespiegelend. -KEIT, f. beschouwing, bespiegeling,
v. * ... SCHliUMEN, va. met schuim.begieten. * ... SCHAUUNG, f. bezigtiging, beschouwing, v.
BESCHEID, m. antwoord ; berigt, o. ; nitspraak, beslissing,
v. ; - than, bescheid doen (bij het drinken); - sagen
lassen, bescheid laten weten; - wissen, bescheid weten;
weten te regt te komen; bis auf weitern - , tot nader
(order). "-EN, va. (iemand) bescheiden; begtftigen, voorzien, toedeelen; inlichten, onderrigten. SICH
vrf. inwilligen, zich laten welgevallen, er in berusten, zich er
in schikken. "-EN, a. et adv. bescheiden, -lijk, zedig,
-lijk. -HEIT, f. bescheidenheid, zedigheid, v.
BESCHEINEN, va. beschijnen, verlichten.

BERUHEN,

BES.
BESCHEINIGEN,
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va. schriftelijk bewijzen, - verklaren,
kwitantie geven. *...scHEINIGuNG, f. schriftelijke verzekering, - verkluring, kwitantie, v.
BESCHEISSEN, va. beschijten, bekakken; fig. bedriegen.
BESCHENKEN, va. beschenken, begiftigen, (lets) vereeren.
* ...SCHENKUNG, f. schenking, begiftiging ; gift, v. geschenk, O. *...SCHEREN, va. irr. bescheren, rondont afscheren.
reg. toedeelen, bestenzmen, toedenken, bescheren, beschikken, schenken. * ... SCHERUNG, f. geschenk,
o.; beschikktng, v. * ...SCHICKEN, va. zenden naar,
- om ; beschikken, in orde brengen; het allooi geven;
verzorgen (het vee) ; (de hinde) dekken. ...UNG, f. bezending ; beschikking vermenging (van metalen1, v.
"...SCHIELEN, va. loensch bekijken. "...SCHIENEN, va.
(een rad) met ijzeren banden beslaan.
f. zjzeren
beslag (der raderen), O. * ...SCHIESSEN, va. beschieten,
bontbarderen.
n. f. het beschieten met bommen,
bombardement, O. "...SCHIFFBAR, a. bevaarbaar.
* ...SCHIFFEN, va. bedaren. k ...SCHILFT, a. met riet kedekt. * ... SCHIMMELN, vn. beschimmelen. * ... SCHIMPFEN,
va. beschimpen, honen, sntaden. ...UNG, f. beschimping,
v. hoon, smaad, n1. smaadwoord, O. * ...SCHINDELN, va.
met dakplankjes beleggen. A ...SCHIRMEN; va. beschermen,
behoeden, beveiligen. * ... SCHIRMER, rn. beschermer, behoeder, M. * ...SCHIRMUNG, f. beschernzing, beveiliging,
hoede, v. * ... SCHLAFEN, va. beslapen (in beraad houden
tot den volgenden dag) : beslapen (een zneisje).
BESCHLAG, M. beslag, arrest, embargo, o. ; hoefijzers (van
een paard), o. mv.; schinintel, v. ; in - nehmen, mit
belegen, in beslag neaten, beslag leggen op. *-, m.
*...scHLIIGE, n. beslag, ijzerwerk, ijzeren beslag (der
raderen), o.;'hactk, m. slot (aan een bock), O. * -EN, va.
beslaan, versieren, bezetten (met ijzer, zilver enz.) ; (de
raderen met ijzeren burden) beslaan; (39) beslaan;
(met spijkers) beslaan; (met leder) bekleeden; (een balk)
in den hack schaven; (van dieren) dekken: (boomen)
teekenen; (70) het juiste gewigt geven ; (126) (de zeilen)
inhalen; mit Arrest - , arrest leggen, in beslag nemen.
* -EN, vn. beschinznzelen. -, a. bedreven. * - LEINRN, f.
pl. (126) beslaglijnen, v. my. "-NAirgE, k -NEHMUNG,
f. hosing, o.; inbeslagneming, v. * - TASCHE, f. (39) ledeceit zak, m.
BESCHLEICHEN, va. sluipende verrassen, bedriegen.
BESCHLEUNIGEN, va. bespoedigen. verhaasten, bevorderen.
B ESCHLIESSEN, va. besluiten (s:aststellen, bepalen); geregtelijk besluiten; besluiten (een einde snakes).
* ...SCHLIESSER, M. bottelier, in. -:NN, f. huishoudster,
v. *...scHLuss, In. slot, o. ; sluitrede, v. ; beslait, slot,
einde; besluit, o. uitspraak, v.; zum - e, tot slot (sluitrede); eindelijk; unter
onder slot.
BESCHMAUCHEN, va. berooken. * ... SCHMAUSEN, va. (bij ion.)
te gast gaan, op schuim loopen. "...SCHM EISS EN, va. begoojen; beschijten (van vliegen). '...SCHMIEREN, va.
besmeren; bemorsen, bekladden. * ... SCHMITZEN, va. bestnettrn, bemorsen; fig. lasteren. * ... SCHMUTZEN, va.
bevlekken, morsig snzerig nzaken. bevuilen. * ... SCHNAUBEN, * ...SCHNAUFEN, va. besnutfelen.
BESCHNEIDE:■. ■ , va. besnijden, afsnijden ; (een kind) hesnijden; b,snoeijes, snoeijen : (eene hegge) seheren; (de
bijenkorven) uitsnijden; (het hoar) een weinig afknippen ; (gegotene letters) afranden; einem seine Besoldung
ienzands loon verminderen, er op afkorten ;
einem die Flogel - , fig. kortwieken, de nzagt benemen,
fnuiken. * ... EPRESSE, f. (9) sn;jpers, v. "... ER. In. besnijder,m.*...UNG, f. besnijding, besnoeijing; besnijdenis,v.
BESCHNEIEN, va. besneeuwen. * ... SCHNEITELN, va. (boo7
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men) snoeijen, toppen. * ...SCHNIPPELN, * ...SCHNIPPEN,
va. afknippen. * ...SCHNITTENE, M. besnedene, m.
* ...SCHNOPPERN,

* ...SCHNfiFFELN,

* ...SCHNUPPERN,

va. besnuffelen. * ...SCHNUREN, va. boorden. * ...SCHoNva. bewimpelen, verschoonen. ...UNG, f. bewimpeling, verschooning, v. voorwendsel, o. '...SCHR5NKEN,
va. beperken, bepalen ; versperren.
f. bepaling;
versperring; fig. beperkiny, grens, v. voorbehoud, o. uitzondering, v. "...scintaNKT, a. beperkt, bekrompen.
-HEIT, f. bekrompenheid, v.
BESCHREIBEN, va. beschrijven. * ...ER, m. beschrijver, m.
* ...LICH. a. beschrijfelijk. "...UNG, f. beschrijving, v. ; einer Landsehaft, - eines Ortes, land-,plaatsbeschrijving,
V. "...SCHREIEN, va. (een kind) betooveren (b .v. door er teveel
goeds van to zeggen). * ...SCHREITEN, va. over heen stappen ;
betreden. * ...SCHROTEN, va. afbaarden, af-,besnoeijen.
BESCHUHEN, va. schoeijen ; een paal van onderen aan
de punt met ijzer beslaan.
BEpCHULDIGEN, va. beschuldigen. * ...IGUNG, f. beschuldigen, aanklagt, v. * ...IGER, m. aanklager,m. "...IGTE,
m. et f. aangehlaagde, beschuldigde, m. en v.
BESCHUMMELN, * ...SCHUPPEN, va. foppen, verschalken,
bedriegen. * ...SCHUTTEN, va. bestorten ; ophoopen (koren). va. beschermen, beschutten, verdedigen. * ...SCHOTZER, m. -INN, f. beschermer, m.
beschermster, v. ...UNG, f. bescherming, verdediging,
hoede, v. ; fig. dak, o.
BESCHWUGERN (SIGH), vrf. zich verzwageren, - vermaagschappen. * ...SCHwaGERT, a. verzwagerd, vermaagschapt. * ...SCHWANGERN, va. bezwangeren, bevruchten.
* ...SCHWATZEN, va. bepraten, overhalen. * ...SCHwEIFEN,
va. van een staart voorzien. * ...SCHWEISSEN, va. bezweeten; (44) met bloed bevlekken.
BESCHWERDE, f. bezwaar, 0. moeite, f. ongemak, o.;
grief, klagt, v. ; last, no ; belasting ; ziekte, v. * ...EN,
va. bezwaren ; belasten; drukken, kwellen ; lastig vallen.
SIGH
vrf. zich beklagen. *...LIcir, a. et adv. bezwaarlijk, tot last ; drukkend, kwellend ; zwaar, hinderlijk, ongemakkelijk ; moeijelijk, lastig ; op eene
lastige wijze; - fallen, lastig vallen. -KEIT, f. ongemakkelijkheid, moeite, moeijelijkheid, v. *...isriss, f. voy.
BESCHWERDE. * ...UNG, f. bezwaring, v. ; last, no ;
ongemak, ongerief, o.
BESCHwiCHTIGEN, va. bevredigen, stillen, tot zwijgen
brengen (een kind). * ...ScHWITzEN, va. bezweeten.
BESCHwoREN, va. bezweren (beeedigen) ; den duivel bannen ; dringend smeeken. * ...ER, m. bezweerder, duivelbezweercler, m. * ...uNG, f. bezwering, v. -SBUCH,
tooverboek, o.
BESEELEN, va. levend maken, bezielen, (ook fig). "...SEGELN, va. bezeilen, beraren ; met zeilen voorzien.
* ...SEHEN, va. bezien, bekijken, beschouzven, -swERTH,
a. bezienswaardig. * ...SEILEN, va. (126) betakelen, betouwen. ...UNG, f. (126) loopend want, o. title tros, m.
* ...SEITIGEN, va. (zwarigheden) nit den weg ruimen;
(een geschil , bijleggen. * ...sELIGEN, va. gclukkig -, zalig maken, zaligheid rerschalfen.
BESEMER,
unster, weeghaak, m.
BESEN, m. bezem,
* -13INDER, n1. bezembinder,
* -KRAUT, n. (53) prienzkruid, a. bran, v. * -STIEL,
rn. be•emsteel, -stok,
BESESSEN, a. bezeten (van den duirel).
m. bezetene,
m . * - HEIT, f. bezetenheid (can den (luirel), v.
BESETS, n. booed, rand, m.
BAND, 0. flarit,'Criiitt,
0. * - EN, Va. ( - mit), stofieren, beleggen omboorden,
omzoomen, versieren; met boomen bezettcn; (jongen
IGEN,

visch in een vijver) poten. *-, va. (eene stad) bezetten ;
(eene plants) vervullen ; (een ambt) bekleeden. "-SCHLaGEL, *-nossEL, m. straatstamper, M. *-UNG, 1. belegging, stoffering, versieriny, v. ; boordsel, o.; poting
(van visch in een vijver), v. -SRECHT, n. regt van benoeming tot een kerkelijk ambt, o. kollatie, v.
13.EsEurzEN, va. betreuren, zuchten om.
BESICHTIGEN, va. bezigtigen, bezien, opnemen. "...ER, no
bezigtiger, m. *...UNG, f. bezigtiging, beschowing, v.
BESIEGBAR, a. overwinnelijk, neembaar.
BESIEGELN, va. bezegelen.
BESIEGEN, va. overwinnen, verwinnen, (os/c fig.) ; to boven komen, bedwingen. * ...SINGEN, va. bezigen, zingen.
BESINNEN (srcu), vrf. zich herinneren, zich to binnen
brengen ; zich bezinnen ; zich bedenken, overleggen, weifelen ; tot zich zelven -, tot inkeer komen; sieh anders
-, van gedachte veranderen. * ...UNG, f. terugkeering tot
zich zelven, kennis, v. -SKRAFT, I. herinneringsvermogen, geheugen, bewustzijn, o. -SLOS, v. bezvusteloos.
BESITZ, m. bezit, o.; in den - setzen, in het bezit stellen ;
aus dem -e setzen, nit het bezit stooten, onteigenen.
* -EN, va. er op zitten, broeden, uitbroeden; fib. bezitten (in bezit hebben). "-ER, M. -INN, f. bonder, be. sitter, ei•enaar, m.; bezitster, eigenares, v. * -NEHMUNG, * -NAHME, 5 -ERGR EIFUNG, f. bezitneming, inbezitneming, v. * -RECHT, n. regt van bezit, o. * -UNG, f.
bezitting, v. bezit, o. eigendom, o. en no
BESOFFEN, a. beschonken, dronken. * - E, (ein - er), m.
dronkaard, M. * - HEIT, f. dronkenschap, v.
BESOHLEN, va. zolen aanzetfen. "...SOLDEN, va. hetalen,
bezoldigen. * ...SOLDET, a. bezoldigd. *...soLDuNG, 1.
bezoldiging, v. salaris, traktement, honorarium, o.
BESONDER, a. bijzonder; zonderling, bijzonder. *-s, adv.
bijzonder, -lijk, inzonderheid, in het bijzonder, voornamelijk.
BESONNEN, a. et adv. bedacht, voorzigtig, omzigtig, met
overl4 * - HEIT, f. tegenzvoordigheid van geest,bedachtzaamheid, v.
BESORGEN, va. bezorgen, waarnemen; vreezen, duchten;
bezorgd zijn. *...Licrr, a. zorgeli:jk. -REIT, f. vrees, hekommering, v. "...NISS, f. zorg, vrees, bekomnzering, v.
* ...T, p. et a. bezorgd (bestcld, verrigt, voorzien); bezorgd (ongerust). * ...UNG, f. bezorying, v. -SGEBUHR,
f. (34) provisie, v. niakelaarsloon, 0.
BESPANNEN, va. aan-, voorspannen.. met snaren bespannen
(een instrument).
va. bespuwen. "...SPICKEN,
vrf. fig. zich rerrijken.
va. bespekken, larderen. SICH
BESPIEGELN (sicit), vrf. zich spiegelen. * ...SPRECHEN,
va. bespreken, bestehen; met woorden betooreren; lasterm ; vitten ; sieh alit einem - , (eene zaak met iemand)
bepraten. *...SPRECHUNG, f. bespreking ; bestelling, v.;
orerleg, o. behandeling ; aanhaling ; bezwering,
ter, 01. ; vitterij, 'V. "...SPRENGEN, vs. besprengen, besprenkelen. * ...SPRINGEN, va. bespringen (springende
bereiken) ; bespringen (dekken, berruchten).
EN, va. besproeijen, bcsprengen, bespuiten; omit Koth
bespatter, bemodderen.
va. bespugen, be* ...SHILEN, Va. bespoelen.
liEssER, v. et adv. beter; - sem, beter races.
*- -.1i5i;AuF, adv. vender heen; Unger op.
va. aervul, .zich beteren,
bete'en; verstellen. lawn. SKIT
zich rerbeteren; beter
welrarend wonder. - UNG, f.
verbeteri,g (oil, in den sin Vail bekeering en mesang
van land); betersehap (ran gezondheid), v.
BESTALLEN, va. aanstellen; loon germ, bezoldigen.
BESTAND, m. bestendigheid, v. dttur, m. duurzaamheid,
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vastigheid, v. ; overblijfsel, overschot ; restant (in eene
kas), o. ; pacht, huur, v.; - haben, van duur zijn;
in - in pacht, in huur. "-MANN, (BESTaNDER), M.
pachter; huurder, M. "-HERR, M. verpachter,
BESTINDIG, a. et adv. standvastig, duarzaam, bestendig,
steeds. "-KEIT, f. bestendigheid, duurzaamheid,
standvastigheid, v. duur, M.
BESTANDJAGD, v. privatieve jugt, eigen jagt, v. "...Los, a.
onbestendigheid,
onbestendig, ongeduKg.
v. * ... THEIL, M. bestanddeel, O. "...WESEN, 11. bestaan,
duur eener pacht,
wezen, o.
f.
BESTaRKEN, va. bekrachtigen, bevestigen, sloven.
EESTIITER, m. b-zorger, leverancier, in. "...STaTIGEN, va.
bevestigen, bekrachtigen, staves. "...STATTEN, va. Goter -, de verzending van goederen bezorgen ; zur Erde
ter aarde bestehen. "...STATTUNG, f. begrafenis,begraving,
uitvaart, v. "...STaUREN, V11. besloven warden. "...STAUBEN, va. bestuiven ; bestrooijen (met used enz.). "...STAUDEN (SICH), vrf. takken en bladeren krijgen, volgroeijen.
EESTE (DER, DIE, DAS), a. hest, beste; aufs
het best, het beste, opperbest ; sum -n geben, - hahen, - reden, ten beste geven (wet onthalen) ; ten beste
(voor den gek) houden; ten beste spreken (iemands
voorspraak zijn). *-, n. het beste, puik ; as gemeine
-, bet algemeene welzijn; sein -s thus, zijn best doen.
EESTECHEN, va. beste/en (met spelden) ; fig. besteken,
omkoopen. "...LICH, "...BAR, a. omkoopbaar. -KEIT, f.
oinkao , baarheid, V. "...ER, M. Onik0Oper, M. "...PRESSE,
f. (9) besteekpers, v. "...UNG, f. omkooping, V.
EESTECK, 11. bestek, o. koker (roar nt,s en vork); barbierskoker, m. ; bestek (eener zeekaart), n. ' - EN, va.
besteken; voorzien van...
BESTEHEN, VD. bestaan (in wezen'.zijn, voortduren); gelauf
dig
er merle kunnen volstaan; oaf etwas
seinem liopfe
bij iets volharden, staande houden;
mit Ehre
eer (ntet iets) behalen; mit Schande -, met
schande (van jets) a fkomen ; gegen eines -, tegen iemand
va. .vc•huren, verbestaan, iemand het hoc, fd bidden.
pachten: bestaan, ondernemen (een maagstuk). * - D, a.
bestaande (in, sit).
BESTEHLEN, va. bestelen. *..STEIFEN, va. stijven (met
stijfsel). "...STEIGEN, va. bestijgen, beklimnzen.
BESTELLEN, va. bescheiden; aunstellen, benoemen, hostellen, ordonneren; bespreken; (brieven enz.) bestellen,
bezorgen; (een akker) bewerken, beploegen. bezaaijen ;
sein Haus -, fig. order op zijne zaken stollen (vciar zijn
dood). * ... UNGSBUCH, n. (:i4) bestel-, kuntntissie-bock, O.
ploegtijd, M.
PESTENS, adv. op de beste wijze, allerbest.
BESTEUERN, va. met belasting bezmgren.
EESTIALISCH, a. dierlijk, beestachtig.
f. beestachtigheid, v.
BESTIE, f. boost, redeloos dier, o. onbeschaafd nzensch, m.
BESTIMMEN, va. vaststellen, aanwijzen; bestemnten, bepalen. SICH
vrf. besluiten. "...STIMMT, p. et a. bestenzd, bepaald, vastgsteld ; vast, juist, naauwkenrig.
-, adv. juist, stellig, bepaaldelijk. -HEIT, f. juistheid,
naalimkeurigheid, v. "...STIMMUNG, f. bestemming,aanwijzing, bepaling, vaststelling ; bestemming (lot), v.
-SGRUND, m. beweegreden, v. ; (98) rededeeltje, O.
BESTMUGLICHST, adv. best nzogelijk, op de nicest mogelijke wijze.
LESTOCKEN, vn. SIGH
vrf. takken
loten schieten.
"...STOPFEN, vn. stoppen (kousen). "...STOSSEN, va. (tegen aan) stooten; afvijlen, afschaven. * ... STOSSZEUG, n.
(60) schaar, v.
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va. bestraffen, frastijden; berispen. * ...STRAHLbestralen. *...STREBEN (sioH), vrf. pogen,

BESTRAFEN,

EN,

va.

trachten, streven, zich moeite geven, zich toeleggen.
...UNG, f. poging, v. toeleg, m. "...STREICHEN, va.
bestrijken, besmeren; (68) bestrijken (beschieten).
"...STREITEN, va. bevechten, bestrijden; fig. betwisten.
"...STREITUNG, f. bestrijcling, v. "...STREUEN, va. bestrooljen ; zanden. *...STRICKEN, va. met breiwerk becotton, versieren ; verstrikken, verschulken. "...STRoMEN,
va. bespoelen. "...STURMEN, va. bespringen, bestormen,
(oak fig.). "...STiiRZEN, va. fig. ontroeren, verschrikken,
verbctzen, ontstellen. "...STORZT, a. ontroerd, verschrikt,
ontsteld, ontzet, verbaasd, verslagen. "...STLiRZUNG, f.
ontroering, ontsteltenis, verbaasdheid, verslagenheid, v.;
in - gerathen, hevig ontstellen.
BESUCH, M. bezoek, O. * ...EN, va. bezoeken; verkeeren
met. "-ER, M. bezoeker, 111.
BESUDELN, va. bezoedelen, besmetten, bemorsen.
BETAGEN, va. et n. verdagen ; vervallen. * ...TA GT, a.
bedaagd, bejaard, oud ; vervallen. "...TAKELN, va.
(.12(i) betakelen, optuigen. "...TA/TEN, va. betasten,
bevoelen. "...TliUBEN, va. verdooven ; fig. bedwelmen,
ontstellen; doen verbaasd staan, doe?' verstijven.
BETBRUDER, M. schijnheilige, fijinelaa•, M. "...BUCH, n.
gebedenboek, O.
BETE, f. - werden, (46) beest worden.
BETEL, n. (53) betel, v.
nach Tische
BETEN, vs. bidden, zijn gebed doen; vor
danken na het eten. "...ER, in.
beten, bidden vOar
bidder, n. * ... ERINN, f. bidster, v. "...FAHRT, f. bedevaart,
v. "...GLOCKE, V. bidklokje, o.
IIETHAuEN, va. bedauwen. "...LING, V. val van de dauw, M.
BETHAUS, n. bedehuis, o. kerk, kapel, v.
BETHEEREN, va. teren. * ... THEILIGEN, va. aandeel gevon ; betheiligt sein, belang (in cone sank) hebben.
"...THEUERN, va. betuigen,vezekeren,beeedigen.
• EN, va. verblinden, bedriegen, misleiden, begoochelen.
-D, a. nzisleidend.
va , met tranen beeproeijen ; beweenen. "...THUN (SICH), vrf. zich bevui
len; rich nicht - konnen, zich zelven niet meer kunnen helpen; zich niet kunnen bedruipen. "...TITELN,
va. een titel of naam geven. ...UNG, I. titel, M.
BETINGE,
pl. (126) betingen, v. MV.
BETOKEN, va. den klemtoon aancluiden, - geven.
BETRACHT, M. beschouwing, overdenking, overweging, v.
opzigt, o. ; in -, sit aanmerking, ten aanzien van,
aangezien; in diesem -, in slit opzigt. * - EN, va. beschouwen ; fig. overdenken, overwegen. -D, p. et a. beschouwend. "-ER, in. -INN, f. beschouzver., in. -stet, v.
BETREICHT•ICH, a. et adv. aanzienlijk, aannzerkelijk,
belangrijk. "-KEIT, f. belangrijkheid, v.
13ETRACHTUNG,
f. beschouwing, overweging, v.; in zichen, in overweging semen.
BETRAG, m. bedrag, beloop, O. "-EN, vn. bedragen, bevrf.
loopen op. -, n. gedrag, o. handelzvijze, v. SicH
zich gedragen.
BETRAUERN, va. betreuren, beweenen; rouwen, rouwgewaad dragen. "-SWERTH, * -SWiiRDIG, a. betreurens-,
beklagenstvaardig. "...TRAUFEN , va. bedruipen, bedroppelen.
BETREFF (IN), adv. betreffende, aangaande, ten opzigte
van. " - EN, va. et n. betrappen ; &ellen ; betreffen,
aangaan, aanbelangen, rakes; was mich betritrt, mat
mij betreft. - D, adv. betreffende, aangaande, mat aangaat.
PETREIBEN, va. doen weiden ; fig. doorzetten, doordring en, met (jeer bezorgen. * ...TRETEN, va. betreden ; in-
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komen, er komen, er verschijnen, opkomen; (van hanen) treden ; betrappen. -, a. begaun (van een weg);
fig. verbaasd, ontsteld, verlegen, uit het veld geslagen.
BETRIEB, m. doordrijving, aansporing, v. "-SAM, a.
drijvig, werkzaam, vlijtig, nijver. -KEIT, f. bedrijvigheid, vlijt, nijverheid, noeste vliit, v.
BETRIEGEN, va. bedriegen, foppen.
va.
dronken maken. SICH
vrf. zich dronken drinken.
* ...TROFFEN, a. verbaasd, ontsteld, verlegen, radeloos.
-H BIT, f. verlegenheid, v. * ... TROPFELN, * ...TROPFEN,
va. bedroppelen. * ... TRUBEN, va. bedroeven. SICH
vrf. zich bedroeven. * ... TRUBNISS, f. droefheid, droefenig, v. * ... TRiiBT, a. bedroefd, treurig,
BETRUG, tn. bedrog, o. misleiding, bedriegerij ; begoocheling, v. * ... TRiiG EN, va. bedriegen, misleiden, opligten;
bedotten, verschalken, w.Js maken. SICH
vrf. zich bedriegen, mistasten, zich vergissen, dwalen. * ... TROGER,
M. -INN, f. bedrieger, opligter, schelnz, verleider, valsche speler, m. ; bedriegster, valsche speelster, v. * ... TRiiGER EI, f. bedriegerij, v. bedrog, O. * ...TRUGERISCH, a.
bedriegelijk. "...TRUGLICH, a. et adv. bedriegelijk, schelmachtig, vulsch, logenachtig, verleidend ; op eene bedriegelijke wijze. f. bedriegelijkheid, V.•"...TRUNK EN,
a. dronken, beschonken, zut. -HEIT, f. dronkenschap, v.
BETSCHWESTER, f. fijn zusje, o. kwezel, fijmelaarster, v.
* ...STUHL, in. bid-,.knielbankje, O. * ...STUNDE, f. biduur,
o. ; bedestond (in de kerk), ns. *...TAG, rn. biddag , bededag, m.
BETT, n. bed, .o.; laag, rij, bedding, v.; bed -, bedding
(eener rivier), o. v. * - BANK, f. slaapbank, v. * - BECKEN, n. ondersteek, steekbekken, O. "-BEH5NGE, n. pl.
bedgordijnen, v. mV. * - BODEN, M. onderlaag van een
bed, v. "-BRETER, n. pl. onderlagen eener bedstede, v.
Mv. * -DECKE, f. beddedeken, v.
BETTEL,
prul, lor, beuzeling, v. * - ARM, a. bedelarm,
doodarm. "-BRIEF, in. bedelbrief, m.; getuigschrift
van armoede met verlof om te bedelen, O. * -BROT, n.
bedelbrood, gebedeld brood, O. "-BUBB, "-JUNGE,
"-KNAI3E, M. bedelende knactp, schooijer, in. * - EI, f.
bedelarij, (ook fig.), v. * - FRAU, f. * - WEIB, *-MENSCH,
n. bedelaarster, v. * - GESINDEL, n. bedelvolk, -pak,-gespuis, O. * -HAFT, a. et adv. bedelachtig ; armzalig, ellendig , -lijk. *-LEUTE, pl. bedelaarsvolk, geuzengespuis,
o. bedelaars, geuzen, m. mv. *-LumPEN, In. pl. oude
lappen, v. mv. *-MaDCHEN, O. bedelende meisje, O.
* -MANN, ns. bedelaar, ns. * -MoNCH, m. bedelmonnik, M.
BETTELN, va. bedelen, (ook fig.); - gehen, gaan bedelen.
BETTELORDEN, m. bedelorde, v. * ... SACK, II1. bedelzak,
M. * ...SA.MMET, M. trijp, O. * ...STAAT, rn. armoedige
prank, - opschik, III. "...STAB, m. fig. bedelstaf, m. ;
an den - gerathen, tot den bedelstaf gebragt zjn.
* ...STAND, in. bedelaarsstand, ns. * ... STOLZ, ni. bedelaarstrots, dwaze hoogmoed, tn. * ...VOGT, ns. schout
(bender tot tvering van bedelarij, in.
BETT EN, va. het bed maken; skis von ei !sander
ieder
alleen slapen.
BETTFLASCHE, "...PFA NNE, f. "...W5RMER, m. beddeflesch,
bedpan, v. "...FRAU, f. bedden - oinnaukster, v. * ... GARDINE, f. bedgordijn, v. * ... GESELL, * ...GENOSS, M. bedgenoot, slaapinakker, rn. * ... GESTELL, n. bedstede, v.
ledekant, O. "...HIMMEL, M. verhemelte van een ledekant, a. ... KAMMER, f. slaapkamer; kanzer waar 71.1
de bedden bewaart, V. * ...KASTEN, in. * ... LADE, I. beddekast (snort ran nitslaand ledekant), v. * ... L5GERIG,
a. bedlerterig. * ... LAKEN, m. beddelaken, O.
BETTLER, in. "-INN, f. bedelaar, in. --ster, v. "-HERBERGE, f. bedelaarsdoelen, ni. -herberg, v.

BEW.
BETTPFOSTEN, * ...STOLLEN, m. stijl van een ledekant, n.
* ...PFLUIL, M. peluw, V. * ...PISSER, * ...SRICHER, M.,
pissebed, bedpisser, m. * ... SACK, in. stroozak ; beddezak, m. * ... STANGE, f. gordijnroede, V. . * ...STATTE,
"...STELLE, f. bedstede, v. * ... STROH, n. beddestroo, O.
....TISCH, m. soort van slaapbank, v. "...TUCH, 14. bed-,
f. overtrekbeddelaken, o. *... tiB BRZ UG, ID.
sel van een bed, o. kussensloop, v. "...UMHANG, k ...VORHANG, tn. bedbehangsel, o. -gordijn, v. * ... ZEUG, n.
beddegoed, O. "...ZWILLICH, a. beridetijk, v.
BETTUNG, f. (3) batterij ; bedding voor, het geschut, v.
BETWOCHE, f. bidweek, week War Bemelvaart, v.
BF.TZE, f. teef; fig. straatloopster, ligtekooi, v.
BETZIMMER, n. huiskapel, v.
BEUCHBUTTE, f. * ... FASS, n. loogkuip, V.

f. het loogen. "-N, va. loogen.
va. buigen, krommen; fig. vernederen, fnuiken;
bedroeven. SICH
vrf. zich buigen, zich vernederen.
* ...SAM, a. buigzaam. "...uNG, f. buiging ; kromte, v.
BEULE, f. buil, v. gezwel, o. ; knobbel, m. dikte, v. ; butt,
tn. deuk, v. "...LIG, a. gebuild, bultig, knobbelig.
BEUNRUHIGEN, va. verontrusten, ontrusten, ongerust
angstig
vrf. zich ongerust
bezorgd maken. SICH
maken, zich verontrusten, zich bekommeren.
BEURKUNDEN, va. met bewijzen staven, - bevestigen.
* ...URLAUBEN, va. SICH
vrf. verlof geven; afscheid
nemen. ...UNG, f. verlof, oorlof, o. ; afscheld, O.
BEURTHEILEN, va. beoordeelen; hekelen, gispen. * ...ER,
m. beoordeelaar, kunstregter; boekbeoordeelaar,
* ...UNG, f. beoordeeling ; boekbeoordeeling, v. ; anderzoek, o. bedilling, V. -SKRAFT, f. oordeelskracht, V.
BEUTE, f. bait, roof, m. prooi; prijsmaking, v. *-, f.
snort van bakkerstafel, v.; houten bijenkorf, m.
BEUTEL, m. zak, m. bears, v. buidel; (69) meelbuil;
linnenklopper,m. * - KAMMER, f. builzolder, m. * - KASTEN,
m. builtrog, m. "-N, va. (69, 4) (meel) buidelen, builen; (hennep) kloppen. SICH
vrf. vouwen hebben, krijgen (van klee'ren). " -PERRUCKE, f. zakjesparuik, v.
* -BATZE, f. * - THIER, n. buidelrat, V. * -SCHNEIDER,
nt. beurzensnijder, zakkenrolder, gaauwdief, rn. -EI,
f. gaauwdieverij, V. * -SIEB, O. blomzeef, v. *-Tucti, n.
buil-, zeefdoek, m.
BEUTEN, va. bait maken; een bijenkorf vullen.
BEUTLER, M. *-INN, f. beurzentnaker, m. -maakster, v.
BEUTLER, tn. oppasser (in een bosch) der Wilde bijen, M.
B EVOLKERN, va. bevolken. "...uNG, f. bevolking, V.
BEVOLLMaCHTIGEN, va. magtigen, volmagtigen, volmagt
geven. * ... M1CHTIGTER, m. gevolmagtigde, m. "...MUCHTIGUNG, f. volmagt, magtiging, v.
BEVOR, adv. voor, alvorens. * - MUNDEN, va. onder voogdij
stellen. * - RECHTEN, * -RECHTIGEN, va. bevoorregten.
*-STEHEN, vn. op het punt status (van) te gebeuren,
dreigen, naderen, boven het hoofd hangen. - D, a. boven
het hoofd hangend, dreigend. * - THEILEN, va. benadeelen ; bedotten, bedriegen. ...UN G, f. benadeeling, v.;
bedrog, o. * - WORTEN, va. eene voorafspraak maken,
- uitspreken, - houden.
BEWACHEN, va. bewaken. "...WACHSEN, vn. et a. bewassen, begroeijen. * ... WAFFNEN, va. SICH
vrf. wapenen ; zich wapenen. * ... WAHREN, va. bewuren, behouden ;
behoeden. * ... WAHRER, ni. bewaarder, n1. "...WHREN,
va. bewijzen, op eene ocertuigende wijze aantonnen, doen
bljken, bevestigen. * ...WaHRT, a. beproefd, echt, geloofwaardig ; klassiek (van schrUvers). "...WAHRUNG, f. bewaring, V. * ...WiHRUNG, f. waarmaking, bevestiging, v.
BEWALDRECHTEN, Va. (107) kant houwen, behouwen.
BEUCHE,

BEUGEN,

BEZ.
BEWANDERT,

a. ervaren, kundiq, bedreven, deskundig.
BEWANDT, a. gesteld, geschapen; bei so -en Umsthnden,
in zoodanige omstandigheden.
f. gesteldheid, v.
BEWaSSERN, va. begieten, bespoclen, onder water zetten.
BEWEGBAR, a. bewegelijk, beweegbaar.
* ...EN, va. reg.
bewegen, in beweging brengen ; roeren, ontsteltenis
onrust opzien oproer verwekken; bewegen (tot medelijden, deelneming, berouw enz.) ; dandoen, trelren,
roeren, vermurwen. SICH vrf. zich bewegen.
zu
etwas
irr. bewegen, tot jets overhalen, aandrijven,
aanzetten, aanhitsen, aanstoken, opruijen.
* ...END, a.
bewegend. * ...GRUND, * ...UNGSGRUND, m. beweeyreden,
-oorzaak, v. -grond, m. * ...KRAFT, * ...UNGSKRAFT, f.
bewegende kracht, v. "...LICH, a. bewegelijk, roerend;
fig. zielroerend ; -e Gtiter, roerende goederen, o. mv.
-KEIT, f. beweegbaarheid ; snelheid in de beweging, v.
BEWEGT, a. bewogen, aangedaan, geroerd, getrolren.
BEWEGUNG, f. beweging, v. ligchaamsbeweging ; fig. gemoedsbeweging, aandoening ; volksbeweging, v. * -8FallIGKEIT, f. ;22) vermogen om zich to bewegen, o.
* -SKUNST, "-SLEHRB, * -SVPISSENSCHAFT, f. werktuigkunele; leer der beweegkrachten; legerkunde, v.
BEWEHREN, va. wapenen, weerbaar maken.
* ...WEIBEN,
va. SICK
vrf. uittrouwen ; trouwen.
va.
beweenen, betreuren. -SWERTH, -SWURDIG, a. et adv.
betreurenswaardig.
BEWEIS, M. bewijs, blijk, betoog, O. *-ARTIKEL, * -STOCK,
in. bewijsstuk, O. * - EN, va. bewijzen, toonen; betoonen
betoogen, bewijzen ; doen blijken, aantoonen.
* -GRUND,
m. rede, v. bewijsgrond, m. -reden, v. *-scHLuss, m.
betoog, o. gevolgtrekking, sluitrede, v.
* -SCHRIFT, f.
bewijsstuk, o.
13Ew.Eissini, va. witten. * ...WENDEN, vn. es dabei - lassen,
het daarbij laten berusten.
BEWERB, n. poging, v. * -EN (NCH), vrf. - urn, naar jets
staan, dingen, om lets aanhouden; kuipen, streven ; zijn
hof maken aan eene vrouw. * -UNG, f. poging, najaging,
sterke aanhouding, v.
BEWERFEN, va. bewerpen; bepleisteren, bestrijken.
BEWERKGELD, n. meesterregt, -geld, O.
BEWERKSTEILIGEN, va. bewerkstelligen, tot stand -, ten
uitvoer brengen.
BEWICKELN. va. bewinden, omwinden, bedoelen.
"...WILLIGEN, va. bewilligen, toestaan, verleenen, vergunnen.
BEWILLKOHMEN, va. verwelkomen, beleefdelijk ontvangen,
onthalen. *...KommuNG, f. verwelkoming, v. onthaal, o.
BEWINDHABER, m. bewindhebber, m.
BEWINDSEL, n. (126) bewoeling, sjorring, v.
BEWIRKEN, va. bewerken, bevorderen, uitvoeren, uitwerken.
BEWIRTHEN, va. onthalen.
* ...UNG, f. onthaal, o.
*...scHAFTBN, va. huishoudelijk besturen.
BEWITTHUMEN, va. eene weduwgift vaststellen voor.
BEWOHNBAR, a. bewoonbaar. * -KEIT, f. bewoonbaarheid,
V. * ... EN, va. bewonen. * ...ER, m. bewoner, m. -INN, f.
bewoonster, v. *...UNG, f. bewoning, v.
BEWOLKEN, va. bewolken.
BEWUNDERER, M. *-INN, f. bewonderaar, m. -ster, v.
* ...DERN, va. bewonderen. -SWiiRDIG, a. et adv. bewonderenswaardig. * ...DERUNG, f. bewondering, v.
BnwunF, n. pleisterkalk,
BEWURZELN, va. wortel doen schieten.
BEWUSST, a. bewust; sich einer Sache - sein, weten, zich
iets herinneren. *-Los, a. bewusteloos. * -SEIN, n. bewustzijn, o. bewustheid, v.
BEZAHLEN, va. betalen, voldoen. * ...ER, m. betaler, betaalnteester,
betaalster, v. *...uNG, f. betaling, v.
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va. temmen, tam maken; bedwingen, gedwee
maken; seine Begierden -, fig. zijne driften beteugelen.
SICH
vrf. zich beheerschen ; zich iets onthonden.
BEZAUBERN, va. betooveren. * -D, a. betooverend.
f. betoovering, tooverwerking, verrukkinq, v.
BEZaUMEN, va. betoomen, beteugelen. * ...ZaUNEN, va. omheinen, met eene hey omgeven. "...ZECHEN, va. dronken maken.
BEZEICHNEN, va. aanteekenen, aanwijzen ; beschrijven.
* ...UNG, f. aanteekening, aanwijzinq, beschrijving, v.
BEZEIGEN, va. toonen, betoonen, bewijzen, betuigen, verklaren. SICH
vrf. zich gedragen. "-, n. gedrag, o.
handelwijze, v. * ...UNG, f. betooning, v.
BEZEUGEN, va. getuigen, bewijzen, verklaren ; bewijzen.
* ...UNG, f. betuiging, verzekering; getuigenis, v.
BEZIEHEN, va. overtretcken, bekleeden;
die Messen -, op
kermissen reizen : eine Violine
eene viool besnaren;
Waaren
goederen laten komen, - bestellen ; sein Gehalt
zijn jaargeld ontvangen; eine Wohnung
eene wozich gedragen naar,
oing betrekken ; sich auf etwas
zich beroepen op ; sich mit Wolken
betrekken (van
de lucht) ; sich beziehend, betrekkelijk. * ...UNG, f. in auf, met betrekking tot. * ...swORT, n. (98) betrekkelijk
voornaamwoord, o.
BEZIELEN, va. bedoelen. "...ZIFFERN, va. nommeren.
BEZIRK, m. omtrek, omkring, m. regtsgebied, distrikt,
ressort, O. * - EN, va. begrenzen.
BEZOAR, m. bezoarsteen, m.
BEZOGENE, M. (34) betrokkene (van een wissel), ca.
BEZUCKERN, va. met sulker bestrooijen.
BEZUG, M. fig. betrekking, v. ; - von Saiten, een stet snaren, O. * ...Zi1GLICH, a. betrekkelijk.
BEZWACKEN, va. afknijpen. "...ZWECKEN, va. toe-, vastpinnen; fig. bedoelen, beoogen. * ...ZWEIFELN, va. betwij felen, in twijfel trekken.
BEZWINGEN, va. bedwingen, beteugelen, onderwerpen, to
onder brengen ; temmen ; fnuiken ; overwinnen.
a. verwinbaar, tembaar.
* ...UNG, f. onderwerping, to
onderbrenging, v.
BIBEL, f. bijbel, m. heilige schrift, v.
* -AUSLEGUNG,
bijbeluitlegging, v. * -FEST, a. bijbelvast. * -MaSSIG, a.
et adv. schriftuurlijk.
"-WERK, n. bijbel met eene
verklaring, m.
BIBER, m. bever, kastoor, M. * - BAU, m. beverhol, O.
*-GEIL, n. bevergeil, O. "-HAAR, n. beverhaar, O. "-HUT,
M. beverhoed, kastoor, kastoren hoed, m.
BIBLIOTHEK, f. boekerij, boekzaal, boekverzameling, bibliotheek, v. * -AR, m. bewaarder opzigter eener boekerij, bibliothekaris, m.
BIBLISCII, a. bijbelsch.
BICKBEERE, f. mirtenbezie, v.
BICKE, f. BICKEL, ru. bikhouweel, O.
BICKELHAUBE, f. stormhoed, M.
BIEDER, *-MaNNISCH, a. et adv. opregt, braaf, regtschapen ; kloek, wakker ; openhartig vrijmoedig, -lijk ;
eerlijk, opregtelijk. * -KEIT, f. opregtheid, braofheid, v.
"-MANN, m. braaf eerlijk opregt man, m. *-sINN,
m. goedhartigheid, regtschapenheid, v. * -WEIB, a. deugdzame vrouw, v.
BIEGE, BEUGE, f. kromte, bogt, buiging, v.
BIEGEN, va. buigen, krommen. SICH
vrf. zich buigen;
sich - and schmiegen. zich verootmoedigen, - vernede•
ren. * ...SAM, a. buigzaam, gedwee ; fig. toegevend, handelbaar. -KEIT, f. buigzaamheid, gelweeheid, v. * ...UNG,
f. buiging, kromming, bogt, v.; elleboog, m.
* ... ZANGE,
BEZaHMEN,

I,

trektang om cfraad to buigen, v,
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BIENE, i.

BIR.

BHA.
hij, ho..zigbij, V.

BIENENBAU, m. "...ZUCHT, f. bijenteelt, V. "...BROT, n.
gele was, o. "...BRUT, n. bijeneijeren, o. mv.
"...PRESSER, "...WOLF, tn. bipneter (dier), M. "...HAUS,
n. huts o. plaats waar bijen zijn, V. "...K6NIGINN,
"...MUTTER, V. bijenkoningin, V. "...KORB, m. bijenkorf, M. "...MANN, "...MEISTER, "...W1IRTER, M. bijenhouder, immeker, M. "...SCHWARM, rn. bijenzwerm, M.
* ...STACHEL, m. bijenangel, M. "...STAND, M. plaats
hoeveelheid der bijen, V. "...STICH, M. steek eener
bij, M. "...STOCK, rn. bijenkorf, m. f. honigraat, V. "...WEISER. tn. bijenkoningin, V. "...ZELLE,
f. bijencelletje, O. "...ZUCHT, f. bijenteelt, v.
BIER, O. bier, o. ; - brauen, - schenken, bier brou-

wen ; schenken (in het klein verkoopen) ; zu Biere
gehen, naar de kroeg gatin. " - BANK, f. bierhuis, o.
- kroeg, v.
"-BOTTICH, M. bierkuip, V. "-BRAUER, M.
-INN, f. brouwer, bierbrouwer, m. - ster, V. -EI, f.
bierbrouwerij, v. "-ESEL, M. krOegiOrtper, M. "-ESSIG,
In. bierazijn, M. "-PASS, n. biervat, o. -ton, V. "-FIEDLER, M. speelman (in kroegen) ; zager, krasser (op de
viool), M. "-FLASCHE, f. bierflesch, v. "--GtiSCHT, M.
schuim van bier, 0. "-GELD, n. drinkgeld, O. "--GLAS,
n. bierglas, O. "-HAHN, M. kraan, bierkraan, v.
"-HAUS, n. "-SCHENKE, f. herberg, kroeg, V. "--HEFEN,
f. pl. gest, help van bier, V. "-KANNE, f. hierkan, V.
"-KALTESCHALE, k SUPPE, f. bier-en-brood, o. ; biersoep, v. "-KARREN. "-WAGON, M. bierslede, v. -wagentje, O. "-KELLER, M. bierkelder, M. "-ICRUG, m.
bierkruik; -kroeg, v. "-MOLKEN, pl. soon van drank
(in Engel.), or. *-St , HANK, m. tapperij, slijterij (ran
bier), V. "-SCHENK, k -WIRTH, "-ZAPFER, tn. tapper,
slijter, kroeghouder, in. "-SCHRtITER, in. bierdrager,
die het bier inkeldert, M. "-STEUER, f. belasting op
het bier, v. "-WAGE, f. weegglas (voor bier), 0. "-WinZE, f. ongegest bier, O. " - ZEICHEN, n. "-KRANZ,
"-KEGEL, k -WISCH, rri. teeken uithangbord van een
bierhuis, O.
BIESMILCH, f. eerste violk, biest (van een beest) ; eerste
melk eerier kraanivro,iv, V.
BIETEN, va. bieden,
hod doen ; aanbieden; zu thence
een goeden
to veel vragen; einen guten Morgen
het hoofd bieden;
morgen wenschen ; die Spitze
Trotz
trotseren, traveren. "...ER, m. bieder ; incestbiedende, or.
Buz, tn. tepel, vrouwentorst, v.
BIGOTT, a. schijnheibg ; bijgeloovig.
f. schijnb cid, v
vroomheid ; bijg e
BIJOUTERIEWAAREN, f. pl. galanteriewaren, v. mv.
BILANZ, f. (34) balans, v.
prent, v. afbeeldsel, o.;
BOLD, n. beeld, o.
beeldtenis, gelijkenis, v. ; fig. beeld, denkbeeld; afgodsbeeld, o. "--ARBEIT, f. beeld,mjderswerk ; eenkleurig
schilderwerk, o.
EN, O. heeldje, O.
BILDEKUNST, f. boets.,.:unst, v.
BILDEN, va. vormen, •t.vtken, bearbeiden, bewei,Quigen;
beeldhouwen, beeldsit:Iden; afbeelden, a fteekenen, vo vstellen; fig. vornten, ! , ,,schaven. "-D, a. von/sew/.
EN ER, In. beeldendienaar, or.
BILD ER ANBETER, ".
*...BESCHREIEWNG, f. besehri,jving der on de (widen, v.
f.
bijbel met platen, in.
een beeld, v. *-1 , ucn, n. prentenboek, 0.
beeld
I. beeldverklt, till, v. k
voet waarop een borstbeeld rust,
,eaNt, I. '...FUSi,
f. "...SA AL, in. galerij
Mint, v. * ...G
v. kabinet van schiNerijen, o. k...sTELL, n. voetstuk

(van een standbeeld enz.), o. * ...HANDLER, * ...KRAMER,
m. koopman in schilderijen, prentverkooper, beeldenkooper, M. "...KRAM, "...LADEN, M. prentwinkel, m.
"...LEHRE, f. leer -, verklaring der zinnebeelden, v.
BILDERN, va. een boek doorbladeren out de platen to zien.
BILDERRAHMEN, us. lijst eener schilderij, v. "...REICH,
a. bloom-, beeldrijk. *...scHRIFT, f. beeldschrift, O.
"...SPRACHE, f. beeldspraak, v. "...STORMER, in. beeldstormer, m. - EI, f. beeldstormerij, v.
BILDGIESSER, M. beeldgieter, m. "...GRABER, M. plaatsnijder, in. "...HAUER, m. beeldhouwer, m. - ARBEIT, f.
beeldhouwwerk,. O. -K UNST, f. beeldhouwkunst, v..
BIEDLicx, a. et adv. zinnebeeldig, verbeeldend, figuurlijk.
n.
BILDNER, tn. boetseerder, beeldhouwer, tn.
beeld, o. beeldtenis, afbeelding, v. ; arbeeldsel, O.
BILDSEILTLE, f. standbeeld, o. ; zuil waarop een standbeeld
geplaatst is, v. *...scHNiTzER, tn. imeldsnijder, tn.
*...scioN, a. zeer schoon.
BILDUNG, f. worming, gedaante, v.: gelaat, o. ; inrigfing ;
fig. beschtzving, opvoeding, v. * - SANSTALT, f. opmedingsgesticht, O.
BILDWEBER, m. damastzverker, tn. * ... WORK, m. beeldwerk, O.
BILLE, f. bilhamer (om molensteenen to scherpen), in. ' - a,
va. molensteenen scherpen.
BILLIARD, BILLARD, tl. bi/jUrt, - ,Cpel, O. - tafel,v. * - B ALL,
m. * - KUGEL, f. biljartbal, us.; • einen - maehen, eon
bal nzaken. "-LOCH, "-BEUTEL, n. biljartzakje, O.
* - STOCK, ni. * - QUEUE, f. bi/jartkea, v. - stole, no.
BILLIG, a. et adv. tallijk, regtvaardig, redelijk; btllijkergoedkeuren, goedvinden, toewijze. " - EN, va.
staan. " - KEIT, f. billijkheid, v. "-UNG, f. billijking,
goedkeuring, v.
BILLION, f. billioen, o. du;zend millioen.
BILSENKRAUT, n. (53) bi/Zenkruid, 0.
BILL. tn. paddestoel, ni. kanipernoelje, v.
BIMMELN, BIMPELN, v a. ,,-et schelletjes luiden.
va. met puimsteen glad maken.
BIMSSTEIN, m puimsteen,
BINDAxT, f. breekifzer, o. "...BA LKEN, in, (13) onderi, a 1k,
in. '...MESSER, n. v(.y. BAN DM ESSER.
BINDCII EN, n. bandje, o. ; handboord, m.
BIN DE, f. band, ,,Wachiet, rn. zvindsel, o. ; stroptias, des,
v.; halsdoek, m. "-iv, Va. hinders, •amenbinden enz.;

takketos•en maken; (een boek) inbinden ; (een
vat) kuippn; tio. verpligten, verhinden; (10i-.)) overgaan.
...UN G , f. verbinding, v.; lig. overgang, m.
as. binder ; kuiper, m. -k -LOHN, in. bind-, kuiplsort, o.
BIND ESTI? ICH, m. k ...Z EICH EN, n. (98) scheid - , koppelteeken, o.
n. ( -)8) . roerywoord, o. "...ZEUG, n.
heelate,lers doox, v.
I)
BINDFAD EN, m. binttgaven, - bitty, O. "...SCHEIDE, f.
BINDSEL, I7. 02(i) ,,,tsOtrinif,
1.1ND5PECIC,

O. '-wEIDE, f.

bland van in

ta•kebos, m.; dun
BING ELKB A UT, n. (5:1)
BINNEN, p•ep. binne.tt (den tijd). k-DEIGH, tn. binnend
;
k - O EwiiSSER, n.
wateren van het ..easte land, o
dap:Lopez., Hj-,
binnenTater, o . * - LANDER„
LH.
binnen!aader
BINSE, t. (:',31
v. ' - NELUME, f. (3,1)
biefea maill, v
al: 1 7,
BINSICH r, a.

nil

a.

bie,achtiy.

BIEKE, I. Br RE EN BAUM, iti. berk,

berkenboom,

BLA.
a. van berkenboom, ber•enhouten. - HOLZ, n.
berkenhout, 0.
BIRKHAHN, ni. "-MENNE, f. korhaan, m. -hen, v.
f. peer, v. * -BAUM, M. perenboom, 111. *. -BaUMEN,
a. van perenboomhout. *-FoRmici. a. peervormig. * - MOST,
* - FEIN, tu. perendrank, nt. *- SCHALE, f. perenschil, v.
" - SCHNITZ, f. schijfjes gedrovdeperen, 0. my. * - STIEL,
m. steel van eerie peer, m. " - WALZEN, f. pl. spoorpunten, o. my.
Ms, adv. et C. tot ; tot dat; zoo fang als ; - an, - auf,
- zu, tot aan, - op, - hij ; - daber, - hierher, tot daar,
tot hier ; - jetzt, tot 7171, tot nu toe, tot das verre.
BISA m, nt. Muskus,v. "-APFEL, it,. niuskusappel,m. "-KATZE,
f. civ et kat, v. "-KUGEL, In. mu sku sballetje, o. * - Ke;RN ER,
muskuskru ,
f. pl. zaad van muskuskruid, o.
0. * -KRiiITTCHEN, n. muskuskraidje, a. "-RATZE, f.
* -THIER,n.muskusrat,v.-dier,o. * -ROSE, f.muskusroos,v.
BISCHOF, tn. bisschop ; bisschop (drank), in.
BISCH6FLICH, a. bisschoppelijk ; die -e Eirebe, de hisanglikaansche kerk.
schoppelijke
f. wiper, bisschopshoed,
EISCHOFSHUT,
151. -touts, V. "...MANTEL, m. bisschopsmantel,m. "...sTAB,
f. bisschopsstaf, tn. bisbisschopsstaf,
schoppelijke waardigheid, v.
BIsHER, adv. tot bier, tot no toe. * - IG. a. tot dus vet`,
dat tot heden gebeurd of geweest is ; die bisherigen
Nsebriehten, de tot dasverre ontvangen tijdingen.
m. bismuth, o.
m. het bijten; beet, hap, m. " - CHEN, n. beelje,weinigje, o. ; gate -, pl. lekkernijen, V. mv. " - EN, m.
beet, m. stuk, brok, o. - WEISE, adv. met kleine hapjes
of beetjes. - IG. a. bits, bijtend.
va. (iemand) pst pot ! toeroepen.
BIRKEN,

BISTHUM, n. bisdoin, 0.
IliswEILEN, adv. somtijds,

somwijlen, van tijd tot tijd;
altemet, nu en clan; vaak.
verzoek. 0. vraag, bode, smeeking, v. * - N, vs.
(ors iota) verzoAen, bidden, vragen, smeeken; lfrarien,
voor iemand spreken,
to mast noodigen; fur Jemand
- bidden, iemands voorspraak zijn.
BITTER, a. bitter, scherp. *-LOSE, a. zeer boos,vergramd.
"-E, n. het bittere. "-KEIT, f. bitterheid ; fig. bitsheid,
vinn:'gheid, v. "-LICH, a. et adv. bitterachtig bitterlij•, bedroefd. "-SALZ , n. (22) engelsch zoist, o.
*-snss, n. (53) bittersoet, o. "-WASSER, n. neutraal
zout bevattend bovenwater, bitterwater, o.
BITTLICH, a. "...WEISE, adv. verzoekend ; door gunst,verzoekentlerwijze.
BITTSCHRIFT, f. verzoek-, smeekschrift, o. "-STELLER,
m. verlooner, rekwestrant, verzoeker, addressant,
BITZELN, va. zich op de tong bijten.
BLACHFELD, n. vlak veld, 0. vlakte, v. "...FROST, us.
drooge Ponds, v.
BLAcKEIscH, m. .inktrisch, m.
vrf. opBLiIHEN, va. doom opzwelien, opblazen. SICH
zwellen. " - D, a. winderig, opblazend, winden veroorzakende. "...SuCHT, f. winderigheid, v. "...UNG, f. winderigheid. opgeblazenheid (ran het ligchaam), v.
BLANK, a. blank, wit, sniper. fppolijst.
B.I;;NK ER, at. soldaat der ligte troepen, n1. * - N, va. onCleljk schieten.
BLANK ETT. a. in blanko geteekend papier, o.
BLANKSCHEIT, II. planchet, o.
BIASCHEN, n. biaasje; puistje, blaartje, o.
waterblaas, -bet; puist,
BLASE., f. (7k) Naas;
blast. op de hail, v.; distilleerketel, m. k - BALG, ru.

BITTE, f.

BLA.
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blaasbalg, blctasbalk, m. " - INSTRUMENT, n. blaasspeeltuig, 0. * - GESICHT, n. dik opgeblazen gezigt, o.
"-ROHR, n. blaaspijp, v. " - TRETER, m. orgeltrapper, M.
"-ZIEHER, m. blaasbalgtrekker, stoker, in.
BLASEN, va. bladen; een blaasinstrument bespelen; fig.
de ooren vol bladen; (in de bus) bladen.
BLASENBAND, o. "...SCHNUR, v. (74) blaasstreng, V.
* ...BRUCH, m. (36) break in de blaas, waterbreuk, v.
* ...ERBSE, f. (53) blaaserwt, jodenkriek, v. "...GRIES,
graveel, o. "... TOPER, m.,paansche vlieg,v. * ...KRAMPF.
fn. (2'.2) kramp in de blaas, v. "... PFLASTER, n. (22)
spaansche Hien, trekpleister, v. "...R5UMER, no (36)
steengruislepellje, o. steentang, v. "... SCHNEIDER, in.
(36) steensnijder, no. "...STEIN, no (22) steen (in de
blaus), m. m. (36) insnijcling in de blaas ter
wateraltapping, v. * ...ZIEHEND, a. (36) blaartrekkend.
* ...zINS, in. refit op het stoken van brandewijn, 0.
BLASICHT, a. blaas-, bobbelachtig. "...I0, a. vol blaasjes
of blaren.
wapenkundige, m.
BLASONNIREN, va. blaz,oneren. *
fiL ASS, a. bleek, twat, flyway, donkey.
BL :SSE, f. bleekheid, bleeke kleur, v.; kol, bles voor den
lo-p van een paurd, m.
ILASSHLTIIN, tn. waterhoen, O.
BLATT, n. blad; blad (ran een boek) ; pand (van eon
(kleed); blad (van eene to fell dagblad, o. courant, v.
BIATTCHEN, n. blaadje, o.; (22) opening aan bet hoofd
der jonge kinderen, v.
IiLATTEN, va. of-, ontbladeren.
BLATTER, f. puistje, o. puist; pok, v.; die -n haben, de
kinderpokken hebben.
TILIITTERERz, n. zilvererts in baren, M. "...GEBACKENES,
n.
m. gebladerd gebak, n. boterkoek, m. vliegertjesdeeg, o.
,
ATTERGRUBE, f. pokpit, pokdaal, v.
BLiiTTERIG, a. bladrijk, vol bladen; gebladerd; bladerig.
*...Los, a. bladerloos. *...MAGEN, m. maag van herintauwende dieren, v.
BLATTERMATERIE, f. (22) pokstof, v.
vrf. zich
BL!iTTERN. va. (eon hock) doorbladeren.
ontbladeren, schilferen.
BI-ATTERNARBE, f. pokdaal, -pit, V.
a.pokdalig.
ATTERNIMPFUNG, f. henting der pokken, v.
BLiiTTERTAB AK, uI. tabak in bladen, m. * ...WEISE,
BLATTWEISE, adv. in bladen. * ...WERK, n. Loot-, lofwet*, o. "...ZAHN, no schilferentle-,kalkachhge tand, m.
BLOTTFLEISCH, n. sponsachtig vleesch. o. * ...GOLD, n.
bladgoud, 0. *...HALTER, m. (10) knijper wear de kopij in
steal, in. *...HOTER, m. (10) kustos, klapper, as. * ...I ACS,
f. blad-, boomluis, v. * ...SEITE, f. bladzijde, v. * ...SILBER,
n. bladzilrer, o. "...STOCK, n. borst van een paard, v. ; (13)
onderba lk, m. •rchitraaf, v. "...ZEICHEN, n. lintje-, teeken
in een bock, o. "...ZEIGER, m. bladwjzer, tat. "...ZINN,
n. tin in bladen ; verfoeliesel achter de spiegels, O.
BL ALT, a. et adv. blaauw; - mullet], - anlaufen lassen,
n. het blaauw, de blaauwe kleur, v.
blaaitie ?oaken.
nzet blaauwe aderen, blaauw geaderd.
- liDERIG, a.
* -4ieGIG, a. met blaauwe oogen, tlaauwoogig.
(BLAITE STARKE), f. blaaawsel, o. " - L, in. linnenklopper, -beaker, m. * - N, va. beuken, kloppen ;
vrf. blaauw worden.
slaan, afrossen. SICH
AUES, vn. blaauw worden. BL5UEN, va. blaaateen,
blaauw maken ; Fische-, (blau sieden). visch blaauw koken.
BLAUFARBE, f. blaauwe verf, v. blaauw glazuursel, o.
"...FliRBER, rr.. blaauwverwer, m. "...FLECKIG, a. blaauw
gevlekt. "-FUSS, m. blaauwvoet (steenvalk), m. *...GLAS,
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n. voy. SCHMALTB. * ...HOLZ, n. Brazilie -, Campechehout, O. * ...KEHLCHEN, n. blaauwkeeltje, o. * ...KOHL, m.
roode kool, v. * ...KtiFE, f. blaauw-, indigokuip, v.

BLUILIcH, a. blaauwachtig.
BLAUMEISE, f. pimpelmees, V. * ...SCHECKE, f.
MEL, m. blaauwe schimmel, M. * ...SPECHT, m. graauwe specht, m. * ...STRUMPF, M. fig. verklikker, spion,
aanbrenger, spie, m. "...WASSER, m. hemelwater, O.
"—ZIEMER, m. groote lijster, v.
blik,o."-BN,
BLECH, n. plaatijzer, ijzerblad, o. ; weiss
* -ERN, a. van
va. fig. betalen, bloeden (dokken).
"-HANDSCHUH, m. ijzeblik, blikken; van plaatijzer.
ren pantserhandschoen, m. * -SCHERE, f. munt-,
blikschaar, v. * -SCHLUGER, *-SCHMIED, m. blikslager, M. *-WAARE, f. blikwaren, v. MV. * -ZINN, 11.
bladtin, O.
(tem.) de tanden laten zien.
BLECHEN, va. die Zahne
RIU, n. lood, O. *-ADER, f. * -GANG, m. loodader, v.
* -ARBEIT, f. loodgieterij, v. -ER, M. loodgteter, m.
* -ARTIG, *-HAFT, * -ICHT, *-IG, a. loodachtig. "-ARZENEI, f. loodartsenij, v. * -ASCHE, f. loodasch, v.
BLEIBEN, vn. blijven; voortduren, aanhouden, duren; fig.
uitblijven, overblijven; blijven (ophouden; blijven (sneuvelen) ; - lassen, laten, niet doen. *-D, a. bltjvend,
duurzaam.
BLEICH, a. bleek ; - werden, bleek worden, verhleeken.
*-n, f. bleekheid, v. ; bleekveld, o. bleek, hleekerij, v.
"-EN, vn. et a. wit worden, - maken ; bleeken (linnengoed enz.). "-ER, M. bleeker, wasscher, M. -INN, f.
bleekster, waschvrouw, v. *-LoHN, m. bleek-, waschM.
loon, o. m. bleekert, bleekroode rijnwijn,
* -SUCHT, f. bleekzucht, v. * -WAND, f. MUM' van kleiaarde, leemen muur, m.
BLEIDECKER, m. lood dekker, M. "...ERN, a. van lood, looden. "...ERZ, n. looderts, o. "...ESSIG, M. loodazijn, M.
* ...FARBE, f. loodkleur, V. "...FEDER, f. potlood, O.
* ...GELE, 11. SOOrt van gele verf, v. "...GIESSER, M.
loodgieter, M. -EI, f. loodgieterij, v. "...MINDLER, m.
koopman in lood, loodhandelaar, M. "...GLANZ, m. loodmijn, v. -erts, m. f. half verglaasd metaalschutm, O. * ...HALTIG, * ...IG, a. lood bevattende, met
looddeelen beztvangerd.
BLEIHE, f. lei (visch), v.
loodpletterij, loodfabriek, v.
BLEIHUTTE, f.
* ...ICHT, a. loodachtig. * ...KA LK, m. loodkalk, M. * ...KOLIK,
f. /oodko/ijk, v. "...KoNIG, M. (90) /00dkOning, M. * ...KORN,
n. loodkorrel, v. * ...KUGEL, m. looden kogel, m. * ...LOTH,
n. zink-, schiet-, dieplood, O. "...LOTHUNG, f. soldeersel van lood, O. "...PLATTE, f. looden plaat,v. * ...RAUCH,
M. loodschuim, o. "...RECHT, a. et adv. loodregt.
"...ROHRE, f. looden pijp, v. * ...ROLLE, f. rot lood, v.
"...ROTH, n. menie, v. * ...SCHLACKEN, f. pl. loodslakken, v. Env. * ...SCHNUR, f. loodlijn, v. meetsnoer, paslood, O. * ...SCHWEIF, nI. looderts, m. half metaal, O.
* ...FUTTERAL,
* ...STIFT, M. teekenkrijt, potlood, o.
* ...STUFF,,
* ...ROHR, n. potloodkokertje, o. ; teekenpen, v.
f. loodmijn, v. * ...VITRIOL, m. loodvitriool, o. "...WAGE,
o.
/0a/wit,
...WEISS,
n.
*
O.
rigt-,
meetsnoer,
paslood,
f.
k ...WURF, Iu. zink-, dieplood, o. * ...ZEICHEN, n. looden
loodsuiker,
...ZUCKER,
m.
teeken (aan taken enz.), 0. *
V. * ...ZUG, m. loodtrekker (wiel one load voor ruiten to
trekken), m.
BLENDE, f. blind, dear ; nis, v. ; spaansche wand, m.;
papieren venster, hordetje, chassinet, o.; (68) blinde
*-N, pl.
(bedekking van boomen en takkebossen), v.
(126) schanskleeden, o. niv. va . blind maken, ver-
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blinden; (een paard) blinddoeken. * -ND, a. verblindend,
schitterend ; verleidettd, bedriegelijk.
BLENDKUGEL, f. vuur-, brand-, lichtkogel, m. * ...LATERNE, f. dievenlantaren, v. * ...LEDER % SCHEITLEDER,
n. oogleder (van paarden), O. * ...LING, m. bastaard, m.
f. verblinding, v.; (126) blinden, luiken, v. o.
O. * ...WERK, n. dekking met
mv. ; blind-, dekwerk,
luiken of blinden; blindering, verschansing (vestingbegoocheling,
v.
fig.
werk);
BLESSIREN, va. kwetsen. "...UR, f. kwetsuur,verwonding,v.
BLICK, m. blik, wenk, lonk, m. "-E, pl. (92) hoogsels,
o. mv. "-EN, vn. een blik op iets slaan ; flikkeren ;
lassen, zich laten zien,
- lassen, laten zien ; sich
verschijnen. va. die Lichter (92) den glans der
kleurenverhoogen. * -FEUER, O. (126) blikvuur, o. "-GOLD,
O.
"-SILBER, n. glanztg bliksemend goad, - zilver,
BLIND, a. blind ;, verblind ; blind, loos (van vensters
enz.) ; do f; - machen, - werden, blind maken, - worden; ein -er Alarm, loos -, valsch alarm; -e Kuh,
blindemannetje (kinderspel), O. *-E, m. at f. blinde man,
m. - vrouw, v. -, m. fig. valsche soldaat ; ingeslopen
f. (126) boegsprietzeil, O. "-GBBOREpassagier, m.
NE, m. blindgeborene, m. "-HEIT, f. blindheid, v.
‘-Lnrcts, BLIND ZU, adv. met geslotene oogen, bij het
gevoel, at tastende ; fig. blindelings. * -SCHLEICHE, f.
blinde slang, v.; fig. sluiper (slimme vos), m. *-scauss,
m. blind schot (met los kruid), O. "-STENGE, f. (126)
blinde ra, v. voorstagzeil, O.
flaauwe flikkering, v. schijn, m.;
BLINK, m. korte
heldere plek (aan den hemel), v. "-Err, vn. blinken,
glinsteren ; flikkeren ; knipoogen.*-5uGIG, a. knipoogend.
BLINZEN, (BLINZELN), vn. knip-, pink-, blikoogen.
"...LER, m. iemand die knipoogt, m.
BLITZ, "-STRAHL, M. weerlicht, o. bliksem, -straal, m.;
vom -e geriihrt, van den donder getroffen. *-ABLEIM. * -BLAU, a. zwart en
TER, m. bliksemafleider,
blaauw. * -EN, v11. weerlichten; fig. schitteren, flonkeren, glinsteren, flikkeren.
BLOCK, m. blok; blok (tin, lood) ; windas, blok, o.
BLOCKS, pl.
"-HAUS, n. blokhuis, (gevangenis), o.
(13) sterke dwarsbalken, ni. my.
BLOCKADE, f. (68) blokkade, insluiting (eener vesting,
haft enz.), v.
BLOCKBAUM, m. zaagboom, M. * ... BLEI, M. bloklood, o.
and
BLoCKEN, vn, op een tak zitten (van vogels) ; stocken, (iemand) boeijen en gevangen zetlen.
BLOCKIREN, va. onzsingelen, insluiten, blokkeren.
BLOCKK AR REN, "...WAGEN, m. blokwagen, nzallejan, M.
* ...ROLLE, f. katrol, windas, O. "...SCHIFF, n. voy. FLOSS.
* ...ZINN, n. bloktin, tin in blokken, o.
BLbDE, a. et adv. zwak (van gezigt, van geest) ; blood, vreesachtig, beschroomd, beschaamd, verlegen, met schaamte.
"...IGKEIT, f. zwakheid van gezigt ; blooheid, beschroomdheid, v. *...sicwria, a. kortzigtig, bijziende. -KEIT, f.
zwak gezigt, o. "...sINN, M. -IGKEIT, f. zwakheid van
verstand, eenvoadigheid, onnoozelheid, v. "...SINNIG, a.
onnoozel, eenvoudig.
BIAKEN, va. blaten (van schapen) ; loeijen, bulken (van
rundvee). "-, n. geloei, gebulk ; geblaat, o.
BLOND, a. blond. * -E, M. *-INE, f. die blond haar heeft.
* -E, f. blonde (zijden kant), v.
BLOSS, a. blootozaakt ; fi g. naakt, blast, arm, verlaten, zonder
bescherming ; alleen, bloot, niets dan ; uitsluitend. *-, adv.
auf der
opentlijk; enkel, alleenlijk, blootelijk, slechts;
-en Erde, op den blooten grand ; sich - stellen, zich
blootstellen.
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f.
naaktheid; fig. kale -,ongedekteplaats,
zwakke zijde; (44) opene plaats, v.
BUTwoLLE, f. bontwerk-rswol, v.
BLUHEN, vn. bloeijen, (ook fig.). * - D, a. bloeijend, (ook
fig.). "...EZEIT, f. bloeitijd, acid, m.
BLUMCHEN, n. bloempje ; fig. beeld, o. ; hasenstaart, M.
BLUME, f. bloem, v. ; (44) staart van een huas, tn.; (86)
bles (voor het hoofd' van een puard), v.
BLUMEN, f. pl. maandstonden ;der vrouwen), v. mv.
m. b/oementeei.t, v. "-BEET, n. bloemi ed, O. " - BL A TT,
n. bloenzblud, O. " - FLOR, 111. tloei
bloeitijd der Noemen, In. * - G ART EN. In. bloemhof, bloemtuin,
* - G5RTN ER, m. bloemktheeker,bloemist, M.
E,
n. festoen, o. guirlande, v. " - G8TTINN, f. Flora, godin
der bloemen, v. * - HANDLER, in. - INN, f. bloemenhandelaar, ns. -ster, v. * - HONIG, UI. bloemhonig. tn .
* - KELCH, " - BECHER. tn. bloemkelk, M. ". - KNOSPE, f.
bloemknop. M. "-KOHL, to. tiloemkool, v. "-Kown,
bloemmund, v. " - KRANZ, rn. bloemkrans, in. " - LES E,
f. fig. bloenzlesing, v. " - LIE BHABER, Iu. liefhebber
van bloemen, bloentkweeker, nl. - EI, f. bloemenliefhebberij, v. *- MALER, no. bloemschilder, in. " - MONAT.
no. Mei, illoeimaand, v. " - REICH, a. bloenzrijk.
n.
rijk van Flora, o. "-ROHR, n. (5:3) spaansch riet,
o. * - SCHERBEL, M. voy. BLUMENTOPF. * -ST:iNGF:L.
* -STIEL, M. bloemsteel, -stengel, in. "-STAUB, In.
(53) bloentstof, v. " - STR AUSS, ns. ruiker, hos bloe ,nen,
an. "-THEE, in, keizerthee, V. * - WERK, 11. * - ZIERATH ,
f. bloemwerk, bloemsieraad, o.
f. bloementrjd,
M. "-ZIEHER, ns. bloemkweeker, ni. "-ZUCHT, f. bloemkweeking, -kweekerij, v. "-ZWIEBEL, v. bloembol, M.
BLUMEN, va. met bloemen versieren.
BLUMICHT, a. als bloemen, (ook fig.), bloemachtig.
a. vol bloemen. "...IST, M. bloemist, M.
BLUT, 11. bloed, (ook fig.), o.; ein junges
een jong
mensch. " - ADER, f. bloedader, v. "-APFEL, m. guldeling, in. " - ARM, a. dood arm. " - AUSWURF, Ill. (22)
bloedspog, O. "-BAD, n. bloedbad, O. "-BANN, M. NTstralfelijk regtsgebied, O. "-BLUME, f. (53) bloedbloem,
V. "-BEECHEN, /1. bloedspirwing, v. "-Bo HNE, v. schavot, moordschavot, O. " - DURST, In. bloeddorst, dorst near
bloed, iv. bloeddorstigherd, wreedheid, v. " - DLIRSTIG,
a. bloeddorstia, wreed. * - EGEL, u1. * - IGEL, In. bloedzuiger, (ook fig.), no.
BLUTEN, vn. bloeden (uit den news ens.), bloed verliezen ; - nitissen, fig. moeten bloeden (opdokken, lijden).
BLUTERZ, O. roode.silvererts, In. "...ER ZEUGUNG, "...MACHLING, f. bloedmaking, V. "...FAHNE, f. bloedvlag, v.
"...FABBE, v. bloedkleur, v. "...FARBIG, a. bloedrood,
bloedkleurig. "...FINK, M. bloedvink, en. "...FLUSS,
"...GANG, M. bkedstorting, -vloej;ng, v. ; maandstonden, v. mv. "...FLUSSIG, a. nun bloedvloeijing onderhevig. * ...FREMD, a. geheel vreenzd. "...GEFfiSSE, n. pl.
aderen, bloedvaten, v. o. MV. "...GELD, n. bloedgeld, O.
"...GERICHT, n. halo-, liffstraffelijk geregt, o. "...GERUST, n. schavot, O. "...GESCHWL1R, n. bloedzweer, -via,
v. "...GIER, f. bloeddorst, ns. wreedheid, v. "...GIERIG,
a. bloeddorstig. -KEIT, f. bloecldorstigheid, v. "...GRAS,
n. "...HIRSE, f. rood panikgras, O. "...115NFLING, tn.
roode vlasvink, nl. ".. HARNEN, n. bloedwatening, v.
BLiiTHE, f. bloeitijd. bloei, ne. " - ZEIT, f. bloeitijd, M.
BLUTHOCHZEIT, f. (26) bloedbruiloft,v. * ...HoLz, o. bloedhout, rood hout, o. • ...HUND, tn. fig. bloedhond, bloed.
dorstig mensch, ns.
BLUTIG, a. bloedig, bebloed ; fig. bloedig.
BLITTJUNG, a. bloedjong, zeer jong. * ... KRAUT, n. (53)
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bloedkruid, o. centinode, v. "...KLIGELCHEN. "...THEILCHEN, n. bloedklompje, -deeltje, O. "...L ASSEN, va. aderlaten. "...LILIE, f. roode le'ie. v. *...Los, a. bbredelons.
"...MASSE, f. mason bloed. v. "...MENSCH, In. fig. bloatdorstig mensch, rn. "...PFIRSCHE, f. gladde perzik, v.
"...BACHE, f. bloedwraak. zuraukneming over moord, v.
"...IVICH ER: in. wreker des bloeds, ns. "...R ETCH, a. bloedrijk.
"...RICHTER, M. halsregter, m. "...ROTH, a. bloedrood.
*...s.AUER. a. zuur (swear, seer hard'. "...S AUGER, tn.
bloedsurger, as. *...SCFI AND E, f. bloedschanrle, v.
"...SCHIIND ER, M. bloedschender. M. "...SCHa ND ERISCH,
a. el adv. bloedschendig. "...SCH EU. a. bloedselzuw.
"...SCHULD, f. bloedschuld, v. "...SCHWEISS, In. bloedsweet, o.
BLUTSFREUND,
as. *_TNN. f Hoedverwant, m. en v.
" - SCH A FT, I.. bloedverwantschap, maaoschap, v.
BLUTSPEI EN, n. bt, (edvitwing. v. "...STEIN, ni. binedsteen,
m. "...STILLEN. n. bloerlstelpino. v. "...STILLEND, a.
bloedstillend, -stelpend. "...STOCKUNG, f. stilstand in
het bloed, M.
PLUTSTROPFEN. tn. riroppel bloed, O.
BLUTSTURZ, nl. bloedstorting . V. "...TRIBE END, a. bloedig,
bebined. "...UMLA UF, 111. nmlonp des bloeds, as. "...URTHEIL, n. dood eonnis,o.* ...V ERGI ES, EN. n. bloedeergielen,
bloedbuil, o. slagting, v. "...VERLUST, m bloerlverlies, O.
"...WAGE, f. bloed-weegschual, v. "...WARM, a. bloedwarm. "...WASSER, n. waterachtigheid in het bloed, v.
"...W ENIG, adv. :seer weinig. * ...WURST, In. bloedworst,
v. -heeling, as. k ...WURZ, f. (53) witte wilde maluwe,
v. * ...ZEHNTE, M. tiende ran vee, O. "...ZEUGE, In. bloedgetuzge, martelaar, M. "...ZWA NG, 111. smartelijke persing -, bloedpersing tot den stoelgang, v.
BOCK, in. bok ; ram ; fig. bok (misslag, font) ; bok (eener
koets), rn.; zakp;jp, v. ; scheen-, voetijzers, o. 1DV. ;
vuurbok, m. ; zagers schraag, v.; (77) stornzranz, m.
BiiCKCH EN, n. bokje, geitje, O.
BOCKEN, vn. geil zijn (van geiten); stinken(alseenhok);
steigeren (van paarden) ; (126) stampen, stampstooten.
BOCKFELL, "...LEDER, n. bokkevel, — leder, O. "...FLISSIG,
a. bokspnoten hebbende. "...G ESTELL, n. onderstel van
eene koets, v. "...IG, a, geil, stinkend als een bok.
*...KnFER, 111. steenbok, in."...LAMM, n. manneljeslam, O.
"...LED ERN, a. van bokkenleder. "...MESSER . Its. kamrnennzakersmes, O. "...MLIHLE, f windmolen op schragen,
in. "...PFEIFE, f. - R, in. doedelzak; -speler. M.
BOCKSBART, M. bokkenbaard, (ook 53), ns. "...BEERE, f.
braarnbezie, v. "...BEUTEL, In. oude gezvoonten en gebruiken, v. o. MV. * ...DISTEL, f. "...DORN, m. (5'3) voy.
BOCKSBART, TR AGANT. "...GERUCH, "...GESTANK, M.

bokkereuk. -stank, in. "...HORN, n. bokshoren, m. ; ins - jagen, overblulfen ins - blasen, alarm blazen, opschudding
(53) bokshoren, fenegriek, M. "...SPRUNG,
verwekken.
rn. bokkesprong, M.
n. schraagkanon, o.
BODEN, as. bodem, growl ; aardbodem • grond, ns. land,
o. ; solder bodem van een vat, eene flesch ens.) ; vloer ;
koek (was ens.), in.; zu - dru citen, verpletteren. "-BRETT,
n. onderlaag, V. " - FENSTER, n.
zoldervenster, 0.
* - GESCHOSS, n. verdieping gelijkvloers, V. " - HAMMER,
M. stamper; bodemhazner, no. *-HoLz, n. bodem, in.
bout van den bodem, O. " - KAMMER, f. vliering, tn.
*-Los, a. bodem loos. " - MATTE, f. vloermat, v " - PLANbodemplanken, v. ens. " - SATZ. in.
KEN, f. pl. (
droesenz, In. grondsop, o.; moer, helfe,
dik (van
koffij enz.), o. " - SCHLUSSEL, tn. zoldersleutel, tn. "-sriicK,
n. bodenistuk, o. * - TRIG, m. onderkorst eener pustei, v.
*—THUR., f. zolderdeur, v. *-ZIEHBR, m. *—SCEIRA UBE,
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(36, 54) bodemtrekker, m. " -znqs, m. zolderhuur ; grand-

rente, v.
BgDMEN, va. bodemen (eene kist).
BODMEREI, f. (34) bodemerij, v. * .BRIEF, m. bodemerijbrief, m.
BOFIST, m. (53) kampernoelje vol wind, wolfsveest, v.
BOGEN, in. boog, m. kromme lijn, kromte, v. ; (13) boog
(eons gewelfs enz.) ; boog (over deuren enz.), boog,
xn. jok, juk (eener brug), o.; strijkstok (eener viool enz.),
m.; vet (papier), o.; zadelboog ; schiet-, handboog, m.;
der nussere irmere -, (13) uitwendige inwendige
zijde van den boog eens gewelfs, v. "-DECKEN, f. gewelf, o.; gewelfde soldering, v. "-ER, * -MACHER, m.
boogmaker, m. * -FOR3IIG, a. boogvormig. * -GANG, m.
boogswijze overdekte gang, m.; ain griiner
boogswijze
overdekte wandellaan, v. * -GERIIST, n. "-LEHNE, f.
mal (houtwerk) waarop een steenen boog gemetseld wordt,
v. "-GEW8LBE, n. booggewelf, o. "-GRUSSE, f. bladsgrootte, folio, v. *-LAUBE, f. lustprieel, 0. * -LINIE, f.
rondloopende lijn, v. "-PFEILER, in. (13) schraagpilaar
van een gewelf, tn. * -RUND, a. gebogen, boogswijze;
- machen, boogswijze maken. *-soHLuss, tn. sluitsteen
van een verwulf, nI. "-SCHUSS, m. boogschot, o. ; einen
- welt, een boogschot ver. * -SCHaTZE, m. boogschutter,
m. "-SEHNE, f. pees van een boog, v. * -STELLUNG, f.
(13) verscheidene op pilaren gestelde bogen, m.
mv.
* -STRICH, tn. streek (op eene viool enz.), m. *-THaR,
f. boogvormige deur, v. * -WEISE, a. boogswijze ; bij vellen, in bladen. "-WINDE, f. werktuig om een boog to
spannen, o. "-zEicHEN, n. (10) merkletter onder aan
een Mad, v. * -ZIRKEL,m. passer van een ane ,achtsman, m.
BOGIG, a. gebogen, rond geplooid.
BOGSPRIET, "-SSEGEL, n. * -SSTENGE, f. (126) boegspriet,
m. -zeil, o. -steng, v.
BOHLE, f. balkplank, zware eiken deel, v. *-N, va. een
planken vloer leggen.
BOHLENGELD, n. stand-, marktgeld, o. * ...S5GE, f. trekzaag, v.
BOHNCHEN, 1361INLEIN, n. boontje, O.
boheemsche groot (munt), v.
BOHNE, f. boon, v.; turkische
snijboon ; gespikkelde
boon, v.
BOHNEN, va. met was wrijven, wassen.
BOHNENACKER, m. boonakker, m. * ...BAUM, m. boonenboom, m. * ...KoNIG, rn. koning bij het Driekoningenfeest,
In. "...KRAUT, n. boonenkruid, O. * ...SCHALE, * ...HULSE,
f. boonenschil, v. "...STANGE, f. tuin-, boonenstaak,, m.
* ...STROH, n. boonenstroo, o.
BoHNHASE, m. knoc, ijer, broddelaar, kruk, beunhaas, tn.
BOHNLAPPEN, m. schuurlap, wrijfdoek, tn.
BOHREN, vs. boron. * ...ER, no. boor, dell-, spijker- , steek boor, v. "...LADE, f. geschutgietersboor, v. * ...LOCH, n.
boorgat, o. * ...MEHL, n, metaalboorsel, 0. * ...MUscHEL,
f. tzveeschalige schelp, v. * ...PFRIEM, m. fret,o. kelderboor, v. * ...SCHMIED, m. boorsmid, m.
BOJE, f. (126) boei, v.
BOJSALZ, n. zeezont, o.
BoLEINE, f. (126) boelijn, v. boeireep, m.
BOLLE, f. bloemlol, m.
116LLER, at. kleine mother, m.
BoLLicHT, a. bolachtig, ale een bol.
BOLLWEIIK, a. bolzverk, fort, o.
BOLUS, tn. BOLARERDE, f. bolus (soort van aarde), in.
BoLzEN, on. pijl, schicht, in.; pin, v. houten angel; groote
iizeren bout, no. *• SCHLOSS, rn. cilinder-hangslot, 0.
BOMBARDE, f. donderbus, v. * ...DIER, m. konstapel, bum-

BOP.
hardier, m. * ...DIREN, va. bombarrieren. * ... DIR-GALIoTE, f. bombardeer-galjoot, v.
BOMBAST, m. gezwollen
hoogfiriz ,,,nrle ,tijl,bomlast, m.
BOMBE, f. bom, v. *-zzFEST, * -NrEEI, a. et adv. bonwrij.
* -NK,ISTE, f. bomkist, v.
BOOT, n. boot, bark, v. schuitje, sloepje, o.
BOOTSHAKEN, m. bootshaak, m. * ...K.NECHT, M. bootsgezel, matroos, m. "...LEUTE, m. mv. zeelieden, bootsgebootsman,
zellen, matrozen, m.
BORAX, tn. borax, m.
BORD, in. boord (van een schip), o. ; an - legen, enteren,
aan boord klampen.
BORDE, f. boordsel, o. rand, m. galon, passement, o.
BORDELL, n. bordeel, o.
BORDENMACHER, * ...WIRKER, m. passementwerker, m.
BORDIREN, va. boorden, met boordsel -, net galon beleggen ; met gouden of zilveren passementen beleggen of bezetten. *...UNG, f. omboordsel, o. het beleggen met galonnen.
BORG, rn. gesneden mannetjes varken, o. ; krediet, o.;
auf -, op krediet, to borg. * -EN, va. op good vertrouwen koopen, - verkoopen; borgen; afleenen, leenen.
"-ER, to. borger, leerier, tn.
BORKE, f. bast, m. schors, v.
BORN, m. put, In.; bron, v.
BORRAGE, BORRETSCH, m. (53) boraasje, bernaasje, o.
BoRS, BARS, m. Guars, m.
BORSE, f. bears (geldbeurs) ; beurs (koopmansbeurs), v.
* -BESEN,
BORST, m. burst, m. spleet, reet, scheur, v.
as. "-E, f.
m. bezem van borstels, stoffer,
borstel, us. * -EN (sion),vrf. rijzen (van baron). *-GRAS,
n. (53) bergnardus, spijknardus, no. * -IG, a. borstelachtig. * -PINSEL, tn. kwast (der kladschilders), tn.
BORTE, f, rand, m. boordsel, galon, passement, o,
BOSARTIG, a. boos-, kwaaduardig. *-KEIT,
f. boos-,
kwaadaardigheid, v.
BUSCHEN, va. schuins ophalen, eene glooijing geven.
* ...UNG, f. schuinte, belling, v.
BosE, f. penneschacht, v.
BCSE, BoS, a. boos, kwaadttardig ; snood, slecht ; boos,
toornig, vergramd; ergerbjk; bezwaarlijk ; fig. sick,
das pijnlijk ; der - Feind, de duivel,
vallende ziekte, v.; ein -r Name, eels slechte naam.
o. kwaad, cued, o.
*-, adv. kwalijk, slecht.
* -WICHT, m. booswicht, snoodaard,
BOSHAFT, a. et adv. ondeugend, boosaardig, kwaudaardig, -lijk. * ...HEIT, f. slechte (laud, boosheid, kwaad - ,
boosaardigheicl, v.
BOSLICH, adv. kwaadaardiglijk.
BOSSEL, f. kegelbal, Itl. "-BAHN, * -LEICH, m. kegelbaan,
v. * - N, vs. kegelen, met kegels spelen.
BOSSIRARBEIT, f. gedreven work, op silver enz.,
o.
"...EN, vs. gedr2ven eerie maken. * ...ER, as. die gedreven werk maakt. * ...HoLzCHEN, * ...BEiN, a. werktuig orn gedreven work to make'', o. * ...KUNST, f. kunst
°az gedreven work to maken, v.
B6SWILLIG, a. kwaadwillig. * - KEIT, f. kwaadwilligheid, v.
BOTANIK, I. kruiclkunde, v . * -En, at. kruidkundige, kruidenkenner, m. "...Nisei', a. kr/tit/kw/dig. * ...NISIREN,
va. kruiden lezen.
ROTE, as. bode, boodschapper,
ein eigner
bijzondere postrijder,
BOTENAmT, '...w.ESEN, n. "...MEISTEREI, f. postkantoor ;
f. boodschapster, bedin, croon
bodenhuis, o.
van een bode, v. "...I4UFER, no. bode to rod, no.
"...LOHN, a. bocleloon, 0. "...MEISTER, m. opziener der
dpenlijke boden, on.
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BOTMASSIGKEIT, f. heerschappij, magt ; cijnsbaarheid, v,
BOTSCHAFT, f. boodschap, v. ; berigt, o. tijding, v. ; gezantschap, O. * -ER, m. boodschapper van staat, gezant, M. -INN, f. gemalin eens gezants, v.
B6TTCHER, M. kuiper, M. * -ARBEIT, f. *-LOHN, n.
kuiperswerk, -loon, o. "-HANDWERK, n. * -EI, v. kui-

BRASILIENHOLZ, n. braziliehout, 0.
BRASS, no. uitschot, o. *-EN, m. brasent,

tn.

va. (126)

brassen.
BRATBOCK, M. braadijzer voor het spit, O.
BRATEN, va. et n. braden, aan het spit -,

op den rooster braden; in de pan bakken. *-, m. gebraad, gebraden
vleesch, o. ; den - rieehen, fig. lout ruiken, van jets
persambacht, o. ; kuiperij, v. *-HOLZ, n. vathout, o.
de lucht krijgen. "-FETT, n. vet van gebraad, O.
BOTTICH, M. kuip, V.
toy, m. voeringbaai, v.
*-MEI.STER, no. opzigter over het gebraad, m. * - WENBRACH, adv. braak, onbebouwd. "-ACKER, M. * -F ELD,
DER, M. brand-, spitdraaijer, M.
n. braak onbebouwd land, o. * - E, f. braakakker, no.
BRATHARING, M. panharing, M. * ...MASCHINE, f. for"-EN, va. een akker voor de eerste nzaal ploegen.
nuis, O. * ...OFEN, M. braadoven, M. * ...PFANNE, f. braadk -KAFER, M. mestkever, m. pillentor, v: * - MONAT, v.
pan, v. * ... RAHRE, f. fornuis, o. * ... ROST, M. rooster (om te
braden), M. * ...SCHAUFEL, M. kleine schuimspaan, v.
Junij, Zomer-, Wiedemaand, v. * - VOGEL, no. welp,
BRATSCHE, f. vioolhas, v.
pluvier, m. "-ZEIT, f. ploegtijd, M.
BRACK, no. brak (hond), no.
BRATSPIESS, M. braadspit, o. ; fig. lange verroeste degen,
BRACK, n. * -GUT, O. uitschot, o. * -EN, Va. ititZ0ekeit, nitno. "...WURST, f. brand-, metworst, saucijs, v.
BRAUBERECHTIGT, a. het regt hebbende om te brouwen.
zoeken, uitschieten. * - ER, In. beeedigde lot het uitzoeBRAUBOTTICH, M. brouwbuip, V.
ken van koopwaren, m. *-WASSER, n. beak water, O.
BRAUCH, no. gebruik, o. aanwending, v. * - BAR, a. bruikBRANNEN, BRANNEN, Vn. (44) hitsig worden, - zijn.
boar, dienstig, nuttig. -KEIT, v. bruikbactrheid, v.
BRAMFALL, M. (126) geitouwen, o. mv. "...RAA, f. * ... SEGEL, n. "...STENGE, f. (126)bramra, v. -zei I, o. -steng, v.
nut, O. * -EN, va. gebruiken, gebruik maken, zich heBRAND, f. brand, m.; brandend sink hoot enz., o.;
dienen, aanwenclen, besteden ; nuttigen.
vn. noodig
-, van noode hebben, hehoeven.
brand (in het koren), no.; baksel (van steenen), o.;
BRAUCHLICH, a. gebruikelijk, in gebruik ; nuttig.
brandstof, v. ; der kalte - , der heisse (22) koud rune, o.
BR AUEN, va. brouwen (bier) ; tig. (iets kwaads) brou"-ADEE, f. (74) dijader, v. "-BECHER, rn. vulkaanwen, smeden.
krater, no. * - BETTLER, M. bedelaar voorzien van een
brand-bedelbrief, in. k - BLASE, f. blaar op de huid door BRAUER, no. brouzver, m. *-EI, f. brouwerij, f. *-LoHN,
no. brouwers - loon, o. * - INNUNG, * -GILDE, * -SCHAFT,
branding, v. " - BOCK, no. haard-, vuurijzer, O. k - BRIEF,
m. hrandbrief, tn. * - CASSE, f. brandkas, v.
* -ZUNFT, f. brouwersgild, o.
BRANDEN, vn. (126) branden, barnen. * ... DER, no. (126)
BRAUGERATH, n. brouwgereedschap, O. * ...GERECHTIGKEIT, f. * ... RECHT, n. regt om to brouwen, O. k ...HAUS,
brander ; kruidloop eener boon, no. -HAKEN, on. brandn.
brouwerij, V. brouwhuis, o. * ...HERB,
hank ; enterhaak, m. enterdreg, v.
BRANDFEST, a. bestandtegenbetvuur,vuurvast.*—FLECK RN,
m. eigenaar eener brouwerij, M. * ...KESSEL, M. brouwno. brandplek, -blaar, v. * ... IG, a. hrandplekken hebbende;
ketel, no, "...KNECHT, no. brouwersknecht, m.*...KEiicKE,
f. roerstok der bierbrouwers, no. )1/4 ...KUFE, f. brouzwart gevlekt (van paarden). '...ruoxs, no. bastaardvos ;
zvers tobbe, v. * ....MISTER, no. brouwersbaas, m.
lichtbruine vos (paard), no. * ...GASSE, f. brand-gangetje,
O. * ...GERUCH, k ...GESCIIMACK, no. brandreuk; branBRA.UN, a. et n. bruin; het bruin, o. bruine kleur, v.;
dige smaak, M. * ...GLOCKE, f. brandklok, V.
ein - es Madehen, bruinet, v. * - BIER, n. bruin bier, O.
BR ANDICHT, a. gebrand ruikende, - snzakende. * ... IG,
BRbUNE, f. bruioze kleur ; (22) keelziekte, ontsteking in
a. hedorven, verbrand (van koren).
de keel, v. ; (112) worg, in. *-N, va. bruin maken.
BR ANDKORN, n. koren dat door honigdanw bedorven is,
vn. SICH
vol. bruin worden.
BRAUNFISCH, no. bruinvisch, M. * ... GELB, a. bruingeel.
O. * ...KUGEL, f. gloeijende kogel, no. * ...LATTICH, n.
(53) hoefblad, o. brandlatuw, v.
*...KOHL, no. roode kool, v. "...KOHLE, f. schotsche turf,
BR ANDMAL, f. * ... MARK, n. brandmerk, o. * - EN, va.
* ...KOPF, M. soort van zeemeeuw, V.
brandmerken.
BRAUNLICH, a. bruinachtig.
BRANDMAUER, f. (13) brandmuur, M. * ...MEISE, v,
BR AUNROTH, a. bruinrood. k ...SCHECKE, f. boot paard,
koolmees, v. * ... OPFER, n. brandoff'er, O. "...PFL ASTER,
O. * ...STEIN, m. bruinsteen, M. * ...WURZ, f. (53) klier - ,
n. * ... SALBE, f. brandpleister, -zalf, v. * ... SCHADEN,
speenkruid, O.
m. "...WUNDE, f. brandschade, - wond, v. * ... SCHATZEN,
BR AUS, m. ifn Saus and - leben, vrolijk leven.
va. brandschatten. * ...SCHLAG, no. loot dat spoedig
13EAuscHE, f. buil, M.
Brandt, O. * ... SOHLE, f. brandzool, v. * ...STATTE, f.
BRAUSE, f. gisting, v. ; knop van een gieter, no. * - BEUplaats waar de blind was, v. k ...STEIN, in. baksteen,
TEL, in. varkeizsziekte, v. "-KOPF, no. fig. heethoofd,
no. * ...STEUER, In. belasting, liefdegift voor lieden die
no. * - N, vn. bruisen ; loeijen (van den stormwind); proesdoor brand geleden hebben, v. * ...STIFTER, no. brandten, snuiven (ran paarden); ruischen, tuiten (in de
stichter, M.
f. ijzeren deur, v.
ooren) ; loeijen, bulken (van het vee). fig. opbruisen,
BRANDUNG, f. (126) branding, v. blinde klippen, v.
koken (van het bloed, door gramschap enz.). - D, a.
nov. rif, o.
bruisend ; loeijend ; fig. opvliegend, schuimbekkende
BRANDWACHE, f. brandwacht, v. "...ZEICHEN, is. brand(van woede). * ... ICHT, a. opvliegend.
meek, O. * ...ZEUG, n. brarulhare stoffen, v. mv. pekBRAUT, f. braid, v. '1/4 - BAND, O. bruidstuk, O. * -BETT,
kransen, no. mv. * ... ZIEMER, no. zwarte lijster, v.
O. bruidshed, huwelijksbed, o. *- FOHRER, in. -INN,
BRANNTWEIN, In. brandewijn, m.; -brennen,braozdewijn
v. bruidleider, m. bruidleidster, v. * - GERATH, n. nitjenever stoker. "-BLASE, f. distilleerkolf, v. "...BRENzet, 0. * - GESCHENK, n. bruiloftsgeschenk, O.
NER, no. brandewijn-, jenererstoker, no. -ET, f. branBRiiUTIGAM, m. bruidegom, in. aanstaande. * _SABEND,
dewijn-, jeneverstokerij, branderij, v. k -SCHENKE, f.
no. avond voor de bruttoft, m.
* -HAUS, n. tupperswinkel, zn. tapperij, slijterij v.
BRAUTJUNGFER, f. bruidsjuffer, speelnoot, V. * ...K AM-
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HER, v. bruidskamer, v. * ... KLEID, n. bruiloftskleed,
0. "...KRANZ, m. bruidskroon. V. * ... LEUTE, m. p1.

de jonggehuwden, bruid en bruidegom.
a. et adv. all eene braid.
n. bruiloftszang, M. * ... MESSE, f. muziek
voor de huwelijksplegligheden, v. * ... NACHT, f. de nacht
na het trouwen, m. * ... PA AR, n. verloofd puar, o.
"...RING, v. trouwring, m. * ... SCHATZ, nI. bruidschat,
M. "...SCHMUCK, M. bruidstooisel, 0. "-SUPPE, f.
bruidskandeel, v. maaltijd dien de bruid voor de bruiloft geeft, m. ; de lekkernijen die men den dag na de
bruiloft aan de genoodigden to huis zendt, bruidstranen. * ...TAG, in. bruiloftsdag, m. * ...WAGEN, m. trouwkoets, v. * ...WERBER, m. -INN, v. koppelaar, m. -ster, v.
BRAUWESEN, n. at wat het (women aangaat.
BRAY, a. et adv. braaf eerlijk, deugdzaam, regtschapen;
wakker, moedig ; goed, schoon, voortreffelijk.
BRECHARZENEI, f. braukrniddel, 0.
BRECHBAR, a. breek aar, broos. * - KEIT, f. breekhaarheid ; (72) straalbreking, straalbrekende hoedanigheid, v.
BRECHE, f. braak voor vlas of hennep, v.
BRECHEISEN, n. k.. STANG E, f. breekijzer, 0. koevoet, M.
BRECHEN, va. broken, verbrijzelen; braken (hennep
enz.) ; op-. openbreken; plukken (bloemen); uitgraven
(steenen); toevouwen (een brief) ; plooijen (servetten);
spuwen (Hoed enz.) ; breken (van stralen); schenden
(den vrede); echtbreken; die Balm -, den weg hanen;
mit einem -, de vriendschap breken. *-, vs. breken,
springen; uithreken (uit its gevangenis); inbreken.
f. breken ; braken, overgeven: zich rerdeelen
SICH
(van de wolken); ve•anderen, ophelde•en ,van bet weder); bankroet gaan.
n. het breken, o. verbreking
brook, breuk ; braking, v. ; het aanklotsen en breken
(der golven), o. ; breking, vermenging (der kleuren), v.
BREC H ERLICH, a. walgelijk. misselijk, braking verwekkend.
IIRECHMITTEL, * ...PU LVER , n. braaktniddel, braakpoeder,
0. "...NUBS, f. braaknoot, v. kruanoog, ui. * ...PUNKT,
Is. punt van straaltreking. o. "-RUHR, f. hraakloop,
cholera, v. * ...TR AN K, tn. braakdrank, M.
BRECHUNG, 1. strualbreking, braking, v.
BREcHwEirl, as. braakuijn, in. "-STEIN, rn. braakzeijnsieen. m. * ...wURZ, 1. r raakwortel (ipecacuanha), m.
n. breektuig (tot huisbraak
o.
BREI, n1. trij, n1. pap, v. "-GESCHWULST, F. (30) soot
van gezwel, o. * - LOFFEL, "-NAPF, n1. * -PFANNE, f.
paplepel, oI. -keen, v. -pannelje, 0. "-IIMSC 1-1 LAG, M.
pap van kruiden (op een geswel), v. "-IG, -A RTIG,
"-WEICH, a. et adv. pa/pig, parachtv all h rij.
BREIT, a. breed; wijd. ruim, udgestrekt ; plat; weit
end
wijd en zijd ; sich - maclien, eene trotsche heading aennernen ; pogchen, smiev e n ; - se hhi ge n, Nat
slaan; fig. Misle;den. "--ELeTTERIG, a. met [reeds
bladeren. " - 131211 STIG, a. breed ran iorst (van paarden).
BREIT E,
breedtc; baan (eener stop ; (1) breedte ; .vlakte,
v. * - N, va. uitspreiden. pletten. SIC II -, yd. fig. de
handen in de z jde zetten, deftly stappen.
BR EITFUSS, tn. platvoet,in.k...FiSSIG, a. breedvoetig.
m. surdijn, nt, * ... NASIG, a platneuzig. "...SCHULTERIG,
a. breed van schouders, breedgeschonderd.
11BEmmER, iII, (67) •ntijnverdieping, v.
BR EMSE, f. paardevlieg, v. ; neusni,jper, riI ; prang -,nijPifzer (der hoefsmeden), o. ; (67) peal, hand. oom,
'-N, va. (een paard) den neusnijper opdoen.
BRENN A It REIT, f. loutering door mar metaalzuirering ;
smelting van metalen, v.
Bit LI, NBAR, a. brandbaar.
"-KEIT, f, brandbaarheid, V.
BRWTLICH,
BR ACTLIED,

BRI.
BRENNEI8Ex, n. branilijzer ; Naar-, krulijzer, O.
BRENNEN, va. branden, verbranden ; teekenen (met

een
heet ijzer) ; brandmerken ; (het haar) krullen met een
brand- of krulijzer; - (eene wond) met een heel ijzer
sehroeijen; (kalk) branden; (steenen) bakken ; koffij
branden; (jenever) stoken *-, vn. branden, verbranden, vuur vatten; in brand geraken ; fig. blaken
(van liefde enz.). *-, n. het branden, n.; kalkbranding ;
inbranding, schroeijing ; brandende pijn (eener wond), v.;
zuur, o. heete node, v. * - D, a. brandend, gloeijend ;
smartelijk; blakend; brandend, aangestoken. "...ER, m.
brander, likeurstoker, m. - EI, f. b•anderij, likeurstokerij, v.
BRENNGL AS, n. brandglas, 0,
brennend hems,
a. brandend heet. "...HoLz, n. brandhout, 0. * ...KOLBEN,
m. distilleerkolf, v. n. (53) wolkruid, o.
* ...LUFT, f. ontvlambare lucht, v. * ...MITTEL, n. brand-,
bijtend middel, 0. * ...VESSEL, f. hrandnetel, m. "...OFEN,
m. smelt-, stookoven, M. * ...t1L, n. lamp-, raapolie, v.
* ...PFANNE, f. smeltkroes, rn. *...PuNKT, m. brandpunt, 0. "...SPIEGEL, M. brandspiegel, in. " - STAHL, M.
duitsch staal, 0. "...STOFF, M. (90) brandbare stof ;
vlambaarheid,v. "...ZEUG, n. likeurstokers gereedschap, 0.
BRENZELN, an. naar gebraad ruiken.
BR ENZLICH,
a. een braadreuk hei, bende.
BRESCHBATTERIE, f. (3) bresbatterij, v,
bees, v.
BRESCHE,
BRET, BRETT, n. plank, deel, v.; tiktak-, dambord, o. ;
toonbank, v. ; geldtafeltje, 0. * - CHEN, n. plankje, o.
* - ERN, a. planken.
va . met planken beleggen.
BR ETERVERSCH LAG, m. 126) zetgangen, in. Mv. "...WAND,
f. houlen heschot, o. schutting, v. "...WERK, n. planken,
v. ma. plankwerk, 0.
BRETTGEIGE, f. zakviooltje, 0. * ...MaHLE, f. zeagmolen,
01. *...sliG E, f. schulpzaag, V. * ...SCHNEID ER , m. houtzager (die het hotel tot deelen in de lengte of tot planken
zaagt), 111. "...SPIEL. n. tiktak-, darn-, schaakspel, o.
"... STEIN, II. damschijf, v. ; sluk van het schaakspel, o.
BREVE, 0. herderlijke brief van den pans, in.
BR EVIER, n. roomsch kerkboek, getijboek, brevier, 0.
BR EZEL, f. krakeling, m.
BIIIGKE, f. gezoliten lumprei, v.
•
BRIEF, in. brief; zendhrief, t1I. ; epistel, o. wisselbrief, tn.
ein - Steeknadeln, een brief spelden. '* --A DEL
add
door titelverkrijging en niet door geboorte, nn. *-DOTE,
in. bode die de •rieven bezorgt, in. " - BUCII, 11. (3i)
kopiji reek; brievenboek (om briefstijl to leeren), 0.
" - CHEN, n. briefje, biljet, 0. * - GELD, * - PORTO, n.
brielport, o. *-Licx, a. et adv. schriftelijk, met een
all een brief. ' - }`A PIER, n. postpapier, 0. * --POST, f.
brievenpost, v. * - PRESSE, f. brievenpers, v. * --SCHAFTEN,
f. pl. pctpieren, brieven; oude schriften, oorkonden, o.
in. v. Ms'. " - SCHR AN K., m. brievelast, V. * --STiiMPET,
postmerk, a. * - STECHER, in.
efpriem,in. " - STELLER, in. opsteller van een brief, - ran brieven, in.;
brievenboek, o. *-sTyL, in_brievenshji, brie fstijl, fn. * --TAK, in. tabak irr pakjes, ni. ' - 'fASCHE, f. hriev(ntasch, v.
* - TA UBE, f. brie fdrager (dui f), m. " - TRJG ER, in. briefdrager, brievenbesteller, in. k - UMSCHL AG, M. omslag
van een brief, in. convert, 0. ' - WECIISEL, tu. briefwisseling, korrespondentie, v.
BRIGADE. f. brigade, v
M. bririarl:er, M.
J;RIGANTINE, t'. (126) brigantijn, in.
BRILL ANT, ni. briljant (geslepen diamant), m. *-, a. glitzsterend, sch.itterend. * - IREN, aa. een diantant slijpen.
BRIL LE, f. bra; sekreetbril, in. ; (113) Janet, v.

leiden; wort-, opbrengen, veroorzaken; aufs Aeusserste - , tot het uiterste drijven, - brengen ; davon - , behalen, verkrijgen; es einem zu - , toedrinken; einem
auf etwas
iemand lets herinneren; urn etwas doen
verliezen, berooven ; etwas aus einem - , iemand een geheim ontlokken; auf einen
to last leggen; an den
Tag - , am: den dag brengen; es weit - , het ver brengen ; unter Dach
onder dale brengen, huisvesten ; zu
Ende - , ten einde brengen; in Erfallung Th volbrengen,
volvoeren; in Gang - , aan den yang -, in beweging
brengen ; ski) urns Leben
zich om het levenbrengen;
zu Papiere - , op papier brengen, in geschrift stellen;
in Rechnung -, in rekening brengen ; zu Stande -, tot
stand brengen ; in Ordnung in Linordnung -, in orde -, in wanorde brengen; Truppen auf die Beine
troepen ligten ; zu Wege
te weeg brengen ; zur Welt - ,
ter wereld brengen ; Zeit bringt Rosen, de tijd betart rozen.
BROCAT, m. zijden goad- of zilverstof, v.
BItiiCKELN, va. SICH
vrf. brokkelen, kruimelen.
BROCKEN, M. brok, m. stick, o. ; kruimel, v.*-,va.brokken, brokkelen. "-WEISE, adv. bij stukjes en brokjes.
BROCKLIn, a. brokkelig. brokkig.
BROD, n. (3R0T), brood. n. ivegge, v.; schwarzes
zwart
-, bruin brood; weisses
wittebrood. "-BUCKER, M.
broodbakker, m. * - BANK, f. * - SCHARREN, tn. broodwinkel, rn. * - BAUM, m. broodboom, m. * - BRECHEN, n.
breking van het brood (in de kerk), V. "-BREI, m.
broodpap, v.
BRUDCHEN, n. broodje, O.
BRODDIEB, m. brooddief; fig. kladder, broodbederver, M.
BRODEM, BRODEN, m. stoom, damp, rook, ns.
BRODERWERB, m. broodwinning, v. * ...FRUCHT, f. broodvrucht. v. * ...HUNGE, f. plank waarop de bakkers het
brood leggen, v. "...KAM3IER, I. brooclkarner, V. * ...KARREN, M. broodwagen, in. "...KASTEN, M. broodkast, -kist,
V. * ...KORB, m. broodkorf, ns. -mond, v. ; einem den lather !gingen, iemand kort houden. * ...BRUME, f.
* ...KROMCHEN, n. broodkraim,-kraimel, T. * ...KUCHEN,
M. dunne weitenkoek, in. "...L0s, a. broodeloos ; -e kunst,
broodelooze kunst, v. * ...MANGEL, M. broodgehrek, yebrek aan brood, O. "...MARKT, m. broodmarkt, v.
* ...MESSER, n. broodmes, o. * ...NEID, m. broodnijd, m.
"...RANFT, m. hardste korst van het brood. v. "...RINDE,
f. * ...RINDCHEN, n. broodkorst, v. -korstje, O. * ...SACK,
M. herderstasch, v. "...SCHAUFEL, f. ovenschop, v.
* ...SCHNITTE, f. snede brood, v. * ...SCHItANK, m. broodkast, v. * ...SUPPE, f. broodsoep, v. * ...TORTE, f. broodtaart, v. n. broodwater, O.
BROIHAHN, M. snort van wit bier, O.
BROMBEERE, f. braambezie, V. * ...BEERSTRAUCH,
...STAUDE, f. braamstruik, M.
BRONZE, f. brons, o. bronskleur, v. -vernis, o. *-N, f. pl.
legpenningen en antieke beelden van brons, m. o. My.
* ...ZIREN, va. bronzen. * ... ZIRT, a. gebronsd.
BROS AME, f. kruim, kruimel, v.
BRUSCHEN, n. kalfszzveesrik, v.
BROSCHIREN, va. een bock innaaijen; borduren (als half
verheven beeldwerk). * ...SCHURE, f. vlugschrift ,geschrift
van den day, o. brochure, v.
BRUCH, M. break; brook ; scheur, v. barst, m. ; vouw,
plooi; steengroeve; inzakking, instorting ; fig. vriend-
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BRILLENEINFASSUNG, f. rand -, m. bekleedael van een
bril, O. * ...FUTTER, "...FUTTERAL, n. bra/eh/Lisp, o.
-kas, v. * ...GLAS, n. brilleglas, O. "...MACHER, m. brillenmaker, In. * ...SCHLANGE, f. brilslang, v.
BRINGEN, va. brengen, aanbrengen, voeren, aanvoeren,

schapsbreuk ; (22, 84) breuk, v. *-, m. et

n.

moeras,

drasla nd, o.
BRUCHE , M. my. (36)

neergesmeten takken om het spoor

weder te vinden, m. my.
BRUCHARZT, * ...SCH N EIDER, m. breukmeester, M. * ...BAND,
n. breukbund, ns. -MACHER, m. breukbandmaker, M.
"...GOLD, n. ruw goad, O. * ...HAFER, M. wilde haver, v.
BRUCHIG, a. broos, breekbaar, met breuken.
BRUCHKRAI7T, n. breukkruid, O. * ...PFLASTER, n. breukpletster, v. * ...SCHNITT, m. (36) brealcsnijding, v. * ...SILBER, n. smeltzilver, oud zilver, O. * ...STEIN, M. bloksteen,
m. ordain, as. en o.*...ST OCR, n. stuk,o. brok, ns. fragment, O.
BRbCKCHEN, n. brugje, bruggetje, O.
f. brag ; vastzetting in het (rocadille-spel ; brag -,
galg eener houten drukpers, v.; steiger, m. stellaadje,v.
BROCKENBALKEN, m. draag balk, M. * ...BAU, ns. het bouwen of maken eener brag. * ...BOGEN, m. boog eener
brag, ns. * ...BOHLE, f. n. dwarsbalkon.-hout,
o. *....TocH, is. juk eener brag, O. "...KNECHT, M. braggeman, m. * ...KOPF, as. * ...SCHANZE, f. bruggenhoofd,
O. * ...LEHNE, f. leaning aan eene brag, v. * ...MEISTER,
M. bruggemeester, M. "...PFEILER, m. jak-, dwarshout
eener brug,o.
n. * ...GELD, n. bruggegeld, o. -tol,m.
BRUCKI7NG, I. houten vloer in een stal, M.
BRUDEL, ns. damp; bohbel; (44) modderpoel, m."-N, vn.
opzwellen, ophorrelen.
BRUDER, M. lroeder, Groer, m. ; leiblicher
lijfelijke-,
volt; broeder, M.
BRUDERCHEN, n. broedertje, broertje, O. * ...GEMEINDE,
a. et adv. broederlijk.
broedergenzeente, y.
BRUDERKUSS, M. broederkas, M.
BRUDERLIEBE, f. broederliefde, v. * ...a(0RD, * ...M6RDER,
m. broedermoord, -moorder, M.
BRUDERSCHAFT, f. broederschap, v. ; gild, o. ; - maelien,
- trinken, schwOren,
zich verbroederen, broederschap
drinken ; elkander from zweren.
BRUDERSSOHN, M. * ...TOCHTER, f. neef, m. nicht, V.
* ...WEIR, n. schoonzuster, behuwdzuster, v.
BRUDERTREUE, f. '...ZWIST, M. broedertrouw, v. — twist, M.
BRUHE, f. sous, v. ; vleeschnat, nat, sap, o. ; eine lange
et'n omhaal van woorden. " - N, va. broeijen.
PRUHF ASS, n.
ns. broeikuip, v. * ...HEISS,
* ...SIEDENDHEISS, a. kokend beet.
BRUHL, in. moerassig kreupelbosch, O.
BROHNUPFC HEN, n. sauskom, v. -kommetje, O.
BRULLEN, vn. brullen, loeijen,bulken. *-, n. het brullen,
gebritl, geloei, o.
BRUMMOCHS, M. stier. bul, M.
BRUMMBUR, * ...BART, M. fig. brommer, knor-, grompot, M.
* ...BASS, m. brompijp, doorgaande has (in een orgel), v.
* ...EISEN, n. mondtromp, m. stalen speeltrompje, o.;
fig. bromster, kijfster, v.
BRUMMEN, "...ELN. vn. brommen ; knorren, bekzjren ; morren, mompelen, grommen, preutelen ; gonzen, ruischen.
BRUCKE,

* ...ER, ns. von'. BRiiLLOCHS, BRUMMBOR.

* ...FLIEGE,

hommelhij, v" *...10, a. knorrig, gemelijk ; morrend;
*...KREISEL, M. brom — , werptol, M.
BRUNELLE, f. pruim van Brignole, v.
BRUNETTE, f. brunet, v.
BRUNET, v. (44) bronst, v. "—BiiRSCHE, f. jagt in den
bronsttijd, v. * - EN, vn. loopsck zijn, bronsten. " - HIRSCH,
rn. bronstig ritsig hert, n. * - ZEIT, f. bronsttijd, M.
BRUNIREN, va. bruineren, polijsten. *-, n. brainering, v.
bruineerwerk, o. ... STAHL, m. * ...EISEN, n. bruineerstool, polijststaal, O.
BRUNNEN, m. bron, wel, springbron, fontein, v. ; welput,
m. -pomp, V. bronwater, o. ; den - trinken, de weef.
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teren -, de bronnen gebruiken. *-ADER, 'f. bronader,
v. '-BOHRER, m. bronboor, v. * -CUR, f. bronkuur, v.
gebruik van minerale wateren, o. badkuur, v. * -CAST, m.
brongast, badgast, m. *-ORUBER, m. brongraver, m.
* -KRESSB, I. (53) waterkers, v. * - LOCH, n. mond van
een put, in. * - MEISTER, m. bronmeester, m. * -ROHRE,
f. fonteinbuis, -pijp, v. * -SCHWENGEL, m. wip
V. ;
zwengel om water te putten, m. *-WASSER, n. bron-,
welwater; mineraalwater, O.
BRUNNQUELLE, f. bronwel, v.
BRUNST, f. blakende drift, hitte, v.; bronsttijd-, speeltijd,
der dieren, M.
BRONSTIG, a. et adv. blakend, vurig, hevig, driftig ;
loopsch, ritsig ; vuriglijk. * -KEIT, f. ijver, tn. drift, v.
BRUNZEN, vn. pissen, wateren.
BRUST, f. borst, v. boezem, hals, m.; borst (van eenpaard);
many (van een patrijs, fazant),v.*-ADER, f. borstader,
v. * -BALSAM, m. borstbalsem, m. * -BAND, n. * -BINDE, v.
(36) borstlap, m. *-BEERBAUM, In. borstbezienboom, m.
* -BEERE, f. borstbezie, v. *-BEIN, n. * - KNOCHEN, m.
borstbeen, o. ; brit (van een kapoen enz.), m. *-BILD,
n. borstbeeld, o. *-BOHRER, m. *- LEIER, f. drilboor,
v. * -DROSE, f. borstklier ; kalfszweesrik, v.
BRUSTCHEN, n. borstp; hemdrok, borstrok, o.
BittiSTEN
vrf. de borst vooruitzetten; fig. zich
verhoovaardigen, grootsch trotsch (op iets) zijn.
BRUSTENTzUNDUNG, f. ontsteking der long, v. * ...FELL,
n. 2niddelrif, O. * ... FLECK, m. * ... LEDER, n. borstlap,
m. *...FLEISOH, n. borst van gebraden of gekookt gevogelte, v. * ...GESCHWOR, n. borstgez,wel, 0. * ...HARNISCH,
In. borstharnas, o. *...HbRLE, f. borstholte, v.
m. pl. (126) loefhouders, m. my. *...KERN, m.
borststuk (van ossevleesch), o. * ...KETTE, f. borstband der paarden, m. * ... KRANKE, m. lijder aan
eene benaauwde borst, m. * ... KRANKHEIT, f. borstkwaal,
benaauwde borst, v. "...KRAUSE, f. fijn geplooide howlstrook, m. horn, V. * ...KUCHEN, m. * ...KiICHELCHEN,
n. borstkoekje, o. * ...LATZ, m. k ...LBIB, n. wambuis
zonder mouwen ; half hemdje, lijfje, korsetje, o. * ... LEDER, n. schootsvel, 0. * ...LEHNE, * ... 1fAUER, f. borstwering; leaning, v. *...mITTEL, n. borstiniddel, o.
* ...PFLASTER, n. borstpleister, v. * ...PILLEN, f. pl.
* ...PULVER, n. * ...SAFT, * ... TR A NK, rn. borstpillen, v. Inv.
borstpoeder, a. -siroop, v.-drankje,o. * ... REINIGEND, a.
borstzaiverend. * ...RIEMEN, m. borstrieon,
(77) borstlap (des hoogepriesters), m. * ...SCHLEIER, in.
halsdoek, m. * ... SCHNUPFEN, III. verkoudheid -,zinkzzzg
op de borst, v. * ... STUCK, n. borststuk; voorlijf van
een bleed ; borstbeeld, O.
BRUSTUNG, f. borstwering ; letzWng, v.
BRUSTWARzE, f. tepel, rn. ; speen, v. * ... WASSER, n.
borstwater, 0. -SUCHT, f. borstwatemucht, v. R ...wEHR,
f. (113) borstwering, V. "...WERK, n. voorste gedeelte
van cent orgel, 0. * ...WURZEL, In. (53) engelwortel,
"...ZUCKER, in. borststtiker, v.
BRUT, f. het broeden, broedsel ; gebroed, o. ;Fisch -, poolvisch, m. ; - der Seidenwtirtner, eljertjes van zijdewormen, O. itiV. "-BIENE, f. broedbij, horz,el, V.
BRUTAL, a. et adv. beestachtig, dons, onbeschoft; op eene
ontesehofte
beestachtige wijze.
11RUTEN, va. et n. broeden, slit broed en ; fig. heinzelijk smeden.
);ROTHENNE, f. brocilten, v. * ...IG, a. broeisch. "...KiiFIG,
rut broeikoqi, v. * ...OFEN, m. broeioven, nit
urro, a. (34) tiruto, M.
BRUTZEIT, f. 0.ocitijd, o.*...ZWIEBEL, M. kiaat(Wije ta rt
bloentbollett, 0,

BUC.
BUBCHEN, n. knaapje, o.
BUBB, m. jongen, knaap

; straatjongen ; hoe!, vent, gait,
deugniet; (46) hoer, m. "-N, vn. huren and
een losbandig leven leiden. * -NSTREICH, M. *-NSTriCK, n.
BUBEREI, f. boeven-, schurkenstreek, M. schelmstuk, o.
fielterij, v.
BUBINN, f. bedriegster, v. * ...ISCH, a. et adv. ondeugend,
snood, schelmachtig.
Bum, n. bock, o. ; 7,tt Ruche bringen, eintragen, te bock
stellen, boeken ; ein - herausgeben, een bock nit-, in
het licht geven. * - ADEL, m. voy. BRIEFADEL. * -AMPFER, In. (53) zure klaver,v. * - BINDER, In. boekbinder,
m. -GEsELL, m. boekbindersknecht, m. * - KLEISTER,
m. pap, v. stijfsel, o.
BUCHDRUCKER, m. boekdrukker, m. * -GESELL, m. bockdrukkerskneeht, m. boekdrukkerij, drukkerij, v.
* -KUNST, f. boekdrukkanst, drukkunst, v. * -PRESSE,
f. drukpers, v. "-STOCK, m. vignet, o.
BUCHE, BilCHE, BUCHBAUM, m. beukenboom, m.
BUCHEICIIEL, "...ECKER, f. beukennoot, O.
BuCHELCHEN, n. boekje, o.
BUCHEN, a. beakenhouten. * -HOLZ, n. *- WALD, m. beukenhout, -bosch, O.
BOCHERAUFSEHER, M. opzigter eener boekerij, bibliothekaris, m. "...BRET, * ...GESTELL, n. boekplank, v. hangend boekenkastje, o. * ... KENNER, m. * ... KENNTNISS,
f. kenner m. kennis van boeken, v.
* ... NARR, rn.
boekengek, M. "'...SA AL, rn. boekzaal, v. "...SAMMLUNG,
f. boekerij, boekverzameling, v. "...SCHLOSS, n. haak
m. slot aan een bock, O. * ...SCHRANK, rn. boekenkast,
V. * ...TRODLER, m. kramer in oude boeken, m. "...VERLEIHER, M. boekenverhourder, rn. "...VERZEICHNISS,
n. boekenlijst, v. catalogus, M. * ...WURM, in. snot, v.
boekworm ;
boekengek, m.
BUCHESCHE, f. wade esschenboom, m. "...FINK, m. vink, m.
BUCHHALTEN, n. DOPPELTE BUCHIIALTUNG, f. italiaansch boekhouden, O. "...HALTER, M. boekhouder,
-EI, f. de wetenschap van het boekhouden, v. kantoor,
wiNDLER,m.boekhandelaar, boekver0. * ...HANDEL,m.
kooper, In. "...HANDLUNG, f. boekhandel, m.; magazijn
van boeken, o. "...LADEN, m. boekwinkel, M. "...MAST,
V. "...NUSS, V. beuketkel, m.
BUCHSBAUM, m. buxboom, palmboont, m. *...EdultEN, a.
palm b00771houten.
BUCHSCHULD, f. (34) boekschuld, v.
BilCHSE, 1'. bus ; handbus, v.; vuurroer, O.
BriCHSEN, va. schieten met eene bus. * - BOHRER, rn. geschutgietersboor, V. "-KUGEL, f. buskogel, In. " - LAUF,
M. loop van cane bus, m. "-MACHER, "-SCHMIED,
TOCT - geweermaker, 111. "-MEISTER, in, kanonnier,
"-PULVER, n. buskruid, O. "-RECHNUNG, f. stelkunst,
algebra, v. " - SCHAFT, m. schaft
schacht eener
bus, v. " - SCH ,:iFTER, M. geweermaker, in. ' - SCRUBS,
In, schot van eene bus, - von een roer, O. '-scHOTzE,
busschieter, m. " - SPANNER, nt. roerdrager, ro;rlader
(inj groote keeren),
BUCHSTABE, en. letter, v. "...STIIBELN, va. lefterziften.
BUCHSTABENSPIEL,"...IWTHSEL, it. letterrawlsel,o. logogryph, v. * ...RECHNUNG,l. Ste/kW/St, algebra, V. "...WECHSEL, no. * ...VERSETZUNG, f. letterkeer, M.
BUCHSTABIREN, vs. spellers. *-, n. spelling, V. '...STaBLICH, a. letterlijk; naar de letter.
P,ucll, f . bogt, boo , . kreek, v.
BucHwEizEN, tn. bwkweit, v.
BucKEL, f. talt, boachel; rug, in. verhevenh,id, v.;
knopje (tot sieraud), o.*-0CIis, iii, wilde os in Amerika,

BUR.
M. " - IG,

BUS.
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"-FREUND, M. volksvriend, M. "-GELD, U. * -SCHOSS,
a. buttig, gehogcheld, met een butt; verheven, krom. -E, BUCKLIGE, M. et f. gebogchelde, bogM. betaling voor het burgerregt, v. schot en lot, o.
chel, m. en v.
"-GERECHTSAME, f. regten voorregten van het burgerschap, o. mv. *-HAITS, 11. burgerhuls, o. "-KRIEG, m.
BilCKEN (SIGH), vrf. bukken, zich buigen ; zich verneburgerkrijg, burgeroorlog m. "-KRONE, f. burgerkroon, v.
deren, - verootmoedigen. * ...LING, M. bulging ; diepe
bulging, v. -, BUCKING, M. bokking,
*-LicH, a. burger/ijk. "-LICHE, M. at f. man - , vrouw uit
BUDE, f. kraam, v. pothuis, O. * -ENGELD, n. staangeld,
den burgerstand, burgerman, -vrouw, m. v. "-MEISTER,
marktgeld, o.
ni. burgemeester ; (2.5) konsul, m. -AMT, n. -STELLE, f.
BUFFEL, m. buffet, wilde os, M. "-LEDER, n. bicfelleburgemeesterschap; (25) konsulschap, o. * - FFLICHT, f.
der, o. *-N, vn. hard werken , zwoogen.
burgerpligt, M. * -RECHT, 11. burgerregt, O. * - SCHAFT ,
BUG, m. bogt, kromte, v. ; boeg van een schip, in. ; schouf. burgerij, v. ; genteenteraud, ni. * - SINN, m. * - TUGEND,
f. burgerzin, m. -deugd, v. "-MANN, m. "-FRAU, f.
derstuk (van een schaap enz.), o. ; schouderblad, o.
burgermitn, ni. - vrouw, V. "-SOLDAT, n1. schutter, m.
schoft (van een paard), v. * - ANKER, ni. (126) bocganker, o.
lid der schutterij, o. " - STAND, m. burgerstand, M.
BUGEL, in. beugel; stijgbeugel, M. * -EISEN, 11. strijkijzer ;
" - VOLK, n. burgerlieden, ni. mv. * - 'NACRE, L burgerpersijzer, O. * -GARN, O. vogelvangers net, o. * - Los,
wacht, schutterij, v.
a. zonder stijgbeugels. "-MESSER, n. strijkijzer der
BURGFRIEDE, ill. gebied an een adellijk slot, o. ; burgkappers, O. "-N, va. (de naden) plat strijken ; (linvoogdij, v. ; verbond voor de veiligheict van een kasteel,
nen) strijken. "-RIEMEN, in. stijgbeugelriem, M.
O. "...GERICHT, n. betvind regtsgebied geregt van
"-BINGE, m. pl. ririgen der stijgbeugetriemen, in.
can burg, a. "...GRAF, in. f. burggraaf,
"-TASCHE, f. beugeltasch, v.
in. -gravin, v. * ...GIWFLICH, a. burggrafelijk. "—GRAFBUGLAHM, a. kreupel (ran paarden). * - SCHWINDEN, n.
SCHAFT, f. burggraafschap, O. "...HAUPTMANN, m. slotvoogd, in. "...RICHTER, ill. regter op een kasteel,
(11:2)schouderretrekkinry, v. *...SIREN,va.(126)boegseren.
BITGSPRIET, 11. (126) boegspriet, M. "...STENGE, f. boegBORGSCHAFT, f. borgtogt, m. verzekering, borgstelling, v.
steng, v. "...STUCK, 11. schapenbout, osseschenkel, ni. ;
wssrborg, m. garantie, v. ; - leisten, burg worden,- blij(126) Negstuk, o.
ven, - stellen; borgtogt geven, - stellen.
BUHLE, in. et f. beminde, m. en v. * -N, vn. vrijen, boeBURGVOGT, ni. burgvoogd, slotroogd, kastelein, m. "...VOGleren ; hakes, streven. * - R, M. minnaar, boeteerderon.
TEI, f. burgroogdij, kasteleinei, v. "...WACHE, f. wacht
"-REI, BUHLSCHAFT, f. minnarij, behaagzucht eerier
van een kasteel, v. * ...WARTE, f. wachttoren,
vrouw, boelering, v. "-RINN, BUHLSCHWESTER, f. beBURLESK, a. koddig.
haagzieke vrouw ; boeleerster, v. "-RISCH, a. verlield ; 13iiRscliBiicHsE, f. "...ROHR, n. jagtroer, O.
behaagziek (ran vrouwen) ; ontuchtig, onkuisch.
BURSCHCHEN, n. jongetje, knaapje, ventje, O.
BOHNE, f. stcllaadje, stetting, v.; tooneel, o.; zolder, m.
BURSCHE, in. jongen, knaap, borst; handwerksgezel;
vliering ; kaai, v.
student, in.
BUHNEN, va. met planken beleggen ; met water aanvullen.
BURSCHE, BURSCH, f. (44) het schieten met een snaphaan
"-MALER, m. tooneelschader, M. "-MEISTER, m. kaaiof jagersroer ; refit om to jagen, o. ; uitgestrektheid waar
?wester, M. "-VERZIERUNG, f. tooneelversiering, v. demen jagen mag, v. * - N, va. (44) met een snaphaan stil
koratien, v. 111V. " - WAND, f. zijscherm, o. coulisse, v.
jagen, de verboden jagt uitoefenen.
BULLE, BULLOCHS, m. stier, but; ambachtsstier, m.
BORSCHPULVER, n. kruid um vogets ma. to schieten, O.
BULLE, f. pauselijke but, v.
BURSTCHEN, is. borstellje, O.
BULLENBEISSER, m. engelsche dog, nl. * ...KALB, n. manBURSTE, f. torstel, schuijer, M. " - N, va. borstelen, afbornetjes kalf, o.
stelen, afschuijeren, schoonmaken; einen - , fig. iemand
BUND, m. band ; gordel ; tulband, m. ; fig. bondgenootschap,
doorhalen. "-NBINDER, M. borstelmaker, M.
verbond, o. zamenspanning, v. *-, n. bundel, bos, pak,
BURTIG, a. geboortig.
m. ; rot (ijzerdraad), v. * - BRUCH. M. breuk eens ver111.111ZEL, in. stun, V. ; staart, in.
bonds, v. "-BRUCHIG, a. bondbreukig, trouweloos.
BURZELBAUM, M. tulmeling, buiteling, v. "...KRAUT, n.
BONDEL, BiiNDCHEN, n. pakje, bundeltje, O.
(53) porselcin, O.
BUNDGENOSS, m. bondgenoot, ni. "...LADE, f. arke des
BURZELN, vn. tuimelen, buitelen.
verbonds, v.
BUSCH, m. doors-, kreupelbosch, o. ; struik, m.; boschje,
BUNDFREI, a. (klavier) met dubbele snaren.
o. ; bos, bundel, m. * - BAUM, ni. dwergboom, lage scam,
BUNDIG, a. bondig, geldig, overtulgend; kort, beknopt.
m. "-BORNE, f. kruipertje, o. krulk;oon, v.
"-KEIT, f. bondighezd, juistheid, v.
BUSCHCHEN, 11. kreupelboschje; bosje, bundeltje, o.
B UNDNISS, 11. verbond, o.; zamenspanning, v. verdrag, o.
l3tiscHEL, m. boo, bundel, m. ; knif, v. ; tros, as. riot, v .
BUNT, "-FLECKIG, a. bont, veelkleurig, gespikkeld ; fig.
"-FoRMIG, " - WEISE, a. et adv. als een bos of bundel;
in wanorde, vcrward. "-FAREIG, "-SCHECKIG, a. kain -, bij bosjes, - bundels.
belbont, bontkleurig. " - WERK, n. ruitwerk (ran een BuscHnoLz, n. struiken, m. mv.; kreupelbosch, O.
schaakbord enz.), o.
"...ICHT, a. dik
digt bewassen ; vol heesters en struiBUNZEN, ni. spijkerlyzer, o. ; stempel, m.
ken. "....MGER, m. fig. onvermoeide jager, in. "...KLAFBURDE, f. last, in. pak, a.; zwaarte, v. " - N, va. opladen,
TER, f. vadem boschhout, as. A ...KLEPPER, in. strooper,
een last opleggen.
M. "...WERK, 11. boschjes, o. my. kreupelbosch, O.
BURG, in. burg, turgt, m. slot, kasteel, O. " - BANN, m.
BUSE, f. haringbuis, v.
regtsgebied ran een burg, o.
BUSEN, In. boezem, m. borst, v. *-FREUND, m. boezemBURGE, M. borg, ni. * - N FUR EINEN), vn. borg blijren,
vriend, m. " - STREIF, M. horn, v. strook (aan manshemvoor iemand instaan.
den), in. ; halskraag (der juffers), M. " - SUNDE, f.
BURGER, M. * -INN, f. burger, m. burgeres, v. ; - werden,
lievelingszonde, v.
het burgerregt verkrijgen. " - RID,. w. burgereed, m. BUSSAAR, m. muisarend, m.
•

64

CAP.

CAN.

n. boeteboek, O.
BUSSE, f. boete, v. berouw, o.; boete, geldboete, v.
NISSEN, va. hoeten. *-, - mUssen, vn. boeten, boete doen;
boeten, lijden. * - DE, m. et f. BuSSER, m. -INN, f. boetelinq, m. en v.
BUSSFULLIG, a. strafschuldig. "...FERTIG, a. boetvaardig ;
-E, m. boetvaardig, -e, m. -KEIT, f. boetvaardigheid,
v. * ... GEBET, n. gebed eens boetelings, o. "...HEMD,
n. boetehemd, o. *...LIED, o. geestelijk lied van boete
en berouw, o. * ... PREDIGER, m. boetprediker, m.
* ...PREDIGT, f. boetpredikatie, v.
* ... PSALM, m. boetpsalm, m. * ... TAG, m. bede-, vastendag, m. * ... THRaNEN, f, pl. tranen van berouw, m. mv.
BuSsUNG, BUsSuBuNG, f. boeting, boetedoening, v.
BUTTE, BUTTE, f. draagkorf, m. -kuip, tobbe, v.
BUTTE, BiiTTE, f. heill;ot, v.
MITTEL, m. geregtsdienaar, m.
"-zi, f. gevangenhuis,
o. gijzeling, v.
BUTTENKORB, m. draagkorf (voor lastdieren), m.
BUTTER, f. boter, v. ; - in den Augen, dragt der oogen,
v. *- ARTIG, a. boterachtiq. * - BIRN, f. boterpeer, v.
* -BLUME, f. (5:3) boterbloem, V. *-BOHRER, in. boterBUSSBUCH,

boor, v. "-BREZEL, f. boterkrakeling, m. "-BROT, n.
* -SCHNITTE, "-BaUME, f. boterham, v. * -BRIIIIE, f.
botersaus, v. * -BtICHSE, f. boterdoos, v. * -FASS, n.
boterton, v. -vat, o. ; boterkern, v. * - FLIEGE, f. *-V0GEL, m. botervlieg, v. * - GEBACKNES, n. botergebak;
poffertje, vliegertjesdeeg, o. "-HaNDLER, "-HaNDLERINN, * -KR5MER, * -MANN, "-FRAU, m. f. boterkooper,
-koopster, boterboer, m. -in, hotervrouw, v.
*-HOSE, f.
* -FgSSCHEN, n. botertonnetje, o. * -ICHT, a. boterachtig. '-IG, a. boterig. * - KRAUT, n. (53) beerenoor, o.
"-KUCHEN, m. hoterkoek, m. "-MARKT, m. botermurkt,
v. '-mucH, f. boter-, karnemelk, v. "-N, va. et n.
boter karnen ; boteren; tot boter worden.
* - STOLLE,
m. tulband (gebak), m. * - STOSSEL, rn. karnstok, m.
* -STRIEzEL, * -TEIG, m. boterdeeg, vliegertjesdeeg, o.
* -TOpF, m. boterpot, in. * -wEcK, nl. stuk boter, o.
boter-wegge, v. * -ZAHN, m. boter-, snijtand, m.
BUTTNER, m. kuiper, m.
BUTZ, BUTZEN, tn. spits, f. knop, m.; klokhuis, o. kruin
(van appelen, peren enz.), v.; etterpropje uit een gezwel, o. ; pit (eerier brandende kaars), v.
BUXBAUM, m. buks-, palmboom, m.

C.
Die Flirter , welche sick nicht enter C finden, suche man under K.
CABALS, f.

geheime zamenspanning, kuiperij, kabaal, v.;

machen , heimelijk zamenspannen, kuipen. "-NMACHkabaalnzaker, kabaleerder, m.
CABINETT, n. kabinet, o. ; fig. regering, v. minislerie, o.
CABINETTsmixisTER, ni. kabinetsnrinister, m. * ...RATH,
m. kabinetsraad, m. "...SIEGEL, a. geheimzegel, o.
CABINETTsTUCK, n. (9d) katinetstuk (uilmuntend stuk), o.
CACAO, m. * -BAum, m. * -BORNE, f. cacaobaom, m.
-boon, v. "-HiiLsE, f. cacaoschil, v. * - PFLANZUNG, f.
-

ER, m.

cacaoboomguard, m.
CADENZ, f. (109) klankmaat, v.
CADETT, m. (68) kadet,
CALCANT, m. orgeltrapper, m.
CALCINIREN, va. verkalken.
CALCULIREN, va. berekenen.
CALECUTER, CALCUTISCHER HAHN, m.CALECuTISCHE
HENNE, f. kalkoen, kulkoensche haan, m. - hen, v.
C5LIBAT, n. ongehuwde staat,
CALIBER, tn. kaliber, 0. * - STAB, * - STOCK, ln. kaliter

stok, in.
CAMEE, f. kamee, v. figuren-steen, m.
CAMERAD, us.
" - SCHAFT, v.

mukker, kameraad, spitsbroeder, m.

kanzeraadschup, o.
CAMERALIST, m. staatsfinancier, m.
CAMERALsAcHE, f. zaak tot het financiewezen of tot het
nzinisterie van financier behoorende, v. "...WESEN, n.
financie-wezen, o. * ...wiSSENSCHAFT, f. wetenschap der
finaneien, v.
CAMPAGNE, f.

veldtogt,

CAmpANE, CA.MpANIE, f. (126) kampanje (op schepen), v.
CAmpEscHEHoLz, n. campechehout, 0.
CAMPFER, us. kainfer, v
"-BAUM, m. kamferboom, tn.
CAMpIREN, vn. to veld zijn, gelegerd zijn, kamperen.

CANAILLE, f.

kanalje, janhugel, schuim van volk, o.

CANAL, m. kanaal, (ook fig.), o. vaart, gracht, v.
CANAPEE, n. kanapee, rustbank, v. ruststoel, m.
•
CANARIENFUTTER, n. * ...SAMEN, us. kanariezaad, o.
* .;.HECKE, f. broeikooi voor kanarievogels, v. * ...SEKT,
m. kanariewijn, us. "...vOGEL, in. kunarievogel, in. kanarievogel, m. kanarie, v. sijsje, o. "...ZUCKER, tn. ka-

nariesuiker, v.
CANASTER, "-TABAK, m. knastertabak, m.
CANDELzucKER, CANDISzUCKER, m. kandij,

kandij-

suiker, v.
kandidaat, m.
CANDIREN, va. sicH
tot kandij maken, -worden.
CANCEL, m. baneet, o.
CANON, m. (109) fuge, f. ; kanon (kerkregel), m. ; (10)
kanonletter, v. * - scAT, n. * - IE, f. domheerschap, o.
kanunniksplaats, v. ; fig. winstgevend baantje, o.
m. * - ISSINN, f. kanunnik,m.; kanonikes, V. *-IscH, a.
et adv. kanonisch, .volgens de kerkregelen; das - e neat,
geestelijk
kerkelijk regt, o. * - IsIR gN, va heilig rueklaren. -IST, m. geleerde ervaren in het kerkeljk refit,
CANTATE, f. fast-, juhelzang, us. kantute, v.
CANTILLE. f. kantielje-werh, o.
CANTON, ss. kanton, gewest, o. streek, v. ; kantonnement,
kwartier, 0.
vn. (68) in kantonnementen liggen, kantonneren. ...uNG, f. kantonnering, v. kantonnement, o.
CANTOR, m. zanger, voorzanger, m. * - AT, n. voorzangerspost, m.
f. huis woning van den voorzanger, v.; koor, 0.
CAP, n. kaap, v. voorgebergte, o.
CAPELLAN, ni. kapelaon, ul. '-EI, f. kapelaanschap, o.;
waning van een kapellaan, v.
CAPELLE, f. kapel, v.; sineltkroes, tn.; auf die - bringen,
in den smeltkroes lguteren.
CANDIDAT, m.

CAR.
CAPELLMEISTER, m. kapelmeester, m.
CAPER, f. kapper (vrucht), v. *-, m. kaper, vrijbuiter op
zee, m. * - EI, f. kaperij, vrijbuiterij, kaapvaart, v.; auf

- ausrusten, auf - ausgehen, ter kaapvaart uitrusten,
- uitloopen.
va. kapen, op zee schepen nemen.
* -SCHIFF n. kaperschip, o.
CAPISKRAUT, n. kabuiskool, savoijekool, v.
CAPITAIN, CAPITAN, m. kapitein, In.
CAPITAL, a. voornaamst. *-, D. hoofdsom, V. kapitaal, o.
* - , CAPITA, n. (13) kapiteel (eener zuil), o. * - , CAPITfiLCHEN, n. besteeksel op een boek, o. * - BUCHSTABE,
(CAPITnCHEN), n. hoofdletter, v. * -VERBRECHEN, 0.
misdaad vategekwetste mujesteit, v. *- IST, m. kapitalist,
o. vergaCAPITEL, n. kapittel, hoofdstuk, o. ; ligchaam
dering van domheeren, v. kapittel, o. ; eine ► das lesen, iemand doorhalen, kapittelen. * - HAUS, n. " - STUBE,
f. kapitelhuis
0. vergaderzaal der domheeren, v.
va. be0 -scHLuss, m. besluit der domheeren,
o.
rispen, kapittelen. "-SHERR, CAPITULAR, m. kapittelheer,
CAPITULATION, f. verdrag van overgave eener stad, o.
kapitulatie, v.; diensttijd vat een sgldaat, m. * ... TULIREN, vn. kapituleren; voor een zekeren tijd als soldaat dienst nemen.
CAPRICI8S, a. ezgenzinnig, koppig, grillig.
CAPRIOLE, f. luchtige sprong, bokkesprong ; sprong van
een paard, m. kabriool, v. ; -n schneiden, kabriolen
luchtsprongen maken.
maken, hokkesprongen
CAPTUR, f. inhechtenisneming, aanhouding, v. *- BEFEHL,
n. bevel tot inhechtenisneming, o.
CAPUCINER, m. * - INN, f. kapuojner-monnik, m. - non, v.
CAPUT, a. gehroken, in stukken ; to gronde gerigt ; kapot (ook in het spel).
CAPUTT, *-ROCK, m. mantel met eene kap, m. kapot, v.
CAPUZE, f. regenkap ; monnikskap, v.
CARABINER, m. karahijn; (68) karabinier, m.
CARAFFE, CARAFFINE, r. karaf v.
CAR AMEOLIREN, va. (134) karamboleren, dubbel raak
stooten.
CARAVELLE, f. karveel (portugeesch schip), o.
CARBONADE, f. karhonade, gehraden rib, v.
partij -, v. stelsel der „arbonari (vrijCARBONARISMUS,
heidsgezinden) in Italie, o.
CARBUNKEL, tn. karbonkel, m.
CARCER, CARzER. D. gevangenis, v. kerker, m.
CARDAMOMS, f. kardamom, o.
CARDINAL, m. kardinaal, m. *-, a. hoofd...
CARDINALSCOLLEGIUM, n, vergadering der kardinalen,v.
"...HUT, in, kardinaalshoed, m. * ...WORDE, f. kardinaalschap, o.
CAEDOBENEDICTEN, m. (53) gezegende distel, v.
CARFIOL, rn. hloemkool, v.
CARMELITERmoNCH, m. "...NONNE, f. karmeliter - monnik, in. -non, v.
CARMEN, M. gedicht, gelegenheidsvers, o. * ...11ESIN, a.
et n. karmozijnrood. * ...MIN, 01. karmjn, a "...MOsIREN.
va. een edelgesteente met kleine diamantjes bezetten.
* ...MOSIRSTEINCHEN, n. steenfje, kapje. a.
CARNAvAL. n. kurnara/, o. vastenavond,
CARNEOL. m. ko•nalijn,
CAR01.IN, m. gouden zesdaaldersstuk, o.
CAROTTE, f. world, 01.; rot tat ak v.
CA HREAU. 11. (46) raiten. v. '...RETTE, f. kar, v.
CARl ICATUR, f. spotprent, karrikatuur. v.
CARRIOLE, 1. CARRIOL, n. karretje, kabriolelje, o.
CARTinusER, 1u. *-INN, f. kurthuizer monnik, no. - non,

CHA.
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V. * - KLOSTER, n. CARTHAuSE, f. karthaizer
0. * - PULVER, n. karthuizerkruid, o.
CARTON, m. bordpapier, o.; papieren doos, v.

CASCADE, f. waterval,
CASEL. f. kasuifel, v.
CASEMATTE, f, ((i8) kazemat,

klooster,

v.

CASERNE, f. barak, kozerne, v.
CASINO, n. casino, (sped-. lees-, pleizier-societeit). o.
CASSE, f. geldkas, -kist; kast, v. ; morraad van geld. m.

kontant geld, a. ; bei - tein, bij kas zijn, geld in kas
hebben.
kashoek, o. * ...EESTAND, m. overschot
in de kas, O. * ...DIEB, * ...DIEBSTA HL, an. besteler
diefstal van 's lands penningen, in. * ...GELD. n. kasgeld,
koers hebbend geld, 0. '...SCHEIN, n1. schatkistbzljet, o.
CASSEROLLE, f. braadpan, stourpan, V. * ...LOCH, m. fornuis, O. * ...OFEN, ln. beaadooen, M.
CASSIA, * -BAUM, m. cassia; cassiaboom, m.
GASSIER, CASSIRER, m. kassier, M. * ...IREN, va. afdanken ; vernietigen, kasseren.
CASSONADE, f. keukensuiker, v.
CASTELL, n. kasteel, O. "-AN, m.
f. burg-, slotvoogd, 1n. -voogdij, v.
CASTOR, in. bever, kastoor, m. *-111:1T, M. kastoor (beverhoed), an.
CASTRAT, M. kastraat, gesnedene, m.
va.
lubben, ontmannen.
CASUAR, m. kasuaris (vogel), m.
CASUIST, m , regtzinnig leeraar, kasufst, m.
CAVALIER, m. kavalier, edelman, an. *-31.1SSIG,a. et adv.
ridderlijk, op eene ridderlijke wijze.
CAVALLERIE, f. ruiterij, kavalerie, V. paardenvolk, 0.
"...RIST, m. miter, m.
CAVIAR, m. kaviaar, m. steurkuit, v.
CEDER, f.
M. cederhoom, m. 5 - N, a. cederhouten. " - NHARZ, n. cederharst, v. 5 - NHOLZ, n. cederhout, o.
CEDRAT, 111. itul;aansche citroenboom,
CEMENT, * - KITT, m. teas, cement, O. * - IREN, va. met
teas of cement metselen ; (90) metaal zuiveren. 5 - IRUNG,
f. nzetaalzu,:ver;ng, v.
CENSIREN, va beoordeelen, kritisch beschovwen. "...SOR,
01. kunst-, hoekbeoordeelaar, m. * ...SuR, f. anibtelijke
boekbeoordeeling , kerkeljke bestraffing, v.
CENTIFOLIE, f. honderdbladige coos, v.
CENTNER, m. centenaar (gcwigt von holder(' pond), m.
AST, f. ,veer zware lust, in. * - SCHWER, a. buven
mate zwaar.
CENTRAL, a. middelpuntig, centraal. * ...TRUU, 11. mid(1,1punt, o.
EMONIE, f. plegtigheid ; pligtpleging, v. *.. NIF.LL,
a. ceremodeel. * ...NIENMEISTER, m. ceremonie • eesster. m.
a. met (tete pl;gipleg;ngen.
CERT APARTEI. f. (HI) Gherte-pa•t j. v. vruchtbrief,
CEHVELATWURST, f. kleine vleeschworst, v.
H AC;RIN,
segnjn (snort van leder), o.
CHAISE. f. cha;s, sjees. v.
HAM1lLEON, n karneleon, o.
C 11A NITA CORER,
champagne-tvijn, m.
a 'HA JIYIGNON. m. paddestoel, m.
n. chaos, bajert, mengelklomp, m.
ClIARAKTER, in. kar,kter, a. *- ISIREN, va. kenschetsen.
" - IsTIK, f. kenmerk, o. eigenaard gheid, v. " - ISTISCH,
a. it adv. kenmerkend. karakteristiek, eigenaardig, -lijk.
CH ARFREITAO. 111. goede Vrijdug , M.
CHARLATAN, m. kwakzalver, m.
CASSENBUCH, n.

9
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CHARFIE, f. pluksel, O.
CHARWOCZE, f. heilige week,

week voor Paschen, v.
f. scheikunde, v. * ... MIKER, CHYMIST, m. scheikundice, m. "...11ISCII, a. scheikundig.
CHICANE, f. regtsverdraaijing, v.
CHIMNRE, f. hersenschim, V. * ...RISCH, a. et adv. hersenschimmig, -lijk.
CHINA, * -AINDE, f. kina, v. kinabast, M. "-WURZEL,
f. kinawortel, m.
CHIRAGRA, n. handjicht, v.
CHIROMANT, m. *- IE, f. handwaarzegger, m. -ij, v.
CHIRURG, m. heelmeester, wondheeler, m. * - IB, f. heelkunde, v. *-1801, a. heelkundig.
CHOCOLATE, f. chocolade, v.
CHOLERA, * - MORBUS,f. aziatische braakloop, m. "...RISCH,
a. cholerisch, oploopend.
CHOR, m. et n. koor, o. rei, v.; koor (in de r. k. kerk), o.;
galerij in een, kerk (plaats der zangers en zangeressen , , v.
CHORAL, m. koraal-, kerkgezang, o. "-BUCH, n koorboek,
o. *-IST, m. koorzanger, m.
CHORALTAR, n. hoog-altaar, O. * ...AMT, n. koordienst,v.
"...BuCH, n. koorboek, o. * ... BJCHSE, f. bus der koorkinderen, v. * ... FRAU, f. kapitelvrouto, stiftsvrouw, kanontkes, v. * ... GERICHT, n. kerkeraad, m. * ... GESANG,
m. koorgezang, o. "...HEMD, n. knorhemd, -kleed, o.
*...HERR, tn. koorheer, m. * ... XNABE, H. koorjongen,
-knaap, m. koorkind, o. *...PULT, n. koor-, zanglessenaar, m. "...ROCK, m. koorkleed. o "...SUNGER, CHORIST, m. koorzanger, korist m. "...STUHL, m. koorstoel, m.
CHRISAM, m. heilige olie, v. vormsel, o.
,
CHRIST, (CHRISTUS), m. Christus, geza 1 ide
f. christen, nI. christin, v. * - ABEND, m. kersavond, m.
CHRISTENHEIT, L christenheid, v. * ...THUM, n. christendon, o.
CHRISTFEST, n. kersieegt, o. * ...GESCHENK, n. kersgesehenk, O. * ... KINDLEIN, IL het kind Jezus, o. * ...LicH,
a. et adv. christelijk. "...MESSE, "...METTE, f. kersmismis, (de mis op lien dag of avond), v. "...ktoNAT,
December maand, v. * ... NACHT, t.. "...TAG, ni. kersnacht,
-dog, m. * ... ORDEN, m. Christus-orde (in Portugal),
nt. * ... SCHEIN, ui. maan van December, v. * ...sTOLLE,
f. kerskoek,
f. (53) kersbloem, v.
CHROMATIK, f. (92) kolnriet, O. * ...TISCH, a. (109),:uit
vele halve toonen bestaande.
CHROMIC, f. kronijk, v. * - ENSCHREIBER, m. kronijkschrijrer, In.
f. tijdrekenCHRONOLOG, m. tijdrekenkundiae,
kande, v. '- ISCH, a. tijdrekenkund.;g.
CHRYSOLITH, m. goudsteen, m. * ...PRAS, m. smaragd, m.
CHUR, f. keus, verk;ezing ; waardigheid van een keurvorst,
v. ; keurvorstendom. o
CHULIORST, m. * - INN, f. keurvorst, m. -vorstin, v. " - ENn. keurrorstendom, 0. *-LICH, a. keurvorstelijk.
CHURHAuS, n. keurrorstelijk huis, o. * ... WORDE, f. keit,
vorstelijke waardigheid ,v. *... HUT, m. mats -, kroonvan
een keurvorst, v . ...sc H WERT, n. keurvorstelijk ztvaard, o.
CHYMIE, f. voy. CHEMIE.
CICEROSCHRIFT, f. (10) ciceroletter, v.
CICHORIE, CICHORIEN, f. chicorez, v.
CIDER, m. appeldrank, - zejn, cider, in. "-BRAUER, m.
appelwijnmaker, nt.
CIGARRE, f. CIGARREN, m. sigaar, V.
CINNAmET, m. kaneel, o.
CIRCuLARSCHREIBEN, n. rondgaande brief, rn. "...LIREN,
vn. rondgaan; omloopen; in omloopzijn."...LIRGEFAss,
n. distilleerketel, m.

CIRCUMFLEX, m. (98) omgebogen toonteeken, O.
CIRKEL, m. voy. ZIRKEL.
CISTERNE, f. regenbak, m.
CISTERZIENSER, m. "-INN, f. geestelijke broeder

m.
zuster der orde van Citeaux, v.
va. dagvaarden; (een tekst) aanhalen; Geister-,
geesten bezweren.
CITRONAT, m. snippers, m. mv. * ... NE, f. citroen, limoen, m.
CITRONENBAUM, m. citroenboom, m. * ... BRANNTwEIN, m.
citroenwater, (likeur), o. * ... BRUHE, f. citroensaus, v.
* ...FARBIG, * ...GELB, a. citroenkleurig , citroengeel. "...GEn. citroenboomhout, o.
SAUERT, a. citroenzuur.
* ...KRAUT,n. * ...MELISSE, f. citroenkruld, O. * ...MUSS,n.
citroengelei, o. "...oL, n. citroenolie, v. * ... SAFT, m. ci'troensap, o. * ... SALZ, n. zout van citroenzuur, o.
f. (90) citroenzuur, O. * ...SCHALE, f. citroenschil, v. "...TRANK, n2. limoendrank, ni, limonade,
v. "...WEIN, m. citroenwijn, m.
CIVIL, a. burgerlijk, civtel. * - BEAMTE, m. burgerlijk amblenaar,
"-BEDIENUNG, f. burgerlijk ambt, O. * -PROCESS, m. ciriel proces, o. * - ISIREN, Va. beschaven.
CLARET, "-WEIN, m. soort tan fijne drank ; bleekroode
wtjn, bleekert, m.
CLARIN, n. klaroen, scheltrompet, v. * - ET, n. "-ETTE, f.
klarinet, v. "-ETTIST, m. klarinettist, klarinetspeler, m.
CLASSE, f. klasse,v. * - NLOTTERIE, f. loterij in klassen,
v. " - NORDNUNG, f. rangschikking bij klassen, v. *
a. klassisch, klassiek. * ... IKER, In, klassiek schrijver,
CLAUSEL, f. bijzondere bepaling,
voorwaarde.v. * ...sUR,
f. in--, opsluiting, v. kloosterdwang, tu.; beslag aan een
boric o.
CLAVIATUR, f. (M) kla"ieren, v. o. mv.
CLAVICIMBEL, n. klavikordium, klavecimbaal, O.
CLAVIER, n. klarier, o. piano, v.
CLERISEI, f. geestelijkheld, klerezie, v.
CLIENT, in. ' - INN. f. beschermeling, klient, m. en v.
* -SCHAFT, f. de klienten, air.
CLo.tx. f. et in. vuilnispitt, poet. tn.
COCHENILLE, f. konzenilje, cochenille, v.; un5ehte
scharlakenbezie, v.
CocoN, in. zipleworrnpopje, O.
f. kokosn,ot, v.
COCOSBAUM, in. k,,kosboont, m.
CODICILL. n. codicil. aanhangsel tot eon testament, O.
COHOBIR EN, VR. (90) verscheidene malen overhalen.
COLESTINERMONCH, 111. celestijner-monnik, m.
COLLATIONIREN, va. collatinneren, vergelijken, nalezen.
COLLATOR, M. bedeeler van geestelijke waardigheden, m.
CoLLEcrE, f. kollekte, inzameling, v. * ...TEUR, In. guarder, tn. * ...TIREN, va, inzamelen, kollekteren.
COLLEGE, m. kollega, ambtgenoot, tn.
COLLEGIUM, In. kollegie, a.; voorlez:ng run een professor
op hoogescholen, v. ; collegia
kollegie voorlezingen houden.
COLLET, 111. kraag, in.; voy. KOLLER.
COLONIE, f. volkplanting, kolonie, V. * ...NIST, M. kolonist. M.
COLOPHONIUM, D. vioolhars, v. * ...QUINTE, f. kolokzvint,
vn. et a. valeta (in het
kaauzvoerd-appel, in.
zingen); kleuren. *.. RIT, In. (92) koloriet, O.
COLUMNE, f. (10) ko/ont, v.
COMMANDANT, Iu. kommandant, bevelhebber, in. "...DIREN, va. kommanderen, bet bevel voeren; berelen.
COMMANDO, n. kommando, o. ; - Soldaten, bende soldaten (detachment), V. * - STAB, t11. bevelhebbersstaf, kom97? anclo-staf, in.
COMIIENDE. f. zuereldlijke abdij, v.
COMMENTAR, in. uitlegging, v.; uitlegger, M.
CITIREN,

CommERz, m. handel, koophandel, m.
COM MERZIENCOLLEGIUM, m. handelssocieteit, kamer van
koophandel, v. * ... RATH, m. commercieraad, m. lid

eener kamer van koophandel, O.
tn. kommissaris, rn.
COMMISSBROT, n. kommiesbrood, soldatenbrood, o.
COMMISSFAHRER, M. Loper, kaperkapitein, m.
COMMISSION, f. kommissie, v. last, m. * -iiR, m. zaakhezorger. kom•lissionnair, m.
COMMITTIREN, va. (34) bestellen, ordonneren.
COMMODE, f. ladetafel, v.
COMMISS5R,

COMMUNICANT,

m. nachtmaalhouder,

mededeelen.
va. et n. het nachtmaal toedienen, - ge&uiken. *...NioN, f. kommunie, v. nachtmaal, avondmaal, o.
COMP AGNIE, f. kompagnie, v.., vendel, o. ; in - sein, deelgenoot vennoot zijn.
COMPAGNON, 1n. deelgenoot, compagnon, vennoot, In.
COMPASS, m. kompas, o. streekwijzer, m. "-H5uscHEN,
n. kompashuisje, 0. "-STRICH, m. kompasstreek, m.
COMPENDIUM, M. kort begrip, beknopt handboek, 0.
mededinger. tn .
COMPLETIR EN, va. volledig voltullig maken, kompleteren.
COMPLIMENT, rn. kompliment o. * - MACHER, M. -INN, f.
"-IREN, va. bekomplimentenmaker, 1n. -maakster, v.
groeten, compl;menteren.
COMPLOTT, n. komplot, o. zamenzwering, v. * -IREN, vn.
zamenspannen, een komplot maken.
COMPONIREN, va. (109) komponeren, toonzetten.:*...Nisr,
m. komponist, toondichter, toonzetter, m.
COMPRESS, a. digt ineen. *-R, f. kompres ;wick pluksel, v.
COMPROMIS, n. compromis, onderling verbond, O.
COMPTOIR, n. kantoor, O.
CONCENTRIREN, va. bijeen-, zamentrekken; in edn brandpunt vereeniyen.
CONCEPT, n. ontwerp, opstel, concept, minuut, o.;
einem
das verrtieken, ieniand van zijn stuk brengen ; das verlieren, in de war geraken. "-PAPIER, O. gewoon
schrtypapier, minuut-, kladpapier, o.
CONCERT, n. concert, o. muziek-, zangpartij, v.
CONCHILIEN, f. pl. schelpvisschen, m. mv.
CONCILIUM, m. concilie, o. kerkvergadering, v.
schrijCONCIPIREN, va. oniwerpen, stellen.
ver, steller, ontwerper, M.
CONCORDANZ, f. bijbelregister, O. "...DAT, n. konkordaat ;

verdrag (nzet den pans enz ), O.
onwettige zamenwoning,

CONCUBINAT, n.

V. * ...BINE, f.

bijzit, v.
CONCURRENZ, f. mededinging, v.
CONCURS, M. (83) vereeniging
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COU,

CON.
COMMENTHIIR, COMTHUR, m. kornmandeur eener ridderorde, M. * -EI, f. kommandeurschup eener ridderorde, o.

van schuldeischers tegen

een schuldenaar, v. •
CONDITION, f. heding, o. voorwaarde, konditie, v.
CONDITOR, m. banket-, suikerbakker, M.
CONDOLIREN, va. condoleren, rouwbeklag alleggen.
CONDOR, nr. kondor, grijpvogel, rn.

CONFECT, n. banket, o. konfituren, o. mv.
CONFERENZ, f. conferentie, zamenkomst, bijeenkomst, V.
CONFISCIREN, va. verbeurd verklaren.
CONGRESS, M. kongres, o.
CoNJuGIRBN, va. (98) verbuigen.
CONNOSSEMENT, nr. (34) kognossement, O.
CONSCRIBIRTE.m.(98) opgeschrevene voor de krijgsdienst,m.
CONSCRIPTION, f. krijgsopschrijving, v.
CONSECRIREN, va. heiligen, wijden, inzegenen.
CONSENS, in. consent, verlof, o. toestemming, v.

CONSERVATIONSBRILLE, f. conservatiebril, m.
CONSISTORIALRATH, M. lid van het konsistorie, O. *...T0-

RktIxt, m. konsistorie, kerkbestaur,
CONSTABELSKAMMER, f. (126)

o. kerkeruad, tn.

komtabels-, kruidkamer,

V. * ...BLER, m. kanonnier, konstabel, artillerist, m.
CONSTRUCTION, f. (98) woordschikking, v. * ...BTRUIREN,
va. een volzin reyelmatig vormen.
CONSUL, m. konsul (handelsagent eener regering), m.
* -AT, M. konsulaat, bureau van een konsul, o. *-BNT,
m. raadsmun, M. "-IREN, va. raadplegen.
CONTANT, a. et adv. kontant, in gereed geld.
o.
CONTERFEI, n. portret, o. schilderij, v. konterfeitsel,
* -EN, va. afbeelden.
CONTINGENT, n. kontingent, aandeel in troepenlevering,o.
CONTO, n. rekening, v.
CONDOR, M. kantoor, 0.
CoNTR ABAND, a. kontraband, verboden.
verdrag, o.
CONTRACT, a. verlamd. *-, m. kontrakt,

*-3VissiG, a. volgens kontrakt.
in. kontraktant, rn. *-EN, pl. de kontrakrn. v. mv.
tanten, kontrakterende partijen,
va. een verdrag aangaun, - maken,- sluiten, kontrakteren.
CONTRAPUNKT, M. (109) kontrapunt; tegenzang, M.
CONTRAST, in. kontrakt, o. * - IREN, VII. et a. tegen elkander afsteken; afstekend maken.

CONTRA RENT,

bijdragen. * ... BUTION, f. kontributie, v.
CONTUMACIREN, va. vonnissen bij of wegens weigering
onz to verschijnen, - bij verstek. * ... MAZ, f. veertigtal,
CONTRIBUIREN, va.

o. proeftijd van veerlig dagen, m. gaarantaine, v.
CONVENIENZ, f. gemak, o. geschiktheid, v.
CONVENT, m. konventie, vergadering, V. *- ION, f. overeenkoinst, v. verdrag, O. -SGELD, n. konventiegeld (in
Duttschland tot den standaard van f 20), O. * -UAL, in.

opgenomen kloosterling, m. * -17EL, a. kloosterlijk.
kostganger (van een gymnasium of
klooster) ; beursbezitter, in. "...TORIUM, 11. gemeente;
eetzaal voor vele personen, v.
CoNvoLuT, n. lias -, v. bandel brieven, tn.
CONVOY, in. konvooi, geleide, O. "-HEN, va. begeleiden.
CONVULSISCH, a. stuiptrekkend.
COPIE, f. kopij, v. "...PIREN, va. kopijeren, afschrijven;
nabootsen. "...FIST, in. kopijist, afschrijver, M.
COPULATION, f. inzegening des huwelijks, v. "...LIBEN,
va. trouwen, het huwelijk inzegenen..
CORDON, ill. (68) kordon, o.
spaansch leder, O.
CORDU AN, rn. korduaan
M.
CORNET, M. (68) kornet, standaarddrager,
drukkersgezel
nog
buiten het gild, m.
CORNUT, M.
CORPORAL, M. (68) korporaal, M. *-SCHAFT, f. rot voetvolk, o.
CORPUS ANTIQUA, f. (10) klein rornein, 0. *- CURSIV
f. (10) diamantletter, v.
* - HEIT,
CORRECT, a. zuiver, zonder taal- of spelfouten.
* -OR, M.
f. naauwkeurigheid, zuiverheid (van taal), v.
correctie
proeflezer, corrector, M. "-DR, f. naziening
der proefbladen, V. -BOGEN, M. proefblad, o.
m. korrespondent, handelsvriend,
CORRESPONDENT,
* ...DENZ, f. brtetwisseling, korrespondentie, v. * ...DIREN,
va. korresponderen, brietwisseling houden.
CORRIGIREN, va. verbeteren, van fouten zuiveren, corrigeren; proeven nazien, - lezen.
CORSAR, m. zeeroover ; zeeschaimer,
CORSETT, n. kornet, keurslijf, O.
COUR, f. hof, o.; einem die - machen, iemand zijn hof

CONVICTORIST, M.

maken.
COURIER, M.

koerier, renbode, m.

•
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DAM.

DAH.

koers, wisselkoers, m. "-ZETTEL, M. Neje
der wisselkoersen, koersblaadje, O.
COUVERT, m. omslay, M. couvert (van een brief); couvert (aan tafel), o.
CRRUENZEN, va. voorproeven; voordienen.
CREDENZSCHREIBEN, n. geloofsbref, m. * ...TELLER, M.
schenk , presenteerblad, o. * ...TISCH, M. schenk-, aanregttafel, v. buffet, O.
CREDIT, in. krediet, o. * - BRIEF, M. kredietbrief,
M.
* -IREN, va. bo•gen, krediteren, goedschrijven.
* - OR,
ni. krediteur, schuldeisclzer, in.
CREOLE, m. CREOLIN, f. Kreool, in. kreoolsche vrouw, v.
CREPIREN, va. kreperen, sterven (van beesten).
CRIMINAL, a. krirnineel, liffstraffeljk, hall.
* - IST, M.
schojver over het lijfstralfeljk reyt,
al.
CRUCIFIX, n. kruisbeeld, krucifiks, o.
CULTUR, f. bebouwing, kultuur, beschaving, aankweeking ;
teelt, v.

COURS, M.

CUR, f.

kuur (genezing), v.

*-ntsw, va. genezen,

heelers.

CURIALSTYL, M. regtsstijl, kanselarijstijl, m.
CURRENDE, f. zingende en bedelende koorjongens;

rond-

gaande brieven over kerkelijke taken, m. my.
CURRENT, a. * - GELD, n. courant
koershebbend geld,
O. " - SCHRIFT, f. impend schrift, O.
M.
CURSCHMIED, tn. smid (bij de kavaterae),
CURSIV, a. et f. cursijf, kursief, o. * - SCHRIFT, f. cur-

siffschrift, o. -letter, v.
CUSTOS, M. (10) custos, klapper, m.
CYLINDER, m. cilinder, m. rol, v.
CYMBEL, f. cimbaal, v. * - SCHLUGER, M.

cimbaal-, bekkenslager, m.
CYNISCH, a. cynisch, hondsch.
CYDER, ' - xATzE, f. cypersche kat, v.
CYPRESSE, f. * -NBAUM, M. cypres, cypresboom, m.

D.
DAIILBORD, O. (126) boordplank, v.
duar ; hier ; alwaar, waar; dat; tegenwoordig.
DAHL EN, va. stoeijen, mallen, beuzelen.
*-, conj. teen; dewijl. "-, int. duar! neem aan! * - BEI,
DAMALIO, a. toenmalig. * ...MALS, adv. Coen, toenmaals,
adv. daarbij, hierbij; tegenwoordig bovendien.
to dies tijde, destijds.
dak., 0.; er hat weder - 'loch I ach, hij is nerDAM ASCENER, a. gedumasceerd, van Damaskus. "-KLIN.
gene le huis. * -DECKER, n1. dak-, leidekker,
GE, f. *-ST AHL, m. subel -, v. staal van Damaskus,
DACHELCHEN, n. dakje, O.
o. dwrascener kling, v. *...CIREN, va. dantasceren.
DACHENTK, f. waterhoen, 0. duikelaar; in. * ... FAHNE, E
DAmAsT, n. daniast, o. * - ARBEIT, f. damastwerk, O.
t. duk , v liewindivijzer, tn. ‘...FENSTER, n.
,- EN, a. dumasten, van danzast. *-WEBER,
vens ter , O. * ...FOEST, Itt. * ...Ftill,TE t. top, in. nuk,
r
M. danzastwever, damastwerker, in.
* ... KAMMER, ...sruEE,
brandhaak,
v. '...HAKEN,
n.
DAMERET, a. dambord, a.
daklat, v. *...LOCH,
f. vlier ingkonerlje,o.
DAME, f. vrouw, inevroutv, jufvrouw, dame; (46) vrouw,
uraul dukvenster,o. '...P1ANNE f.dukpun, v. "...EINNE,
v.: (153) dam, a.
▪ dakgoot, v. "...R,titiu E. 1. dakpijp, v.
DA MENSPIELEN,
DACHS, 111. (72) daS,
'-BAU, fn. "-LOCH, n. dassenhol, o.
vn. dammen, het damspel spelen.
n. dumspel, o. "...sTBIN, o. damschijf, v.
DAC HSCHIEI ER, in. cleblei, v. * ...SC1111, DEL, 1. dch.bord, u. •
DAMHIRSCH, in.
* ...GEISS,
*...13ALKEN, tn. (1;i duktialk,
damhert; wijfje
van het damhert, U.
DACIISEJSEN", u. *...FALLE,
dassenral, ui. "...11UND,
BA, adv.

*. .FINDER, * ...KEIEGI1 ER, tn. du., ond,

DACHSPAILREN, 111. dakviar, -r.b, v.

*...sTEIN,
daksiroo,
L,
(13) daltsto,l,
n. * ...STUEE, f. .22,6/der, 111. '...6TUH
dakhou,ien. u. mv .
dakdeop,
DACHTEL, 1. uurreeg, v. klap. tit.
DACHUMI, I. ha dekken; tuck, u.
GEL, in.

dalipan, v. leest,en,

1.AIJURCii, nay. /tut/rayon

...F ERN, C.

ind;en, en gevalle,

ciaa•e,,,, i n

1,e bei.k, kan het niet hdpcn.
* ...GLUEN, adv. at a. civar/cy., daarmcde; duarentegen.
D A GG ERT, 11. beri.enut,e, v.
DA 11 E1M adv. to hais.
ER, adv. clear van daan,
van auar ; tluaaurrr, ant d.e, rdd en,
tins, bjg,rolg ;
his - , tut lber lee, tut Ills rcr re. *...H ER UM, adv. dearundrent. duo). ont , lroc;..s. `...Hl EH, AV. ii,cr.
DA H IN an\ (tau,
; zuov,,r, v00,1,j ; rerturen: vita zwjy,t.
oa estst 1(11,1, Cl
een sp, toj„. h j
"-Au&
adv. daurad,
n.
--,n; au') (ben karat er ail, - or in. -i
bri atazen:

; adv.

luua.ng ; tell Is...nn

► jai,

* -GEGEN, adv. duarcnieu , 12.
DAILIN
Ltd, th:/tiericuarts,

terug; ten achteren, acht.lruan. '...11INTER, adv.
dauruchter, verborgen ;
-h, r st!in at;literna zjn, er add, zdten; doorzetten ;
er
komen, ontdekken.
DAHINWURTS, adv. daarheen, derwaarts.

DaMISCH, a. dwuas, zinn;loos.
DAMIT, adv. duarmode, daarvoor. *-,

c. ten einde, opdat;

- nicht, op (tut niet.
DAM(, '-WEO, lit. darn,

dijk, m. kaai, v. ; hoofd, o.
beer, tn. *-, "-WEI-IR, H. rooster in een vijver,
DrimgEN, va. da men, aidaninten, eon dent maken ; fig.
temnion, beteaget,n.
D MMERDE, f aarde ont dijken te maken; mestaarde, v.
DaMM F.:RIG, a. sch,m,rend, iusschen licht en donker.
`..EON, vu. et imp mitt, , even, beginners te dagen;
boginwn avoad of donker te worden, ochtend-, avondseh,meeing, v.
DA MMMELSTER, in. djkgraaf, heeni•aad. tn.

* ...WEG, UI.
v.

D

S O.r.N ,R rit‘t6. 671re i:::.'1,d'Iillici sc,I4'
ni.kaai'
,denetri
w u;11,n
"P ,/egh.,(,nejsritfie
tn. damp, wasem, stoont rook. in. ; kortadentig-

h.'d • d 11 /1) .0 , 1 (van een paard), v. '-BAD 11. damp.
bud.
8/01, , ',Ord. V. '-EN,
rouken,
adwasonen ; (9 -7) tabak rook,n.
Mk FEN. N'tt. dampen, saoren uilduoren; st,llen• (den
klunlcl verdouren, (de kLureni z,ncht, maken ;
(•dZi'n) sloven..
'...E It, M.
-D. a. salorctul. z)erstrlikmd.
kaarsendOmper, ut. dUnip,./ ./e. U. ;

kiankt,rd.Ver,

m.

* ...LITTER, n. (12ii) traliewerk op het verdek, o.
1 ► iimrEIG, a. (112 dumpig.
DAAIrk.K.ORLE,
rookende kool, v. * ...KUGEL, f. windbal

voy.DANEBEN, DANIEDER. * ...0B, adv. voy. DARUBER.
"...OBEN, adv. vuy. DRoBEN.
DARER, I.. droog ► ng run het snout, v. ; eest, In. * - ,
(DARRSUCHTI, f. (22) tering, uitt wing ; soort van zin-

king ( rogels), v.
DARREICHEN, Va. toe-, aanreiken, aanbieden; voorzien.
I.ARREN, va. eesten; zweeten, smelten (van meletten).
n. heDARRFIEBER, n. uitterende koorts, v.

n. eesthuis, o. ' ... OFEN ,
lasting op het moat, V.
m. eest, no. "...SUCHT, f. tering, v. "...SUCHTIG, v. teringachtig.
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DEC.

DAR.
windkogel, M. *...LOCH, n, dampgat, 0. * ...MASCHINE,
f. stoommachine, V. -werktuig, o. *...EcHIFF, n. stoomschip, o. -boot, v. -vaartuig, o. *...wiLDFRET, n. groot
rosachtig wild, o.
DANEBEN, adv. daarnaast ; daarenboven. * — NIEDEN, adv.
daar beneden. "...NIEDER, adv. neder, terneder, omver.
DANK, m. dank, m. dankzegging, dankbetuiging, dankbaarheid, erkentelijkheid, v. ; - sagen, dankzeggen, - betuigen; Gott .ei -1 Gode zij dank! zu - e machen,
voldoen. "-ALTAR, n. dankaltaar, o. " - BAR, a. - LICK,
adv. dankbaar, erkentelijk ; met dank, dankbaarlijk.
* - BEFLISS-KEIT, f. dankbaarheid, erkentelijkheid, v.
ENHEIT, f. erkentelijkheid, v. * - BEGIERDE, f. begeerte
"-BEGIERIG, a.
om zijne dankbaarheid te betuigen, v.
begeerig zijnen dank te betuigen, dankbaar.
DANKEN, va. darken, bedanken, dankzeggen ; weder groeten. " - SwERTH, a. dankenswaardig.
DANKFEST, n. dankteest, o. "...GEBET, n. dankgehed, o.
n. danktied, o. "—OPFER, n. dankoffer, o.
* ...REDE, f. dankrede, v. * ...SAGUNG, f. dankzegging,
m.
dankbetuiging, v.
-SSCHR EIBEN, n. dankbrief,
"...VF.HGESSEN, a. ondankiczar.
DANN, adv. dan, alsdan ; - and wann, van tijd tot tijd,
no en dan, somwijlen. *-EN, adv. von - , heen, weg,
van daan.
nabij, digt er bij; nun
DARAN, adv. daaraan ; nahe
hij
ko ► ine ich - , no is het mijne beurt; er ist
is in een stechten staat.
DARAUF, adv. duarop, er op; daarna; gerade - .an, regt
een oar daarna ; den 'l ag
er op aan; eine Stmt.&
- , den volgenden dug ; - kommen, zich herinneren;
- gehen,
gehen lassen, kosten ; verteren. "-GELD, n.
geld op hand, o. godspenning, m.
DARAUS, adv. duaruit, er uit. * - see, adv. voy.DRAITSSEN.
DARBEN, vet. gebrek lijden; behoeftig zijn.
va.
DARBIETEN, va. aanbieden, voorhouden.
aanbrengen, btjhrengen.
DAREIN, ad.. duarin, er in; - willigen, inwitligen, toestemmen ,
(ubendrein) geben, op den koop toegeven;
deel aan het gesprek ne- reden, in de rede
legen, tusschen beide 'omen.
men; sich
DARGEILEN, va. overgeven, I lootstellen, opojferen. "...HALTEN, va. voorhouden, auntiieden, er nuar toe hou.len.
DAL.IN , adv. duarin, er in, dour binnen.
DARLEG FN, va. your leggen, ten toon leggen, - stellen ; fig.
betosgen, bewijzen. "...LEHEN, n. teentng,"v. * ...LEHNEN,
'...LELHEN, va. teenen.
`...LELHER, m. teener, la.
va. leveren, afleveren.
"-BRUCH, tn. (36) darmbreuk,
DARM, at. (74) dorm,
v. "-FELL, n. (I4) darntvlies, 0. .-kiICHT, I'. darmjicht,
bulkpijn, v. " - RUHR, f. buikloop, m." - SAITE, f. darmsnaar, v. " - STRENGE f. " - wEH, n. darmpijn, v.
* - wuRM, no. worm in de ingewanden, in.
DARNACH, adv. daarna, er na, hierop, voorts; vervolgens, nude, hand ; daarnuar. ...NEB EN, "...NIED ER, adv.

va. voorstellen, vertoonen ; fig. duidelijk
beschrijven, afmalen, daarstellen. SICH vrf. zich toonen, - vertoonen, - vertoonen. "...STELLUNG, f. voorstetting, vertooning; tot stand brenging, daarstelling,
v. "...STRECKEN, va. aan-, toereiken; (geld) voorschieten. "...THUN, va. bewijzen; doen blijken, aantoonen.
DARUBER, DRdBER, adv. daarover ; daarenboven, sneer ;
darunter and - , in het wild, het onderst boven.
DARUM, adv. daarom, er one heen, condom. *-, adv. et c.
daarom, om die reden, te dien einde.
DARUNTEN, adv. daar heneden, beneden, omlaag. * — TINTER, adv. daar-, er-, hieronder, heneden, daart usschen;
daaronder (onder het getal) : daaronder ; minder.
DARW;%GEN, va. toewegen. * ...wEIsEN, va. op - , aanwijzen,
loonen. "...zaHLEN, va. tootellen.
DAS, art. het. "-, pron. dat, hetwelk.
DASEIN, en. tegenwoordig zijn; zijn, bestaan. *-, n. aantvezen, hestaan, zijn, o.
DAsELBST, adv. daar, aldaar. "...SIG, a. van die plaats.
DABSTELLEN,

DASJENIGE, pron. voy. DERJENIGE. "...MAL, adv. voy.

DIESMAL.
DABS, c. dat, op dat, ten einde; -

nicht, opdat niet. *-,

(SEITDEM), dat, sedert.
DASSELBE, pron. voy. DERSELBE.
DATA, n. pl. gegevene termen, gegevens, m. o. my.
i.ATIREN, va. dagteekenen, duteren.
DAT1F, in. (98) gever, derde naamval, dativus, m.
DATTEL, f. dadel, m. "-BAUM, m. "-PALME, f,
bourn, m. * - PFLAUME, f. suort van pram, v.

1)ATtat. n. dagteekening, v. datum,

m. ; his

dadellot he-

den, tot dato dezes.
f. vatduig, v.; in -n schlagen, (een
duigen slaan.
DllucumN, vimp. dunken, voorkomen ;
mich dfiucht,
dunkt, M 11S bedunkens.
DAUER, 1. dour, W. duurzaamheid, bestencligheid, v.
"-HAFT, a. et adv. duurzaam, estendig ; hecht, vast.
f. duurzaamheid, ,estendigheid ; hecht-, vasthe'd, v. * - N, vn. duren, in wesen blijken, vourtduren,
aanhouden, uitstaan medeljden heben. beklagen ;
es - (er) dauert midi, het spijt mij; ik bekluag hem.
1)AutdoH, a. vertistobaar, verteer.' , aar.
DAUMEN, no. duim, in.; eines - s breit, een duim breed;
eioem den - halten, iemund begunstigen, behulpzaam
zijn. * - KLAPPER,, f. klaphoutje, dui ► tklepperije, o.
* - SCHRAUBEN, f. duiinschroef, v. * - 8DICK, a. een duim
dik, zoo dik als een duim.
DiiUMLING, in.
m.
DAUNE, f. dons, o.
DAUS, in. (96. aus, o.
DAvIDSHARFE, I'. soort van groote harp; harpeDavids,v.
DAVON, adv. daarvan, van daur, er af, weg ; den Sieg
- tragen, de overwinning behulen ;
welt
ver van daur.
"...VOR, adv. daarvoor, er voor behiite uns Gott!
God behoede ons daarvoor!
"...WIDER, adv. daarentegen, er tegen ; dauur and
voor en tegen , sich - set'en, zich verzetten.
DAzu, adv. thartoe, er toe ; er bij, er aan, daarenhoven,
te dien einde ; noel' - , nog daarenboven ; - gelangen,
- kommen, - schlagen, - thun, er toe komen ; er bij
opkomen; er nrj doen. - voegen. *-KoNFT, f. toeval,
o.
DAUER,

" - MAL, adv. voy. DAMALS.
DAZwisCHEN, adv. duur
er tusschen, tusschen beide.
" - KOMMEN, vn. lussehenkomen, tusschenbeide komen.

" - EuNFT, 1. tusschenkomst, v.
DECANAT, n.

dekenschap, o.
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DER,.

1)EI.

DECEMBER, in. December, m. Wintermaand, V.
DECHANT, DECAN, m. deken, M.
DECHER, M. tiental (huiden), O.
DECIMAL, a. tientallig, tiendeelig.
DECK, n. (126) dek, verdek, O. * -BETT, n. dekbed, O.
DECKS, f. deken, v. dekkleed, overtreksel,o.; beddedeken,

sprei, v. ; tafel-, vloerkleed, o. mat; zoldering, v. ; unter einer - stecken, fig. (met iem.) onder een deken liggen, het to zamen houden; sich nach der - strecken,
de terinq naar de nerinq zetten.
DECKEL, tn. deksel, o. ; koepel (rend dak)'; (SO) timpan,
tri. "-GLAS, n. "--K ANNE, f. glas -, o. kanmet een deksel, v.
DECKEN, va. dekken, bedekken, over-, toedekken; (68)
verschansen, dekken. SICH -, vrf. zich ledekken,- dekken; zich beveiligen. * -H§NDLER, "-MACHER, M. beddedekenverkooper, -maker, in. "-STUCK, n. zoldering, v.
DECKER, m. leidekker, m.
DECKMANTEL, M. mantel; fig. dekmantel,:m. * ...PLATTE,
vierkante tegel, m.
DECLINATION, f. (98) naambuiging, verbuiging, v. * ...NIBEN, vs. (91) verbutgen, deklineren.
DECRET, n. dekreet, besluit, O.
DFD1CIREN, va. opdragcn.
DEDUCIREN, va. afleiden.
DEFECT, a. onvolledig, gebrekkig, defekt. *-, m. het ontbrekende, le kort komende, o. ; onvolmaaktheid, v. * -E,
* -BOGEN, M. pl. (I()) overtollige vellen, O. MV.
DEFENSIV, a. verdedigend.
DEFII.IREN, va. defileren.
DEFINI i va. bepalen, aanwijzen, bestemmen.
degen, M. "-BAND, n. "-QUASTE, f. degenDEGEN
ik, -kwast, tn. * -GEFfiSS, n. beslag van een deriem,
gen, O. *-GEHENK, M. *-KoPPF.L, f. degenriem, draagband aan een degen, m. "-KLINGE, f. degenkting,
v. * -KNOPF, us. degenknop, in.; ein alter deutseher -, een man van den widen stempel. * -SCHEIDE,
f. degenscheede, v. "-SCR LEIFE, I. degenstrik, en.
* -SPITZE, f. punt van een degen, v. "-STICH, m. steek
van een degen. degenstoot, M.
DEHNBAR, a. uitzettend, reerkrachtig, rekhaar, smedig.
* -KEIT, f. rekbaurheid, uitzetl aarheid, smedigheid, v.
DEHNEN, va. spannen, rekken, uitrekken; breeder -, langer maken; fig. de woorden langzaum of slepende uitspreken. SICH -, vrf. zich uitstrekken, - uitzetten ; wijder -, breeder -, tango. worden.
DEICH, m. dijk, M. "-A3IT, n. dijkbestuur, O. * -BRUCH,
III. dijkbreuk, v. * -DAMM, tn. havendam, m. hoofd, O.
* -EN, va. een dijk maken; er aun werken. * - GR:iBER,
* -ARBEIT ER, "-ER, M. dijkwerker. m. "-GRaFE, * -GR AF,
M. dijkgrauf, heemraad, M. * -GRAFSCHAFT, f. dijkgraafschap, heemraadschap, 0. "-MEIST ER, in. dilkbaas,
in. "-PFLICHTIG, a. djkpligtig. "-RECHT, n. dijkregt,
o. '-scriAu, tn. dijkschouw, v. .
DEICHSEL, f. disselboonz, wagendissel; timmermansdissel,
in.; kuipers disseltje, O. "-ARM, M. arm van een dissel, Iri. "-BLECH. II. diSSeibOut, tn. * - 0 ABEL, f. dissel
eener kar, m. * - HAKEN, m. lemoenhaak, in. * -K ETTE,
f. disselketting, m. * - NAG EL, M. disselpin,v. * -PFERD,
n. puard aan een disselboom, O. * -RECHT, n. dissetregt, O. "-RING, M. disselring , M.
DEIN, DEIN E, prun. uw, awe; es ist dein, het belzoort a.
"--E (DER, DIE, DAS), voy. DEINIGE. * -ER, pron. wir
haben deiner gewartet, tvi j hebben op lc gewacht. * - ETHALBEN, -ETW EGEN, *- ETWILLEN (UM I, adv. oli u,ozn
uwentwil. "-ME (DER, DIE, DAS), prun. de -, het awe;
das -, het awe, uw eigendom ; thue das -, doe uwen pligt ;

die deinigen,
an yolk.

de uwen; de uwen (uwe famine);

DEINING, f. (123) deining, v.
DEINSEN, f. (126) deinzen.
DEISSEL, f. dissel, disselboom, m.
DEISMUS, M. DEISTEREI, I. deismus,

geloof aan 4ets
God. a.. natuurlijke godsdienstleer zonder openbaring, v.
m. misdadiger, schuldige, m.
•
dolfijn, m.
DEM, art. (datif de DER, DAS) aan den, aan het. *-,
pron. aan dien, - wien; es ist an dem, het is waar;
dens sei wie ihrn wolle, wat het ook zij.
DEMAGOG, in. volksleider, -menner, -vriend, m.
DE:WANT, in. voy. DIAMANT.
DEMNACH, c. dus, derhalve, dewijl.
voorstander der volksregering, m.
D EXOKRAT,
DEMONSTRIREN, va. aantoonen, aanwijzen; betoogen.
DEMUTH, DEMIITHIGKEIT, E ootmoed, m. nederigheid, V.
-EN,
"...MOTH 10, a. adv. nederig, ootmoedig, -lijk.
zich verootva. verootmoedigen, vernederen. SICH
moedigen, zich vernederen.
DEN, art. (accusatif de DER, DAS), den, het. *-, (datif
p1.) aan de, - den. *-, pron. (acensatif) dozen, dien.
DENAR, ni. penning, tn. .
DEIODRIT. in. dendriet, boomsteen, m.
DEN EN, prun. (datif pl.) aan degenen, dengenen; aan
ivelke, welken.
DENGELN, va. eene zeis scherp maken met een hamer.
D ENK A RT, f. voy. DENKUNGSART. * ...BAR, a. denkbaar.
"...BUCH, 11. zakboekje, daghoek, o. agenda, v.
DENKEN, va. et n. denken; peinzen, na-, overdenken,
zich inbeelden, gelooven, meenen, oordeelen, gissen, vermoeden, wanen; denken aan : hopen ; bepeinzen (wikken en tvegen); willens zijn ; der Mensch denkt es,
Gott lenkt es, de mensch wikt, God beschikt. "...ER,
M. denker, III.
DENKKR AFT. f. denkvermogen, O. * ...M AL, n. gedenkteeken, O. "...MiINZE, f. gedenkpenning, m.
f. gedenkzuil, v. * ...SCHRIFT, v. gedenkschrift, o. -rol;
inskriptie, v. "...SPRUCH, nl, gedenk-, zinspreak, v.
DENKUNGSART, f. denkwijze, v.
DENKIVIIRDIG, a. gedenkwaardig. "-KEIT, f. gedenkwaardige zaak, v. "...ZEICHEN, n. merk-, gedenkteeken, o "...ZEIT, n. merkwaardig tijdstip,o. * ...ZETTEL ,
en. niemoriebriefje, boekje, o. ; tig. /dap, m. oorveeg, V.
- der Juden, gedenkcedel der Joden, v.
DENN, C. want, dan ; es sei - dass, ten zij dat. "-,(als),
niehts - Gold, niets dan good.
DENNOCH, C. echter, evenwel, noglans, niettemin.
DEP EscHE, f. regeringsbrief, in. berigt, O.
n. verDEPONIREN, va. in bewaring leggen.
trouwd goed, pand, O.
DEPUT AT, n. (83) geregtelijk deel, O.
DEPUTIREN, va. afvaardigen. * ...TIRTE, m. afgevaardigde, gedeputeerde, volksvertegenwoordiger, in.
DER, DIE. DAS, art. de, het ; der, (datif, f. sing. et genial
f. p1.) der, aan de ; der, van de. *- , pron. doze; dat,
dit; die, welke; hetwelk.
DERB, a. vast, sterk ; hard ; fig. scherp, vinnig, ferns,
duchtig, geducht.*-, adv. nadrukkelijk,heviglijk. " - REIT,
f. vastheid ; rinnigheid ; fig. klem, v.
DEREINST, adv, eons, to eenigen tijde.
DEREN, prop g6ni Li f. sing. et w. pl.), tvelker, wier. *

DELINQUENT,
DELPRIN, M.

* - THALB EN, * - TWEGEN, " - TWILL EN (UX), UM DEICER
WILLEN, adv. om wien wit, test wille van Wien.
DEBER, pron. (geuitif pl.) welker, wier.

DIE.
DERGESTALT, adv. et c. zoodanig, -lijk, in dier voege.
* ...GLEICHEN, a. dergelijk, dusdanig. * ...HALBEN, c.

weshalve, derhalve.
DERJENIGE, DIEJENIGE, DASJENIGE, pron. clegene, hij,
zij, die, hetgene; diejenigen, degenen. * ...MALEINST,
adv. voy. DEREINST. * ...MASSEN, adv. dermate, zoodanig.
DERO, pron. uw, uwe. *-, welker, wier.*-HALBEN, * - WE GEN, adv. et C. voy. DESWEGEN.
DERSELBE, DIESELRE, DASSELBE, pron. de - , hetzel/de,

zij. het; dieselben, dezelfden; dieselben, denenselhen, qij, u (beleefdelijk).
DERwEILE, adv. inm.iddels, middelerwijl, terwijl.
DERWISCH, r11. dervis, turksch priester,
DES, a, t. (genitif tn. sing.) des, van den, van het. * - FALLS,
► ESsFALLS, adv. voy. I: ESWEGEN. , GLEICHEN, adv.
desgelijks. c. als ook. * - H A LB, "-HALBEN, a. et

c. derhalve, deswege, daaronz, .uit dien hoolde.
despoot, dwingeland, onderdrukker,m.*-iscH,
a. et adv. despotisch, despotiek, onderdrukkend, als een
dwingeland. *-Ismus, m. dwingelandij, onderdrukking,
v. despotismus, o. eigentriagtige regeringswijze, v.
r BESS EN (DESS, DESSELBEN), pron. (genitif tn. sing.) deszells, loom, welks. * -THALBEN, *-TwEGEN, "-TWILLEN (UM), adv. derhalve, deswege, te dien uncle.
DESTILLIREN, va. stoken, orerhaten. distiltleren; an der
DESTILLATION,
Sunne -, door de zon distilleren.
f. het stuken, overhalen. * ..GLAS, n. disiilleerglas, u.
krombals, in. * ...1( A Mm ER, m. stokerij, stookpluats, v. ;
o. * ...KOLBEN, in. distilleerkete,/, Iu. kolf, laborutim,
v. * ...KUNST, f. distilleerkunst, v. * ...OvEN, m. distilleeroren, stookketel, III.
zooveel te
DESTO, adv. - hesser, - schlimmer, des te
beter, - erger: - mehr,
ettiger, zooreel te meer,- minder.
DESWEGEN, DESSwEG EN, adv. et c. deswege, daarom: el‘en-,
bjzonder, onz die reden. " ...wILLEN , adv.voy. DESWEGEN.
DESPOT, tn.

DRUCHTEN, va. VON. DilucHTEN.

DEuT, as. duit (mule holt. munt), ur. * - E, f. voy. DOTE.

onge•jinde uitlegging, v. * ...ELN, va. bcvalsch uitteggen.
verkeerd
verklaren; unrecht
uitteur en. "-, vn. een teeken geven, uanwijzen ; auf etwas -, op iets zinspelen, - doelen.
DFUTLICH, a. -et adv. duidelijk, klnur, bevattelijk, verstaunbaar. " -KEIT, r. duidelijkheid, v.
DEuTscri, a. duitsch, hoogdzidsclz. -, adv. op zijn duitsch;
fig. vow. de ra. st, conduit. d alien Dentschen, de Gammanen. "-MEISTER , is. grootmeester can de Duitsche orde,
DEUTUNG, f. verklaring, v. zin, ca. beteekenis, v.
DIACONUS, in. "-SINN. f. diaken, fa. diukones, v.
DIADEM, n. diadem, koninklijke hooftlhand, as.
f. redeneerkunde, v.
DIA LECT, Il. Iowal. am.
DIA LOG, am. zamenspratik, tweespraak, v.'
DIAMANT, am. diamant, ttl. *- EN. a. diamantim, van diamant. *-GRUBE, f. diamuntmijn, v. '*-HUNDLER, am.
juwelier, in. * - MUTTER, f. diamantmoeder, v. `-NADEL,
f. diamantstift, v. * - SCHLEIFER, am. diumantslijper,
* -SCH NEIDER. m. diamantsnijder, in. * - SCHMUCK,
diumanten versiersel, garnituur van dianzanten, o.
* -STAUB, sit. diarnantpoe.der, u.
DIAMETER, a. doorsnede, middellijn, v. diameter, m.
DIARRHoE, f. buikloop, in. loshjvigheld, V.
DIAT, f. dieet, o. leefregel,
DEUTELEI, f.
spotletjk en
DEUTEN, va.

DICII, pron. (accusaiif de DU), u.
DICHT, a. digt. vast, sterig, massier.ineengedrongen;

ondoordringbaar ; ein-er Wald, een ondoordringelijk woud.
Jr-, adv. digt bijeen, bij elkander, nabij. *-E,f. digt-,
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vast-, stevigheid, V. * -EN, va. digt
stevig waken.
vn. dichten, vet*en maken.
DICHTER. m.
f. dichter, poet, m. ; dichteres, v.
* -ADER, f. dichtuder, v. "-GLUTH, f. dichterlijkegloed,
ns. * - GEIST, m. dichtvuur, o. *-ERISCH, a. et adv.
dichterlijk. "-LING, m. rijmelaar, pruldichter, verzensmeder, m. * - PFERD, * -ROSS, n. (30) gevleugeldpaard,
o. Pegasus, m.
DICHTHEIT. f. digthe;d, stevigheid,v. "...KUNST, f. dichtkunst, dichtkunde, poezij. v. * ...UNG, f. gedicht, o. poezij,
v. ; verdichtsel, o. "...WERK, n. (126) het, hreeuwen,
digt maken, digteo, stoppen.
DICK. a. dik, zwaar ; dik (voluminous); dik, vet, zwaarlijvig
gozwollen; dicke Mitch, geronnen melk, v.
* - ARSCHIG, a. dik van bitten. * - BACKIG, a. dik van
wangen, dikkoonig. * - BAUCH, * - wANST, In. dikhuik,
-bust, -pens, in. * B /UCHIG. * - WA NsTIG. a. dik van buik.
* -BEIN, U. dij, v. "-BROSTIG, a. zwaar van boezem,
groat van horeen. * - DARM. in. dikke dam. tn.
DICK I.. f. dikte;
zwaarlijvigheid ; melting, v.
DICKFLEISCHIG, a. vlee.zio, dik van vleesch.
a. dik van hoar. * ...HILTTIG. a. dik van vet, eeltig.
SIG, "...SCHALIG, a d k van schil. dikbastig.
DicKicHT, n. het digste van een bosch; bosch vol struiken, kreupelbosch. o.
a. dik van hoofd,
DICK KOPF, mu. dikknp,
dikb.fdig.'...LAUBIG,*...BEL A uBT, a. d ikb ladig , hladrijk.
* ...LEIBIG, a. dik-,z,,vaarlijpig. * ... LEIBIGKEIT,f. zwaarljvigheid, v. "...LIPPIG. a. dik van lippen.
a. dicroggig.
* ...SCHilLIG, a. dik van
schuhben of hull.
DicTATon, m. crctator, tijdelijk alleenheerscher, m.
f. tijdelijk alleenheerscherschup, dictatorschap o.
DICTIREN, va. d cteren, in de pen geven, vOorzeggen (ma
na te schrijven); das Dicti te, het dictaat.
RicKTueri, n. mutton (z,ekere sto ► , o.
DIE. art. f. de, het; den.
biEB. m.
f. di2f, m. ; diefegge,v.*-ERP.I, f. dief•
shit, am. dieverii. v. k-ISCH, a. et adv. diefachtig, genegen If stelen ; steelswi•ze, heinzelijk.
DIEBSBANDE,
bende d,even. v. dievenrot,
0. *...GENOSS, * ...GESELL, in. medeplig lige van een
diet. tl .-fje-rnaat, tlt "...HERBERGE, f. dioienherhery,
V. "...IVHLE,
* ...NEST, 0. d;evenhol, - nest,
0. ‘...LATEBNE, f. dierenlantaren, f. "...SCHIASSEL,
valsehe sleutel.
f. dieventaal, v.
DIEBSTAHL, iu. diefstal, in.; der gelehrte
letterdieverj, v. litagiaat, o.
D.L.F.0ENIGH, pron. voy. DERJENIGE.

dee!, plank. v. roorbuis, o.; dorschrloer, as.
deet v. * - N. va. met planken beleggen, beplanken.
dienen. dienst doen, in. dienst zijn ; dienen,
van nut zjn, verstrekken tot lets, van dienst zijn;
om u te dienen.
zu
DIENER, in. dienaar; knecht, lakkei, bediende, m. ; des
swat,. stuotsdienuar. -minister; - der kirche, dienaar
der kerk, bedienaar des goddelijken woords, la.; lhr
uw dienaar ! " - INN f. d entire, dienstmeid, dienstmaagd,
v. dienstmeisje. 0. * - KLEID, a. liverei, v. "-SCHAFT,
f. de gezzanenljke bedienden, dienstboden.
DIENLICH, a. et adv. dienstig, goed, nuttig, geschikt, hellzaum ; dienstiglijk.
qENST, I11. dienst; bediening, v.; ambt, o. plaats, v.
DIENSTAG, tn. dingsdug,
DIENSTALTER, n.oudheid van dienst, ancienneteit,v.* ...BAR,
a. dienstbaar, onderworpen; slaafsch (van lijfeigenen);
DIELE, f.

DIENEN, vs.
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-e Geister, dienstvaardige geesten; fig. bedienden van
het geregt, m. my. * ...BARKEI* f. dienstbaarheid, v.
*...BEFLISSEN, a. dienstraardig, gedienstig.
-HEIT, f. gedienstigheid, zorg, oplettend heid, v. "—ROTE,
geringe
m. dienstbode, M. "...CHEN, n. kleine
dienst, v. postie, O. "...EID, m. eed van getrouwheid, m.
"...ENT* ...EIFER, m. dienstvaardigheid, v. ijver, tn.
k ...BRBIETUNG,
LASS LING, f. ontslag, o. afdanking, v.
f. dienstaanhieding, v: "...ERGEBEN, a. et adv. dienst* ...F5HIG. a. gevaardig, getrouto ; met getrouwheid.
schikt
bekwaam om le dienen. "...FERTIG, a. et adv.
dienstraardig, gedienstig. -lijk. -KEIT, f. dienstvaardigheid, v. "...FREI, a. dienstvrij. * ...GENOSS, m.medeltrecht, m. "...KNECHT, m. dienstknecht, m. "...L BISTUNG,
* ...LEUTE, pl.
f. dienstbetooning, vriendschapsdienst, v.
dienstboden, bedienden, my * ...Lour; , m. dienst-, huur-,
buiten dienst.
werkloon, m. en o. "...Los, a. zonder
* ...MAGD, f. dzenstmeid, v. "...MANN, m. leenman, vassaal, in. "...PFENNIG, M. voy. DING EPFE /ona.
* ...PFLICHTIG, a. dienstpligtig. *...wILLIG, a. dienstwillig. "...ZWANG, m. regt van heerendienst, O.
DIESELBE, pron. vov. DERSELBE.
DIESER, DIESE, DIESES, pron. deze; dit; die, dat.
DIESFALLS, adv. in dit geval, in dit opzigt.
a. van dit jaar. "...MAL, adv. nu, deze keer.
DI ESS, pron. dit, dat.
DIESSEITIG, a. "...SEITS, adv. aan deze zijde liggende;
van -, aan deze zijde.
DIETRICH, m. slotopsteker, looper, m.
DIEWEIL, C. dewijl, naardzen, omdat. "-, voy. WEIL.
DIFFERENZ, m. verschil, onderscheid, o. "-IAL, a. (122)
di iferentiaal.
DIGERIREN, va. verteren, verduwen; fig. verkroppen.
DIL ETTA NT, m. * -INN, f. die als liefhebber muziek speelt,
liefhebber, in. liefhebster, v.
DILL, ru. DILLE, f. (53) dille, v. *-E, f. pijp van een
kandelaar, v.
DIMITY, n. diemet, O.
DING, n. ding. o. zaak, v. ; wezen, o. ; dasblise- am Finger,
vijt, fijt; guter Dinge sein, opgeruimd vrolijk zijn.
* -ELCHEN, n. *- ERCH EN, pt. dingetje, o. dingetjes. o. MV.
BINGEN, vn. dingen. "-, va. haven. * ...EPPENNIG,
godspenning, m. "...moil, a. wezenlijk, regtmatig ;
(98) onzijdig.
DI NKEL, m. ,53) spelt, v. * -GERSTE, f. (53) grove gerst, v.
DILATE, f. inkt, M.
DII+CES, f. kerspel, o.
Diorrxix, f. verrekijkkunde, v.
Dirt•rxoNo, m. tweeklank, rn.
DIPLOM, m. diploma, o.; magtbrief, m.; bewijs van lidrnaatschap, 0.
* ...ISCH,
DIPLOM ATIK, f. staatswetenschap, staatkunde, v.
a. et adv. diplomatisch, sfaatkundig.
DIPTAM, III. (53) wilde polei, v. esschenkruid, o.
DIII. p on. (datif de Du), a, aan
DIRECTION, t. beNtunr, o. direktie, v. "...TOR, tn. -INN,
bestuurster, v. "...TORIf. bestuurder, direkteur rn.
n. bewind. o. dire•tie, v.
DIRIGIR EN, va. besturen, beschikken. dirigeren.
DIEN E, f. meisje. dienstmeije. a. vrijster, deem, v.
- 1ST, m. disDISC A NT. In. ( 109) diskunt, bovenstem, v.
Lint zunger.
DISCONTIR EN , va. diskonteren. * ...TO, M. diskonto, m.
DISCOURS, DISCURS, In. gesprek. onderhoud, u. rede, v.
DISCURI It EN, va. zich met iemand onderhouden, met
iemand een gesprek voeren.

DISPENSATION, f. ontheffing, vrijstelling, dispensatie, v.
"...PONIREN, va. beschikken. "...PUTATION, f. oefening
-, v. geschrift op hoogescholen om stellingen to bestrijden
en to verdethgen, O. "...PUTIREN, vn. twisten; stellingen verdedigen (op hoogescholen).
DISSIDENT, m. afgescheidene, scheurmalcer, m.
DISTEL. f. distel, v. * - FELD, n. veld vol distels. O. "-PINK,
m. distelvink, putter, tn. ". - FORMIG, a. (53) chstelvormig. * - HACKE, -SIGH EL, f. wiedljzer, o. distelhaak, m .
DISTICHON, n. tweeregelig versje, O.
DISTILLIREN, va. voy. DESTILLIREN.
DIVAN, m. divan, turksche staatsraad, m.; sofa,

V.

va. vermaken, vermaak verschalfen.
Divas, tn. (10) scheidteeken, O.
m.
DOBEL, m. soort van baars, m.; dolik, v.; drevel,
pin, v.
Doom, c. et adv. echter, evenwel, desniettemin, Loch; immers, ten minste; maar, doch; ja wel ja, wel zeker ;
nein -, wel neen, immers neen,
DOCHT, tn. pit, v. lampkatoen, O.
DOCIREN, va. leeren, onderwijzen.
DocKE, L voy. DOGGE. "-, (126) droog dok, bassin, o.;
draaijersspil; streng (Karen enz.), v.; snort van hoofd. tooisel, o. ; pop, v. ; wippertje van een klavier, o. ; • duiJeer van een vijver, rn.; Doeken, pilaren van eene koets,
m. mv. "-N, v. op een kluwen winden.
in. met eene
pop spelen ; een schip in het dok leggen.
DOCK ENGELUNDER, n. sierlijk hek, o. leuning, v.
DOCTERN, vn. medicineren; onbevoegd zich als geneesheer uitgeven.
DocToR, m. geleerde, leeraar ; doctor, arts ; regts-,
godgeleerde, tn. " - INN, f. vrouw eens doctors, v. * - AT,
n.
f. grand van doctor, M. " - PROMOTION,
f. bevordering tot doctor, v.
DOCUMENT, n. dokament, bewijsstuk, O. * - IR EN, va. bewijzen, staven, door bezvijsstakken bevestigen.
DOGGE, f. dog, engelsche hond, m. ; kleine
kleine dog,
tn. V. mopje, O.
DOGMATIK, f. het leerstellige, o. ; leerstellingen, v. mv.
* ...TISCH, a. et adv. leerstellig.
DOHLE, f. kaauw, kerkkraai, v. ; afleidingsriool, o. goot, v.
DOHN E, f. vogelstrik, no. hoepnet, o. k - NFANG, M. vogelvangst met strikken, v. ' - NSTRICH, M. rij vogelstrikken in Yen hooch, v.
DOLCH, m. dolk, ponjaard, pook, m.;
mit einem - ersteehen, met een dolkdoorboren. * - STOSS, M. dolksteek,
QOLDE, f. (53) zonnescherm. o. top, in.
DOLDENGEWLiCHSE, n. p1. (53) zonneschermdragendeplanten, v. mV.
DOLMETSCH EN, va. vertolken.
* ...METSCHER, M. tolk,
vertolker, tn.; die siebenzig - , de zeventig hijhelvertalers.
Don, an. DOM KIRCHE, f. domkerk, hoofdkerk, v.
DOMUN E. f. "-NOUT, n. domein, - goed, O. "-KAMMER,
f. domeinbestaur, O.
DOMCAPITEL, * ...STIFT, n. do,,kapittel, O. "...DF.CHANT,
domdeken, no. * ...FRAT.T, f. kanonikes, v. * ...H ERR,
rn. doinheer, rn. "...HERRLICEI, a. een domheer betref-

DIVERTIREN,

fende. "...HERRENSTELLE, f. domheerschap, O.
DOM10ELLAR, in. jonge kanannik, m.
DOMINA, f. priores, V. "...N1KANER. tn. dominikaner-monnik, tn. "...NO, ill. domino (maskerade-kleed); donan,,spel, u.
* ...PROBST, in. proost van
DOMPF A FP, in. bloedvink,
een kapittel, nl. - EI, t'. proostschap. O.

dander ; fig. bliksein.
geriihrt,
vom
van den donder getro/fen. * - BiACHSE, f, donderbus, v.

DONN ER, m.

* - GOTT, M. Jupiter de donderaar,
* - KEIL, m. donderkloot; dondersteen, m.

dondergod, m.
"-KNALL,m.

donderslag, m.
DONNERN, vn. donderen, (ook fig.); bulderen. *-, n. gedonder, O. * -D, a. donderend ; bulderend.
DONNERREBE, f. (53) eiloof,o. * ...SCHEIT, a. bevreesd voor
den dander. * ...SCHLAG, m. donderslag, M.
DONNERST.AG , m. Donderdag, m.; der grune - , Witte
Donderdag.
DONNERSTEIN, M. dondersteen, M. * ...STIMIE, f. *...WORT,
n. fig. donderende stem, v. ; verschrikkelijk woord, o.
* ...STRAHL, m. bliksemstraal, m. * ...WETTER, n. onweder, o. * ...WOLKE, f. donderwolk, v.
DOPPEL, m. (eertijds) eene koperen munt, v. "-ADLER, M.
(116) dubbele arend (met twee koppen afgebeeld), m.
* -BIER, n. dik sterk bier, o. * - DEUTIG, a. dubbelzinnig. * - SHE, f. dubbel huwelijk, o. * - FLINTS, f. geweer met dubbelen loop, o. "-HERZIG, a. dubbelhartig.
* -LAUT, * -LAUTER, m. tweeklank, m. * - LEBIG, a.
tweeslaehtig. *-N, va. verdubbelen; dubbelen. * - PUNKT,
m. (98) twee punten, o. mv. dubbele punt, o. * - SATZ,
m. (10) dubbel gezet woord, a. * - SCHATTIGE VoLKER,
n. pl. hewoners van de verzengde luchtstreek, m. mv.
* --SINN, in. dubhelzinnzgheid, v. * - SINNIG, a. et adv.
dubbelzinnig, -lijk. " - T, a. et adv. dubbel. * - UNG, f.
verdubbeling ; (126) dubbeling, dubbelheid, V. "-TAFFET,
m. gewaterd taf, armozijn, o. * - ZUNGIG, a. valsch,
dubbelhartig. * - ZONGLER, m. valsch mensch, m. * -ZWIRN,
m. tweedraadsch garen, o.
DOPPIE, f. dubloen, (spaansche count), m.
DORF, n. dorp, o. * - BEWOHNER, m. * - LEUTE, pl. landbewoner, dorpelmg, m.; dorpelingen, dorplieden, mv.
DORFCHEN, n. dorpje, gehucht, O.
DORFFLUR, * ...MARK, f. grand -, omtrek van een dorp,
dorpland, O. * ...JUNKER, M. landedelman, m.
* ...LEBEN, n. landleven, O. * ...MODCHEN, n. dorp- ,
boerenmeisje, O. * ...PFARRER, m. dorppriester ; pastoor
van een dorp, in. * ...RECHT, n. dorpregt, o. * ...RICH TER, m. dorpsregter, m. * ...SCHULTHEISS, * ...SCHULZE,
M. dorpsschout, m. * ...SCRAFT, f. het geheele dorp, (de
gansche gemeente, at de inwoners). * ...SCHENKE, f.
dorpsherberg, kroeg op'een dorp, v. "...SCHULE, f. dorpsschool, v. * ...MEISTER, M. dorpsschoolmeester, m.
DORISCH, a, (13) dorisch.
DORN, M. doom, doren; priem, dril, m.; (in gespen)
tong, v.; mannelijk deel van een hengst, o. * - APFEL,
M. doornappel, m. * - BD'SCH, * - STRAUCH, M. doornbosch, o. -struik, v.
DORNEN, a. doornen, van doornen. * - HECKE, f. doornhaag, -heg, v. "-KRONE, f. doornenk•oon, v.
DORNICHT, a. doornachtig, -vormig. * - IG, a. met dorens.
DORRE, f. voy. DARRE, DiiRRE. * - N, DORREN, Va. et

n. droogen.
DORRSUCHT, DaRRSUCHT, f. voy. BARRE, DARRSUCHT.

DORSCH, in snort van stokvisch, m.
DORT, adv. daar, ginds ; - droben, ginds
daar boren;
- herein,
daarin ; - herum, daar om ; hinauf, daar
bindurch,
daarheen,
op, langs die zijde naar boven; -door ; - hinaus, - heraus, ginds daar nit ; - hinunter, - hinab, daar af, naar beneden ; von - aus,
daar van daan , van daar; -her, - bin, - warts. van

daar, herwaarts, daar ginds been ; derwaarts.* - IG,
adv. van ginds, van dien kant, van -, op die plaats.
doos ; tabaks-, snuifdoos, v. * - NSTOC., n. portret, 0. afbeelding op eene doos, v.
Dons, f. artsenijmaat, dosis, v.
DOSE, f.
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DOS.
*-BR,

DOSTENKRAUT, M.
DOTTER, M. et n.

(53) orego, agrimonie,

V.

dojer van een ei, m. *-, m. (53) padenkruid, o. paardenbloem, v. " - BLUME, f. goudsbloem,
v. * - GELS, a. geel (als een dojer van een ei).
DRACHE, M. draak, (ook fig.); vlieger, m.; (90) lcwik, o.
DRACHENBLUT, n. drakenbloed (gom), o. * ...FISCH, m.
pieterman, zeedraak, m. * ...KOPF, m. (53) drakenkop,
us. * ...SCHL ANGE, f. (116) draak, m.
DRACHME, f. drachma, v.
DRAGANT, M. voy. TRAGANT. * ...GONER, M. dragonder,
m. * ...GUN, n. (03) dragon, V.
DRAHT, m. koper-, ijzer-, pikdraad, m. * - ABBEIT,
f. fijn draadwerk, O. * --BANK, f. trekbank; draadtrekkerij, v. * - BAUER, n. vogelkooi van koperdraad, v.
DRiHTERN, a. van koperdraad.
DRAHTGITTER, n. draadtralie, v. * ...RUGEL, f. draadf. draadmolen, m. * ...FLATTEN,
kogel, m.
n. het pletten van metaal. * ...PLATTER, m. metaalplotter, ui. * ...PAPPE, f. beweegbaar speel-, goochelpopje, 0. * ...SAITE, f. draadsnaar, v. '...SCHERE, f. groote
schaar, v. * ...SIEB, n. draadz,-eef, v. * ...ZANGE, f. trektang, v. -ijzer, 0. * ...ZIEHEN, n. het draadtrekken.
* ...ZIEHER, m. draadtrekker, m.
DRALL, a. voy. DERB, DICHT. * -E, f. schroefdraad van
eene handbag, m.
DRAMA, n. tooneel-, treurspel, drama, O. * - TISCH, a.
tooneelmatig ; fig. treffend, treurig, aandoenlijk. * - TURGIE, f. tooneelwetenschap, kennis van at wat het tooneel hetreft, v.
DRANG, m. gedrang, o. aandrang, m.; fig. drang, dringende nood ; aandrang ; drub, m. verdrukking, v.
DRiiNGEN, va. dringen, drukken ; fig. drukken, vervrf. dringen om ovens in te komen.
drukken. SICH
DRANGSAL, n. kwelling, v. verdriet, o. ; drub, m. lijden, O.
DRAPIREN, va. draperen, met kleeden behangen.
DRaITEN, va. voy. BROILER.

DRAUF, DEAN, adv. voy. DARAITF, DARAN.
DRUUSCHE'N, DROSCHEN, vamp. stortregenen.
DRAUS, adv. voy. DARAUS. * -SEN, adv. buiten.
DRECHSELBANK, v. draaibank, v. * ...SELN, va. draaim. draaijen, op de draaibank vervaardigen.
jer, m. -ARBEIT, f. -HANDWERK, n. draaiwerk, gedraaid werk; draaijersambacht, o.
DRECK, m. drek, o. vuiligheid, v. vuilnis, slijk, (ook fig.),
o. * - HAUFEN, m. drekhoop, m. * - IG, a. drekkig, slijkerig, modderig, beskikt, bevuild, morsig ; - machen,
morsig maken, bevuilen. * - KARREN, m. vuilnis-, meatkar, v. * - KURRNER, m. vuilnisman, m. * -KUBEL, m.
vuilnisbak, m. "-LOCH, n. modderkuil, m.
DREG, n. * - ANKER, m. (126) dreg, dregge, v. " - GEN,
va. dreggen, de dreg uitwerpen.
DREHBAHN, f. lijnbaan, v. * ...BANK, f. draaibank, v.
"...BASSE, f. (126) draaibas, V. * ...BAUM, m. slag - ,
draaiboom, m. * ...BRUCKE, f. draaibrug, v. * ...EISEN,
n. draabjzer, O.
DREHEN, va. draaijen ; wringen, omwinden, vlechten•
iemand bi.i
*-, voy. DRECHSELN; einem einen Nase
den netts hebben, om den lain leiden. sicH
vrf.
ronddramjen. * - D, a. draaijend; duizelig. * ...ER, m•
draaijer (ivoordraaijer enz.) ; draaistok, handboom,
v.; handvatsel om te draaijen, O.
DREHKRANKHEIT, f. (112) soort van duizeligheid (der
schapen), v. * ...KREUZ, n. draaiboom, m. werveltje, O.
* ...LADE, f. (157) draairad, O.
DREHLING, m. springrad, rad met eene veer; handvat-

sel om te draaijen; duizelig schaap, o.
10
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DREHORGEL, f. draaiorgel, o. Tier, v. "...RAD, 0. draairad, 0. "* .-SCHEIBE, v. pottebakkers draaischijf, v.
* ...STUHL, m. draaijende stoel, m. ; draaibank, v.
* ...WORFEL, m. draaitol, m. '
DRE1, a. et f. drie ; drie, v. ; (96) drie oogen, o. My.
"-ACHTELTAKT, m. (109)
drie achtste maat, V.
"-BATZNER, m. driebatzen-stuk, o. "-BEINIG, "-PUSIG, a. driebeenig. * - LATT, n. klaverblad, o. *- BLATTERIG,
a. driebladig.
"-BUNDNISS,
n. drievoudig verbond, o. "-DECKER, M. (126) driedekker, m.
* -DRAHT, m. voy. DRILLICH. *-DRAHTIG, a. driedraadsch. "-ECK, n. "-ANGEL, m. driehoek, m. -10, a.
driehoekig, -kantig. "-ECKSMESSUNG, f. driehoeksmetiny, v. * - EINIG, a. drieeenig. -KEIT, v. drieeenigheid,
drieeenheid, v. * - ER, m. driepenningstuk, 0. *-ERLEI,
a. driederhande, drieirlei. "-FACH,"-DOPPELT, "-FALTIG, "-FULTIG, a. et adv. drievoudig, -lijk. "-FALTIGKEIT, f. voy. DREIEINIGKEIT. -SELUME, f. driekleurige violetbloem, v. "-FARBIG, a. driekleurig. "-FUSS,
M. drievoet, m. treeft, v.
* - GLIEDERIG, a. drieledig.
* --HAUIG, "-SCHORIG, a. (van weilanden) drienzaal
des jaars gemaaid wordende. * - 31iHRIG, a. driejarig.
* -K8NIGSTAG, m. driekaningen-feest, o .*-LAUT, * -LA UTER, M. _(98) drieklank, m. "-ING, M. derde; soort
van broodje, 0.
voy. DREIER. "-LoTHIG, a. van
3 lood of 1 1/2 6ns. "-MAL, adv. driemaal, driewerf.
-IG, a. driewerf, drievoudig.
"-MONATLICH, a. driemaandelijks, om de drie maanden. "-P YONDER, m. (3)
drieponder, m. * - PFUNDIG, a. van drie pond. * - RUDERIO, a. -e Galeere, (17)
galei met drie rijen
roeibanken, v. * - SCHLAG, in. telgang (van een paard),
m. "-SCHLITz, m. (13) driedubbel loofwerk, o. * - SCHNEIDIG, a. met drie snijdende, - scherpe kanten.
* - SEI* - SITZIG, a. met drie zitplaatsen.
TIG, a. driezijdig.
* - SFITZIG,
* -SHINNIG, a. met drie paarden (rijtuig).
a. driepuntig. * - STIMMIG, a. driestemmig.
DREISSIG, a. dertig. "-ER, en. dertiger, een van dertig ;
man van dertig jaren, m. "-STE, a. dertigste.
DREIST, a. vrijpostig, stout, moedig, koen, driest.
"-IGv. vrijpostigheid, stoutmoedigheid v.
DREISYLBIG, a. (98) drielettergrepig.
"...TaGIG, a. driedaagsch, derdendaagsch. "...THEILIG,
a. driedeelig.
"...ZACK, m. drietand, n1. -IG, ( * ...zINKIG), a. drietandig.
DREIZEHN, "-TE, a. dertien ; dertiende.
DRELL, a. vrolijk, opgeruirnd, levendig. "-, m. grof linnen, a. trielje, v. "-ER, m. dorscher, m. * - FLEGEL,
m. dorschvlegel, m. * - TENNE, f. dorschvloer, m. deel, v.
DRIEBRACHEN, va. (136) (een land) rose de derde racial
omspitten.
DRIESELN, va. rondzwaaijen ; ontrafelen.
DRILLBOGEN, m. drilboog, m. "...BOHRER, DRELLEOH-

RER, m. drilb00r, v.
DRILLEN,

va. ronddraaijen, -zwaaijen; drillen, boren;

den wapenhandel onderwijzen ; plagen, kwellen.
v.

DRILLHUUSCHEN, n. drilhuiVe, o. kook,
DRILLICH, m. grof lioness, o. trielje, v.
DRILLING, m. drieling, m. "-E, pl.

drielingbroeders,

drielingzuste•s.
(in eene enge ruimte) to zamen dringen, - drukken ; fig. (tot iets) bewegen, noodzaken,
dringen, aansporen, dwingen. vn. op jets aandrinin
gen ; dringen om ergens in to known, doordringen;
ein Cebeinmiss -, eon geheim doorgronden. * -D, a. et
adv. dringend, hoogst noodig, onverwijld ; aanhoudend.
DRITTE (DER, DIE, DAS), a. de -, het derde.
en. de
derde (der maand enz.).
DRINGEN, va. et a.

DRITTEL, DRITTHEIL, n. derde, derde deel, o. *-,
"-STUCK, n. halve florijn, M.
DRITTENS, ZUM DRITTEN, adv. ten derde.
DRITTHALB, a. derdhalf, twee en een half.
DROB, adv. voy. DARUBER. * -EN, adv. boven, daar boven.
DROGUET, m. droget, o. "...GUIST, m. droogist, m.
DROHEN, vn. dreigen. * -D, a. dreigend. * ... UNG, f. drei, ging, bedreiging, v. "...WORT, n. bedreiging, v. dreigement, 0.
DROHNB, f. hommelbij, valsche honigbij, v.
DROLLIG, a. et adv. koddig, aardig, snaaksch, geestig ;

-er Streich, grap, v.; ein

-er Mensch, een aardige
snaak, een vrolijke kwant.
DROMEDAR, M. dromedaris, M.
DRONEN, DRoHNEN, vn. dreunen, weergalmen.
DROSCHKE, f. droski (soort van rijtuig), O.
DROSSEL, f. keel, v. strot, m.; lijster, v.
BROST, m. drost, drossaard, m.
"...BER, adv. voy.
DRUBEN, adv. aan de overzijde.
DAROBER.
DRUCK, m. drukking, persing, v. druk; druk, m. oplage

(van een book) ; veer, springveer ; drukking (van
een gewelf), v. ; handdruk, m. ; zwaartekracht, v.;
fig. druk,
einen -abziehen, een proefblud afdrukken.
m. onderdrukking, v. "-BERICHTIGER, M. (10) korrektor, proeflezer, M. "-EN, va. drukken, stenzpelen.
DRLICKEN, va. drukken, person, klemmen; zeer doen,
prangen ; drukken, benaauwen ; fig. ver-, onderdrukvrf.
ken, plagen, kwellen, afpersen ; bezwaren. SICH
"-D, a. drukkend. "...ER,
hurkende zich verbergen.
m. drukker aan den klink eener deur ; trekker aan
een schietgeweer, m.
DRUCKER, m. drukker, boekdrukker ; drukkersknecht ;
(92) levendige trek, m. * - BALLEN, m. drukkers bal,
robbert, m. "-ET, f. boekdrukkerij, drukkerij,v. "-PARER, *-SCHWaRZE, f. drukkers inkt, M. 5 -PRESSE, f.
drukpers, v.
das VerzeichDRUCKFEHLER, m. drukfout, -foil, v.;
"...FORM, f.
niss der -, lijst van drukfouten, errata, v.
boekdrukkers V01711, no. "...ROSTEN, f. pl. drukkosten,
m. mv. "...KRAFT, f. zwaartekracht, v. "...ORT, en.
"...PAPIER, o.
plaats waar een bock gedrukt is, v.
drukpapier, o. "...PROBE, f. drukproef, v. proefblad, o.
"...SCHRIFT, f. gedrukt stuk, O.
DRUCKSEN, vn. aarzelen.
DRUCKSTEMPEL, m. "...STANGE, f. zuiger in eene pomp,
m. "...TAFEL, f. (134) schuiftafel, v.
DRUCKWERK, n. perspomp; nzuntschroef, v.
DRUD, m. DRUDE, f. heksenmeester, m.; heks, yachtmerrie, v.
DRUM, PRUNTER, adv. voy. DARUR, DARUNTER.
DRUNTEN, adv. ginds, Binder.
DRUSE, f. (112) droes (paardenziekte),,,m.; (17) gekristalliseerd stuk bergstof, o. *-x, pl. droesent, m. "...SIG,
a. (112) den droes hebbende.
DRUSE, f. klier, v. *-/v, f. pl. (112) keelklieren der
paarden, v. n,v. "...SIG, a. klierachtig.
DU, pron. gij, jij.
DUBLETTE, f. (96) dublet, v. * ... 13LONE, f. dubloen, m.
DUBHAMMER, m. groote smidshamer, in.
DucATEN, me dukaat, m.
DUCKEN (Seel), vrf. duiken; fig. zich zierootnioedigen,

vernederen ; (44) zich bukken, rerschuilen (ran dieren).
shaper, reinsaard, slimme von, m.
DUDELN, va. op den doedelzak spelen ; sleeht op de
fluit spelen.

DUCKMaUSER, en.

DUR.
m. doedelzak, m. zakpijp, v.*-PFEIFF.Elt,
m. doedelzakspeler, m.
DUELL, n. tweegevecht, duel, O. * -ANT, m. duellist, m.
* -IREN' (SICH), vrf. duelleren.
DUETT, n. (109) tweezang, m. duet, duo, O.
DUFT, rn, wasem, m. uitwaseming, v. ; geur, m. * -EN, vn.
uitwasemen. * - I ► , a. dampig ; vochtig, nat, mistig ; geurig.
DUFTBN, va. geur verspreiden, damp opgeven.
DULDEN, va. verdragen,uitstaan, lijden ; dulden, gedoogezz.
DULDSAM, a. verdraagzaam. * -KEIT, * ...UNG, f. verdraagzaamheid, v.
Dumx, a. et adv. dom, onwetend ; bot, plomp ; dwaas,
onnoozel ; op eene domme lompe wijze ; dummes
Zeug, zotte praat, V. * -DREIST, a. roekeloos, vermetel,
onbeschaamd, lomp. -IGKEIT, f. domme driestheid,
roekeloosheid, bespottelijke onbeschaamdheid, V. * -HEIT,
f. domheid, onwetendheid, v. onverstand, o. onnoozelheld, dwaasheid, v. * -KOFF, M. domkop, domoor, gek,
zot, ir.. "-KOHN, a. roekeloos, vermetel.
DUMPF, a. do f. * -IG, a. muf ; 'dui; dompig, rochtig.
-KEIT, f. mulre reuk, m. dompzgheid, v.
DUMPFEL, M. poel, m. draaikolk, v.
DUMPFLACHTER, n. (67) maat van vier el, V.
DUNE, f. dons, O.
DUNEN, f. pl. duinen, v. MV.
DUNGEN, va. mesten, bemesten (een land). * ...ER, DUNG,
m. mest, rn. -ERDE, f. mestaarde, V. "...UNG, f, mesting, bemesting, v.
DUNKEL, m. rerwaandheid, laatdunkendheid, eigenzinnigheid, ijdelheid, v. eigenwaan, M.
DUNKEL, a. donker, duister, somber; donker (van kleurl;
donker, betrokken (van de lucht) ; fig. onuerstaanbaar,
onduidelijk, cloister, geheimzinnig ; troebel, mat, dof ;
beneveld.
n. * -HEIT, f. donkerheid, duisterheid,
duisternis, v. * - N, va. et n. donker maken, - worden.
Di1NKEN, vn. vimp. SICH -, et vrf. clunken, voorkomen ;
zich verbeelden.
DuNN, a. dun, fijn, teeder, teen, tenger vloeibaar.
*-HEIT, f. dunheid, fijnheid, teederheid; vloeibaarheid,
v. * -UNG, f. voy. WEICHE. * -LEIBIG, a. dun van
lijf, long en schraal. * -SCHALIG, a. dun van schil.
DUNSEN, vn. opzwellen.
DUNST, m. damp, wasem ; rook, m. ; schroot, o. ; einen
blauen - vormachen, fig. (iemand) een rad voor de
oojeu draaijen. * -EN, vn. uitdampen. * -IG, a. dampig.
* -KREIS, m. dampkring,m. *-LOCH, n. lucht-, rookgat, O.
DiiNST EN, va. uitwasemen, doen uitdampen, stoven.
DUOD EZ, n. et adv. formaat in twaalven ; in 12°.
DtPFErr, va. tikken, zachtjes aanraken.
DURCH, prep. door; door middel van; - mid -, door en
door ; - einander, door elkander. * -ACKERN, va. doorakkeren, ter dege omploegen; fig. verbeteren, doorhalen.
"-ARBEITEN, va. goed doorkneden, ter dege bewerken.
vrf. zich een weg banen. ',IDS, adv. geheel,
SICH
nicht, volstrekt niet, op geenerlei wijze, in
volstrekt;
geenen deele. * -BACKEN, va. doorbakken, uitbakken.
* -BEISSEN, va. doorbijten. SICH
vrf. zich door bijten een weg hazily ; fig. zi jne zaak doorzetten, geslaagd
zijn. * -BEIZEN,Wa. et n. in sterk water zetten; vleesch
goed laten beaterven. * -BETEN, va. doorbidden. * -BETTELN, va. bedelen (door geheel een land, caom).*-BEuTELN, va. builen, doorzilten. * -BLASEN, va. door eene
opening blazen, doorblazen. * -BLUTTERN, va. doorbladeren,doorloopen. *-BLarrEN, fig. voy. DURCHPRUGELN.
* -BLICKEN, vn. et a. doorschijnen; doorzien, -kijken.
* -BOHREN, va. doorboren, doorsteken. " - BEATEN, va.
DUDELSACK,
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et n. doorbraden. *-BRAIrsEN, va. et n. bruisendedoordringen. "-BRECHEN, va. et n. doorbreken, zich verslaan; (bezwaren) to boven konten; uitbreken. * -BRENNEN, vn. et a. doorbranden. * -BRINGEN, va. door eene opening keen brengen ; fig. doorbrengen, verkwisten, verspillen. SICH
yd. zich er door helpen, zijnkostwinnen. * -BRINGER, a). verkwister, doorbrenger, m. * -BROCHEN, a. open,doorgeslagen; -e Arbeit, doorzigtiggoud-,
zilverwerk enz., o. * -BRUCH, m. doorbraak, byes, v. het uitkomen der tanden. * -D ENKEN, va. doordenken,rijpelijk
overdenken. * -DR5NGEN, va. SICH
doordringen; zich
doordringen. * -DRINGEN, va. et n. doordringen, (ook
fig.). * -DRINGLICH, a. doordringelijk, doordringbaar.
-KEIT, f. doordringbaarheid, v. * -DRUCKEN, va. door
lets heen drukken, doordrukken; door drukken wonden.
sica
vrf. zich cloordringen. "-EILEN, vn. snel
met spoed (er) doorloopen. * -FAHREN, vn. et a. (er) door
ripen, - varen ; in boast doortrekken ; (een weg) bederven. * -FAHRT, f. doorvaart, v. '-FALL, m. buikloop, m. "-FALLEN, vn. doorvallen ; druipen (niet doorkomen, niet voldoen) een islet trekken. * -FAULEN,
vn. geheel verrotten. * -FECHTEN, va. doorwerken, doorvrf. zich doorvechten, ztch doorslaan.
vechten. SICH
'-FEILEN, va. doorvijlen. "-FEUCHTEN, va. door en
door nat maken. "-FEUERN, va. door en door warmen ; doorvuren. "-FLATTERN, vn. et a. er door vliegen, - fladderen. * -FLECHTEN, va. doorvlechten. * -FLIE-,
GEN, vn. et a. ergens doorvliegen. * -FLIEHEN, vn. ergens
door vlugten. ** -FLIESS EN, vn. er door heen vlieten,
vloeijen, doorvlieten. * -FLoSSEN, va. doen vlotten of
drijven door. * -FLUSS, no. doorvioeijing, v. "-FORSCHEN, va. doorgronden, navorschen, nasporen. k -FRESEN, va. doorvreten (door lets been vreten). SICH
vrf. op eens anderen zak teren. * -FRIEREN, vimp. et
n. geheel bevriezen; verstijven van koude. * -FUHRE,
f. doortogt, m. passagie, v. ft -FiIHR EN, va. doorvoeren;
doorzetten, volbrengezz. * -FEITTERN, vs. (den geheelen winter) door voederen ; doorvoeren (een kleed).
* -GaHREN, vn. door-, genoegzaam gesten. * -GANG, M.
doorgang, doortogt, m. "-GaNGIG, a. et adv. gewoon,
algemeen, doorgaans. * -GURBEN, vs. ter dege looijen;
fig. afrossen. * -G EHEN, vn. doorgaan ; doorgaan, ontvlugten, wegloopen, zich wegpakken ; op hol gaan (van
paarden) ; fig. doorgaan (aangenomen worden in eene
vergadering). va. doorgaan, verslijten, bederven ;
fig. vlugtig doorlezen; nazien, onderzoeken; (een werk)
oplettend doorgaan. * -GEHENDS, adv. doorgaans, doorgaande, gemeenlijk. * -GIESSEN, va. door eene opening
gieten, doorgieten, doorzijgen. "-GLUHEN, va. et n.
gloeijend maken; fig. doorgloeijen, ontvlammen. * -GRABEN, va. door en door graven; doorgraven, door lets heen
graven. * -GREIFEN, va. et u. doorgrijpen; door grijpen verslijten; fig. doortasten. * -GRUBELN, va. nadenken ; trachten to doorgronden. * -GUCKEN, vn. et
a. doorkijken; bekijken. * -GUSS, m. doorgieting, doorzijging, v. ; gootsteen; doorslag, m. vergiettest, gatenplatteel, v. ; zijg-, filtreerdoek, M. k -HACKEN, *-HAVEN, va. doorhakken, doorhouwen (vaneenscheiden). SIGH
DURCHHAUEN,vrf. zich doorslaan. * -HECHELN, va. doorhekelen; fig. over den hekel halen, berispen. * -HEIZEN, "-HITZEN, va. door en door warmen, ter dege
vrf. zich
stoken. * -HELFEN, va. doorhelpen. SIGH
er door helpen. * -HELLEN, va. (19) verlichten.
*-HoHLEN, va. uitholen. "-HolINEN, va. voy. VERHoHNEN. * -HOLEN, va. in het gezigt snijden, slaan,
geeselen (van den wind); afrossen. " - IRREN, vn. door-

76

• BUR.

DUR.

kruisen, dwalen door. * -JAGEN, va. et n. , ergens door
jagen, jagen door ; doorrennen; snel doorloopen. * -K AMMEN, Va. geed door kammen. '-KUUEN, va. rnoegzaam kaauwen. "-KLOPFEN, va. (er) door kloppen ;
ter dege kloppen. "-KNETEN, v a. goed doorkneden.* -KOCH EN, va. doorkoken, ter dege koken.
* -KOMMEN, vn.
doorkomen; fig. doorkomen, zich er uit redden. * -KONNEN, vn. door kunnen. * -KOSTEN, va. voortgaan met
proeven. * -KRATZEN, va. openkrabben. * -KRIECHEN,
vn. et a. doorkruipen (door eene opening); doorsnuftelen. * -LANGEN, va. et n. aanreiken door ; toereikend
zijn. * -LaNGEN, va. (67) in de lengte doorgraven.
DURCHLASS, m. doorlating, v. ; doorloop ; pletmolen, m. ;
zeef, horde, v. * -EN, va. doorlaten, doorzijgen.
* -IG,
DURCHLAUCHT, f. doorluchtigheid, hoogheid, v.
*-IGST, a. doorluchtig (titel);
ein durchlauchtiges
Maus, een doorluchtig (voornaam, aanzienlijk) huis of
geslacht. * -IGKEIT, f. doorluchtigheid, v.
M. * ...LAUFEN,
DURCHLAUF, M. doorloop; buikloop,
vn. et a. doorloopen (door eene opening of plaats) ;
doorloopen, verslijten (schoenen) ; fig. doorloopen (een
geschrift). "...LfiUTERN, va. louteren, zuiveren. * ...L E* ...LESEN,
BEN, va. zijn leven doorbrengen (met).
va. doorlezen (tot het einde). "...LEUCHTEN, vn. et a.
doorschijnen ; iemand door eene donkere plaats heen
lichten. * ...LIEGEN, va. et n. (iets) verslijten bederven door er op to liggen; doorliggen (den rug, bij zieken). "...LoCHERN, va. gaten maken, - boren. * ...LtiF"...LtIGEN (SICH),
luchten, uitluchten.
TEN, va.
vrf. zich met leugens doorhelpen, -redden. * ...MACHEN,
va. doorloopen, voleinden. * ...MARSCH, M. doormarsch,
doortogt, M. -IREN, vn. doormarscheren, -trekken.
"...MENGEN, "...MISCHEN, va. doormengen. "...MESSEN,
va. doormeten (van het eene einde tot het andere).
* ...MESSER, M. middellijn, v.; diameter (van zuilen,
gedenkpenningen), M. * ...MiiSSEN, vn. door moeten.
"...MUSTERN, va. naauwkeurig bezien, monsteren ; fig.
hekelen. "...NAGEN, va. doorknagen. * ...NUHEN, va.
stikken, doornaaijen. * ...NtiSSEN, * ...NETZEN, va. doornatten. "...PASSIREN, va. doortrekken, -komen. -reizen. * ...PEITSCHEN, va. hard geeselen, slaan; fig.
afroffelen, knoeijen. * ...PFLEIGEN, va. ter dege ploegen.
* ...PRESSEN, va. doorpersen. k ...PRLIGELN, va. afrossen.
"...RAUCHEN, vn. rooken door. * ...RUUCHERN, va. door
en door berooken ; met reukwerk molten ; doorrooken.
"...RECHNEN, va. alles over-, narekenen. * ...REGNEN,
vimp. doorregenen. * ...REIBEN, va. doorwriiven; door
wrijven wonden. * ...REICHEN, va. doorreiken.
f. doorreis, v. doortogt, m. * ...REISEN, va. doorreizen.
"...REISENDE, On. doorreizende, passagier, m. "...REISSEN, va. et n. doorscheuren. '...REITEN, va. et n. (eryens te paard) doorrijden ; doorrijden, zijne fluid openridden. "...RENNEN, vn. et a. doorrennen; doorboren,
doorsteken. * ...RIESELN, * ...RINNEN, vn. doorvlieten.
* ...KISS, m. scheur door en door; doorbraak,v. *...RITT,
In. het doorrijden (te paard). * ...RUDERN, on. et a.
doorroeijen. "...RUHREN, va. wel omroeren. * ...R[ITTELN,
va. doorschudden, door elkander schudden. *...sLiEN ,va.
overal been zaaijen ; aanhoudend zaaijen. *...s5GEN,
va. doorzagen (zayende vaneenscheiden). * ...S A LZEN,
va. doorzouten. '...SUUERN, vs. VOy. SdUERN. * ...SCHABEN, va. doorschaven. * ...SCHAFFEN, va. doorvoeren.
* ...SCHALLEN, va. doorschallen,dooriainken.'...scHAITEN,
va. doorzien, * ...SCHAUERN, va. doen rillen. "...SCHEINEN, vn. doorschijnen. -D, a. doorschijnend. * ...SCHERZEN, va. schertsende doorbrengen (dentijd). "...SCHEUERN,

va. door schuren bederven, - bezeeren ; iloorschuren.
* ...SCHIEBEN, va. (er) doorschuiven. * ...SCHIESSEN, YD.
et a. doorschieten, door iets been schieten; (een boek
met wit papier) doorschieten; (10) (interlinien) zetten ;
(de weef- of schietspoel) doorschieten; Geld -, geld
schieten, - met worpen tellen. * ...SCHIFFEN, va. doorvaren. • * ...SCHIMMERN, vn. doorschemeren. * ...SCHLAFEN, va. doorslapen (den nacht enz.).
DURSCHSCHL AG, m. opening, v. gat, o.; doorbraak, v.;
zijgdoek ; doorslag, m. vergiettest, gatenplateel, v. lekrooster, -zak, m. * -EISEN, n. kelderboor, fret, v. doorslag, drevel, m. drijfijzer,
O. * -EN, va. doorslaan,
duchtig afkloppen; doorbreken ; doorzijgen. vn. doorslaan, doordringen ; vloeijen (van papier) ; werken (van
geneesmiddelen). sicH
vrf. zich (door den vijand)
doorslaan. "-TUCH, n. doorslagdoek, m.
DURCHSCHIANGELN, vn. kronkelend doorloopen."...sc HLEICHEN, VD. SICH
vrf. doorsluipen. * ...SCHLEIFEN,
va. reg. ergens doorslepen. * ...SCHLEIFEN, va. irr.
doorslijpen (slijpende een gat maken) ; smokkelen.
"...SCHLINGEN, va. doorvlechten.
* ...SCHLITZEN, va.
splijten, kloven. "...SCHLiiPFEN, vn. et a. door-, wegsluipen; ontsnappen. * ...SCHMELZEN, va. doorsmelten.
* ...SCHMETTERN, va. et n. weergalmen; daverend (er)
door been gooijen, doordringen. * ...SCHNEIDEN, va.
doorsnijden, aan stqkken snijden; kruisen; verdeelen;
doorklieven; fig. (het hart) grieven. * ...SCHNEIEN, vimp.
doorsneeuwen (door het dak been enz.). * ...SCHNITT, M.
doorsnede, doorsnijding ; schets (aan een gebouw enz.),
v.; im -e, door elkander ; middellijnig, diametraal.
...SCHREIEN, vn. met zijne stem of zijn geschreeuw
doordringen. * ...SCHilTTELN,va. 400rschudden. * ...SCHilTTEN, va. doorslorten (storten deer). * ...SCHWURMEN, va.
doorzwieren (den geheelen nacht). "...SCHWEIFEN, va.
doorkruisen, doorzwerven. * ...SCHWEISSEN, va. et n. ijzer
ter dege gloeijend smeden ; doorzijpelen. "...SCHWIMMEN,
vn. et a. zwentmen door; overzwemmen. * ...SCHWITZEN,vn.
et a. uitzweeten ; doorzweeten. * ...SEGELN, vn. et a. zuilen
door ; doorzeilen. * ...SEHEN, vn. et a. doorzien (zien
door) ; doorzien, bezien, beschouwen ; fig. doorzien.
* ...SEIHEN, vn. doorzijgen. * ...SEIN, vn. door zijn, er
door zijn, gedaan hebben, geslaagd zijn; door zijn
(met gaten, gescheurd). * ...SETZEN, vn. snel gaun, rijden; - zwemmen enz. door; sein Vorhaben -, fig.
doorzetten, doordrijven, slagen.
* ...SEUFZEN, va. (den
tijd) doorzuchten, zuchtende doorbrengen.
DURCHSICHT, f. doorzigt, o. beschouwing, v. * -SLEHRE,
f. verrekijkkunde, v. "-IG, a. doorziytig, doorschijnend,
open. -KEIT, f. doorzigtigheid, doorschijnendheid,`v.
DURCHSIEBEN, va. doorziften. "...SIEKERN, ( * ...SICKERN,
"...SINTERN), vn. doorzijpelen. * ...SINKEN, vn. doorzinken, -zakken. *...siTzEN, va. (den nachts enz.) doorzitten scheuren, verslijten door op iets to zitten. SICK
vrf. zich doorzitten. * ...SOLLEN, vn. door moeten.
va. doorzien, naauwkeurig bespieden, gadeslaan, onderzoeken. "...SPALTEN, vs. door-, vaneensplijten. * ...SPICKEN, va. doorspekken.
va. doorspelen. * ...SPIESSEN, va* doo• en door steken,
doorboren. * ...SPRENGEN, 'en. et a. doorjagen, -rennen ;
door en door besproeijen, - bevochtigen. "...SPRINGEN,
Vn. doorspringen, springen door. "...SPUREN, va. opspearen. "...STaNKERN, va. met stank vervullen ; doorzoeken, -snutrelen. * ...STAUBEN, * ...STIEBEN, vn. doorstuiven. * ...STaUBEN, va. met puintsteen wrijven.
* ...STECHEN, vn. et a. doorsteken; doorgraven, -steken
(een dijk) ; (koren) verschieten; fig. heimelijk bekon-

77

EBE.

ECK. •

kelen. * ...STBCHERBI, f. fig. doorgestoken werk, o.
konkelpartij, v. "-STECKEN, va. door eene opening
heen steken. "...STEHLEN (SICH), vrf. doorsluipen, zich
heimelijk wegstelen. * ...STEIGEN, vn. doorklimmen.
"...STINKEN, vn. doorstinken. * ...STOBERN, va. doorsnu ffelen. * ...STOPFEN, va. doorstoppen. "...SToREN, va.
overhoop halen, doorschommelen. * ...STOSSEN, va. doorstooten ; doorsteken. * ...STRAHLEN, vn. doorstralen
(met de stralen doprdringen). ....STREICHEN, va. doorstrijken, -halen, -schrappen ; (eene akte) vernietigen ;
(het land) doorkruisen, doorreizen, doorzwerven, afloopen ; die Luft - lassen, luchten. * ...STREIFEN, va.
doortrekken, doorreizen, doorzwerven ; stroopen, op kondschap uitgaan. "...STREUEN, va. doorstrooijen ; bestrooijen, bezaaijen. *.. STRICH, m. doorhaling, v. ; doortogt
der trekvogels, m. * ...STRUMEN, vn. et a. doorstroomen. "...STUDIREN, va. doorstuderen. * ...STURMEN, vn.
et a. woedend door heen loopen; fig. (de driften) in
beweging brengen. * ...STDRZEN, vn. et a. plotseling
door eene opening neervallen; zich (of een ander) door
eene opening nederstorten. "...SUCHEN, va. doorzoeken.
va. zoet maken. * ...TANZEN, vn. et a. doordansen ; door dansen verslijten. * ...TAUMELN, vn. et
a. doortuimelen. * ...THAUEN, vimp. doordooijen. * ...ToNEN, va. doorgalmen. * ...TRAGEN, va. doordragen.
"...TREIBEN, va. drijven door, doordrijven. "...TRETEN,
va. doortreden, - trappen ; een got in lets- trappen ;
door-, intrappen. "—TRIBE, m. doortogt (van het vee),
regt daartoe, O. * ... TRIEBEN, a. doortrapt, slim.
-HEIT, V. list, slimheid, loosheid, doortraptheid, v.
* ...TRIEFEN, ( * ...TR8PFELN, * ...TROPFEN), vn. doordruipen,-droppelen.* ...w AcHEN ,va. doorwaken.* ...w AcHsp. et a.
EN, vn. et a. doorwassen, doorgroeijen.
doorgroeid (met bloemen) ; doorwassen (van vleesch,
vet en mager dooreen). * ...WAGEN (sICH), vrf. zieh
er door wagen. * ...WALKEN, va. genoegzaam walken,
vollen ; fig. ranselen. * ...WALLEN, * ...WANDERN, va.
doortrekken ; doorreizen. * ...WaRMEN, va. doorwarmen.
* ...WaSSERN, va. doornat maken; door-, inwateren, indoopen. "...WATEN, va. doorwaden. * ...WEBEN, va.
doorweven. * ...WEHEN, va. doorwaaijen. * ...WEICHEN,
va. doorweeken. * ...WEINEN, va. weenende doorbrengen. * ...WERFEN, va. doorwerpen; dooriiften (zand,
aarde, door eene horde). * ...W.ETZEN, va. doorslijpen

(door slijpen bederven,. een gat maken). "...WINDEX,
va. doorwinden, doorvlechten. SICH
vrf. fig. zich er
uit redden, zich er door helpen; in de wereld voortkomen. "...WINTERN, va. goed houden gedurende den
winter. "...WIRKEN, va. goed doorkneden; doorvlechten ; (good, zijde) doorwerken. * ...WOLLEN, vn. door
willen. * ...WISCHEN, vn. ontsnappen, ontkomen.
EN, va. doorwoelen, door-, omwroeten. * ...WURF, no.
doorwerping ; teenen horde (om zand enz. door te ziften), v. "...WiiRZEN, va. met specerijen toebereiden.
*...z5HLEN, va. naauwkeurig tellen. "...ZEICHNEN, va.
eene teekening doortrekken; op een daarop liggend
doorschijnend papier nateekenen. "...ZIEHEN, va. et n.
doortrekken; (een draad) inrijgen; een land doortrekken, - doorreizen; einen
iemand doorhalen, hekelen. * ...ZOLL, TRANSITO-ZOLL, M.(34) tol van doorvoer,
m. doorvoerregt, transito-regt, o. * ...ZUG, M. doortrekking,
v. ; doortogc (ook der trekvogels) ; dwarsbalk, m. "...zwarrGEN,*...ZWINGEN,va. doordwingen (er door heendwingen).
DURFEN, vn. durven, mogen; slechts hebben (te bevelen
enz.) ; noodiq hebben, behoeven ; behooren, kunnen.
DuRFTIG, a. behoeftig, armoedig ; fig. schraal, ellendig, armzalig. *-, adv. armoediglijk. * -KEIT, f. behoefte, armoede, v. gebrek, O.
DURRE, a. dor, droog, schraal, mager; dood (van een
tak). *-, f. dorheid; schraalheid, magerheid, v.
f.
DURRMADEN, f. pl. dauw-, haarworm,
tering, v. "...WURZ, f. (53) vloo-, donderkruid, o.
DURST, M. dorst ; fig. dorst, m. zucht, v. * -EN, DuRSTEN, vn. dorst hebben, dorstig zijn,
(ook fig.) "-IG,
a. dorstig.
DUSEL, m. dommeling,v. *-, f. (i4) wijfje van kleine vogels, o. ; oorveeg, v. * - IG, a. dommelig. "-N, va. eene
oorveeg geben
DUSTER, a. duister, somber ; droevig, bedrukt. * -NHEIT,
f. somberheid, neerslagtigheid, v.
DOTE, f. peperhuisje, papieren zakje, O.
DUTEN, DUTEN, vn. toeten, op een hoorn blazen.
DUTZBRUDER, M. * ...SCHWESTER, f. gemeenzame vriend,
vriendin, (lot welke men jij en jou zegt), m. v.
DUTZEN, va. gemeenzaam (met jij en jou) tot iemand
spreken.
DUTZEND, n. dozijn, O. "...WEIZE, adv. bej het dozijn.
DWALL, ra. (126) teerkwast, m.

E.
f. ebbe, eb, v. vallend7water, o. ; die niedrige
laag water o. - and Fluth, ebbe en vloed. *-N, vn.
ebben, afloopen, zeewaarts keeren (van het zeewater).
EBEN, a. gelijk, effen, vlak; naauwkeurig. "-, adv. juist,
stiptelijk ; das nun - nicht, dat juist niet. * -M.ACHEN,
va. voy. EBENEN.
EBENBAUM, m. ebbenboom, M. * ... HOLZ, O. ebbenhout, O.
EBENBILD, n. evenbeeld, O. * ... BURTIG, a. van dezelfde
geboorte, - afkomst. * ...DA, * ...DASELBST, adv. joist
daar, op die plaats. * ...DAMALS, adv. joist Coen ter
tijd. * ...DERSELBE, * ...DIESELBE, "...DASSELBE, peon.
de-, hetzelfde. * ...DESWEGEN, adv. just om die reden.
gelijk maken.
EBENE, .f. vlakte, v. * - IC, va. vlak
EBENFALLS, adv. insgelijks, desgelijks.
EBBE,

EBENIST, EBENTISCHLER,

M. ebbenhoutwerker, fijn-,

schrijnwerker, meubelmaker, m.

adv. joist nu, joist thans.
n. evenredigheid, overeenkomst, v. *...lassIG,
a. evenredig, gelijk, overeenstemmend, even-, geljkmatig.
EBENSO, adv. even zoo; -gross,-viel, even zoo groot, - zooveel.
EBER, m. geltvarken, mannetjesvarken, O. * ... SCHwEIN,
n. wild zwijn, everzwijn, O. "-ESCHE, f. (53) sorbenboom, m. "-HIRSCH, M. indisch zwijn, o. *-wuRz, f.
(53) everwortel,
Ecno, in, echo, wedergalm, m. ; ein - 'geben, weergalmen.
EMIT, a. voy. AECHT.
ECKBALKEN, M. hoekbalk, -stijl, M. "...BAND, m. hoekbeslag (van ijzer), O. "...BOGEN, m. hoekboog (eener
brug), m. * ...BRETT, M. lumkplank, V.
ECKCHEN, O. hoekje; fig. eindje wegs, O.
ECKE, f. hoek, rand, leant; spitse hoek, m.; fig. een
EBENJETZT,
EBENMASS,

zekere afstand, m. een eind wegs, o.
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ECKBE, f. voy. BICKEL.
ECKFORST, M. (13) hoekvorst,

v. nok, til. *...HAuS, n.

hoekhuts, o.
ECKIG, a. et adv.

hoekig; met veel hoeken en punten;
hoekswijze, in een hoekigen vorm.
ECKPPBILBR, "...STUNDER, m. * ...SAULE, 1. (13) hoekpiiaar, m. hoekzuil, v. * ...SCHRANK, tn. hoekkast, v.
...SP ARREN, m. (13) hoekspar, v. "...STEIN, m. (13)
hoeksteen, m. * ...zAHN, m. hoektand (van een paard);
oogtand, m.
EDEL, a. adellijk I fig. edel-, grootmoedig ; edel, uitmuntend, voortreffelijk, kostbaar, schatbaar, verheven, waardig, kiesch, schoon; (als titel), edel, weledel, geierd.
"-DAME, "-FRAU, f. vrouw van adel, gemalin eens
edelman, v. "-GEBOREN, a. van adellijke geboorte;
edelgeboren (titel). "-GESINNT, a. edelmoedig. "-HOF,
n. adellijk huis, kasleel, o. "-KNABB, m. edelknaap,
pagie, paadje, hofjonker, m.
EDELmANN, m. "...LEUTE, pl. edelman, m. edellieden,
mv. * ...31nNNISCH; a. et adv. adellijk, edel, als een
edelman. "...MUTH, m. edel-, grootmoedigheid, v.
TRIG, a. et adv. edel-, grootmoedig; -lijk. * ...STEIN,
M. edelgesteente, o.
EDICT, n. edikt, dekreet, plakkaat,
o.
EDICTALCITATION, f. (83) dagvaarding ova in persoon
to verschijnen, v.
EFFECTEN, f. p1. effekten, o. mv. vermogen, o. ; obligatien, staatspapieren, v. 0. mv. have en goed.
EGE, EGGS, f. egge, v.
voy. BLUTEGEL.
V.GEN, EGGEN, va. eggen.

EGBL, n1.

EGESCHLITTEN, m.

eggeslede, v.

m. egger,
"...ZINKEN,

m. egge-

land,

M.
EGOISMUS, M.

zelfliefde, v. eigenbelang, o. "...IST, m.
eigenbelangzoeker, baalznchtige, m. "...ISTISCH, a. et adv.
baatzuchtig ; -lijk; uit eigenbelang.
EH, RHO, EHER, adv. voor, eer, eerder, vroeger ; liever,
veeleer; eheste, ehester, eerste, naaste.
EHE, f. huwelijk, o. echt, m. ; in erster -, in zweiter
"-BAND, n.
van het eerste tweede bed of huwelijk.
huwelijksband, m. * -BEREDU4G, f. voorwaurden eens
huwelijks, v. mv. *- BETT, n. huwelijksbed, o. "-BRECHEN, (EHEBRUCH BEGEHEN), vn. echtbreken, echt* -BRECHER, m. -INN, v.
break overspel bedrijven.
echtbreker, m. -breekster, v. "-BRECHERISCH, a. et
"-BRUCH, m.
adv. echtbreukig, echtbrekend, overspelig.
echtbreuk, v. overspel, o. *-BUND, m. "-BUNDNISS, n.
lrouwverbond, o. "-CONTRACT, n. huwelijkskontrakt, a.
EHBDEM, * ...DESSEN, adv. voorheen, eertijds.
M.
EHBFBIND, "...SCHETJE, m. lauwelijkshater, -vijand,
* ...FRA,U, f. echtgenoot, gade, vrouw, huisvrouw, v.
* ...FREUDEN, f. pl. echtelijke genoegens, o.
m. huwelijksvrede, m. "...0 ATTE, M. "...GATTINN, f.
echtgenoot, in. en v.
EHEGESTERN, adv. eergisteren.
EHEGOTT, M. huwelijksgod, m. * ...HAFTEN, f. pl. (83)
o. ;
bewijs waarorn men niet heeft kunnen verschijnen,
- vorsebutsen, (83) afwezigheidverontschuldigen.
n. * ... KREUZ, rn. fig.
TE, f. fig. wederhelft, v.
o. "...KRUPPEL, M. ein alter -,
huthelijksjuk,
oude suffer, m. "...LEIBLICH, a. (83) nit een wettig hu"...LEUTE, pl. man en
welijk geboren, echt, wettig.
vrouw, echtelieden, MV.
-e Pflieht, -e Liebe,
EHELICH, a. echtelijk, huwelijksch;
huwelijkspligt, m. -liefde, v. * - EN, va. trouwen. *...Los,
a. ongetrouwd, echteloos.
f. EHBLOSE STAND,

a. geneigd to trouwen.
ongehuwde staat, m.
EHBMALIG, a. oud (vanvroege tijden),voormalig.
adv. eertijds, voormaals.
EHEMANN, m. man, echtgenoot, m. "...ORDNUNG, f. huwelijksverordening, v. * ...PARR, n. echtelieden, mv. echtpaar, O. "...PACTEN, p1. voy. EHEBEREDUNG.
DER, n. p1. fig. huwelijkspanden, kinderen, o. me.
EHER, adv. voy. Err. *-N, a. melalen, koperen.
ETIESACHE, f. huwelijkszaak, V. "...SCHEIDUNG, f. echtscheiding, v. "...SEGEN, En. huwelijkszegen, m.; fig.
kroost, O. "...STAND, m. huwelijke sheaf, tn.
EHBSTENS, AUFS EIISTE, adv. ten eerste, ten spoedigste, eerstdaags.
EHESTEUBR, f. huwelijksgoed, a. uitzet, M. "...STIFTER,
m. huwelijksmaker, M. * ... STIFTUNG, 1. het tot stand
brengen van een huwelijk. "...TEUFEL, m. huwelijksstoorder, die twist tussehen gehuwden sticht, tn. * ...VERBINDUNG, f. echtverbindten ,s, V. "...VERLUBNISS, f.
verloving, v. "...VERMICHTNISS, n. weduwengoed, O.
* ...VERSPRECTIEN, n. trouwbelofte, v. '...WEIB, U. echtgenoot, vrouw, V.
adv.
EHRBAR, a. eerbaar, zedig, welvoegelijk. *-,
zediglijk, betamelijk. "-E, a. geeerde (titel). "-KEIT, f.
eerbaarheid, zedigheid, v.
* ... BEGIEREHRBEGIERDE, f. eergierigheid, eerzucht, v.
In, a. et adv. eerzuchtig, eergierig, -lijk.
EHRE, f. eer, v. roenz, goede naam ; eerbied, 1n. achting,
sei Gott!
hoogechting, v. ; bei rneiner -! op nzijne eer !
eere zij God! in Ehre sein, in aanzien
0.
EHREIFER, m. eerzucht, v. punt van eer,
EKREN, va. eeren, eerbiedigen, vereenen, eer bewijzen.
-B AHN ,
eerambt, o. eerepost, m. waardigheid, v.
f. pad van roem, - van eer, o. roemrijke loopbaan, v.
*-B.EsucH, n. ceremonieel bezoek, o. * - BETT, 11. prankbed; fig. bed van eer, o. "-BEZEUGUNG, f. eerbewijzing,
holds, v. * - BOGRN, m. eereboog, r11. "-BURGER, in.
"- DAME, f. staatseerehurger (door verdiensten), m.
dame, -juffer, v. "-DUB, m. eerroover, m. * - DIENST,
m. eerbewijzingen, v. me. "-ERKL5RUNG, f. herstel
van eer, O. *--FALL, M. plegtigheid (lie de cer vereischt,
v. "-FEST, 0. feest ter eere van iemand, o. "-GEBiiHR,
f. belooning, v. honorarium, o. *-GEDlicraNtss, "-MAL,
* -DENKIIAL, 11. gedenk-, eereteeken, a. "-GELAG, n.
gastmaal, o. k-GERICHT, n. geregtshof voor adellijken,
o. "-HALBER., * -WEGEN, adv. em wegens de eer,
eershalve, ter sere van. "-HANDEL, in. voy. EHRENSACHB.
* -KLEID, n. stautsiekleed, o. "-KRANZ, m. -KRONE, f.
bruidskrans, nl. ; eerekroon, v. "-LEGION, f. legioen
van eer (in Fr.), o. "-LOON, "-SOLD, m. voy. EHRGEBUHR. "-LUCIE, f. logen one bestwil, v. "-MANN, nr.
man van eer; eerlijk man, m. * -MITGLIED, n. lid van
eel', honorair lid, a. "-NAME, M. voy. EHRENTITEL.
* -PFENNIG, m. eer-, gedenkpenning, in. "-PFORTE, f.
eerepoort, V. "-PREIS, 05. (53) eereprijs, no. -PUNKT,
M. punt van eer, O. * -RaUBER, m. eerroover, eerschender, M. * -RETTER, M. verdediger -, redder der cer,
m. * - RETTUNG, f. verdediging reading der eer, v.
* - SACHE,
"-RiiHRIG, a. et adv. eerkwetsend, -rosivend.
f. zaak -, v. punt van eer, o. * - s5uLE, f. eerzail, v.
eerISCH,
a.
et
adv.
* -SCHUNDER, u1. eerroover, M.
roovend, lasterend. "-SCHUNDUNG, f. luster, as. eerrooving, V. * -SCHMUCK, rn. staatsie-tooi, m. ; eerversiersel, ordeteeken, o. * - scH/Ess, m. eereschot,o.*-STAFFEL,
f. trap van eer, M. * - STELLE, f. eerambt, o. eerepost, m. waardigheid, V. "-STRAFE, f. onteerende straf, v. * -TAG, M. plegtige dag, trouwdag,

EIE.
m. eeredans, m. * -TITEL, M. eertitel, eernaam, m. * -VEST, a. (eeretitel) erntfeste, eerentfeste.
*-voLL, a. et adv. eervol, roemrijk ; op eene eervolle
roemwaardige wijze. "-WACHE, f. eerewacht,v.*-wEIN,
m. eerewijn, m. * -WERTH, a. achtenswaardig. * -WORT,
M. kompliment ; woord van eer, o. * -ZEICHEN, n.eereteeken, O.
EHRERBIETIG, a. et adv. eerbiedig, -lijk, met eerbied.
* -KEIT, "...ERBIETUNG, f. eerbiedigheid, v. eerbied, m.
ontzag, o. ; eerbiedige schroom, m. -SVOLL, a. eerbiedig,
onderdanig. * ...GEFiiHL, D. gevoel van eer, o.
M. * ... GIER, f. eergierigheid, eerzucht, v. *..GEIZIG,
"...GIERIG, a. et adv. eergierig, eerzuchtig.
EHRLICH, a. eerlijk, regtschapen, opregt. *-, * -ERWEISE,
adv. op eene eerlijke wijze, to goeder trouw, opregtelijk.
f. eerlijkheid, regtschapenheid, N. ; - Nviihrt am
Ungsten, eerlijkheid duurt het langst.
EHRLIEBE, f. edele eergterigheid, v. "-ND, a. eergierig.
*...Los, a. et adv. eerloos, laag. -IGKEIT, f. eerloosheid , v. "...SAM, a. eerzaam, eerbaar. "...SUCHT, f.
eer-, roemzucht, v. * ...StiCHTIG, a. et adv. eer-, roenzzuchtig. * ...VERGESSEN, a. et adv. eervergeten, snood ;
weleerwaarde;
op eene lage wijze. * ...WORDEN, Euer
uw weleerwaarde (titel). * ...WEIRDIG, a. eerwaardig.
E.I. int. ei! he!well ei ja doch! wet zekerlijk ! ei niclit
doch! och neen ! wet zeker neen ! inderdaad niet. *-,
n. ei, o. ; Eier legen, eijeren leggen. *-, n. (13) eivormig sieraad, O.
EIBE, L EIBENBAUM, m. (53) iep, iepenboom, M.
EIBISCH, m. "-KRAUT, Et. - * -WURZEL, f. (53) wittezwaluwe, v.
EICHAPFEL, M. galnoot, v.
EICHE, f. (EICHENBAUM M.), eik, eikenboom, m. *-,
AICHE, f. roeistok, ijkmaat; roeijing, peiling,
ijking, v.
EICHEL, f. eikel, aker, M. ; (46) klaveren. "-BENTE, f.
Noy. EICHELMAST. *-GARTEN, m. eikenboomkweekerij,v.
EICHF.LLE, f. el waarnaar andere geijkt worden, v.
standaard, m.
EICHELMAST, f. eikdoogst, m. * ...N5PFCHEN, 11. eikeldop,
M. * ...SCHWEIN, n. eikelvarken, O.
EICHEN, va. roeijen, peilen, ijken.
EICHEN, a. eiken, eakenhouten. *-HoLz, n. eikenhout, o.
* -RINDE, f. eikenbast, M. *-STREICHER, M. eikenvlinder, M.
EICHGEBUHR, f. eikloon, O. * ...MASS, n. VOy. EICHELLE.
EICHHORN, EICHHoRNCHEN, n. cek-, eikhoorntje, O.
EICHPFUND, n. * ...SCHEFFEL, M. pond, schepel om (gewigten en maten) to eiken, o. rn. standaard, m.
EICHWALD, EICHENWALD, m. eikenbosch, O.
einen - leisten, - schworen, - ablegen,
EID, m. eed,
een eed doen, - afleggen; einen falschen - schw6ren,
een valschen 'eed doen.
EIDAM, M. schoonzoon, behuwdzoon, m.
EIDBRUCH, m. eedbreuk, v. "...BEacinG, a. meineedig.
EIDECHSE, f. hagedis, haagdis, v.
EIDERDUNEN, f. pl. dons (van zekere noordsche vogelen),
n. * ...GALAS, f. * ...VOGEL, m. noordsche gans, v. - vogel,
EIDESABNAHME, f. eedafneming, v. * ...FORMEL, f. formulier van den eed, o. "...LEISTUNG, f. eedallegging, v.
EIDGENOSS, M. eedgenoot, m. ",ENSCHAFT, f. eedgenootschap, o. *...Licx, a. et adv. bij onder eede;
ein -es leugniss, beeedigde getuigenis, v. * ...SCHWUR,
m. eed, vloek, m.
f. eijersaus, V. * ...DOTTER, * ...GELS,
EIERBRuHE,
EIDOTTER, f. dojer van eon ei, m. "..,GEBACKENES,
M. * -TANZ,

EIL.
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n. tulband (mart van gebak), M. "...HINDLER, M. koopman in eijeren, m. *...EasE, m. soort van eijerkoek, M.
* ...KREBS, m. wijfje van den kreeft, O. * ...KUCHEN,
"...FLADEN, M. eijerkoek, m. -struif, Q. * ...PFANNE, f.
eijer-koekepan, v. * ...LEGEN, n. het leggen van eijeren.
"...LEGEND, a. eijerleggend. "...LEISTE, f. (13) eijerlijst, v. * ...LINIE, f. ovate lijn, v. * ...NfiPECHEN, n.
eijerschaaltje, -dopje, O. * ...SCHALE, f. eijerdop, rn.
-schaal, v. * ...STOCK, M. eijerstok, m. * ...SUPPE, f.
eijersoep, v.
EIFER, no. ijver, m. vlijt; drift, v. toorn, m. gramschap,
*-ER, m. ijveraar, m.
oploopendheid, v.; nuijver, m.
* -IG, a. et adv. ijverig ;
* -ERINN, f. ijveraarster, v.
driftig, hevig, vurig, oploopend ; met Veer; heviglijk,
* -N, vn. ijveren (voor of tegen iets); hevig
uitvaren, razen (tegen). "-SUCHT, f. minnenijd, m. jaloerschheid, jaloezij, ijverzucht, afgunst, v. * -StICHTIG,
a. et adv. ijverzuchtig, naijrerig, wangunstig ; jaloersch,
met ijverzucht; uit jaloezij.
EIFoRMIG, EIRUND, a. eivormig, eirond.
EIGEN, a. eigen, bijzonder, eigenaardig ; stipt, naauwkeurig ; eigenzinnig ; kiesch, viesch; eigendommelijk,
adv. bijzonderlijk, eigenlijk, voornamezonderling.
lijk. * -BEHoRIG, va. voy. LEIBEIGEN. * -DiiNKEL, M.
verwaandheid, laatdunkendheid, trotsche inbeelding, v.
* -ER, EIGNER, M. eigenaar, bezitter, M. * -HaNDIG,
a. at adv. eigenhandig. * -HEIT, f. eigenschap, eigendommelijkheid, bijzonderheid ; zonderlingheid, v.; - einer
Sprache, taaleigen, O. ° -LEIDIG, a. eigenlijdend. "-LIEm. eigen
"-LOB, "-ituram,
BE, f. eigenliefde, v.
lof, - roem, no. * -3111CHTIG, a. et adv. eigenmagtig,
willekeurig. *-NuTz, m. eigenbelang, o. eigenbaat,
V. * -NUTZIG, a. et adv. baatzuchtig, inhalig ; uit
eigenbelang.
EIGENS, adv. uitdrukkelijk, bijzonder, opzettelijk.
EIGENSCHAFT, f. eigenschap, hoedanigheid, kwaliteit, v.
eigenschap der
aard, m. karakter, o. ; gOttliche
Godheid, v. "-SWORT, n. (98) bijvoegelijk naamwoord, O.
m.
eigenzinnigheid,
hoofdigheid,
koppigheid,
EIGENSINN,
halsstarrigheid, hardnekkigheid, v. wonderlijk gedrag,
O. * -IG, a. et adv. eigenzinnig, hoofdig, koppig, wonderlijk, halsstarrig ; eigenzinniglijk.
EIGENTHUM, O. eigendom, m. * ...THiiMER, m. eigenaar,
M. -INN, f. eigenares, v. * ...THOMLICH, a. eigendommel2jk, eigen, bijzonder. -KEIT, f. eigendommelijkheid, bijzonderheid, v. * -SHERR, M. voy. EIGENTHiiMER. * -SRECHT, n. regt van eigendom, O.
EIGENTLICH, a. et adv. eigenlijk.
EIGENWILLIG, a. at adv. vrijwillig, willekeurig, -lijk.
vrf. voegen, passen.
EIGNEN, vn. toebehooren. SICH
EILAND, o. voy. INSEL. * -SNEER, n. eilandzee, v. archzpel, m.
EILBOTE, m. renbode, koerier,
EILE, f. haast, spoed, rn. ijl, gezwindheid, overhaasting ; voorbarigheid, v. * -N, vn. zich haasten, - 1 spoeden, - reppen, spoed maken ; fig. snellen, vliegen. "-ND,
"-NDS, adv. haastig, spoedig, schielijk.
EILF, n. (EILrE, f.) elf. * -ECK, n. elfhoek, m. * - ERLEI,
a. elfderlei, elfderhande.
EILFERTIG, a. et adv. haastig, gezwind, schielijk, spoe"-K EIT, f. overdig ; ijlings, haastiglijk, met spoed.
haasting, haastigheid, snelheid, v.
EILFFACH, "...MAL, a. elfvoudig, elfmbal. * ...JaHRIG, a.
elfjurig. * ...TE (DER, DIE, DAS), a. de -, het elfde.
* ...TEL, n. elide, elfde deel, O. * ...TENS, adv. ten el fde.
* ...THALB, a. el fdhalf.
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et adv. haastig, spoedig, gezwind ; met -, in haast,
met spoed. "-ST, adv. in grooten -, in vliegenden haast.
EILMARSCH, m. geforceerde
snelle marsch, m.
EIMER, m. emmer, m. ; vaatje (wijnmaat), o. ; hallYer
half vaatje, o.
EIN, EINER, EINE, EINES, (DER -. DIE -, DAS NUMLICHE), art. a. et pron. een, eese ; de-, hetzelfde; irgend ein, een, iemand, eenig ; irgend einer, - eine, eines, zemand, de eene ol andere, deze of gene, dit of
dat ; in ein, von einem, von einer, in -, van dezelfde,
van hetzelfde.
EIN,. prep. in. * -ACKERN, va. onderploegen.
EINANDER, pron. elkander, malkander, onderling.
EINANTWORTEN, va. voy. EINHUDIGEN.
EINARMIG, a. verminkt, met On arm.
* ... ARTIG, a. van
denzelfden aard of vorm, eensoortig.
EIrISCHERN, va. tot asch doen verteren, in de asch leggen, verbranden. * ...fiSCHERUNG, f. verbranding tot
asch; aschmaking, v. * ...ATHMEN, va. inademen.
EN, va. inetsen.
EINaUGIG, a. eenoogig.
EINBALLEN, "...BALLIREN, va. inpakken. "...BALSAMIBEN, va. balsemen, inbalsemen. * ... BAND, m. band van
een boek, m. "...BECKEN, va. (51) den rand omslaan.
* ...BEERE, f. (53) woudbes, v. "...BEGRIFFEN, a. et adv.
er onder begrepen. va. inbijten ; fig.
indringen. "...BEIzEN, va. voy. BEIZEN. * ...BEROMMEN,
va. inknjgen (geld ettz.). "...BERICHTEN, va. berigt inleveren. "...BETTELN, va. door bedelen verzamelen. SICH
vrf. zich door flikflooijerij -, door laagheden tndringen. "...BEUGEN, * ...BIEGEN, va. in-, binnenwaarts buigen. * ...BILDEN (sich), vrf. zich in-, verbeelden; sich
auf etwas viel -, op iets trotsch verwaand zijn.
"...BILDUNG, f. in-, verbeelding, verwaandheid ; hersenschim, v. -SKRAFT, f. verbeeldingskracht, v. "...BINDEN, va. inbinden (in stroo enz.) ; (een book) inbinden ;
fig. bijzonder ernstig gelasten ; seinem Pathen etwas
zijnen doopzoon iets ten geschenke geven ; die Segel -, (126)
de zeilen inhalen.
n. het inbinden (van boeken). * ...BLASEN, va. inblazen; influisteren ; weg-, afblazen ; inblazen, ingeven, inboezemen. * ...BLISER, m. inblazer, m.
EINBLATT, n. (53) eenblad, o.; kleine,,lelie der dalen, v.
* ...BLUTTERIG, a. eenbladig.
EINBLUUEN, va. inprenten. * ...BRECHEN, va. in-, weg-,
openbreken ; inbreken (in een huis).
vn. breken, invallen, instorten.
n. inval (des vijands), m. * ...BRENNEN, va. et n. inbranden, merken (met een beet ijzer).
va. in-, naar binnen brengen ; in de
schuur brengen ; inbrengen, brengen (ten huwelijk);
in-, opbrengen ; inhalen (verzuimden tijd) ; wegbrengen
(in de gevangenis).
n. -uNG, f. in-, opbrenging ; inbrenging (ten huwelijk), v. hetgene de vrouw ten huwelijk brengt. * ...BROCKEN, va. inbrokken, inbrokkelen ;
einzubrocken haben, fig. ?vat in de melk to brokken
hebben. "...BRUCH, m. break; inbreuk, v. inval, m.;
inbraak, huisbraak, v. "...BRiiHEN,va. broeijen.
va. als inboorling aannemen, naturaliseren.
"...BUSSE, f. verlies, o. schade, v. "...BOSSEN; va. ver-.
"...CASSIREN, va. invorderen, innen, liezn,schte.
inkasseren. "...DaMMEN, "...DEICHEN, va. in-, afdanzmen, omdijken.
EINDEUTIG, a. slechts
beteekenis hebbende.
EINDINGEN, va. in het kontrakt bepalen. "...DINGUNG, f.
boding, o. "...DORREN, vn. ver-,indroogen. "...DR1INGEN
(SICH), vrf. zich indringen, took fig.). '...DRINGEN, vn.
in-, doordringen ; een inval doen enz. ; fig. doorgronEILIG, a.
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den, inzien, begrijpen; inzijpelen (van water). Sicli
vrf. s ich indringen.
EINDRUCk, m. indruksel, 0. ; fig. indruk, m. werking, v.
"-EN, va. indrukken (een zegel enz.).
va. indrukken (door drukking indouwen) ; inslaan, instooten. ...IING, f. het inslaan, instooten, o. ; in-, platdrukking, v.
EINER, (EINE, EINES), art. DER -, DIE -, DAS EINE,
a. een, eene, de -, het eene. "-, m. (84) eenheid, v.
n. das
"-LEI, a. et adv. eenerlei ; de-, hetzelfde.
altijd hetzelfde deuntje.
ewige
EINERNTEN, va. inoogsten, inzamelen.
EINFACH, a. enkel, eenvoudig ; -e Zahl, (98) enkelvoud.
"-, adv. enkel, eenvoudiglijk. "-HEIT, f. eenvoudigheid, v.
EINFUDELN, va. inrijden ; fig. door list bewerken. * ... FAHREN, va. inrijden, invaren ; (koren) in de schuur
brengen ; door rijden instooten, - beschadigen ; (paarvn. in-, binnenrijden,
den) afrigten (voor rijtuigen).
-varen ; nederdalen (in eene mijn). "...FAHRT, L invaart ; koetspoort, groote- staldeur, v.
EINFALL, m. instorting, v. ; (vijandelijke) inval ; inval, m.
invallende gedachte, v. ; geestige inval, m.; gril, kuur,
v. *-Err, vn. invallen (in een kelder enz.) ; instorten;
invallen (een vijandelijken inval doen) ; opkomen (van
het weder); in de gedachten komen, to binnen schieten,
denken aan; sich - lassen, in den zin Icrijgen; zich
aanmatigen. -D, a. (132) invallend.
EINFALT, f. eenvoudigheid, openhartigheid, opregtheid ;
kinderachtigheid, v.
onnoozelheid, v. ; kindische
* ...FSLTELN, va. plooijen, in plooijen logger. "...FALTIG,
a. eenvoudig, onnoozel, dom. -LICH, adv. eenvoudiglijk,
dwaselijk. "-SPINSEL, m. ZOt, M. uilskuiken, o. weetniet, domoor, domkop, no.
EINFANGEN, va. vangon on in- of opsluiten.
EINFIIRBIG, a. eenkleurig, van ddne kleur.
EINFASSEN, va. in tonnen of eaten doen, tonnen ; eonboorden, bezetten, versieren ; in eene lijst zettezz; invatten, inzetten (edelgesteenten). "...FASSUNG, f. het
storten in tonnen of vaten, o.; lijst, v. rand, on. raarn,
boordsel ; het invatten, inzetten, o. ; kast, v. "...FEHMEN, va. varkens to mesten doen. "...FEILEN, va. in"...FEUCHTEN, va. indoopen, bevochtigen, weeken. "...FEUERN, va. stork stoker. "...FINDEN (SICH),
vrf. zich later vinden, - zien, verschijnen. "...FLECHTvrf. zich inwikkelen (in
EN, va. invlechten. SICH
va. eenen lap inzetten; ineene zaak).
vrf. zich indringen. "...FLIEGEN,
lasschen. SICH
vn. invliegem "...FLIESSEN, vn. invloojen, invlieten ;
mit - lasses, er laten invloeijen (in eene redevoering).
"...FLOSSEN, va. in later druipen ; fog. ingeven, inboezemen. "...FLOSSUNG, f. indruiping ; fig. ingeving ; bezieling, (inspiratie), v.
EINFLUG, on. opening van een bzjenkorf enz., v. "...FLUSS
no. invloeijing, v. ; fig. invloed, no. "...FLiiSTERN, va•
influisteren ; fig. ingeven. "...FORDERN, va. invorderen.
EINFoRMIG, a. et adv. een-, gelijkvormzg ; op eenerlei
wijze. "-KEIT, f. een-, gelijkvormigheid, v.
EINGIESSEN, va. invreten, inbijten ; fig. inslikken, Ver.slinden. "-D, a. invretend, inbijtend. "...FRIEDEN,
* ...FRIEDIGEN, va. ornheinen. "...yRIEDIGUNG, f. omheining, v. "...FRIEREN, vs. inm vastvriezen."...FUGEN,
vs. inzetten, invoegen, invatten; inschieten; inspannen.
* ...FuGEN, vn. passen.
EINFUHRE, f. invoer, on. * ...FiiHREN, va. invoeren ; inleiden, toegany verscha ffen, introduceren ; wry - , overbrengen (in de gevangenis); heimlich Waaren -, snook-
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kelen; redend -, fig. (iemand) sprekende invoeren, doen
spreken, zijne woorden aanhalen. * ...FiiHRUNG, f. invoering (van waren) ; invoermg, inleiding; fig. invoering,
stzchting, oprigting, aanstelling, installatie, v. * ...FilLLEN, va. ingieten, instorten: in eon vat doen.
EINFUSSIG, a. ein -er Tisch, tafel met Oen met, v.
EING ANG, M. ingang; mond, m.; monding, v.; invoer
(van waren), in. ; fig. begin, o. ; inleiding, voorrede,
v. voorberigt; (109) voorspet, preludium, O.
EINGANGS, adv. van den beginne aan; - erwiihnt, bovenvermeld.
EINGEBEN, va. (een geneesmiddel) ingeven; (een verzoekschrift) inteveren; fig. ingeven, inboezemen; aan
de hand geven.
EINGEBILDET, a. ingebeeld, hersenschimmig, denkbeeldig ; laatdunkend, verwaand. "...GEBINDE, n. geschenk
aan een petekind, O. * ...GEBOGEN, a. ingebogen, kron 1;
-e base, kromnze news, arendsneus, m. * ...GE BOREN,
a. eenige (zoon). -, a. inlandsch, ingeboren ; ein -er,
inboorling, in. * ...GEBRACHTE, n. goederen welke de
vrouw den man ten huwelijk brengt, o. mv.
EINGEBUNG, f. ingeving inlevering ;ingeving (inspiratie),v.
EINGED5MMT, FINGEDEICHT, a. afgedamd, omdijkt.
* ...GEDENK, adv. einer Sadie - sein, aan iets denken,
zich aan iets herinneren. * ...GEFL EISCHT, a. gezdeeschd.
* ...G EFROB EN, a. in-, vast gevroren.
EINGEHEN, vn. ingaan, intreden, naar binnen goon ;
komen, inkomen. "-, va. et n. fig. inwilligen; aangaan
(eene weddingschap, een verdrag) ; inkomen (van gelden) ; bederven, in verval geraken; ophouden, ninemen, vergaan, sterven; vallen; inkrimpen ; - lassen.
laten vervallen, - vergaan.
EINGELEGT, a. ingelegd (werk). * ...GEMACHT, a. ingemaakt, ingelegd ; -e Sachen, natte drove konfitieren, v. MV. * ...GENOMMEN, a. ing,nowen, veroverd ;
fig. hagenomen, verzot, verliefd, vooringenomen; fur
sich scin, vol van eigenliefde zijn. -HEIT, f. vooritzgenonzenheid, v. vooroordeel, o "...GEPFARRT, a. die
-en, de parochianen, in. My. "...GEPFLANZT, a. in-,
aangeboren, ingeschapen. "...GESCHA LTET, a. ingelascht,
(ook van schrikkeldagen). * ...GESCHNITT ENE (G.ERIC HT),
n. opstoofsel (ragout), O. * ...GESCHRIINKT, a. bepaald,
beperkt ; bekrnmpen. -HEIT, v. bekrompenheid,naatiwte,
V. "...OEST5 NDNISS. n. bekentenis, V. * ...GEST EHEN,
n. inva. hekennen, belijden, toegeven.
gewand, o. ingewanden, my. gedarmte, O. * ...GEWOHNEN,
va. aan eene plaats of woning gewennen, er kunEZOGEN, a. fig. ingetogen, stemmig,
nen aarden.
zedig ; verbeurd verklaard, aangehaald, aangeslagen.
-H EIT, f. afzondering van de wereld, eenzaamheid, v.
EINGIESSEN, va. in-, opgieten; mit Blei - , met lood
beleggen, - zegelen.
EINGRABEN, va. in-, begraven, bedelven ; snijden, uitsteken, graveren. * ... GR ABUNG, f. begraving, bedelving,
v.; het graveren. "...GR EIFEN, vn. in elkander slaiten, -grijpen (van raderwerk); in Jemandes Rechte
inbreuk op iemands regt doen. * ...GRIFF, M. intanding ; inbreuk op iemands regt, v. * ...GUSS, M. het
ingieten, opgieten ; geneesdrank, gietvorm • mond van ern
gielvorm, ni. "...HACKEN, va. in-, nedrhakken, inslaan.
* ...HaFTELN, * ...115K ELN, * ...H AKEN, va. in-, vasthaken. * ...H3GEN, va. omheinen, afschulten.
LIG, a. et adv. voy. EINHELLIG.
EINHALT, M. fig. beletsel, o. hindernis, verhindering, v.
hinderpaal, m.; - tliun, legenhouden, stuiten, beteugelen. * -EN, va. teenhouden, stuiten, tetug-, ont-, af-
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vn. uitscheiden, ophouden, staken; mit der

Zahlung

ophouden met betalen; op zijn tijd betalen.
va. inkoopen; in een koop bedingen. *-,

EINHANDELN,

vn. verliezen, bijleggen door zijnen handel achteruitgaan, verarmen. "...11fiNDIG, a. eenhandig. ". .H§NDIGEN, va. ler hand stellen, behandigen, overhandigen.
* ...HUNG EN, va. inhangen. "...HAUCHEN, va. mademen, inblazen. * ...HAVEN, va. inkerven,insnijden; uitsteken; inslaan, inslooten ; klein hakken (vleesch om
in to zouten) ; inhouwen (op den vijand) . ; goed doorbikken (aan tafel).
EINHEBEN, va, inhangen, inzetten; (10) den vorm inzetten. * ...HEFTEN, va. hechten, nauijen.
va. in de wonde doen vergroeijen. * ...HEIMISCH, a. inheemsch, inlandsch. * ...HEIRATHEN (SIGH), vrf. in eene
familie trouwen.
EINHEIT, f. eenheid v. *...HEizENt, va. warm maken,
de kagchel stoken. *... HEIZ ER, M. tile vuur in de kagchel legt stoker, M. "...HELFEN, va. helpen herinneren ; (108) inflaisteren. ...ER, M. (108) souffleur, m.
* ...H ELLIG, a. et adv. eenstemmig, eenpurig, -lijk.
--KEIT, f. eenstemmigheid, eenparigheid, v.
* ...HEXMEN, va. spaken in een wiel zetten.
EINHER,

adv. - gehen,

treten, - reiten, gaan, stappen;

komen aanstappen, - aanrijden.
EINHERBSTEN, va. inoogsten.. "...HETZEN, va. honden tot
de jagt a frigten. * ...HOLEN, va. inhalen; to gemoet
gaan, plegtig verwelkomen ; iemand inhalen, bijksmen,
evenaren (in snelheid, in vorderingen); ophalen, opnemen (stemmen enz.) ; (berigten) inwinnen.
EINHORN, n. eenhoorn, in. "-FISCH, M. narwal, m.
EINHUFIG, a. eenhoevig, een hoof aan elkenpoothebbende.
EINHOLL EN, va. inhullen. "...JAGEN, va. (vrees, schrik)
aanjagen.
EINJaHRIG, a. eenjarzg.
EINIG, a. et adv. een, eenig, alleen; eons, eensgezind,
overeengekomen. '-ER, *-E, * -ES, pron. eenig ; eenige.
* -ERNTASSEN, adv. eenigermate. "-KEIT, f. eenheid, eonsgezindheid, eendragt; overeenstemming, v.
EINIMPFEN, va. inenten: (met koepokstof) inenten. * ...KALK EN, va. (het koren) inkalken.
va. fig. inscherpen, inpreriten. "...KAUF, M. inkoop, koop, M. -EN,
vrf. z:jn burgerschap of
va. inkoopen, koopen. SUCH
lidmaatschap koopen. "...KrtUFER, M. -INN, f. inkooper, m. inkoopster, v.
EINKEHLE, f. (13) dakrigchel, -goot, v. ; naauwe ingang
(eener zeehaven), m.
EINKEHR, f. herberg, pleisterplaats, uitspanning, v. *
va. (op reis) zijn intrek nemen; (in het voorbijgaan)
ergens ingaan, iemand bezoeken.
EINKEILEN, va. inkloppon, inslaan. "...KELLERN, va. kelderen. * ...K ERBEN, va. inkerven, inkepen. "...K ERK ERN,
va. kerkeren, gevangen zetten. A ...KETT ELN, va. aaneenkschakelen; aanhaken. * ...KITTEN, va. met mastiek
lijmen. "...KLAGEN, va. (eene schuld) geregtelijk invorderen. "...KLAMMERN, va. met irammen vastnzaken ;
(een wooed, een volzin) tusschen 11Wakjes plaatsen.
EINKL ANG, in. akkoord, o. zamenluiding, gelijkheid van
klank; dvereenstemming in gevoelens, v.
EINICLEIDEN, va. inkteeden (een monnik, eene non in de
orde fpnemen); fig. inkleeden, aangenaam voordrage
opsieren). * ...KLEISTERN, va. inplakken. "...KLENDIEN,
va. drukken, persen, klemmen, knijpen. * ...KLINKEN,
va. et n. met de klink stuiten; - gesloten zijn. * ...KI.OPPEN, va. inkloppen, inslaan. "...KNEBBLN, va. knevelen,
binden. "...KNETEN, va. medekneden in het deeg. *

it

82

EIN.

va. knakken, knikken. * ...E.NUPFEN, va. inknoopen. * ...KOCHEN,vn.et a. in-, verkoken; laten inkoken.
EINKOMMEN, vn. in-, bznnenkomen;
invallen, in den
zin krijgen ; schriftlich
een verzoekschri ft inleveren;
mit einer Kiage
(iemand) geregtelijk aanklagen;
dagegen
zich tegen lets verklaren, prolesteren ; zum
Eathhause -, in stoat van faillissement verklaard worden, aan de kamer komen. *-, n. inkomen, inkomst, v.
EINKOPPELN, va. omheinen. * ...KRAMEN, va. installen;
fig. inpakken, opkramen, het niet kunnenhortden.* ...KREISEN, va. omringen. * ...KRIECHEN, vn. inkruipen; krimpen. * ...KRIEGEN, va. inkrijgen, ontvangen.
EINKONFTE, f. pl. inkomsten, v. mv.; inkomen, O.
EINLADEN, va. inazden, inschepen; fig. (te gust) noodigen, verzoeken; uitnoodigen, uitlokken. * -D, a. fig. smakelijk, eetlust verwekkend; verlokkend.
EINLADUNG, f. lading, inlading ; noodiginq, invitatie, v. .
*-SKARTE, f: *0-SSCHREIBEN, n. invitatie-biljet, o.
-brief, m. '-SSCHRIFT, f. uilnoodigingsbrzef, m. programma, o.
EINLAGE, f. inpakking, opkraming, v.; ingesloten brief;
(96) inleg, m.
FINLIfNDISCH, a. inlandsch, inheemsch.
EINLASS, m. in-, toelating, (entree), v.; poortje, deurtje, 0.
*--EN, va. in-, binnenlaten ; invoegen, inzetten. SICH
zich
vrf. zich inlaten, - benzoeijen; sich gerichtlich
als tegendinger of als partij vetklaren. * -KARTE, f.
*-PREIS, M. toegangskaartje, entreebiljet; -geld, 0.
*-UNG, f. inlating, verbindlenis tot..., v.
EINLAUF, m. inloop, m.; het inloopen. P-EN, vn. in-,
binnenloopen ; aankomen ; krimpen.
EINLAUGEN, va. inloogen; in• de loog zetten. * ...LaUTEN,
va. inluiden.
EINLEGEGELD, n. (06) inleg, inzet, m. "...MESSER, n.
vouw-, zakmes, o.
EINLEGEN, va. inleggen (leggen, doen in) ; inleggen, (inwaken vruchten enz.); opdoen (wijn, bier) ; inleggen
(met bout, ivoor, goad, zilver enz.) ; inleggen (wijnyaardranken, afzetsels enz.); inkwartieren ; Waaren -, fig.
inpakken, installen, opkramen; ein gutes Wort -, eine
een goed woord (voor iemand) spreken, hidFUrbitte
den; eine Appellation -, zich op eene hoogere regtbank
eer -, schande
beroepen, appeleren; Ehre Schande
behalen. * ...LEGER, m. afzetsel, o. wijngaardrank, ns.;
zaknies, vouwmes, 0. * ...LEGUNG, f. het leggen of doen
in ; inlegging. installing ; keldering, v.
* ...LEITEN, va. fig.
EINLEIMEN, va. inlijnzezz, lijnzen.
f. inleidoelmatig -, met beleid, voorbereiden.
ding, (oak fig.); voorbereiding, v. "...LENKEN, va. wevn. weder op den weg konzen; fig.
der inzetten.
op de hoofdzauk terugkonten. * ...LESEN, va. inzanzelen.
*...LEUCHTEN, %II. fig. duidelijk worden. * ...LIEFERN,
vn. inliggen. - D, a.
va. in-, overlereren.
toefluisteren.
inliggend, hierin. "...LISPERN, va.
"...LOCHEN, va. een gat boren. , "...LOGIREN, va. SIGH
va. in"...LOSEN,
logeren;
zijn
verblijf
nemen.
vrf.
loosen, loosen. "..X.OTHEN, va. solderen.*...MACHEN,va.
(lets ergens in) maken, - doen, - zetten; inmuken, inleggen (vruchten); (kalk) beslaan; (het deeg) kneden
(met water of melk. * ...MAHNEN, va. innzanen, invorderen; om betaling vragen.
EINM AL, (EIN IIIAL), adv. eenmaal, eens ; ein fur allemal,
eens your altzjd ; auf einnial, tegelijlc, op eezzmaal; eensklaps; einmal Cher das andere, telkens, slag op slay ;
eiunial 1.1111 das andere, beurtelings. k-, (eines Alals, einst),
adv. eertijds, weleer, vase dezen, voormaals, oudtijds ;
EN,

EIN.
eens, op een dag, op een morgen; salt; noch -, nog eens,
*-EINS, n. tafel van vermenigvuldiging, v. *- IG, a. en- •
kel, een enkel maal plaats hebbe?zde.
EINMUNNISCH, a. voor een man, voor edn persoon.
EINMARSCH, m. intogt, m. *-IREN, vn. et n. binnentrekken, inmarscheren; intogt, m. * ...MAUERN, va. ammuren, bemuren; opsluiten. * ...MEISCHEN, va. kokend
water op het ?nowt gieten. * ...MEISSELN, va. inbeitelen.
* ...MENGEN, * ...MISCHEN, va. innzengen, onder iets mengen. SICH
vrf. inmeten, door het uitmeten verliezen.
vrf. eene woning huren.
"...MIETHEN, va. SIGH
* —MUMMELN, * ...MUMMEN, va. inmoffelen.
va. geld inwisselen, vermunlen.
EINMUTHIG, a. et adv. eenstemmig, eenparig, -lijk. * -KEIT,
f. * ...MUTH, m. eenparigheid, eenstenzmigheid, v.
EINN5HEN, va. innaaijen; innaaijen (inslaan, naauwer
maken). * ...NAHME, f. ontvangst; inneming, bemagtiging, inname, V. * ...NEHMEN, va. in-, naar binnen neonder dak nemen ; (geld) innen, ontmen ; in huis
vangen; (artsenij) innemen; (eene stad) innemen; bezetten, besluan, innemen; naar het hoofd stijgen (van
va. fig. (iemand)
wijn enz.); (126) de zeilen inhalen.
doen verzot zijn; voor tegen innemen; fiir sich
voor zich innemen, winnen ; sich - las.en, zich laten
iemands plaats verinnemen; eines andern Stelle
vangen. -n, a. innemend, voorkonzend. * ...NEHMER, m.
ontvanger, gaarder, in. * ...NEHMUNG, f. ontvangst ; inneming, huisvesting ; inneming, inname, verovering; bezetting, v. * ...NETZEN, va. nat waken, bevochtigen.
"...NIETEN, va. in-, oniklinken. * ...NISTEN (SICH), vrf.
een nest maken; zich zzestelen; fig. zich innestelen.
"...N8THIGEN, va. (iemand) opdringen lets aan te nemen; door dwang overhalen.
EINtinE, f. woestijn, wildernis ; eenzame plaats, v.
EINoLEN, va. olnYn, met olie bestrijken.
EINPACKEN, va. inpakken ; (in eene kist, ton, in stroo,
papier) pakken ; kaken (haring) ; (zijn reisgoed) inpakken; fig. met een langen netts afdruipen; sie packt gewaltig ein, zij wordt van clay tot day leelijker. '...PACKER, ni. pakker, inpakker, ni. *...PALMEN: va. (120)
inpalmen (een touw). k ...PAPPEN, va. inplakken.
va.:inpassen, inzetten, invoegen. * ...PASSIREN, vn.
doortrekken, -komen, -gaan. * ...PFSHLEN, va. met palest
bezetten. * ...PFARREN, va. tot een kerspel trekkelz.
* ...PFERCHEN, vs. in een perk leggen, - onzauiten.
* ...PFLANZEN, va. inplanten, inpooten; fig. inprenten. * ...PPLASTERN, vs. rondom plaveijen, inplaveijen.
met holden pinnen vastmaken.
* ...PFLOCKEN, va.
* ...PFLUGEN, va. in-, onderploegen. * ...PFROPFEN, va.
inenten. *...PFUNDIG, a. van een pond. *...PICHEN,
bepekken. "...PLAUDERN, va. in-, bepraten; in sling,
babbelen. *...PoKELN, vs. inpekelen, inzulten.
GEN, va. indrukken, stempelen ; fig. inprenten. "...PREDIGEN, va. inpreken. * ....PRESSEN, va. inpersen.
va. door stokslagen er in krijgen, - leeren.
* ...PUDERN, va. bepoederen. *...PUMPEN, va. inpompen.
* ...QUARTIEREN, v a. inkwartieren. '...QUELLEN, vs.
va. tot schuint
weeken; vale?' inwoleren.
slaan, klutsen. "...RAHMEN, va. in eene lijst zetten.
* ...RAMMEN, * ...RAMMELN, va. inheijen. * ...RATHEN,
va. raden, aanraden. k ...RAUCHERN, vs. rooken, berooken
in den rook hangen. * ...RAMEN, va. van lzitisraad
voorzien; het huisraad in aide plaatsezz; in-, ontruznzen, overlaten, afstaan; toestemmen, erkennen; vergunnen, inwilligen (wijden ens.). ...man, f. inrigting
tot het huishouden, V. ; afstand, us. ; erkenning ; ver-
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gunning, v.

va. influisteren ; inblazen.
"...RECHNEN, va. er bij-,eronder rekenen,mederekenen.
EINREDE, f. tegenspraak, tegenwerping; (83) exceptie, V.
va. inpraten; tegenspreken; tegenvoorstellen doen,
gronden aanvoeren, bedenkingen opperen.
EINREFFEN, va. (126) inreven, opgijen, zeil minderen.
EII•• REGISTRIREN, va. registreren in het register brengen.
EINREIBEN, va. inwrilven. "...REICHEN, va. inleveren,
va. in-, aanrijgen. * REISSoverhandigen.
EN, va. inscheuren; ufbreken, slechten, sloopen.
vn. scheuren, barsten; fig. zich verspreiden, veld winvn.
nen, verder gaan (in een kwaden zin).
et a. in-, binnen rijden (te paard) ; door het ifirijden
breken. "...RENK EN, va. (36) (een lid) seeder zetten,
inzetten. "...RENNEN, va. door rennen instorten, breken. "...RICHTEN, va. (36) voy. EINRENKEN. - , inrigten, in orde brengen, zetten, voegen, regelen ; schikken ; (van het noodige huisraad) voorzien ; (het huishouden) inrigten enz. ; (84) gemengde breuken onder
den noemer brengen. "...RICHTuNG, f. inzetting ; schikking, inrigting ; (13, 8i) schikking, ordonnantie, v.
* ...RIEGELN, va. toegrendelen. "...RITT, in. intogt (le
paard), m. "...RITZEN, va. znrijten, schrainmen, insnijden. "...ROLLEN, va. inrollen. "...ROSTEN, vn. inroesten. "...ROCKEN, va. inrukken (van soldaten); op
iemand volgen, iemands plants vervangen; inlasschen,
invoegen (in een dagblad enz.). "...ROHREN, va. onzroeren; mengen; (bilk) beslaan.
Eons, f. een v. ; (46) aas ; ooq (op een dobbelsteen), a.
" - , a.' een (getal, ; de -, het eene. *--, adv. eens, eensgezind; eenmaal.
EINSAAT, f. zaadkoren, zaaisel, o.
EINSACKEN, va. opzakken, in zakken doen.
va.
in-, bezaaijen. "...SAGEN, va. voorzeggen, ingeven.
"...SaGEN, va. inzalen, zagen. "...SAITIG, a. met eene
snaur. "...SALBEN, va. zalven; balsemen. '...SALZEN,
va. inzouten,* zulten, pekelen.
EINSAM, a. et adv.•eenzaam, alleen., van de wereld afgescheiden.
f. eenzaamheid, v.
EINSA3IDIELN, va. inzamelen, inoogsten, verzamelen, opdoen, vergaderen. * ... SAMMLER, no. inzamelaar, gaarder, m. "...SAMMLUNG, f. inzameling, inning ; kollekte; inoogsting, v.
EINSARGEN, va. kisten (een lijk).
EINSATZ, no. (96) inzet, inleg, m. ; onderpand, stet ;
grondsop, o. "-GEwICHT, o. gewigten die in elkander
passen, o. me. -zoodanig stet, o.
EINSaUERN, va. deesemen. "...SAUGEN, va. zuzgen; inzuigen. * ... SaUMEN, va. zoomen. f. in-, hezactijing, v. "...SCHALIG, a. eenschalig. * ... SCHALTEN,
va. inlasschen, invoegen; eingeschalteter Tag, schrikkeldag, no. "...SCHALTUNG, f. inlassching, v. "...SCHaRFEN, va. inscherpen, inboezemen, inprenten; streng
aanbevelen. * ... SCHARREN, va. begraven, bedelven.
* ...SCHENKEN, va. znschenken. "...SCHICKEN, va. in - ,
toezenden. * ... SCHIEBEN, va. inschuiven, inlasschen, invoegen, insteken; onderschuiven, onclersteken; eingesebobene Speisen, tusschengeregten, o. mv. * ... SCHIEBSEL, n. hetgten tusschen in geplaatst wordt; tusschen111 . * ...SCHIEBUNG, f. inschuiving, v.; het inschieten in den oven, o. ; inlassching, onderschuiving, v.
EINSCHIESSEN, va. inschieten. (door schieten verbrijzelen) ;
in den oven schieten (brood); (den inslug) doorweven,
doorschieten; (een snaplzaan) proheren. SICK - , vrf.
zich in het schieten -, in het kegelen oefenen. *-,
instorten, invallen; mit -, mode doorgaan, invloeijen.
"...EMMEN,
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va. et n. inschepen ; inzeilen, invaren.
vrf. zich inschepen. * ...SCHLACHTBN, va. bees'ten slagten (voor eigen gebruik). '...SCHLAFEN, vn. in
slaap vallen, inslapen; fig. inslaimeren, een zachten
dood sterven stapen (van den voet enz.).•
persoon. "...SCHLaFERN, va. in
RIG, a. (bed) your
slaap sussen, wiegen, (ook fig.). - D, a. slaapverwekkend.
fig. het onderdrukken (van een
"...SCHLaFERUNG, f.
gerucht) ; het bijleggen (van een geschil).
EINSCHLAG, m. ingeslotene brief, Ill.; bijlage, v.; zwavel
(orn eaten to zwavelen); (120) spoel, v. inslag, in. ; opnaa;sel, 0. "-EN, va. inslaan, inheijen; instorten.
breken; inpakken ; bijleggen ; opnaaijen, in-, omomslaan ; (den inslag) doorweven; (wijn) zwavelen;
vn. in de hand slaan (bij het
(een well) inslaan.
sluiten van een koop) ; inslaan (van den bliksent) ; betrelfen, er toe behooren ; goed uitvallen (eener zaak);
glans verliezen (van kleuren); beginnen te graven.
EINSCHLEICFiEN, va. stcn vrf. insluipen, inkraipen;
fig. inkruipen, zich indringen. "...SCHLEIERN, va. sluijeren, den sluijer (Teen (rats non). '...SCHLEIFEN, va.
irr.
reg. op eene slede binnen brengen . smokkelen.
inslijpen, silken in. *...scHLEPPRN, va. inslepen.
"...SCHLIESSEN, va. in-, weg-, opsluiten; omringen,oznheinen; berennen, onzsingelen, blokkeren, inslititen; bevatten. "...SCHLIEsSLICH, a. et adv. ingesloten, incluis.
"...SCHLIESSuNG, f. omheininp, v. omkring, tn.; insluiting, hlokkerinq, berenning , v. "...SCIILUCKEN, va. inslikken. * ...SC LU3I AE RN, vn. insluimeren. "...SCHLtiFFEN, vn. institipen. "...SCHLORFEN, va. inslrarpen.
EiNscuLuss, m. insluiting, v. ; ingeslotene brief, m. ; inmede ingesloten,
voegsel, o. tusschenzin, no.; mit
daaronder begrepen.
EINSCHMALZEN, a. vetten."...SCHMEICFIELN (SICH), vrf.
zich indringen. * - p, a. indringend. "...SCHMEISSEN, va.
voy. EINwERFEN. "...SCHMELZEN, va. reg. vn . irr. insmelten. "...SCHHIEDEN, va. een misdadiger de boe;jen
aand'ien. *...SCHMIER EN, va. insmeren. "...SCHMUTzEN,
va. morsig maken. "...SCHN A LL EN, va. gospel!. "...SCHN EIvn. snijdend
DEN, va. insnjden, kerven; graveren.
doorgaan (in het vleesch). "...SCHNEIDESaGE, f.handzaag,V.
EIa'SCHNITT, m. insnijding, insnede, inkerving, suede, v.;
uitsnijdsel, graveersel, o. ; rusting. magtsnede, rust (in
de klankmaati, v. ; (113) schietgat, o. ; Einsehnitte ins
Fleiseh machen, de- lucid , het vleesch kerven.
EINSCHN0REN, va. snoeren, rijgen. binden. * ...SCHNUFFEN,
va. opsnuiven. "...SCHaPFEN, va. inscheppen.
"...SCHRUNKEN, va. bepalen, beperken; naauwermaken;
intrekken ; begrenzen; besnoeijen ; matigen. SICH
vrf. zich bepalen ; zich bekorten, zuiniger levers. - D, a.
bepalend, beperkend. "...SCHRANKUNG, f. bepaling, be-perking; matiging bekorting,vermindering,v. '...SCHRAUBEN, va. inschroeven. "...SCHREIBEN, va. in-, opschrijven. "...SCHRUMPFEN, vn. znkrimpen. * ...SCHURIG, a.
maar eons in het jaar geschoren wordende. "...SCHUSTERN,vn.verliezen,achteruitgaan ; vervallen. "...SCHUTTEN, va. ingieten.
* ...SCHwaRzEN, va. insmokkelen.
"...SCHwATZEN, va. in-, be-, overpraten.
EINSCHUB, no. inschuiving, invoe,ging, v.
EINSEGNEN, va. inzegenen, inwijden; inzegenen (kindeyen, bij het doen hunner belijdenis). "...SEIIEN, va. inzien, bemerken, gewaar worden; erkennen, gevoelen ;
doorgronden, begrijpen. * ... SEIFEN, va. inzeepen, zeepen.
"...S,EITIG, a. et adv. fig. eenzijdig, partijdig ; bijzonder, afgetrokken; eenzijdiglijk. "...KEIT, f. eenzijdigheid, purtijdigheid, v.
"...SCHIFFEN,
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va. in-, toezeriden, doen geworden.
m. inzender, m. * ...SENKEN, va. indompelen;
(een lijk) in het graf nederlaten; inleggen (rankers
in den grond). * ...SETZEN, va. inzetten, plaatsen in;
gevangen zetten; invoegen, lasschen; planten; een
pand geven; inzetten, inleggen (in het spel) ; benoemen,
in-, aanstellen; installeren, inwijden (een bisschop).
SICH
zich er in zetten, instappen, plaals nemen.
* ...SETZUNG, f. insetting, v. inset, m. ; gevangenzetting ;
invoeging, inlassching ; aan-, instelling, inwijding (eens
bisschops), v.; die Worte der -, de woorden der insetting, - des bondsegels, o. mv.
EINSICHT, f. opzigt ; fig. doorzigt, verstand, oordeel, begrip, gevoelen, o. *-svoLL, a. et adv. verstandig, doorzigtig, doordringend van verstand ; met veel doorzigt.
EINSIEDELEI, f. kluis, kluizenaarshut, hermitage, v.
"...SIEDLER, m. kluizenctar, m. -ISCH, a. et adv. tot
een kluizenaar behoorende ; eenzaam ; als een kluizenaar.
EINSIEDEN, va. in-, verkoken. "...SIEGBLN, va. ver-,
toezegelen. * ...SINGEN, va. in sloop zingen (een kind).
* ...SINKEN, vn. inzinken, inzakken. "...SITZIG, a. met
eene zitplaats.
EINSMALS, adv. eens, op zekeren dag.
EINSPANNEN, va. in-, voorspannen ; opspannen.
NEE, M. wagentje met ten paord o. *...sPANwIG, a.
met een paard bespannen. * ...SPERREN, va. in-, opvrf. inspinnen; omsluiten. * ...SPINNEN, va. SICH
spinnen (van zijdewormen). "...SPRECHEN, va. (moed)
voy. EINR EDEN. -, vn. (iemand) beinboezemen.
zoeken, (bij iemand) aanloopen. * ...SPRENGEN, va. et
n. besprengen, besproeijen ; (eene deur) oploopen, inslaan;
inrennen. ...UNG, f. besprenging,I hesproeijing, v.; het
be-, inspuiten, met geweld openbreken, o. braak, v.
* ...SPRITZEN, va. begieten.
EINSPRUCH, m. (83) bezwaar, o. ,tegenkanting, v. ; thun, zich tegen de voltrekking eens huwelijks verzetten, het stuiten ; tegen lets opkomen.
EINST, EINSTENS, adv. eens, voorheen; ooit.
EINST ALLEN, va. stallen, op stal zetten. "...sTAmmte, a.
van den stam. '...STAMPFEN, vs. instampen, instooten.
EINSTAND, M. * -SRECHT, O. aanvaarding, v.; regt van
aanvaarding, O.
EINSTUNKERI4, va. met stank vervullen. * ...STECHEN,
va. in (lets) prikken, steken; stikken, doornaaijen, een
gat maken. "...STECKEN, va. insteken (een paal in
den grond ens.); in den zak steken ; (den deken) opsicken; gevangen zetten ; fig. (eene heleediging) verkroppen, verduwen. "...STEHEN, va. in eens koopers
regten treden; inslaan, borg zijn. * ...STEHLEN (sick!),
vrf. insluipen. * ...STEIGEN, va. instijgen, inklimmen;
ein Schiff -, scheep gaan, zich inschepen. "...STELLEN,
va. instellen, inzetten ; in bewaring leggen; (een paard)
op stal zetten ; fig. ophouden (met betalen ens.) ; staken, opschorten. SICH
vrf. zich laten vinden, verschijnen, komen. * ...STELLUNG. f. in bewaring geeing;
fig. ophouding, staking, opschorting, v. "...STICKEN,
instikkea. "...STIM3IEN, vn. mede-, to gelijk zingen ;
fig. instemmen, inwilligen. ‘...STIMMIG, a. et adv. eenstemmig (van eene enkele stem of overeenstemmend in
toon) ; eenstemmig, eenparig, eensgezind. -KEIT, f. eenstemmigheid, eenparigheid, eensgezindheid, v. * ...STIMMUNG, f. overeenstemming, inwilliging ; zamenstenzming, welluidendheid, v. "...STOPFEN, va. instoppen,
inproppen, stoppen. * ...STOSSEN, va. naar binnen
instooten, inslaan, inwrijven; instooten (door stooten
breken). * ...STREICHEN, va. instrijken, inwrijven; Geld

-, geld in den zak steken. "...STREUEN, va. in-, bestrooijen ; een strooisel maken (voor paarden). w ...STRICH,
rn. keep, v. -B, pl. tanden (in een slot), m. my.
* ...STRICKEN, va. mede inbreijen. * ...STiiCKEN, va.
een stuk inzetten. * ...STUDIR EN, va. (zijn rot ens.)
leeren, bestuderen. * ...STORM EN, va. instormen.
EiNsTuRz, m. vat, no. instorting, v.; den - drohen, drei•
gen in to storten, boutvvallig t n. * ...STuRZEN, vn.
instorten, invallen.
EINSTWEILEN, "...WEILIG, adv. onder-, intusschen, zoo
Lang tot, provisioneel, voorloopig.
EINSUDELN, va. bemorsen. * ...SYLBIG, a. eenlettergrepig.
"...TliGIG, a. van een dag, slechts den dog durende.
EINTAGSFLIEGE, f. haft, O. dagvlieg. v.
EINTAUCH EN,
indoopen, indompelen, insoppen.
va.
* ...TAUSCHEN, va. inruilen, verruilen. * ...THEILEN, va.
deelen, of-, verdeelen ; omslaan ; regekn. " ...THUN, v a. er
in doen. * ...ToNIG, a. eentoonig. -KEIT, f. eentoonigheid,
v. * ...TONNEN, va. in tonnen 7, in eaten doen, - storten.
EINTRACHT, * ...TR6CHTIGKEIT, f. eendragt, eensgezindheid, goede verstandhouding,eenstemmigheid,v .* ...TRUCHTIG, a. et adv. eendragtig, -lijk, in goede verstandhoudzng, eensgezind.
EINTRAG, m. nadeel, o. schade, v.;(i20)inslag,m. * -EN,
va. naar binnen dragen, indragen, inbrengen ; (120)
den inslag doorweven; fig. in-,opschrijoen,aanteekenen,
in rekening brengen ; opbrengen,opleveren,voordeel doen.
* -UNG, f. inschrijving ; opbrengst, v. * ...TRaGLICH, a.
et adv. voordeelig, winstgevend.
EINTR,:iNK EN, va. doornat maken, doorweeken; fig. betaald zetten. "...TRaUFELN, va. indroppen, indruipcn.
* ...TREFFEN, vn. aankomen; waar joist zijn; heantwoorden aan; vervuld worden, gebeuren ; nicht -,
nice vervuld worden, missen. * ...TREIBEN, va. naar binnen jagen, - drijven (het vee) ; inkloppen, inslaan (een
spijicer); invorderen (belastingen ens.) ; fig. (iemand)
in het naauw brengen, verstommen. * ...TRETEN, vn. et
a. in-, binnengaan,' binnentreden ; is-, opentrappen; fig.
een post-, eene bediening aanvaarden; opkomen. * ...TRICHT ERN, va. fig. inprenten.
EINTRITT, to. intrede, v. inkomen, o. ; aanvang, m. begin, o.; (101) intrede eener planeet in de schaduw eener
andere, v. * -SZIMMER, n. spreekvertrek, o. zijkamer, v.
EINTROCKNEN, vs. indroogen, inkrimpen; den Sehweiss
- lasses, het zweet laten opdroogen. * ...TROPFELN,
* ...TROYFEN; va. latest indruipen. * ...TROPFELUNG, f.•
indruiping, v. *...TUNKEN, va. indoopen, instippen.
"...11BEN, va. oefenen, (zich in iets oefenen). "...VERLEIBEN, va. inlijuen, invoegen. * ...VERSTUNDNISS, n.
veratandhouding, v. gemeen overleg, o. "...VERSTEHEN
(SICH), MIT EINEM EINVERSTANDEN SEIN, y r. met
'iemand in verstandhouding zijn, - onder eene deken
liggen. * ...VIER EN, va. vierhoekig maken, in een viervn. ingroeijen. "...WaGEN,
hock sluiten.
va. et n. tvegen en in een zak doen; bij het uitwegen
verminderen, inwegen. "...WAND, in. voy. EINIVENDUNG.
* ...WANDERN, vn. in,trekken als landverhuizer in een
ander land ; als reizend handeverksgesel bij een Baas
of meester week krijgen. * ...WANDERUNG, f. intrekking
in een land, v.
EINWaRTS, adv. binnenwaarts.
EINW5SSERN, va. inwateren. * ...WEBEN, va. inlveven, (ook
fig.). * ...WECHSELN, va. op-, inwisselen. * ...WEICHEN,
va. inweeken, in de week leggen. "...WEIHEN, va. inwijden, inzegenen; istivipen (in de verborgenheden van).
"...WEISEN; va. inleiden, invoeren (tot eene bediening
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ijzer, o. "-GEHALT, m. ijzergehalte, o. ijzerdeelen,
enz.), installeren. "...WENDEN, va. tegenwerpen, tegen
tizerachtige deelen, o. mv. "-GEW8LBE, n. " - LADEN,
inbrengen ; tegenspreken; eine Appellation -, (83) apm. ijzerkraam, v. -winkel, m. "-GIESSEREI, f. ijzerpeleren. "...WENDUZIG, f. tegenwerping; zwarigheid, v.;
gieterij, v. * -GRAD, n. ijzergraauw, 0. "-HALTIG, a.
- einer Appellation, (83) beroep op een hoogeren regter,
ijzerdeelen bevattende, ijzerhoudend. "-HAMMER, m.
0. "...wERFEN, va. naar binnen werpen, inwerpen, insmidshamer, m.; ifzerlt, v. -molen, m. "-HANDEL,
smijten, ingooijen ; omwerpen ; fig. tegenwerpen, tegenm. ijzerhandel, m. "-HaNDLER, m. koopman in ijzer,
spreken. "...wiCKELN, va inwikkelen; inbakeren (een
m."-HUTCHEN, n. (53) blaauw ijzerhoedje, o. monnikskind). "...wiEGEN, va. in slaap wiegen, (ook fig.) ; voy.
kap, v. "-H0TTE, f. ijzerhut, smederij, v. "-KITT, m.
EiNwaGEN. "...wiLLIGEN, va. inwilligen, bewilligen,
zwavel-, zaveraarde, v. "-KRamER, m. ijzerkramer,
toestemmen, toestaan. "...wiNDELN, va. bakeren, inbam. "-KUCHEN, m. ijzerkoek, m. oblie, v. "-FLATTRtkeren. "...wiNDEN, va. inwilckelen, invlechten. "...wiNf. ijzeren plant, v. " - SALE, 0. (90) ijzerzout, 0. "-SauRE,
TERN, vimp. winter worden. "...wiRKEN, va. et n. doorf. (90) ijzerzuur, 0. "-SCHIMmEL, n. ijzerschimmet,
vlechten, door-, inweven; fig. in -, op iets werpen.
m. ijzerkleurig paard, 0. "-SCHLACKE, f. ijzerschuim, o.
f. doorvlochten doorweven work, o. ; in"-SCHmIED, ni. ifzersmid, grofsmid, m. -E, f. smidse,
vloed, m. werking, v.
v. smidswinkel, m. "-SCHROT, n. ijzerschroot, o.
EINwCCUIG, a. eene week durende.
'-STAB,
m. staafijzer, v. "-wAARE, f. ijzerwaren, v.
"...wOHNER,
m.
EiNwOHNEN, vn. inwonen, wonen b;j.
my. "-wASSER, n. mineraal-, staalwater, V. "-wERK,
va.
• inwoner, m. -INN, f. inwoonster, V.
n. ijzerwerk, o. "-wuRz, f. (53) santorie, v.
ingraven, bedelven. "...wURF, m. tegenwerping, v.
EIS-ELATE, f. ijslandsche eend, v.
"...wUR&ELN, vn. wortel schieten, - vatlen, inwortelen,
EISERN, a. ijzeren, van ijzer ; fig. zeer stork, hard, on(oak fig.). "...zACKEN, va. intanden, inkepen.
buigzaam ; ongevoelig, onmededoogend ; (83) onverEN, va. inkepen, tandswijze uitsnijden. "...zaHLEN, va.
vreemdbaar, vast, onbewegelijk ; -er Brief, respijtbrief,
mede er onder tellen, - rekenen. "...zAFFEN, va. inEISFIScHEREI, f. visscherij onder het ijs met ijsnetten,
tappen ; door intanding ineenvoegen; inzetten.
v. *...GANG, m. voy. EISBRUCH. "...GEBIRGE. U. voy.
EN, va. omheinen. "...zEICHNEN, va. teekenen in, GLETSCHER. "...GRAU, a. zeer grijs (van ouderdom).
van binnen ; fig. aanteekenen in.
"...GRuBE, f. "...KELLER, m. ijskelder, rn.
EiNzEr.aimr, v. enkele, zelfstandige, o. eenheid, v. "-EN,
EISIG, a. van ijs ; ijzig ; met ijs bedekt.
pl. bijzonderheden, arzonderbjke omstandigheden, v. inv.
EISK ALT, a. ijskoud. "...KLuFT, f. scheur in het ijs, v.
ExNzELN, a. enkel, alleen, eemg ; afgezonderd, geschein.
"...KLUFTIG, a. door koude gespleten.
den. *-, adv. een voor een, bijzonder ; - Geld, kleinijszee, v. "...NETz, n. ijsnet, 0. "...rFAHL, m. ifsgeld, o.; - verkaufen, in het klein verkoopen.
m.
ijsslede,
v.
EiNzIEHEN, va. indoen; in-, binnenhalen, -trekken;
paal, ijsbreker, m. "...SCHLITTEN,
"...ScHOLLE, f. ijsschots, v. "...SCHUSS, m. schaats, v.
innjgen; naar zich halen, inzuigen; (de schouders)
"...SCORN, m. ijsspoor, v. *...voGEL, m. ijsvogel, m.
intrekken; fig. (geld) inmanen, innen, naauwer ma'...ZACKEN, "...zAPFEN, m. ijskegel, m.
ken ; integgen; aanhalen, verbeurd verklaren ; gevangen
EITEL, a. ijdel, nietig, vergankelijk; annul, vergeefsch ;
zetten ; ophouden, afschaffen; (lucht) inademen ; (zijne
verwaand, vol inbeelding; lonter, niets dan. '-BROT,
uitgaven enz.) inkorten, verminderen
(berigt) inwindroog brood (zonder hater). *-, adv. to vergeefs ; hasnen; (1d6) (de zeilen) inhalen ; die Pfeife -, fig. zoele
vaardiglijk. "-KEIT, f. ijdelheid, verwaandheid, dwaze
broodjes bakken. *--, vn. zijn intrek nemen, een hull
hoovaardij, inbeelding, v.
gaan hewonen. sick
vrf. intrekken, inzuigen. x--, n.
EITER, m. etter, m. materie, v. "-BEULE, "-BLATTER,
f. het naar binnen trekken enz. ; inf. etterbuil, V. -gezwel, 0. * - PLusS, in. ettering, veretadorning (der litchi), v. ; het naauwer maken of intering, v. "-FRASS, m. invretende etterwonde, v. "-ICHT,
leggen ; in-, afkorting; afschaffing ; invordering (vast
a. etterachtig. "-IG, a. etterig, venijnig. "-N, vn. ettepenningen); gevangenzetting ; verbeurdverklaring, v.
ren. "-STOCK, rn. dik ettervuil, o. "-ZIEHEND, a. rijpEiNziG, a. eenig ; - and allein, alleentijk.makend, ettergevend.
EiNzuG, m. intogt, m. inkomst, v.
ElwEISS, "...KLAR, n, eiwit, o.; ungekochtes -, wit van
EiNzwaNGEN, va. klemmen.
va. met goeen ongekookt ei;.eibereidsel (tot het zuiveren van wijn),o.
weld doen ingaan; dwingen in of aan to nemen.
EKEL, m. misselijkheid, waking ; wak, v. ; afkeer, tegenEIRUND, a. eirond, eivormig.
erregen, misselijk worden, een
zin, m. ; - bekoinmen,
EIS, n. ijs, o. "-BAHN, f. ijsbaan, v. *-BANK,f. ijsbank,
a. wars ; wnlgelijk, afkeeafkeer krijgen; walgen,
v. *-Intin, m. ijsbeer, m. "-BERG, m. ijsberg,
rig ; kiesch, vies. -"-HAFT, a. walgend, walgelijk.
"-BOCK, "-BREcHER, m. ijsbreker (paal om, de ijs"-HAFTIGKEIT, f. afkeer, m. waking, v. "-N, vimp.
schotsen of to weren), m. "--BRuCH, m. losbreking
walgen, tegenstaan, een afkeer hebben. "-NAME, in.
van het ijs, v.
EISEN, va. het ijs openhakken, doorijzen.
spot-, scheldnaam, m.
EISEN, n. ijzer, o. "-ADER, f. ifzerader, v. "-AMBIT,
EKLIPTIK, f. (101) zonneweg, m.
EKLOGE, f. herderszang, m.
f. ijzerwerk, 0. "-ARTIG, a. ifzerachtig. "-ARzENEr,
v.
ELASTICITaT, f. uitzetting, veerkracht, 6lastwiteit,
f. ijzerartsenij, v. "-BAHN, f. ijzeren weg, spoorweg,
In. "-BERGwERK, n. ijzergroef,-mjn, v. "-BESCHLAG,
"...TisCH, a. vedrkrachtig, elastiek, elastisch, •ekbaar.
plaatifzer,
o.;
verzinnsich
mit
dem
auflegen,
met
o.
"-BLECH,
o.
ijzerbestaq,
ELBOGEN, m. elleboog,
tes
den elleboog op (iets) leunen. "-HdKER, '-MUSKEL,
blik, tin, o. "-DRAHT, m. ijzerdraad, m. "-ERDE, f. ifzeraarcle, v. * - ERE, n. ljzererts, in. "-FARBB,
m. elleboogsknokkel, as. -spier, v. "-POLSTER, m. leunf. ijzerkleur, v. "-FEILICHT, n. ijzervijlsel, o. *-PEST,
kussen, 0.
f. sierlijkheid, v.
a. ijzerhard, ijzerwerk. "-FLECK, m. ijzervlek, -smet,
ELEGANT, a. sierlijk.
v. "-FRESSER, m. fig. snorker, windbreker, blaaskaak,
ELEGIE, f. klaagdicht, o.
m. "-FUNKE, f. ijzervonk, v. "-GANS, f. blok stagELEKTRICITST, f. elektriciteit, v. "-SMESSER, * - STRUGna,
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elektriciteitsmeter, -:drager,
M. "...TRISCH, a. elektriek, elektrisch. * ...TRISIREN, va. elektriseren. "...TRIBIRMASCHINE, f. elektriseermachine, v.
ELEMENT, m. hoofdstof, v. element, o. (ook fig.). "-STEIN,
M. zonnesteen, m. *-Artiscg, a. hoofdstoffelijk; eerstbeginnend. "-ARSCHULE, f. lagere school, v.
• 'LEND, 0. ellende, v. lijden; verhanningsoord, o. ; ballingschap, v. *-, a. et adv. ellendig, rampspoedig, mtge.
lukkig ; slecht, ondeugend ; gering, armzal.,g, ellendig ;
ellendiglijk, erbarmelijk, armhartiglijk.
rLENDTHIER. n. eland, M.
ELEPHANT, M. olifant, M.
ELEPHANTENAUSSATZ, m. melaatschheid, V. "...WITMER,
m. olifantsdrijver, M. "...GESCHREt, n. geloei van een
olifant, o. "...PAPIER, n. olifantspapier, 0. "...RUSSEL,
"...ZAHN, rn. olifuntssnuit, -land, m. *...zaHNE, in. pl.
onbewerkte olifantstanden, m. mv. elpenbeen, 0.
ELF, a. voy. EILF.
ELFENBEIN, n. elpenbeen, ivoor, 0. *-ERN, a. ivoren,van
ivoor. "-SCHWARZ, n. ivoorzwart, 0.
ELIXIR, m. elixir (drank), 0.
ELLE, 1. ELLENMASS, n. el; ellemaat, V.
ELLENBREIT, "...HOCH, "...LANG, a. eene el breed, - hoog,

lang; ler breodte

hoogte

lengte van een el.

ELLER, m. els, etzenboom, in.
ELRITZE, f. snort van grondeling, m.
ELSEBEERBAUM, M. lotusboom,m. "...BEEBE, f. lijsterbes,v.
ELSTER, AELSTER, f. ekster, V.
ELTERN, M. pl. voy. AELTERN.
ELYSUISCH, a. die -en Felder, de Elyzeesche velden.
ELYSIUM, m. Eden, paradijs, elisium, o.
EMAIL, n. brandverf, verglazing, v. ; glans,

M. "-LIREN,
va. brandschilderen, emailleren.
EMBRYO. nr. vrucht in de baarnzoeder, v.
EMIGRANT, tn. uitgewekene, landverhuizer, M.
EMINENZ, f. hoogwaardigheid, eminentie (titel), v.
EMPFANG, M. ontvangst, v. ; onthaal, o. j -EN, va. et n.

onlvangen; onthalen ; zwanger worden.
E3IPF5NGER, M. "-INN, f. onivanger, m. ontvangster, v.
"...lac'', a. vatbaar. -KEIT, f. vatbaarheid, v. "...Niss,
f. ontvangenis, v.
EMPFANGSCHEIN, m.

kwitantie, v. bewijs van ontvangst, o.

EMPFEHLEN, va. aanbevelen, aanprijzen. SICH
vrf. afscheid nemen. "...UNG, f. aanbeveling, aanprijzing ; groetenis, v. kompliment, o. -SSCHREIBEN, n. aanbevelingsbrie f, M. -SWURDIG, a. aanprijzens-, aanbevelenswaardig.
EMPFINDBAE, a. gevoelig, aandoenlijk ; lijdhaar. "-KEIT, f.
gevoeligheid, li)dbaarheid, v. * ...ELEI, f. gemaakte gevoeligheid, v. "...ELN, va. eene gemaakte gevoeligheid aan
den dag leggen, sentimenteel zijn. "...EN, va. gevoelen,

getvaar worden; gevoelig zijn, gevoel van iets hebben.
*....LICH, a. et adv. geeoelig ; teedergevoelig ; nzoeijelijk,
kitteloorig, korzelig ; gevoeliglijk. -KEIT, f. gevoeligheid,
v. teeder gevoel, o. ; smartelijke herinnering, v. "...SAM,
a. gevoelig, gevoelvol ; aandoenlijk, sentimenteel. -KEIT,
f. gevoeligheid, aandoenlijkheid, v.
EMPFINDUNG, f. gevoel, gevoelen, o.; aandoentng, v.
"-SLAUT, M. (98) tusschenwerpsel, o. *-sLos, a. gevoelloos. -IGKEIT, f. gevoelloosheid, v.
EMPOR, adv. omhoog, naar boren, opwaarts.
"-BLEIBEN, va. op zijne voeten staan bliken,;
fig. zich
staande houden. "-BRINGEN, va. bevorderen; stickten; doen bloeijen, opheffen ;. eene vlugt geven.
EmPfiREN, va. opstoken, opruijen, tot opstand verwekken,
oproerig maken; fig. ergeren, walgen. SICH
vrf. opstaan, muiten, oproerig worden. -D, a. tegen de borst

ENT.
stootend, ergerend, walgend. "...ER, M. belhamel,
muiteling, oproermaker, rebel, m. "...ERISCH, a.
oproerig, muitziek.
EMPORHALTEN, va. in de hoogte houden. "...HELFEN,
va. de hand bieden, to hulp komen, ophelpen. "...KIIICHE,
vn.
f. galerij eener kerk, v. zangkoor, o.
"...KOMMLING, m. opgeopkomen, zijn geluk mak‘z.
komene, m. gelukskind, 0. "...RAGEN, vn. van boren
uitsteken. "...SCHWINGEN (SICH), vrf. door eigene vlijt
zich verheffen, eene hooge • vlagt nemen. "...STREBEN,
va. pogingen doen om op to komen, - om greet to worden.
0.
EMPoRUNG, f. opstand, m. muiterij, v. oproer,
EMSIG, a. et adv. naarstig, vlijtig, ijverig. werlczaam ;
naarstigheid,
vlijt,
naarstiglijk, met ijver. "-KEIT, f.
werkzaamheid, v. ijver, m.
ENDABSICHT, f. eindoogmerk, 0.
ENDCHEN, n. eindje, endje, o.
ENDE, n. einde; putt, uiterste; einde, oogmerk, doel
wit; uiteinde, laatst oogenblik. o.; takjes er horens
van een herd, o. mv.; - gut, Alles gut, het einde kroont
het werk, einde good ulles good.
ENDIGEN, ENDEN, va. et n. eindigen, voleinden; nalaten, staken. SIGH vrf. eindigen, uitloopen op.
"...UNG, f. voleindiging, eindiging, v.
ENDIVIE, f. (53) andijvie, V.
ENDLICH, a. eindig, eindipend, beperkt, laatst. "-,
adv.
f. eindigheid,
eindelijk, ben laatste, tot slot. "-KEIT,
V.
a. eindeloos. "...REIM, fit. eindrijm, 0.
* ...SCHAFT, f. einde, o. afloop, uitslag, M. "...SYLBE,
f. eindlettergreep, v.
ENDUNG, f. (98) ui tgang, in. eindiging -, v. slotletters van
een wooed, v. My.
ENDURSACHE, I. eindoorzaak, v. "...URTHEIL, n. eindvonnis, o. eindbeslissing, v. "...VERK.ORZUNG, f. wegletting der laatste letter of lettergreep, v.
"...ZWECK,
rn. noel, oogmerk, doelwit, o. ; toeleg, m. bedoeling, v.
ENGAGIREN, va. verbinden ; overhalen, bewegen.
ENGBEINIG, a. krombeenig (van paarden).
a. uam - , engborstig. -REIT, f. aam - , engborstigheid, v.
ENGE, a. et adv. naauw, eng, beklemd, klenzmend ; bekrompen, digt ineengesloten ; in het naauw; - r Pass,
- r VVeg, engte, v. naauzve weg,m.*-, f. engte,nactuzote;
zeeengte, v.; enge weg, pas, in.; fig. verlegenheid ;
kommissie van onderzoek, v.
ENGEL, m. engel, M. "-REIN, a. zoo rein -, zoo onschuldig als. een engel. "-WURZ, f. (53) engelwortel,
m. angelika, v.
ENGLISCH, a. et adv. engelachtig ; engelsch ; op zijn engelsch.
ENKE, m. landbouwersknechtje, o. boerenknaap, M.
ENKEL, m. * - INN, kleinkind, 0. ; -zoon, m. - dochter, v.
* - , rri. engel van den voet, in.
ENTADELN, va. ontadelen; fig. onteeren. "...ARTEN, vn.
ontaarden. "...5USSERN (SICH), vrf. zich onthouden,
- berooven; afstaan, vervreemden, laten varen.
-UNG,
f. overgave van eigendom ; vervreemding, v. ; afstand,
m.
* ...BEHREN, va. ontheren, missen, derven. "...BEHRLICH, a. et adv. ontbeerlijk, overtollig, niet noodzakelijk. -KEIT, f. ontbeerlijkheid, overtolligheid,
V.
"...BEHRUNG, f. onlbering, derving, v. "...BIETEN, va.
ontbieden, laten weten. "...BINDEN, va. losmaken, ontbinden ; fig. bevrijden, verlossen ; verlossen (eene swangyre vrouw); des hides - , van den eed ontslaan.
"...BINDUNG, f. losmaking, bevrijding, v. ; ontslag, o.;
verlossing (eener zuangere vrouw), v.
- SKUNST, f.
vroed-, verloskunde, v. "...BLUTTERN, va. ontbladeren.
"...BLUDEN (SICH), vrf. zich verstouten, durven. *...BLi3SS-
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verlossen uit de gevangenis. * ... KLEIDEN, va. uit-,
va. ontblooten, (ook fig.). *...BLoSST, a. naakt,
ontkleeden. * ...KOMMEN, vn. ontkomen, ontgaan, ontbloot, ontbloot. *...BLosstiNG, f. ontblooting, (ook fig.), v.
snappen. * ...KORPERT, a. gescheiden ontboeid van het
vrf. zich onthouden, nalaten.
* —BRECHEN
ligchaum. *...ERUFTEN, va. verzwakken, ontzenuwen,
* ...BRENNBAREN, ...STOFFEN, va. (90) onontvlambaar
krachteloos maken. ...UNG, f. verzwakking, krachteloosmaken. * ...BRENNEN, vn. fig. ontvlammen. * ...BURDEN,
heid, v. * ...LADEN, va. ontlasten; ontladen, lossen....uNG,
va.
fig.
va. ontlasten, den last afnemen. * ...DECKEN,
f. ontlasting ; ontlading, uitbarsting, v. * ...LADER, M.
ontdekken,
en ba re n, verklaren, opsporen. * ...DECKER,
uit-,
ontlader; (13) geleider, M.
m. ontdekni., m. "—DECKUNG, f. ontdekking, openENTLANG, prep. langs.
baarmaking, v.
ENTLARVEN, va. ontmaskeren. * ...LASSEN, va. afscheid
jonge eendvogel, m.
ENTE, f. eend, v. ; junge
geven, afdanken, ontslaan; ontbinden ; vrij maken (een
ENTEHREN, va. onteeren, lasteren, schenden ; (eene
slaaf enz.) ; (van een eed) ontslaan. * ...LASSUNG, f. afmaagd) onteeren, schofferen. * - D, a. onteerend. * ...EHRT,
scheid, o. afdanking ; vrijmaking, v. -SSCHREIBEN, n.
a. onteerd; geschandvlekt. "...EHRUNG, f. eerrooving,
brief van terugroeping, recredentiebrief, m. * ...LAUBEN,
schande, oneer; schending ; onteering, v.
va. afbladeren. "...LAuFEN, vn. ontloopen, ontsnappen,
ENTENHAUS, D. * ...HUTTE, f. * ...FANG, M. eendekooi,
ontvlugten,
zich wegpukken, wegloopen ; ein - er, weggeV. - vijver, m. eendefluitje, kwakkelfluitje,
loopene, vlugteling, weg-, overlooper, in. * ...LEDIGEN, va.
o. ; lokvogel, m. * ...SCHNABEL, no. heelmeesterstangetje, O.
vrf. zich kwijten. •..IING, f.
bevrijden, ontslaan. SICH
ENTERBEN, va. onterven.
ontstag, o. bevrijding, V. * ...LEGEN, a. verafgelegen.
ENTERHAKEN, M. (126) enterdreg, v.
-HEIT, f. verte afsland, m. * ...LEHNEN, va. of-, ontleeENTERICH, ENTRICH, M. waard, m. mannetjes eend, O.
nen. "...LEHNER, no. af- ,ontleener; borger, no. "...LEIBEN,
ENTERN, va. (126) enteren, aan board klampen, aanvrf. zich om het leven brengen.
va. dooden. SICH
klampen, vastklampen.
...UNG, f. vermoording, v. * ...LOCKEN, y,a . fig. aftrooENTFAHREN, vn. ontvaren, ontvallen, ontglippen.
nen, ontlokken. * ...M ANNEN, va. onimannen; lubben.
vn. ontvallen;, ontschieten; est entfiel ihm der
* ...HASTEN, va. ontmasten. * ...MUTHIGEN, VR. ontmoeMuth, de cooed ontzonk hem. "...FALTEN, va. ontpooidigen. "...NEHMEN, va. ontnemen; fig. (uit gevaar) red(SICH),
jen, ontfronsen; fig. ontvottwen.
den ; (36) trekken, afgeven (op iemand). * ...NERVEN, va.
vrf. verbleeken, besterven, van kleur veranderen. " ... FERNontzenuwen, verzwakken. "...RaTHSELN, va. ontknoopen,
vrf. zich verwijderen;
EN, va. verwijderen. SICH
oplossen, ontojferen. "...REISSEN, va. ontscheuren, ontafwijken van. * ...FERNUNG, f. verwijdering, verte, v.
rukken, bevrijden.
afstand, m. ; aftvezigheid, v. ; (9:2) achtergrond, m.
ENTRICH,
M. waard, woerd, mannetjes-eend, on.
verschiet, O. * ...FESSELN, va. ontkluistervn, bevrijden.
ENTRICHTEN, va. betalen, voldoen. * ...RIEGELN, va. ont* ...FIEDERN, va. de vederen uittrekken. * ...FL AMgrendelen. * ...RINNEN, vn. ontvlugten, ontsnappen,wegMEN, va. ontvlammen. "...FLEISCHEN, va. ontvleeschen.
loopen. "...RONNEN, p . et a. weggeloopen, voortvlugtig.
* ...FLEISCHT, a. ontvleeschd. "...FLIEHEN, vn. ontvlug* ...RUNZ ELN, va. •ontrimpelen. * ...RiiSTEN, va. belgen,
ten. * ...FLIESSEN, vn. ontvlieten, ontvloeijen. * ...FREMDvertoornen.
SICH
vrf. boos -, toornig worden. * ...RnSTET,
EN, va. ontvreemden, afhandig maken.
a. boos, vertoornd, gebelgd. * ...SAGEN, 'va. ontzeggen,
va. schaken, wegvoeren; stolen (kinderen). * ...FUHRER,
verzaken, verloochenen, (van iets) afstaan.
M. schaker, in. * ...FUHRUNG, f. schaking, ontvoeENTSATZ, M. ontzet (eener stad), O.
ring, v. menschenroof, m.
houden, verENTSCHfiDIGEN, va. schadeloos stellen,
ENTGEGEN, prep. et adv. tegen, tegengesteld, strijdig.
goeden. "...SCHADIGUNG, f. schadeloosstelling, -houding,
"-GEHEN, * •KOMMEN, vn. te gemoet gaan, -komen.
vergoeding, v. * ...SCHEIDEN, va. beslissen, bepalen, uit* -GESETZT, a. tegengesteld, strijdig. * - HALTEN, *-SETZspraak doen. * ...SCHEIDEND, a. et adv. beslissend; (22)
EN, *-STELL EN, va. tegenstellen, -werpen; vergelijhagchelijk, kritiek. *...scHEIDurra, f. beslissing, uitken. "-STELLUNG, f. tegenkanting, v. bezwaar, o. tespraak, v. - SEID, M. (83) beslissende eed, M. -SPUNKT,
genbedenking, oppositie, v. "-HANDEL N, va. overtreon. (22) beslissingspunt, o. krisis, v. * ...SCHLAFEN, vn.
den. "-SEHEN, va. to gemoet zien, verwachten. .* - STELontslapen, (ook fig.), sterven. * ...SCHLAGEN (sloth), vrf.
LUNG, f. tegenstand, m. tegenstelltng, tegenkanting,
zich ontdoen, - bevrijden; sich der Sorgen - , de zoraankanting, oppositie, v. verzet, O.
gen verbannen.
* ...SCHLEIERN, va. ontsluzjeren.
ENTGEGNEN, vn. antwoorden, te gemoet voeren. * ...GEH* ...SCHLIESSEN (SICH), vrf. besluiten. * ...SCHLIESSUNG,
EN, vn. ontgaan, ontsnappen ; ontwijken. * ...GELT, n.
f. besluit, O. * ...SCHLOSSEN, a. et adv. beraden, moedig ;
ohne
zonder belooning. "...GELTEN, vn. ontgelden,
stoutmoediglijk. -HEIT, f. beradenheid, kloekmoedigheid ;
vn. ontde straf dragon, (er voor) boeten.
koenheid, v. * ...SCHLUMMERN, vn. insluimeren, instapen;
glijden,ontglippen. "...GLIMMEN, vn. ontglimmen.
fig. sterven. * ...SCHLUPFEN, vn. ontsnappen, ontglzjden,
...HAAREN,
*
*
...HALFva.
ontgorden.
va.
ontharen.
TEN,
ontglippen.
TERN, va. onthalsteren. ....HALTEN, va. bevatten, inENTSCHLUSS, M. besluit, o.; seinen - fassen, een besluit
vrf. zich onthouden. * ...HALTSAM, a.
houden. SICH
nemen.
ingetogen, matig, onthoudend. -KEIT, * ...HALTUNG, f.
ENTSCHULDIGEN, va. ontschuldigen, verontschuldigen,
matigheid, onthouding, ingetogenheid, v. * ...H AUPTEN,
vrf. sich lassen; zich verontva. onthoofden, onthalzen. * ...HEBEN, va. ontheffen, ontverschoonen. SICH
schuldigen, verschooning vragen; zich laten exuseren ;
slaan, kwijtschelden. va. ontheiligen, ontzu verschoonbaar. f. ont-, verontschuldiging,
wijden, bezoedelen. "...HULLEN, va. onthullen, ontsluijeverschooning, v.
ren, (ook fig.); ontwikkeien.
ENTSEELT, a. ontzield, levenloos ; gestorven, verscheiden.
ENTHVSIASMUS, m. geestdrift, v. * ...SIAST, M. ijveraar,
ENTSETZEN, va. ant-, afzetten; ontzetlen (eene stad).
geestdrijver, M. -ISCH, a. et adv. verrukt, opgetogen ;
vrf. ijzen, schrikken. *-, n. ijzing, ontsteltenis,
in geestdrift.
SICH
v. schrik, m. *...ricH, a. et adv. verschrikkelijk, tjseENTJUNGFERN, va. ontmaagden. * ...KERKERN, va. ontslaan
EN,
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lijk, ontzettend, wonderbaar; zeer, op eene verschrikkelijke wijze. "...UNG, f. of-, ontzetting, v.
ENTSIBGELN, va. ontzegelen. "...SINKEN, vn. ontzinken.
* ...SINNEN (BICH), vrf. zich herinneren.
va. fig. smeden, brouwen. SICH
vrf. opkomen, ontstaan. * ...SPRECHEN, vn. beantwoorden, overeenkomen.
"...SPRIESSEtt, vn. ontspruiten; fig. ontstaan; voortkomen, afstammen. * ...SPRINGEN, vn. ontspringen, ontkomen; ontsprzngen, voortkomen, voortvloeijen. * ...SPROSSEN, p. et a. ontsproten, afgestamd, afkonzstig. * ...STALTET, p. et a. mismaakt, misvormd.
* ...STEHEN, vn.
ontstaan, voortkomen, gebeuren; voortvloeijen.
n.
...UNG, f. begin, o. oorsprong, m. ; afkomst; vorming, v.;
in - eines Bessern, b:j gebrek van beter. * ...STEIGEN,
vn. opstijgen uit. * ...STELLEN, va. mismaken, verminken,
misvormen, ontsieren, verdraaijen.
* ...SaNDIGEN, va.
ontzondigen. * ...THRONEN, va. onttroonen. "...i1BRIGEN,
va. sparen, overhouden; vrijlaten, verschoonen.
KERN, va. ontvolken. * ...WACHSEN, vn. ontwassen (te
groot
te oud worden voor). * ...WAFFNEN, va. ontwapenen. "...WaSSERN, va. (90) van slum reinigen. .
ENTWEDER ODER, C. Of, of; het zij, of.
ENTWEICHA, vn. ontwijken, ontvlugten. * ...wEIHEN, va.
ontwijden, ontheiligen ; einen Priester -, van het priesterambi ontzetten. ...UNG, f. ontwijding, ontheiliging ;
afzettinq van een priester, v. * ...WENDEN, va. ontvreemden, afhangig maken. * ...WERFEN, va. ontwerpen, opstellen; (92) schetsen ; met krijt teekenen. * ...WICKELN,
...UNG, f.
va. fig. ontwikkelen, verklaren, ontvouwen.
ontwikkelinq, v. eznde, o. ontknooping, v. * ...WINDEN,
va. ontwringen. * ...WIRREN, va. ontwarren. * ...WISCHEN,
vn. ontsnappen. *...WOHNEN, va. ont-, afwennen; (een
kind) spenen. "...WoHNT, * ...WOHNT, p. et a. ontwend,
niet meer gewoon. "...WOHNUNG, f. ontwenning, v.; het
spenen (van een kind). "...WoLKEN (SICH), vrf. optrekken, better worden (van de lucht). "...WoLKT, a. helder, ontwolkt.
ENTWURF, M. ontwerp, voornemen; ontwerp, o. schets, v.
bestek, opstel, klad. o. ; afteekening, afschaduwing, v.
ENTWURZELN, va. ontwortelen. * ...ZAUBERN, va. onttooveren. "...ZIEHEN, va. onttrekken, ontnemen, berooven,
vrf. zich onttrekken.
besnoeijen, afkorten. SICH
...UNG, f. onttrekking, berooving ; aftrekking, afkorting,
v. * ...ZIFFERN, va. ontcijferen, verklaren. * ...ZuCKEN,
va. verrukken, bekoren, verblijden, in verrukking -, in
n. * ...ZaCKUNG, f. verrukking,
geestdrift brengen.
opgetogenheid, blijdschap, geestvervoering, •v.;
zum -D, a. verruk(schiin etc.), verrukkeljk, overheerlijk.
kend, bekoorlijk. "...ZiICKT, a. verrukt, opgetogen.
ENTZuNDBAR, *...ZUnDLICH, a. ontvlamhaar. * ...ZUNDEN,
va. ont-, aansteken; ontvonken, ontvlammen, (ook fig.).
vrf. in brand geraken. *...zfiNDuNG, f. on,SICH
vlamming ; (22) ontsteking, v. brand, in.
ENTZWEI, adv. in tweeen verdeeld ; aan -, in stukken
oneenigheid
(gebroken enz.). "-EN, va. tweedragt
vrf. oneenig worden, de vriendschap
stichten. SICH
breken. "-UNG, f. oneenigheid, v. twist, M.
ENzIAN, in. (53) gentiaan, v.
PIIENIERIDEN, f. pl. sterrekundige tafels,v. mv .; dagboek,o.
EPHEU, m. (53) eiloof, klimop, o.
EPIDEMIB, f. heerschende
besmettelijke ziekte, v.
"...MISCH, a. heerschend, besmettelijk.
vinEPIGRAMa1, n. puntclicht, 0. ; spotternij, v. bitse
hevige
scherpe uitval, m. "-ATISCH, a. henige
kelend, scherp ; als een puntdicht.
111. epikurist, teellustaing, r.

vallende ziekte, v. *...TISCH, a. met de
vallende ziekte behebt.
EPISCH, a. tot het heldendicht behoorende.
EPISODE, f. tusschenverhaal, o. neven-, tusschenhandeling,v
EPISTEL, f. epistel, brief, m. ; die - lesen, kapittelen,
doorhalen.
EPOCHE, f. tijdstip, O.
EPPICH, m. (53) eppe, v.
ER, pron. hij.
ERACHTEN, va. meenen, oordeelen, gelooven, denken,vern. wines -s, mijns bedunkens.
trouwen, vermoeden.
ERARBEITEN, va. door arbeid verwerven.
ERBADEL, no. erfelijke adel, in. "—AMP, n. erfelijk
m. erfdeel, o. -portie, v. * ...BEambt, O.
AMTE, m. erfelijk ambtenaar, m.
vrf: zich erbarmen, - ontfermen.
ERBARMEN
*-, n. * ...BARMUNG, f. aeernis, erbarming, ontferming,
v. medelijden, mededoogen, o. barmhartigheid, v.
"...BARMER, m. ontfermer, erbarmer, m. * ...BaRMLICH,
a. et adv. erbarmelijk, jammerlijk, ellendig, -lijk. -KEIT,
f. ellende, ellendige daad, v. - staat, m. "...BARUUNGS...WEItTH, ...WORDIG, a. meVOLL, a. nzedelijdend.
delijdenswaardig.
ERBAUEN, va. bouwen, opbouwen, stichten ; fig. (door zedelessen of goede voorbeelden) stichten. SICH vrf. fig.
gesticht zijn, - worden. * ...ER, no. -INN, f. bower,
stichter, stichtster; grondlegger, -legster, rn. v. *...Licx,
f. bowing, stichting ; fig.
a. et adv. stichtelijk.
• stichting, opwekking (tot het goede), v.
ERBBEGRUBNISS, n. erfelijk graf, familiegraf, O.
ERBE, m. ERBINN, f. er fgenaam, m. en v. *-, n. erfdeel, O.
ERBETEN, vn. beven, sidderen.
ERBEIGEN, a. erfelijk, vrij van leenregt. *...EfNiauNG,
f. erfelijke vereeniging, v. * ...EINSETZUNG, f. benoeming
van een erfgenaam, v.
ERBEN, va. et n. erven; (van ziekten) overslaan; auf
einen -, door erfenis toevallen.
ERBETEN, * ...BETTELN, va. door gebeden -, door bedelen
verkrijgen. "...BEUTEN, va. als buitverwerven,veekrijgen.
ERBFaHIG, a. erfgeregtigd, erfbevoegd; hevoegd om op te
volgen. * ...FALL, no. toevalling door erfenis, v. erlregt,
O. "...FaLLIG, a. door erfenis toegevallen. "...FEHL ER,
M. erfelijk gebrek, gebrek aan een geslacht eigen,
o.
* ...FEIND, M. gezworen vijand, no. * ...FOLGE, f. erfop,
volging, v. * ... F ■ IRST, rn. erfprins, no. * ...GENOSS, m.
-drg, f. mede-eregenaanz, tn. en v. n. schurft,
kwaad zeer, O. * ...GRUND, m. * ...GUT, n. erfgrond,
-goed, O. * ...HEHR, ni.errezitter,"m. * ...HULDIGING.
f. eed van getrouwheid (aan erfelijke vorsten), no.
ERBIETEN (SICH), vrf. zich aanbieden. *-, n. * ...UNG, f.
a. gedienstzg, williq.
aanbiediNg, v.
ERBITTEN, va. afbidden; s'ch - lassen, zich laten beweyen, - verbidden. "...BITTERN, va. verbitteren. "...BITTLICH, a. verbiddelijk.
m.
ERBKAUF, M. ozzherroepelijke verkoop (voor eeuwig),
erfkoning, on. * ...KoNIGREICH, n. erfovererkoningrijk, 0. * ...KRANKHEIT, f. aangeerfde
vende ziekte, v. * ...LAND, n. er/land, -goed, O.
ERBLASSEN, * ...BLEICHEN, vn. verbleeken ; fig. sterven.
ERBLASSER, m. * -INN, v. testanzezztnzaker, no. -maakster,
v. * ...LEHEN, n. erfleen, o.
a. et adv. erfelijk.
-KEIT, f. erfelijkheid, v.
ERBLICKEN, va. zien, gewaar worden, ontwaren.
f. gezigt, o.
Vn. blind worden.
ERBLUDEN (SICH), vrf. durven, zich verstouten ,moed semen.
ERBLOS, a. onterfd, zonder erfgenanzen, kinderloos;
EPILEPSIE, f.

gramstorig maken ; - worden. * ...BOST, a. gramstorig.
* ...Bt1TIG, a. - sein, gedienstig
willig zijn.
EBBPACHT, m. erfpacht, v. erfleen, o. *...PRINZ, M. -ESSINN, f. erfprins, m. erfprinses, v.
vrf. overgeven, braERBRECHEN, va. openbreken. SICH
ken. -, o. braking, v. * ... BRECHUNG, f. het in-, Opbreken, o. braak, in.
ERBRECHT, n. erfregt, regt van opvolging, o. * ... REGISTER, * ...ZINSRBGISTER, n. kadaster, o. * ...SCHA DEN,
m. aangeerld gebrek, O. * ...SCHAFT, f. erfenis, v.
* ...SCHUTZUNG, f. (83) waardering (schatting eener nalatenschap), v. * ... SCHICHT, * ... THEILONG, f. verdeeling
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ERA
macben, onterven. * ...NEHMER, M. seine Erben and
(83) de gezamenlijke erfgenamen.
vrf.
ERBORGBN, va. afborgen. * ...BOSEN, va. SICH

m. ....Nuss,

v. aardaker, m. -foot, v. * ...PECH,
n. jodenlijni, -pek, o. *...POL, m. aspunt, o. pool, v.
* ...RAUCH, m. (53) duivekervel, v. * ... REICH, n. aardrijk, u. grond, m.
ERDREISTEN (sicH), vrf. durven, zich onderstaan, zich
* ... DROSSverstouten, het waren, den moed hebben
ELN, va. worgen, vertvorgen. * ... DRuCKEN, va. smoren,
verstikken, dood drukken.
ERDSCHANZE, f. aarden bolwerk,* 0. * ...SCHNECKE, f.
naakte slak, v. * ... SCHw AM31, in. (53) pculdestoel, m.
kampernoelje, v. duivelsbrood, o. "...SpINNE, f. (72)hoozwagen, langpoot, at. herdersspin, v. * ... SPITzE, f. (1)
uithoek, m. voorgehergte, o. "...STRICH, m. lucht-, weverkalte
reldstreek, v. ; der heisse
getassigte
zengde gemaligde koude of bevrozene luchtstreek.
ERDULDEN, va. lijden, dulden, verdragen, uitstaan, ond.:rgaan, doorstaan. "...DuLDUNG, f. lijden, o. smart, v.
ER,Dw ALL, in. * ... WERK, n. terms, verheven aardwerk,
o. "...wEIHRAUCH, in. (53) veldcipres, v. hoe langer
hoe liever, 0. * ...wINDE, f. windas, o. ; narcisbloem, v.
*...wuRn, tn. aardworm, oh. pier, v. * ... ZIRKEL, m.
(1) cirkel van den aardbol,
* ...zUNG 13, I. landtong, v.
EREIFERN (SICII), vrr. zich moeijelijk maken, kwaad
worden. fr... Et FE RUN G, f. drift, oploopendheid, v.
* ...EIGNEN (SICH), vrr. gebeuren. "...EIGNISS, n. gebeurtenis, v. geval, o. * ... EIL EN, va. inhalen, achterhalen.
ER EMIT, In. heremiet, kluizenaar, in.
ERERB EN, vs. door e•lenis verkrijgen; verkrijgen. * ... FAHREN, va. berigt krijg en, - hebben, vernernen, hooren,
gewaar worden; onde•vinden, ervaren ; uitstaan. -, a.
ervaren, bederven. * ... FAHRUNG, *.. FAHRENHEIT, f .
ondervinding, v. ; is - bringen, lee•en, kennis van
jets verkrijgen. -SARZT, m. geneesheer zonder theorie,
m. * ... FECHTEN, va. het er door halen (door vechten
ens.) ; (de overwinning) behalen.
m. -INN, f.
ERFINDEN, va. uitvinden, verzinnen.
uitvinder, m. uitvindster, v. * ... ERISCH, * ...SAM, a.
vindingrijk, vernuftig, schrander, geeslig, kunstiglijk
uitgeclacht. f. uitvinding, v.; verdichtset, O.
* ...UNGSKR AFT, * ...SAMKEIT, f. vernuft, o. vindingsgeest, in. genie, o. "...UNGSREICH, a. rijk vruchthaar in uitvindingen.
ERFLEHEN, va. afsmeeken, afbidden.
ERFOLG, m. gevolg, o. uitkoinst, v. uitslag, m. * - EN,
tn. volgen, voortvloeijen, ontstaan.
ERFORDERLICH, a. noodig, noodwendig, vereischt, noodzakelijk; -en Falls, des noods, des noodig, als het
noodig is "...FORDERN, va. vereischen, vorderdn. * ... FORDERNISS, n. vereischte, o. noodzakelijkheid, v. "...FORDERUNG, f. eisch, as. vereischte, o.
ERFORSCHEN, vs. onderzoeken, nit-, navorschen, doorg onden. * ... FORSCHER, m. doorgronder, onderzoeker,
m. * ... FRAGEN, va. uitvragen ; bevragen. "...FRECHEN
(sicH), vrf. zich onderstaan, zich verstouten, de onbeschaamdheid -, den moed hebben. "...FRET:TEN, va.
vrf. verheugen, verhlijden, vermaken ; zich
SICH
verheugen, - verblij d en ; genieten. "...FREULICH, a. verblipend, verheugend, heugelijk, aangenaatn. * ... FRIBBEN, vn. bevriezen; dood vriezen. * ... FRISCHEN, va.
vrf.
ververschen, verkoelen, verkwikken, laves. SICH
zich ververschen, - verkoelen. -D, a. ververschend, verkoelend. * ... FROREN, p. et a. bevroren. * ...FiiLL EN, va.
fig. vervullen, nakomen, volbrengen. *...FOLLuNG, f.
volbrenging, uitvoering, vervulling, v. ; in - gehen,
vervuld worden.

eener erfenis, boedelverdeeling, boedelscheiding, v.
* ...SCHLEICHER, m. behendige insluiper in eene erfenis, m. *...scHoss, m. grondbelasting, -rente, v.
ERBSE, f. evict, v. * - NSTROH, n. erwtenstroo, o. * - NSUPPE,
janhen, in.
f. erwtensoep, v. *-NziiHLER,
ERBSTOCK, n. erfstuk, o. * ...SUNDE, f. erfzonde, v.
"...THEIL, m. erfdeel, a. * ... VERBRUDERUNG, f. erfelijke vereeniging, v. * ... VERM5CHTNISS, n. legaat, o.
* ...VERTRAG, m. verdrag, vergelijk (wegens eene erfenis),
O. * ...ZINS, nh. er,cijns,
ERDACHSE, f. as der aarde, v. * ...APFEL, m. aardappel,
m.
f. soort van aarde, v. '...ARTIG, a. aardachtig. * ... BARN, f. loopbaun der aarde, v. * ...B ALL. to.
aardbol, -kloot, m. * ... BAU, nh. onderaardsch gewelf, o.
haag
* ...BBBEN, n. aardbeving, v. "...BEERBAUM,
appelboom, m. * ...BEERE, f. aardbez-,ie, v. * ... BEERPFLANzE, f. aardbezieplant, v. k ...BESCHREIBER,
* ...KUNDIGE, m. aardrijksbeschrijver, - kundige, oh.
* ...BESCHREIBUNG, * ...KUNDE, f. aardrijksbesehrijving,
-kunde, v. "...BIRNE, f. (soon van) aardappel, m.
* ...BODEN, rn. aardbodem, oh. aardrijk, o. grond, in.;
dem - gleich, gelijkgronds. * ...BOHRER, oh. steekboor,
v. drilifzer, O. "...BRAND, m. onderaardsch vuur, o.
ERDB, f. aarde, v.; grond, m. land, a ; wereld, v.
ERDEICHEL, * ...MANDEL, f. aardaker, n1. wi/i, v.
ERDEN, 1RDEN, a. aardsch, aarden, van aarde.
ERDENG B, f. landengte, v.
ERDENGUTER, n. pl. aardsche tijdelijke goederen, o.mv.
ERDENKEN, va. bedenken, verzinnen, uitvinden ; das hat
er erdacht, dat is zijne uitvinding. "...LicH,a. denkbaar.
ERDERSCIVITTBRUNG, t'. aardbeving, v. * ... FALL, in. inzakking der aarde, v. * ...FARBE, v. aardkleur, v.
aardkleurig. "...FARBEN, a. "...FLACHS, m. steenvlas, o.
asbest,
m. aardvloo, v. * ... GINGE, in. pl.
onderaardsche gangen, m. my. ; mijngangen, -takken,
m.mv. - aders, v. mv. m. * ... MaNNCHEN, n.
aardgeest, m. aardmannetje, o. k ...GELB, n. et a. gele
oker, m.; okerkleurig. * ...GESCHOSS, n. onderste verdieping (gelijkvloers), v.
n. groen krijt, o.
"...GiiRTBL, m. aardgordel, m. luchtstreek, v. "...HA LTIG,
BRDICHT, a. aardsch ; aardachtig. r ...HAUFEN,
hoop aarde, m.
ERDICHTEN, va. uitvinden, verzinnen, verdichten. "...ET,
a. verdicht, verzonnen. * ... UNG, f. verdichtsel, o.
ERDIG, a. van aarde, aarden.
ERDKLOSS, oh. "...SCHOLLB, f. kluit - , v. klomp aarde, m.
*...KOHLB, f. steenkool, v. "...KREIS, in. * ...KUGEL, f.
aardbol, -kloot, m. * ... MESSER, m. aardmeter; landmeter, m. * ... MESSKUNST, f. landmeetkunde, v.
m. (143) Ilodderniijn, tomk;st, v. * ...NiiHE, f.
(101) stand eener planeet het digest bij de aarc'e, ERGaNZEN, va. bet onbrekende bijvoegen,

aanvullen,
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-,volledig maken,kompleteren; rekhtteren (krijgsyolk) ; herstellen, verbeteren. * -D, a. aanvullend. * ...UNG,
f. aanvulling, v. bijvoegsel, 0.; herstelling, vergoeding,
verbetering, v. -SSTUCK, 0. aanhangsel, aanvulsel, o.
bijlage, v.
FRGATTERN, va. door list meester worden van.
EAGEBEN •vrf. zich overgeven, - onderwerpen;
zich wijden aan, zich toeleggen op ; zich overgeven (aan
ondeugden); gebeuren; hieraus ergiebt zich, hieruit
blijkt, - volgt.
p., a. et adv. overgegeven, genegen,
gehecht, verklee fd; onderdanig, - lijk. "-HOOT, f. volkontene
overgeving, eerbiedtge gehecht heid, - genegenheid, - held e,v
* ...HISS, n. uilkomst, v. resultant, o.
f. onderwerping, onderdanigheid, gehoorzaamheid, gelateaheid, v.
ERGEHEN, vn. fig. uitgaan, afgelcondigd worden. *-,
vimp. (wel of kwalijk) gaan, varen;
'assert, laten
uitgaan, - afkondigen; sich - 'asset', lijden,verdragen,
uitstaan. "-, (GESCHEHEN), gebeuren; sich itn Freien
een luchtje scheppen.
ERGEIZEN, va, door gierigheid verkrijgen, - verwerven.
ERGIEBIG, a. rijk, vruchtbuar, overvloedig. "-KEIT, f.
overvloed, m.
ERGIESSEN, va. uitgieten, uitstorten. sicH
vrf. zich
uitstorten, overladen, overst•oomen, zich ontlasten, verspreiden; fig. (zijn hart) uitsi .orten. "...GIESSUNG,
f. overstrooming, uitstorting ; fig. uitboezeming (des harten), v.
va. fig. ontgloeijen. "...GOTzEN,va.
vermaken, verlustigen. SICH
vrf. zich met iets verlustigen. * -D, *...GiiTzLickr, a. vermakelijk, verlustigend. -KEIT, *...oilTzuNG, f. vermaak, o. verlusliging,
uitspanning, vrolijkheid, v.
ERGRAUEN, vn. grijs worden. * ...GREIFEN, va. grijpen,
vatten, aangrijpen, aantasten, aanpakken; vatten, gevangen nenzen; fig. (een gevoelen) aannemen, kiezen.
f. bemagtiging, gevangenneming,v.
vn. toornig
woedend worden. "...GRUBELN, va. door
nadenken verzinnen. "...GRONDEN, va. peilen, toetsen,
onderzoeken, navorschen, doorgronden.
ERGUSS, m. uitstorting, v.
ERHABEN, a. hoog, verheven, verhoogd ; fig. hoog, verhe'pen, voortrerelijk, edel, subliem; gedreven, verheven
(beeldwerk),
f. hoogte, verhevenheid, (ook fig.), v.
ERHALTEN, va. ontvangen, bekomen, verkrijgen, verwerven; behalen; bewaren, behouden, handhaven, onderhouden; voeden; staande houden. SICH
vrf. zich
zelven tewaren, frisch en gezond blijven; zich handhaven ; zich staande houden; den kost winnen. "...ER,
m. -INN, f. behouder, behoeder, -ster, bewaarder,-ster,
m. v. "...UNG, f. verwerving, verkrzjging, erlanging ;
bewaring, v. behoud, o. handhaving, v. ; onderhoud, o.
-SBRILLE f. konservatie-bril, v.
ERHANDELN, va. inkoopen, door handelen of dingen verkrijgen. * ...HENGEN (SICH), vrf. zich ophangen.
"...HARREN, va. afwachten. * ...HARTEN, vn. hard worden. "...H5RTEN, va. fig. bewijzen, bevestigen, betuigen.
...UNG, f. bewijs, blijk, o. bevestiging, v. "...HASCHEN,
va. vangen, inhalen, krijgen, vatten.
ERHEBEN, va. verhoogen ; opligten ; fig. verheffen, roemen, opvijzelen; bevorderen; doen afsteken, - uitkomen; (geld) innen. SICH
vrf. opkomen (van den
wind); trotsch zijn. "...LICH, a. et adv. gewigtig, van
belang ; adftmerkelijk; zeer reel. -KEIT ; f. belang, gewigt, o. '...UNG, f. opbeuring ; verhelling ; inzameling;
oprigting, v. ; opgang, oh. trede, v.
ERHEIRATHEN, va. door trouwenverkrijgen. * ...HEISCHEN,
va. eischen, vereischen. "...11E/TERN, va. ophelderen;

opgeruimd maken.
fig. weder
vrf.
weder opgeruimd worden.
va. ter dege stovn. klaarlijk blijken. * ...IIELLEN, va. verlichten.
Icon; es erhellet daraus, het blijkt daaruit. * ...HENKEN
(SICH), vrf. zich verhangen. "...HEUCHELN, va. door
huichelar•j verkrijgen. "...HITzEN, va. verhitten, heel
maken. SICH
vrf. warm -, driftig -, toornig worden.
* ...HOBEN, p. et a. verhoogd, verheven. "...118HEN, va.
verhoogen; aanhoogen ; fig. verheffen, vergrooten; (den
prijs enz.) verhoogen. "...116HUNG, f. verhooging ; verheffing ; vermeerdering, v. -SZEICHEN, n. (109) kruisje
voor eene noot, 0.
ERHOLEN (SICH), vrf. herstellen, weder opkomen, bekomen, weder gezond worden : zich vermaken,verad'enten,
uitrusten; zijnen geest eenzge uitspanning geven; zich
doen betalen, zijne schuld (op iemand) verhalen;
(iemand) om raad vragen. "...HOLUNG, f. herstelling,
rust, verademing, verkwikking, uitspanning, v. vermaak;
verhaal, o. schadevergoeding, v. -SSTUNDEN, f. pl. uren
van uitspanning, snipperuurtjes, o. mv. "...HOREN, va.
verhooren (een gebed) ; das ist nicht erhlirt, het is ongehoord.
f. verhooring, inwilliging, v.
ERINNERER, m. vermaner, m.
*...LicR, a. indachtig ;
es ist mir noch -, het heugt mij nog.
va. herinneren; gewagen, vermelden; vermanen, waarschuwen ;
aanmerken.
vrf. zich te binnen brengen, zich
herinneren. * ...UNG, f. herinnering, v. geheugen, o.aanmaning, vermaning, waarschuwing, v. -SKRAFT, f.
-SVERNIiiGEN, n. herinneringsvermogen, o. -SSCHREIBEN, n. waarschuwingsbrief, m.
ERJAGEN, va. doer jagen verkrijgen ; fig. door veel moeite
verkrijgen, bejagen. "...KALTEN, vn. verkoelen, koud
worden ; fig. verflaauwen ; verkoelen, versla ppen. * ...Ka LTEN (sicii), vrf. verkouden worden, eene koude vatten.
"...KALTUNG, "...K5LTUNG, f. koude; verkoeling, afkoeling, v. "...K5:511, FEN, va. door cochlea verkrijgen,
bevechten, behalen. *...KANNT, a. erkend, bekend, kennelijk. "...KARGEN, va. door gierigheid verwerven, bijeenschrapen. * ...KAUFEN, va. koopen; omkoopen.
ERKENNBAR, a. kenbaar. va . kennen, onderscheiden, herkennen ; bekennen, belijden ; (83) regt spreken;
zu - geben, te kennen te verstaan geven,verklaren;
sich su - geben, zich to kennen geven. "...TLICH, a. et
adv. zigt-, kenbaar, onderscheiden; erkentelijk, dankboar, -lijk. -KEIT, f. dankbaarheid, erkentelijkheid ;
belooning, v. geschenk, o. "...TNISS, f. kennis, erkentenis, erkenning, v. ; zur - kommen, tot bekeering komen.
n. (83) uitspraak, V. -VERMoGEN, n. onderscheidingsvermogen, verstand, 0. * ...UNG, f. erkenning, kennis, v. oordeel, o. -SWORT, n. wachtwoord, parool, o.
ERKER, m. uitstek, balkon, o.
ERKIESEN, Va. kiezen, verkiezen.
ERKLORBAR, "...LICH, a. verklaarbaar. '...EN, va. verklaren, uitleggen, ophelderen, onivouwen ; verklaren, zeggen. SICH
vrf. zich verklaren. -D, a. verklarend, getuigend. "...T, p. et a. verklaard, uitgelegd. "...UNG, f.
verklaring, uitlegging, v. -SSCHRIFT, f. werk eens verklaarders, commentarium, o.
ERKLECKLICH, a. et adv. genoegzaam, aanzienlijk.
ERKLETTERN,
va. beklauteren, be k limmen.
"...KLINGEN, vn. klingen, weergatmen.*...KVIGr.LN,va.
door scherpzinnig nadenken tot cone nitkomst geruken.
*...KoREN, a. uitverkoren. * ...KRANKEN, vn. ziek worden. t ...KRIECHEN, va. door kruipen -, door Italy heid
verkrijgen.
va. door oorlogen verwerven
(land, eery. "...KOHLEN, vn, ver-, afkoelen."...RUBBER
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(SIGH), vrf.
"...KOHNEN,

zich onderstaan, zich verstouten, durven.
n. stoutmoedigheid, vermetelheid, onverschrokkenheid ; vrjpostigheid, v. * ...KUNDIGEN (SIGH),
vrf. vernemen, onderzoeken, navraag doen, bevragen,
navorschen, nasporen. f. onderzoek, o. nasporing,
uitvorsching, v. *...KtiNsTELN, va. zich houden, veinzen
(verblijd, bedroefd to zijn enz.). "...KONSTELT, a. gemaakt, geveinsd. * ...LAHMEN, vn. verlammen, lam worden. * ...LANGEN, va. bereiken; fig. erlangen, verkrijgen, verwerven, bereiken, bekomen.
ERL ASS, m. afslag, m. vermindering, kwijtschelding,vergilrenis, v. "-EN, va. laten afgaan (een brief); uitvaardigen (een bevel) ; bevrijden, ontslaan ; kwijtschelden,
vergeven; einen Eid -, van een eed ontslaan. * -JAHR,
n. jubel-, aflaatjaar, o. * -LICH, ERIASSLICH, a. vergeeflijk. *-uNG, f. uitvaardiging; ontlasting, vermindering, v.; af-, ontslag, o.; bevrijcling, dispensatie, vergeving, kwijtschelding, v.; afletat, rn.
ERLAUBEN, va. toestaan, gedoogen, toelaten, bewilligen,
vergunnen, veroorloven, vrijheid -, verlof geven. *...Niss,
f. verlof, o. vergunning, toelating, v. -scHBIN, in. vrijbrief, m. * ...T, a. vrij, geoorloofd.
ERLAUCHT, a. doorluchtig (fife!).
ERLAUERN, va. a/loeren, onderscheppen. * ...LAUFEN, va.
inhalen (door loopen). "...LAUSCHEN, va. afluisteren.
*...LauTERN, va. ophelderen, verklaren.
ERLE, f. ERLENBAUM, m. els, elzenboom, M.
ERLEBEN, va. leven tot (een zeker tipperk); beleven, ondervinden. * ...LEDIGEN, va. bevrijden, ontslaan. * ...LEDIGT, a. ledig, openstuande, onbegeven, vakant; - sein,
- worden, open -, onbegeven zijn, - worden; die -e
vakante plaats, vakatuur, v. '...LEG EN, va. doodenz.).
slaan, dooden, ombrengen; betalen (schatting
* ...LEIDEN,
* ...LEICHTERN, va. verligten, ontlasten.
va. uit-, doorstaan, ondergaan, dulden.
ERLEN, a. elzen. * -HOLZ, n. elzenhout, O. * -WALD, M.
elzenbosch, O.
ERLERNEN, va. leeren. * ...LERNUNG, f. studio, V. "...LEBEN, va. uitzoeken. * ...LSUCHTEN, va. verlichten, (ook
fig.). * ...LIEGEN, vn. bezwijken, er bij neer liggen.
* ...LOGEN, a. gelogen, verdicht, valsch.
ERLOS, M. ontvangen
gebeurd geld, o.
ERLOSCHEN, p. uitgebluscht, uitgedoofd; vernietigd, afgelost; afgedaan. "...LoscHEL vn. uitgaan, uitdooven;
ophouden; sterven. * ...LOSCHUNG, f. uitblussching, uitdooving, v. "...L6SEN, va. verlossen, redden, bevrijden.
* ...LOSER, m. verlosser, redder, bevrijder, m.
'`...LOsuria,
f. verlossing, redding, bevrijding, v.
ERLUSTIGEN (SIGH), vrf. zich vervrolijken. "...MUCHTIGEN,
vrf. bern ag tigen,
va. magtigen, magtiging verleenen.
nzagtig worden, zich meester maken van. * ...MUCHTIGUNG,
f. volmagt ; bemagtiging, v. * ...MAHNEN, va. vermanen.
* ...MANNER, M. vermaner, M. * ...MANGELN, vn. ontbreleen. * ...MANGELUNG, f. gebrek, o.; in - dessen, bij gebreke daarvan. * ...MANNEN (SIGH), vrf. zich vermannen ;
herhaalde pogingen nieuwe krachten aanwenden.
"...M5SSIGEN, va. (83)(de kosten) rn atigen ; wijzigen ; lager stellen ; ooreleelen. * ...MATTEN, va. afmatten, vermoeijen.
vn. moede worden. ...UNG, f. uitputting, afmatting ; vermoe;jenis, v.
ERMESSEN, va. of-, uitmeten; fig. oordeelen, meenen,
hoiden voor, gissen, vermoeden. *-, n. oordeel, o. meening, gedachte, v. gevoelen, o. *...LicH, a. meetbaar ;
(64) onderlitzg tneetbaar ; fig. vermoedelijk. -KEIT, f.
meetbaarheid ; ( 64) onderlinge meetbaarheid, v.
vA. v.ermoorden, ombrengen. "...MORDUNG, f.
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vermoordinq, v. moord, manslug, M. "...WIDEN, V3. vervn. moede
moeijen, afmatten.
verdrietig worden.
-D, a. vermoeijend, moeijelijk, lastig.
"...M1.1DUNG, f.
vermoeidheid, vermoeijenis, v.
ERMUNTERN, va. opivekken; fig. opbeuren, aanmoedigen,
vrf. wakker opgewekt warden.
aansporen. SICK
* ...MUTHIGEN, va. aanmoedigen, bemoedigen.
va. voeden, spijzigen, onderhouden. SICK
vrf. zich
voeden, onderhouden; leven van. "...NLIHRER, M. -INN,
f. voeder, voedster, onderhouder, -ster, in. v.
* ...N5HRUNG, f. voeding, onderhouding, v. * ...NENNEN, va. benoemen, aanstellen, kiezen; beroepen. * ...NENNER, tn.
benoemer, m. * ... N BURN, * ...NEUERN, va. vernieuwen.
"...NIEDRIGEN, va. lager maken, - zetten; fig. vernevrf. zich vernederen, - verlagen, kruideren. SIGH
pen. * ... NIEDRIGUNG, f. verlaging; vernedering, v.
-SZEICHEN, n. (109) b-duur, v.
ERNST, m. ernst, m.; ernsthaftigheid, deftigheid; gemoedelijkheid, v. ; ijver, m. * - HAFT, a. et adv. ernstig, deftig ; met ernst, deftiglijk. * - HAFTIGKEIT, f.
ernsthaftigheid, deftigheid, v. *-Licx, a. et adv. ernstig,
deftig ; welmeencnd, met ernst; met drift; ernstiglijk.
ERNTE, f. oogst, in. inzameling, v. pluk, rn. * -MONAT,
m. Oogstmaand, v. Augustus, ni. * - WAGEN, In. korenwagon, m.
va. oogsten, inoogsten, inzamelen.
EROBERER, m. veroveraar, overwinnaar, m. "...OBERN,
va. veroveren, overwinnen, bemagtigen, innemen; fig.
oneene verovering maken (in de liefde) ; nicht zu
winbaar. * ... 0B BRUNO, f. verovering, bemagtiging,inneming, v. -SSUCHT, f. veroveringszucht, v.
ERoFFNEN, va. openen; fig. verkluren, bckend maken;
zijne gedachten openbaren ; openen, beginnen. * - D, a.
(22) openend. * ...OFFNUNG, f. opening ; verklaring, openbaring, bekendmaking, v. ; begin, o. -SREDE, f.
n. voorafspraak; inleidingssinfonie, v.
ERORTERN, va. onderzoeken, oplossen, beslissen.
"—ORTERUNG, f. onderzoek, o. oplossing, beslissing, v.
EROTISCH, a. erotiscla (uit liefde,liefde...).
ERPICHT, a. auf etwas
gretig naar ; verbegeerig
bitterd verzot gezet op.
* ... POCHEN, va. klein stoo* ... PRESSEN,
ten; opporren; door pogchen verkrijgen.
va. afpersen. * ... PRESSER, m. knevelaar, M. * ...PRESS* — PROBEN, va. beUNG, f. afpersing, knevelarij, v.
proeven. * ... PROBT, p. et a. beproefd. * ... QUICKEN, va.
verkwikken, laven. -D, a. verkwikkelijk, verkwikkend,
lavend. * ... QUICKUNG, f. verkwikking, laying, v.
ERRATHEN, va. raden, door gissen oplossen. * ... REGBAR,
a. prikkelbaar. -KEIT, f. prikkelbaarheid, v. * ... REGEN,
va. op-, verwekken, prikkelen, aanprikkelen; bewegen,
doen opkomen, veroorzaken. "...REICHBAR, a. bereik-,
verkrijgbaar. "...REICHEN, va. bereiken, inhalen; herkrijgen. * ... RETTEN, va. redden, verlossen, behouden.
* ...BETTER, M. -INN, f. redder, verlosser, redster, be•
vrijder, bevrijster, m. v.
"...RETTUNG, v. redding, verloosing, v. * ... RICHTEN, va. oprigten, stichten; insteleen verdrag aangaan....UNG, f.
len ; einen Vertrag
oprigting, stichting, instelling, inrigting, v. * ... RINGEN,
va. door worstelen verkrijgen, (ook fig.). * ...RoTHEN,
vn. blozen, schaamraod worden. * ...RUFBAR, a. onder
het bereik der stem. * ... RUFEN, va. zich door roepen
doen verstaan. * ... RUNGENE, n. (83) gekocht verkregen goed, o. * ... RUNGENSCHAFT, f. (83) aangewonnen goed (van echtgenooten), o. * ...sUTTIGEN, va. verzadigen. x ...SaTTLICH, a. verzadelijk.
ERSATZ, tn. vergaeding, schadeloosstelling, v.
ERSAUFEN, vn. verdripken, in het water ontkomen.
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*...s5uFErt, va. verdrinken, in het water werpen. S/CH
- vrf. zich verdrinken. "...SCHACHERN, va. door schagcheren bijeenschrapen. "...SCHAFFEN, va. scheppen,
vormen, maken. "...SCHALLEN, vn. klinken, weergalmen ;
fig. ruchtbaar zijn, - worden (van een gerucht). "...SCHARREN, va. bijeen schrapen.
ERSCHEINEN, va. verschijnen; zich openbaren; (voor
den regter) verschijnen ; Geister - lassen, geesten bezweren, - oproepen. * - D, a. (83) verschijnend ...UNG,
f. verschijning, v. gezigt, o. ; verschijning (voor den
regter), v. ; luchtverschijnsel, o. verheveling, v. ; Fest
der - Christi, Driekoningenfeest, O.
ERSCHIESSEN, va. doorschieten. * ...SCHINDEN, va. door
woeker enz. bijeenschrapen. * ...SCHLAFFEN, vn. verslappen. va. verzwakken. * ...SCHL AGEN, va. dooden,
doodslaan, ombrengene vom Donner - sein, van den
"...SCHLAGENE, m. doode, m.
donder getroffen
lijk, O. * ...SCHLEICHEN, va. bekruipen, onderkruipen,
door list verkrijgen.
f. verrassing, insluiping,
onderkruiping, verkrijging door list, v. * ...SCHLICHEN,
a. et adv. onderkropen, ter sluip -, door lost verkregen. * ...SCHMEICHELEN, va. door flikflooijen verkrijgen. "...SCHNAPPEN, va. happen; krijgen, vatten, vangen. "...SCHOPFEN, va. ledig scheppen; fig. uitputten.
"...SCHRECKEN, va. et n. verschrikken; schrikken.
* ...SCHRECKLICH, a. et adv. verschrikkelijk, ontzettend,
ijseljk, vreeselijk. "...SCHREIBEN, va. door zijne pen
winnen. "...SCHREITEN, va. met eene schrede -, met
een slap bereiken. "...SCHROC1C EN , p. et a. verschrikt.
- HEST,
f. schrik, m. vervaardheid, V. "...SCHUTTERN,
va. schokken, schudden, bezvegen; ontroere verbuzen.
- vn. verschrikken, ontsteld worden. ...Ursa, V. schudding ; ontraering, ontsteltenis, v. ; schok, m. * ...SCHW EREN, va: Overladen; fig. verzwaren. ...UNG, f. overlading, yerzwaring, v. *...scHwINGEN, va. door een snotlen opgang bereiken ; fig. door veel moeite verwerven.
- n. ...UNG, f. bestrijiling, v. "...SCHWINGLICH, a.
• met inoeite . te bereiken; moeijelijk to bestrijden.
ERSEHEN, va. zien, gevaar worden; bemerken ; uitzien,
(den tijd) afwachten, waarnemen. * ...SEHNEN, va.
met ongeduld verbeiden. "...SESSEN, p. verzot. "...SETZEN, va. herstellen, vergoeden; het ontbrekende bijvoegen, very angen. "...S ETZLIC ft, a. te herstellen, to
vergoeden. "...SETZUNG, f. herstelling, vergoeding, vervanging ; wederbetaling, schadeloosstelling, v. * ...SEUFZEN, va. et n. door zuchten verkrijgen; zuchten. * ...SICHTLICH, adv. daraus ist
hieruit blijkl. "...SINGEN, va.
door zingen verkrijgen. "...SINNEIV, va. verzinnen, bedetiken, uitvinden, verdichten. "...SINNLICH, a. denkboar.
va. (eene ziekte) door reel zitlen
verkrijgen ; door langdurig bezit -, door veijaring verkrijgen.
va. a floeren. "...SP A R EN, va. sparen; besparen. "...SP ARUNG, f. "...SP A RNISS, * ...SPARTE, n. besparing, uitwinning, bezuiniging, v.; het gespaarde. "...SPIEL EN, va. door spelen winnen, - verkrijgen. "...SPRIESSEN, on. fig. nuttig zijn.
LICH, a. voordeelig, dienstig, nuttig, heilzaam. - KEIT,
f. voordeel, nut, o.; nuttigheid, v. * ...SPRINGEN, va.
door springen bereiken, - verkrijgen.
ERST, adv. eerstelijk, vooreerst ; eerst, te voren; eerst
(niet eerder dan, slechts).
ERS'TA NDEN, a. opgestaan, verrezen; op eene opeeare
veiling gekocht. " ...STA RREN, vs. verstijven, verklenmen; - maehen, doen verstijren. "...STARRT, a. stiff,
verstijfd, verkleumd, strain. "...ST ARRUNG, f. verst jving, bevanging, v. * - STATT.EN, va. vergoeden, terug-

ERW.
verslag doen. "...STATTtiNG, f, vergeven; Bericht
goeding, v. ; - eines Berichts, het doen van verslag.
ERSTAUNEN, vn. zeer verwonderd verbaasd zijn. "-,
n. verwondering, verbaasdheid, ontsteltenis, v. ; in setzen, verbazen, ontstellen. "...Licil, a. et adv. verbazend, verwonderlijk. * ...T, a. verwonderd, verbaasd,
ontsteld, ontzet; uiterst, onmatig ; wonderbaar. -, adv.
boven mate, geweldig, zeer veel, ontzaggelijk.
ERSTE (DER, DIE, DAS), a. de -, het eerste; Mrs -,
am -n, zum -n, erstens, eerstelijk, ten eerste.
ERSTECHEN, va. doorsteken, dood steken. "...STEHBN,
va. op eene
en. uit den doode verrijzen, opstaan.
n. opstanding,verrijzing, v.;
publieke veiling koopen.
koop op eene publieke veiling, in. ".:.STEIGEN, va. beklimmen. * ...STERBEN, va. sterven, of-, uitsterven ;
besterven (het woord op de tong) ; tot in den dood
blifven (op het einde eens briefs).
ERSTGEBOREN, a. eerstgeboren. *...GBBURT, f. , eerstgeboorte, v. "...GEMELDET, "...GEN ANNT, a. eerst - , bovengemeld, voorschreven.
ERSTICKEN, va. et n. verstikken, smoren; stikken. * - D,
a. smorend, verstikkend.
ERSTLICH, adv. eerstelijk, ten eerste. "...LING, tn. eersteling, rs. -E, pl. eerstelingen, m. mv.
ERSTREBEN, va. door vele pogingenverkrijgen. "...STRECKEN, va. uitstrekken. SICH
vrf. zich uitstrekken ; beloopen. * ...STREITEN, va. winnen (met de wapenen,
met de pen). "...STUNKEN, p. das ist - and erloges, dat
is eene onbeschaamde leugen. "...STU RMEN, va. bestormen, stormenderhand innemen. "...SUCHEN, va. verzoeken, bidden. -, n. verzoek, o. bede, v. "...TAPPEN, va.
va. betrappen, verrassen, overvallen; auf friseher That - ,
op heeterdaad betrappen. "...THEM EN, vn. geven, verleenen; Naehrieht
berigt geven. ...UNG, f. vergunning, v. * ...ToNEN, vn. geluid geven, klinken, weergalmen. ...UNG, f. wedergalm, klank, m. geluid, O.
ERTRAG, M. opbrengst, inkomst, v. "-EN, va. verdragen;
dulden, lijden, uitstaan. "...TR aGLICH, a. et adv. verdragelijk, lijdelijk, dragelijk, tamelijk. - KEIT, f. verdragelijkheid. v. "-SAM, a. van eene goede opbrengst.
ERTRiNKEN, va. verdrinken. "...TRaUMEN, va. zich voorstellen. '1/4 ...TRU5imT, a. hersenschimmig. "...TRIN K EN,
vn. in het water omkomen, verdrinken. "...TROTZEN,
va. door trotseren verkrijgen. "...i.IBRIGEN, va. overhouden, besparen, opsparen, overleggen.
E, n.
overschot,gespaarde, o. spaarpenningen, m. sa•.
f. sparing, besparing, v.
ERW ACHEN, vs. oidwaken, wakker worden.
n. ontwaking, v. "...WACHS EN, vn. wassen, groeijen, groot
worden; fig. toenemen, ontstaan, voortspruiten. -, a.
volwassen, huwbuar. "...VriG EN, va. overwegen, overleggen, overdenken, in beraad -, in bedenking nemen.
"...WRGUNG, f. overiveging, overdenking, V. in -, nit
aanmerking van. "...waHLEN, va. kiezen, verkiezen,ztitkiezen; eene keus doen nit. "...WiHN EN, va. melden, vermelden, gewagen, gewag -, melding maken. *...wraiNT, a.
vermeld, boven-, meergemeld. * ...W ,HNUNG, melding, v.
gewag, o. mentie, v. "...W5RMEN, va. verwarmen. * ...WART EN, va. verwachlen, vermoeden, hopen,- stoat maken
(op iets). "...WARTUNG, f. verwachting, hoop, v.; in -,
in afwachting, tot dat, on lertusschen. "...WECKEN, va.
wekken, opwekken, wakker maken , fig. op-, verwekken ;
veroorzuken, to weeg brengen ; von deal 'code
uit
den doode doen opstaan; Ekel-, zvalgen.
a. stichtelijk, opwekkend. "...WECKUNG, f. opwekking,v.
* ...WEHRElf (SIGH), vrf. - einer Sache, afweren, van
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ERZ.
zich afhouden; zich van iets onthouden.
va. week maken,verzachten; fig. vermurwen, roeren bewegen, verbidden. -,vn. erweicbt werden, zacht -,week-,
bewogen aangedaan worden. -D, a. (22) verzachtend.
* ...UNG, f. weekmaking ; fig. vermurwing, v.
ERwEIS, n. bewijs, blijk, 0. "-BN, va. betoogen, bewijzen,
doen blijken, toonen; betuigen ; (eer, dienst) bewijzen.
"-Lieu, a. betoog-, bewijsbaar ; te bewijzen.
* -UNG, f.
bewijs, o. betoog, betuiging, v.
ERWEITERN, va. verwijden, uitzetten; fig. uitbreiden.
vrf. wijvergrooten, vermeerderen, uitweiden.
SIGH
der worden; zich uitbreiden.
* -D, a. uitrekkend, uitspannend. f. verwijding; fig. uitbreiding ; (22)
uitzetting van het hart, v.
ERWERB, m. winst, v. voordeel ; verkregen
verworven
goed, o. ; kostwinning, v. * -Elf, va. verwerven, winnen,
verkrijgen. "-ER, m. -ERINN, f. kooper, -ster ; verkrijger, -ster, m. v. * -SAM, a. vlijtig. * -SAMKEIT, f.
vlijt, nijverheid, v. * -SFLEISS, m.kunstvlijt.nifverheid,
v. * -SzWEIG, m. talc van nijverheid, m. "-uNG, f. verkrUging, perwerking, erlanging, v.
FRWIEDERN, va. vergelden; beaqtwoorden, antwoorden ;
hernemen, te gemoet voeren, bescheid geven. * ...wIEDERuNG, f. vergelding, beantwoording, v. antwoord, o.
va. door list verkrUgen,betrappen,vangen.
"...wuCHERN, va. door woeker verkrijgen, ontwoekeren.
va. wenschen. * ...WiiNSCHT, a. best, naar
wensch. "...WORGEN, va. verworgen ; fig. vermoorden.
ERz, n. erts, m. bergstof, v. ; metaal, o. *--, comp. aarts,
zeer, hoogst, aller. * -ADER, f. * -GANG, m. bergstofader, mijn, v.
ERziiHLEN, va. vertellen, verhalen. * ...zgHLER, m. -INN,
f. verteller, verhaler, m. ; verhaalster, v. *...zilHLuNG, f. vertetling, v. verhaal, o. -SwEISE, adv. verhalenderwijs.
ERZART, f. erts, m. ; metaal, o. * ...STUFE, f. mijn, v.
* ...ARTIG, a. bergstoffelijk. * ...ASCHE, f. ertsasch, v.
ERZBETRUGER, m. aartsbedrieger, m.
* ...BISCHOF, m.
aartsbisschop, m. "...EISCH5FLICH, a. aartsbisschoppelijk. * ...BISTHUM, n. aartsbisdom, o.
ERZBLUME, f. ertsbloem, v.
ERZBOSEWICHT, m. aartsbeoswieht, m. * ...DECHANT, m,
aartsdiaken, in. - ...DIEB. m. aartsdief, m. "...DRUSE,
f. klonzp metaal, m. * ...DUMM, a. zeer dom.
ERZEIGEN,
va. toonen, betoonen, bewijzen, betuigen.
* ...ZEIGUNG, f. beluiging, v. bewijs, blijk, o.
ERZEN, va. einem -, iemand in den derden persoon enkel•oud ('net er) aanspreken, (verachtelijk).
ERzENGEL, m. aartsengel, m.
ERZEUGBAR, a. voort to brengen. * ... EN, va. telen, voorttelen ; voortbrengen. * ...ER, m. teler, voortbrenger; vader, m. *...NIBS, n. voortbrengsel, 0. * ...UNG, f. teling,
vooriteling, voortbrenging, v.
ERZFARBE, f. bronskleur, v.
ERZFAUL, a. zeer lui, zeer traag. * ...GAUDIEB, * ...GAUNER, m. aartsgaauwdzef, -schelm, m.
ERZGEBIRGE, n. ertsgebergte, O.
ERzGEIzHALS, m. aartsgierigaard, schrok, m. * ...GRUBS,
f.
m. mijn, mijngroeve, v. bergwerk,
o.
* ...HALTIG, a. bergstof bevattende. * ...HAUS, n. bergplaats van metalen, v. ; das - Oestreich, het doorluchtige
huis van Oostenrijk.
ERZHERzOG, m. "-INN, f. aarlshertog, m. -hertogin, v.
*-LicH, a. aartshertogelijk. * -THUM, n. aartshertogdom,o.
ERZHEUCHLER, m. aartshuichelaar,
ERZHUTTE, f. smelterij ; ijzerhut, v.
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ERZIEITEN, va. opvoeden, opbrengen, opkweeken.
m. -INN, f. opvoeder, leermeester, onderwUzer ; opzigter,
opzigtster (over kinderen), m. v. ".. UNG, f. opvoeding,
V. -SANSTALT, f. opvoedingsgesticht, instituut, o. kostschool, v. -SKUNST, f. opvoedkunde, v.

ERZIELEN, va. mikken, turen, beoogen, bedoelen; bereiken. * ...ZITTERN, inn. beven, trillen, sidderen.
ERZKHMMERER, "...KANZLER, m. aartskamerheer, -kanseller, m. * ...KETZER, m. aartsketter, m.
ERzKUNDE, f. metaalkunde, metaalzuiveringskunde, v.
ERZKNAUSER, * ...KNICKER, m. schrok, m. * ...LATFE,
m. ellendige lafbek, m. * ...LUGNER, m. aartsleugenaar, m. * ...LUMMEL, *...TOLPEL, M. groote lummel,
apekop, lompert, m.
ERZMUTTER, m. metaalmoeder, v.
ERzNARR, m. aartsgek, m. *...PRAHLER,
cher, groote snoever, m. * ...pRiESTER,

m. aartspogm. aartspriester, m. -LicH, a. aartspriesterlijk.
ERzPROBB, f. proef, v. essaai, 0. * ...REICH, a. rijk aan
mijnen.
ERZSaUFER, m. uartszuiper, m. * ...SCHALIC, m. aartsschalk, m. * ,..SCHATZMEISTER, m aartsschatmeester, m.
ERzSCHAUM, m. metaalschuim, o. * ...SCHEIDEN, TI. ertsscheiding, v.
ERzSCHENK, m. aarts-, opperschenker, m.
* ...SPIELER,
m. aartsspeler, m. * ...SPION, m. laaghartige spion, m.
* ...STIFT, m. aartsstift, aartsbisdom, o. * ...TRUCHSESS,
m. rijks-oppervoorsnijder, m.
KOH -, vri'.
ERVIRNEN. va. verloornen, vergrammen.
toornig worden, verontwaardigd zijn.
* ...zi1RNT, a. tsar.
nig, vertoornd, vergramd.
ERZVATER, m. aartsvader, patriarch, m.
ERZWiSCHE, f. het wasschen der metalen.
ERZWINGEN, va. afdwingen, door gezveld verkrijgen.
ERzWUCHERER, m. aartswoekeraar, m.
Es, pron. het, er.
ESCHE, f. tijmforel, v. *-, f. * -NBAUM, m. esschenboom, m.
ESCHEN, a. esschenhouten. * -HOLZ, n. esschenhout, o.
ESCHERN, va. vermoeijen, afmatten.
ESEL, m. ezel; fig. ezel, domoor; (92) ezel, m.; schraag,
v. *- CHEN, ESBLSFOLLEN, o. ezeltje, ezelsveulen, o.
"-EI, f. ezelachtigheid, verregaande lompheid, - domheid, v. * -HAFT, a. et adv. lomp, mal; ezelachtig.
* -11[ITER, m. ezeldrijver, m. * -INN, f. ezelin, v.
ESELN, vn. ezelen; lompe fouten begaan.
ESELSARBEIT, f. fig. ezelswerk, o. * ...BRaCKE, f. fig.
ezelsbrug, f. "...GESCHREI, n. gebalk, geschreeuw van
een ezel, 0. * ...HAUPT, n. (126) ezelshoofd, scheepg
blok, o. "...KOPF, m. kop van een ezel: fig. domkup,
m. *...miLcH, f. ezelinnenmelk, v. * ...OHR, n. oor van
een ezel ; oor, o. vouw in een boek, v. * ...STALL, m.
ezelsstal, m. * ...STECKEN, m. ezeldrijversstok,
m.
* ...TRACHT, * ...LADLING, f. ezelsvracht, v.
ESELTREIBER, m. ezeldriker, m.
ESPARCETTE, f. (53) spaansche klaver, v.
F:SpE, f. populier-, abeel-, espenboom, m.
ESPEN, a. espen. * -HOLZ, n. espenhout, o. "-LAUB,
"-BLATT, n. espenloof, o. *-WALD, m. populierbosch, o.
ESSBAR, a. eetbaar.
ESSE, f. schoorsteen, m. ; werkplaats in eene groote smederij.v
ontbijten; zu
ESSEN, va. eten ; zum Friihsttick
tag -, het middagmaal houden;
zu Abend -, des
avonds eten, avondmalen; zu Nachmittag
zu Vestelen den avond iets den, vesperbrood eten. *--,
per
n. het eten; spijs, v. maaltijd, m.
* -KEHRER, m
schoorsteenveger, m.

FAll.

FAC.

evangelisch. *....Ginarr , in . evangelist,
evangelic, o.
EVER, EWER, in. plathodemde schuit, v.
Ewia, a. eeuwig, altiiddurend. * -LIQII, (.4.UP EwIG), adv.
eeuwiglijk, geduriglijk, voor altijd, voor ceuwig ; der -e
*-KAIT, f. eeuwigJude, de joodsche wandelaar.
held, v.; in - nicht, nooit, nimmer, in eeuwigheid niet.
va. onderEXAMEN, n. onderzoek, examen, o.
zoeken, onderzoek doen (naar vorderingen,bekwaamheid).
EXCELLENZ, f. excellentie, v.
E2WommuswiREN, Va. in den kerkban ,doen.
EXEmr.EL, n. voorbeeld, voorschrift, Q. *...PLAR, n. exemplane, o. -ISCH, a. et adv. voorbeeldig, voorbeeldelijk.
EXEQUIEN, f. pl. uitvaart, lijkstaatsie, v. ; zielmissen, v.
mv. "...Qtriitz;q, vs. geregtelijk laten aanzeggen, - in
beslag nemen.
EXERCIREN, VII. exerceren, zich in den wapenhanclel
oefenen.
vn. oefenen, beoefenen. "...CIRPLATZ, f.
wapenplagts, v. exercitieveld, 0. * ...CITIUM, m. oefening, v. opstel, o. Aetna, v.
ExisTnNz, f. bestaan, aanzvezen,o. *...TIREN,vn.bestaan.
ExPEcToRixtEN (SIGH), vrf. zijn hart lacht geven, Xich
ontboezemen.
ExPEDiaior, va. aftenden. "...BIT, a. schielijk, prompt,
pront. *...DmoN, f. krijgstogt, verzending, expeditie, v.; kantoor, bureau, D.
EXPERIMENT, n. proef, proefnenang, V. * -AL, a. proefondervindelijk.
EXPONENT , In. (122) exponent, on.
EXPRESSE, M. expresse, bijzondere bode, on.
EXTEMPORE, a. voor de mist. * ...PORIREN, va. voor de
vuist spreken, - opzeggen, improviseren.
EXTRACT, rn. uittreksel, extrakt, O.
EXTRAPOST, f. - reizen, met een bijzonder rijtuig
met postpaarden reizen.
EXTREM, n. uiterste, 0.
f. uiterste einde, o.
pAr#4,7 0B/4,
*...14 17:
en.

ESSERSZEIT, EESZEIT, f. estenstijd, m.
ESSENZ, f. geest
tn. olie van planten of bloom, v.
ESSSER, m. eter, m. *-INN, f. eetsier, v.

(With fn.

.a. aZijnachtig. *, 18417131t,
azijnm.aker, -verkooper, m.
* ,SIEDEREI, f. azijnmakerij, v.
*-BatixtE, f. saus van azijn en peper en;., v. * - FLASCHE, f. "-KRUG, In. azijnfleseh,
-kan, v.
* -GURKB, f,. komkornmer
m. agurkje in azijn ingelegd, Q. "-SAUER, a. azijnzuur.
ESSRORB, M. korf, m. tnancl (voor spijzen enz.), v.
*...LopPEL, in. eetleFel, m. * ... LUST, v. eetlust, trek,
m. graagheid, v. "...BAAL, in. o. eetzaal,
-kamer, v. * ... TISCH, M. eettafel, v. * ... WAAREN, f.
pl. eetwaren, v. mv.
EsTRIc4, n. tegelvleer, m. ; dik roet, o.
ETAunt, rn. ettemijn (sort van saai), v. "-WEBER, in.
ettemijn-, saaiwever, m.
ET.racliz, pron. sommige, eenige, ettelijk.e, verscheidene ;
zwanzig, ruim meer dan twintig ;-hundert,eenige
honderden. * - R3fAS3EN, adv. eenigermate.
ETWA, ETWAN, adv. btj Mewl, welligl ; omtrent, bijna;
wat, eens, eenigerwijze.
ETwAS,pron. iets, een gedeelte,eenweinig ; ohne-, zoncler iets.
* -SIEDER, "-HANDLER, M.

* -BRAVEREI, v.

SUCH, pron. U.
pron. van -, aan u; sew. *-, MIRE, pron. uw,uwe.
EURETUALBEN, EURENTRALBEN, EURENTWEGEN, EURENTWILLEN, adv. uwenthalve, uwentwege,om uwentwil.
EULE, f. uil, steen-, kerkuil, M. * - NFLUCHT, f. avond-

EUER,

sehemerang, v.

EULENSPIEGEL, m.uilenspiegel,guit, schalk, ca.k-STREICH,
m. guitestuk, o. schalkachlige streek, M.
EURIGE, pron. de -, bet uwe. *-, n. 11,14, vermogen, at
uwe have. *-N (DIE), p1. de uwen, uwe familie, uwe

nabestaanden.

EUTER, M. uijer, M.

F.
F, n. (109) F, fa (zangnoot), v.
FABEL, f. fabel, v. verdichtsel,

o. * - DICHTER, in. fabeldichter, m. * - HAFT, a. fabelachtig. * - HANS, tn.
sprookjesverteller ; zwetser, ro.
*-LEHRE, f. fabel-,
godenleer, fabelkunde, v. *-N, va. sprookjes vertellen;
beuzelen, babbelen, raaskallen.
FABRICIREN, va. maken, bereiden, fabriceren.
FABRIK, f. fabriek, v. * - ANT, no. stoffenbewerker, fabr iekant, m. * WAARE,f. fabriekgoed, o. manu faktuur, v.
FACH, n. yak (in een bock- of koopmanswinkel) ; yak,
paneel (in eene deur) ; (61) yak ; Yak (in elle andere
beteekenissen, (ook fig.), o.; yak -, tak van handel, o.
in. ; Yak (bijzonder gedeelte der wetenschappen),
o.
k -BOGEN, m. hoedemakersboog, in.
FACHELN, FaCHERN, va. (met een waaijer enz.) wind
waken, bewaaijen, verkoelen.
EICHER, M. waaijer, m. * -MACHER, *-HaNDLER, m.
waaijermaker, -verkooper, in.
FAcHHoLz, n. rijshout, o. * ...REUSE, 1. vischnet, o.
FaCHSER, in. wijngaardrank, telg, loot (om geplant to
worden), v. afzetsel, o.
FACIT, n. Tacit, o. som, v.
FACKEL, f. - von Wachs, flambouw, groote brandende waskaars, v. ; - von Pech, flambouw, fakkel, v. * -JAGD,
f. fakkeljagt, v. * -N, vn. flakkeren ; met eene bran-

dende kaars been en weder loopen. x -STUFIL, m. hooge
on. *-TAITz, in.
knaap waarop men het wtzglicht zet,
fakkeldans, no. * - TRaGER, rn. fakkeldrager, no.
FACTOR, no. zaakvoerder, lasthebber, faktoor, kommissionf. faktorij, v.
nair ; (10) proeflezer ; (8b) faktoor, m.
FACTOTUM, M. bemoeial, in.
mv.
FACTUM, n. FACTA, pl. daadzaak, v. ; daadzaken,v.
FACTUR, f. warenlijst, verkooprekening, faktuur, v.
FACULTAT, f. fakulteit (aan de hoogeschool), v. * ...TisT,
m. lid eener fakulteit, o.
FADCHEN, n. draadje, los draadje, a.
FADE, a. laf, beuzelachtig.
FaDELN, va. inrijgen.
vrf. uitrafelen.
FADEN, rn. druad ; draad op het laken,m.; vadem,vaam,
v. ; draad van een mes, no.; spinsel, o.
FaDEN 131 FLEISCHE, on. p!. draden in het vleesch, on. mv.
FADENF6RmiG, a. draadvormig. * ...NACKEND, FASENNACKEND, a. geheel naakt, moedernaakt. * ...NUDELN,
f. pl. deeg als draden, o. vermicelli, v. * ...WEISE, a.
van draad tot draad, in deaden. "...WUR31, M. huidworm, no.
FADICHT, a. vezelig, gepluisd, gerafeld.
FAGOTT, f. fagot, v. * -1ST, m. fagotblazer, on.
FiiHoG, a. bekwaam, vatbaar, geschikt voor.
* -KEIT, f.
bekwaamheid, vatbaarheid, geschiktheid, v.

-

F.
FAHL, a. vaal, bleekrood. *-GRATI,
taalgrija.
DER, 0. vaalkleurig leder, O. "-ROTH, a. vadl

( van

paarden).

FAHNE, f. vaandel, o. standaard, m. vlag, banier, v.;
veeren (aan de schachten der pennen), v. mv.; windweerhaan, m. ; kompagnie v. vendel soldaten, o.
o.
FAHNENFUTTER, 0. overtreksel van het vaandel,
"...MARSCH, m. vaandelmarsch, to. "...SCHUH, m. ondereinde van een vaandelstok, e. `...SCHWINGEN, n.
het zwaaijen met het vaandel. "...STANGE, f. *...STOCK,
m. vaandelstok, m. "...TRaGER, m. vaan-, banierdrager, m. "...wACHE, f. veld-, vaandelwacht v. "...WEISE,

vaanjonker, m.

FSHNLEIN, o. vaantje ; eskadron

ruiterij, o. * ...RICH, m.
vaandrig, vaandrager, m. "-STELLE, f. vaandrigspost, m.
FAHNSCHMIED, m. smid van een regement paardenvolk, m.
FAHRBAR, a. te bevrijden (van een weg); vaarbaar, bevaarbaar.
o.
RtHRE, f, pont, gterbrug ; schouw, veerpont, v. veer,
vn.
FARR EN, va. met een rijtuig rijden, - voeren.
fiber
(in een rijtuig) rijden; varen, zeilen, roeijen;
einen Fluss
eene rivier overvaren; an der hiiste hin
- , tangs de trust varen ; ans Land -, aan land varen ;
wohl mit etwas
lig. zich er wel bij bevinden ; (einem)
fiber das Maul -, toegraauwen; fahre wohl vaarwel !
- lassen, laten rijden, - vervoeren ; laten glippen, ontsnappen ; laten varen, (van jets) afzien, afstafn; (een
woord) laten vallen, ontglippen. "-D, a. rijdend; varend.
FAHRGELD, n. veergeld, o.
FAHRGELEISE, n. spoor, o. weg, w. "...KAPPE, f. kap,
muts (der mijnwerkers), v.

a. et adv. onachtzaam, achteloos, nalatig ;
achteloosheid. "-KEIT, f. achteloosheid, onacht-

FAHRLSSSIG,

met

zaamheid, nulutigheid, v.
FaHRMANN, m. veerman, m.
FAHRNISS, FAHRENDE HABIL, f. roerende goederen, o. mv.
FSHRSCHIFF, n. veerschuit, v. *...sEIL, n. touw win
eene gierbrug, o.
FARES ESSEL, "...STUHL, m. rolwagen, -stoel; (In) stoel, m.

FAHRT, f. vaurt, refs, v. ; weg, m. vaart, v. gang (van

een schip), togt, m.; overvaart, v. overtogt, m. ; scheepslading, wagenvracht, v.
FSHRTE, f. spoor, o.

wegmeter, m.
o. doorvaart, v.;
bevaarbaar water, o. *...wne, m. rij-,groote-, heerenweg, m. "...WIND, m. wakkere stijve koelte, v.

FAHRTMASS, n. (126)

FAHRwASSER, n. kit, v. vaarwater,

n. vaartuig,

o.

a. vaal, bleek geel, - rood. *-E, m. et f. vaal
lichtgeel paard, o. "-ICHT, a. naar het gele trekkende.
FALBEL, f. falbala, v. oplegsel, o. " - N, va. met oplegeels versieren,
bezetten.
FALKAUNE, f. (3) falkonet, o. veldslang, v.
FALKE, m. valk, mannetjesvalk, m.
FALKENBEIzE, * ...JAGD, f. valkenjagt, V. * ...HAUBE,
"...KAPPE, f. lederen kap der valken, v.
FALKENIER, FALKNER, m. valkenier, m. "-TASCHE, f.
valkenierstasch, v.
FALKENMIST, m. valken-, vogelmest, m.
FALKNEREI, FALKENIERKUNST, f. kunst om valken of
te rigten, v.
FALKONETT, n. (3) veldslang, v. falkonet, O.
FALL, in. vat; afhang, m.; geval, toeval, o. gebeurtenis,
v. ; verval, o. vat, ondergang, In.; omstandigheid, gekgenheid; soak, v.; (126) vat, m. kardeet, v.; banke FALB,

prijs), dating, v.
FALLEN, va.

vellen (boomen); dooden; (een vonnis)vellen,

strijken; doen zinken; nederdrijven.

a. kompagniesgewijze.
FAHNJUNKER, m.

roet, o. bankbreuk,
"-itAUM, m.
m.
"-BRETT, n. neeralaande plank, v. "-BRUCKE, f. vat- ,
ophaalbrug, v. P-HoLz, n. afgewaaid hout, O.
FALLE, f. vat, m. klink (eener deur), v; fig. vdlitrik, tn.
FALLEN, vn. vallen, nedervallen; fig. vervallen, in vetval geraken, afnemen; bankeroet gaan ; auf etwas
fig. in de gedachte komen ; - lassen, laten vallen,
vallen, aan-ontglipen( word);(iemand)lte
zijn lot overlaten. *-, n. het vallen; vat, tn.; het
(in
vallen (van het water) ; afslag, m. vermindering

FALLEND, a. vallende ; die -e Sucht, vallende sickle, v.
FALLFENSTER, n. schuilvenster, -roam, o. "...GATTER,
m. valpoort, v. "...HUT, m. valhoed, m.

Fliwa, a. vervallen, betaalbaar, verschenen.
FALLIMENT, n. bankbreuk, v. bankeroet, faillissement,

o.

vn. bankeroet spelen, failleren.
"...RIEGEL, m. kleine klink, trekklink,

FALLKLINKE, f.
v. "...LADEN,

M.

valblinde voor het daglicht (in een

winkel), v.
in geval, bijaldien.
m. valscherm (van een luchtbol),

FALLS, IM FALL, adv.

FALLSCHIRM,

tn.

* ...sTRICK, m. valstrik, tn. heimelijke laag, v. * ...THfilt,
f. valdeur, v. "...TISCH, in. neerslaande to fel, v. "...WILD-

stervend wild, o.
nagemaakt, vervalscht, onecht ;
"-E, n.
valsch, trouweloos, verraderlijk ; valschelijk.
het valsche. m. et f. verrader, m.verraderes, v. trou

PRET, n. (44) vallend
FALSCH, a. et adv. valsch,

welooze, m. en v.
va. vervalschen, namaken.

FaLSCHEN,

"...ER, M.

verval-

ocher, falsaris, m.
FALSCHGLAUBIG, a. onregtzinnig.
FALSCHHEIT, f. valscheid, dubbelhartigheid, v.
FaLscHLIcH, adv. valschelijk, te onregte, verkeerdelijk.
FALSCHMONzER, m. valsche munter, m.
FALSET, n. piepende stem, v. valsche diakant, m.
FaLTCHEN, n. vouwtje, plooitje, a.
FALTE, f. vouw, plooi, kreuk, v.
FnTEV, va. plooijen, in plooijen leggen, fronsen.
FALTEN, va. vouwen, plooljen; fronsen; (de handen) zamenvoegen, vouwen; (het voorhoofd) rimpelen. "-KLRID,
n. kleed met plooijen, o. "-WURF, m. golving van een

kleed, - van een behangsel, v.
FALTIG, a. vol vouwen, vol plooijen ; geplooid.
FALZ, m. paartijd (der korhanen), m.; vouw, schuif;
groeve, spouting, keep ,v. ; (54) gergel, rin. ; (9) ingebonden
strookje wit papier, o. "-BANK, f. *-BOCK, m. looijersschraag, v. "-BEIN, n. vouwbeen, O. "-EISEN, "-MESSER, n. schaafijzer; -mes, o. "-EN, va. vouwen, plooi-

jen ; inkerven, instlijden; den gergel iia een vat maken ;
(eene gelooide huid) afschaven. *-ER, m. plooijer, m.
"-EEINN, f. plooister, v. "-HOBEL, m. groefschaaf, v.
gergelijzer, o.
FAMILIAR, a. verlrouwelijk, getneenzaatn, familiaar.
FAMILIE, f. huisgezin, gezin, o. famielje, v. geslacht, o.
"-NKREIS, m. familiekring, m.
FAMULUS, m, zaakbezorger ems professors
(wat zijne
voorlezingen betreft) ; bediende, schrijver,
m.
m. "...TISCH, a.
FANATIKER, m. dweeper, dweepzieke,

dweepend,dweepziek ; dweepzuchtig.
perij. dweepzucht, v.

in. dwee-

FANG, m. vangst, v. ; steek, stool, in. "-BALL, m. speelbal, M.

in. pl. slagtanden, m. MY.
FANGEN, va, vangen, vatten, grijpen; Feud. -, vaur vat-
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ten; leicht Feuer -, fig. ligt toornig worden;
lassen, zich laten vangen, - betruppen.

sich -

FA NGM ESSER, n. jagtmes, o. "...NETz, "...GARN, n. klein
vogelnet, o.
FANT, m FANTcHBN, n. jonge vent, in. ventje, o.
FANTASIE, f. fantazie, v. "...SIREN, vn. mijmeren,rans-

naar eigen gevoel zijn spel
kallen; naar willekeur
varieren (op de viool enz.).
wonderlijk mensch, m. "-EREI,
f. grillen, fantazien, V. my. * --ISCH, a. et adv. grillig,
wonderlijk, ingebeeld, fantastisch.
FARBE, f. verf, kleur, v.. ; koloriet, o. ; kleur (van het
aangezigt) ; verf (bij schilders en verwers) ; verwerswerkplaats, v. ; liverei, o. ; (46) kleur ; kleur, v. haar
(der dieren), n.; drukkersinkt, m.; die - halten, nicht
halten, fig. getrouw-,beproefd-; loszinnig wispelturig
zijn , the -n eines Wappens, (116) de kleuren der metalen in een wapen. "-BRETT, n. (10) inktbak, m.
FARBEHOLZ, n. verfhout, o. "...BEN, va. verwen, kleuren.
SICH vrf. kleur krijgen, rijp worden (van druiven).
FARBBNAUFTR AG, m. * ... LAGE, f. grond op doek voor
dat het geschilderd wordt, m. "...BRECHITNG,"...MISGHUNG, f. breking -, vermenging der kleuren, v. "...BRETT,
n. schilders palet, v. verfbord, o. "...GEBUNG, f. verfgeving, v. koloriet, o. "...KASTEN, m. verfdoos, v.
"...KUNDIGE, m. schilder die het koloriet wet verstaat,
m. *...Los, a. zonder kleur, kleurloos. "...MUSCHEL, f.
verfschelp, v. "...NOPFCHEN, n. schilderspotje, o. "—PROo. "...RBIBE, f. geverfd staaltje eener stof tot proeve,
* ... SPATEL, m.schilBER, m. wrijver van kleuren, m.
dersspaantje, O. "...STEIN, m. wrijfsteen, m. "...sTIFT,
m. soort van teekenkrijt, o. pastel, En.
*-zi,
FARBER., m. "-INN, f. verwer, m. verfster, v.
f. verwerskunst; verwerij ; werkplaats eens verwers,
v. "-GENISTE, "-PFRIEME, f. (53) verwersbrem, v.
"-KRAUT, n. (53) ossetong, v. "-ROTHE, f. meekrap, v.
FARBIG, a. gekleurd.
FARINZUCKER, m. grove poedersuiker, v.
FARN, in. "-KRAUT, n. (53) varenkruid, o.
FARRB, m. var, jonge stier, jonge os, m.
FaRsE, f. jonge koe, vaars, v.
FARZ, m. wind, poep, scheet, In. "-EN, vn. een wined laten.
FASAN, m. fazant, m. * - ENBEIzE, f. jagt met fazanten,
v. * - ENJOGER, "-ENWORTER,m. fazantenjager, -kweeker, -opvoeder, m. "-BRIE, f. fazantenhok, o.
FliscHEN, o. draadje; vezeltje, o.
FASCHINE, f. (113) legertakkebos, m. * -NWBRK, n. rijswerk, o.
FASCHING, m. vastenavond, m. karnaval, o.
FASEL, m. et f. pootvisch, m. ; broedsel, o. ; voortplanflag, v. ras, o. "-EI, f. mailigheid ; beuzelpraat, wartaal, v. "-HAFT, "-IG, a. et adv. mal, beuzelachtig.
-HENGST, m. springhengst, m. "-N, vn. beuzelen,
n. kweekvee, fokvee, o.
stiffen; biggen werpen.
FABEN, m. (FASE, f.) draad, In. draadje, o. *-, FAvrf. uitrafelen. * - NACKEND, a.
BERN, va. SICH
moedernaakt, spiernaakt.
FASEOLE, FASELE, f. gespikkeld boontje, o.
o.
FASER, f. draad, m. draadje; vezeltje,
FOSERCHEN, o. draadje; vezeltje, pluisje, o.
FASERIG, a. vol vezelen, -pluizen; dradig, tiiigerafeld,
FASICHT, a. vezelachtig.
FAsiG, a. uitgerafeld ; met vezeltjes, met deaden, wollig.
FASs, n. vat, ton; fast ; okshoofd, o. "-BAUCH, m. buik
van een vat, m. * -BINDER, m. kuiper, m. * -BODEN,
w. bodem van een vat, m.

FANTAST, m. grillig

FASSCHBN, n. vaatje, tonnetje, o.
FASSDAUBB, f. duig van een vat,

v. *-NHoLz, n. vatbout, wagenschot, o.
va. vatten, grijpen, nemen, aantasten; aanpakken; in vaten -, in tonnen storten ; in zakken doen
(koren); invatten (in goud enz.) ; inzetten, (in eene
lijst) zetten; inhouden, bevatten; vatten, begrijpen,
vrf. tot zich zelven komen, zich herverstaun. SICH
kort -, besich kurz
stellen, weder moed vatten ;
knopt schrtjuen.
FASSFAUL, a. naar het vat riekende, - smakende.
"...HAHN, m. kraan aan een vat, v.
FASSLICH, a. et adv. bevattelijk, begrijpelijk. "-KEIT, f.
bevattelijkheid, v.
FASSREIF, m. hoepel van een vat, m.
FASSUNG, f. het inzetten, o. ; aus der - bringen, aus der
- konimen, fig. van zijn stuk afbrengen, raken.
* -SKRAFT, f. bevattingsvermogen, o.
FASSWAAREN, f. pl. koopwaren in vaten, v. my. "...WEI•
SE, adv. bij vaten, bij tonnen. "...WEAK, n. fast, vaatwerk, o.
FAST, adv. haast, bijna, bijkans, schier, omtrent, ten
naasten bij, ongrveer.
FASTEN, vn. vasten. *-, n. het vasten. "-, f. vaste, v.
* -BRETZEL, f. krakeling, m. "-PREDIGT, f. vastenavondpredikatie, v. * - SUPPB, f. soep zonder vleesch,
m. magere soep, botersoep, V. *-zEIT, f. vastentijd, rn.
FASTNACHT, f. vastenavond, m. * -SNARR, vastenavondsgek, m k. "- SSPIEL, n. vastenavondspel, o.
FASTTAG, m vastendug, m.
FATAL, a. noodlottig, onvermijdelijk, ongelukkig.
FAUL, a. rot, verrot, vuil, bedorven, wormstekig ; lui,
sporkenboom, m.
traag, loom. "-BAUM, m. (53)
* -BETT, n. rustbed, o. ; rust bank, v.
FiULE, f. verrotting, v. bederf, o.
FAULEN, vn. rotten, verrotten, bederven, rot worden.
FAULENZEN, vn. ledig gaan, - loopen, luilakken, luijeren.
FAULENzER, m. "-INN, f. laiaard, ledigganger, -gangster ,
lediglooper, -loopster, tu. v. "-Ei, f. luiheid, tra igheid,
v. ; lediggang, m.
FAULFIEBER, a rotkoorts, v. "...HEIT, f. luiheid, traagheid, v. "...MATTE, f. vloermat, gangmat, v.
FAULNISS, f. verrotting, v. bederf, o.
FAULTHIER, n. luiaard, ai (diet.), m.
FAUST, f. vuist, hand, v.; in die -, ins FAustchen lachen,
zn zijne vuist lagchen. "-DICK, a. zoo dik als eene
vuist. * - HANDSCHUH, in. want v. "-KAMPF, m. vuistgevecht, o.
FAUSTLING, m. knuppel, rn. ; zakpistool, v. ; ijzeren
handschoen, m.
o.
FAUSTRECHT, n. vuistregt, regt van den sterkste,
"...SCHLAG, m. vuistslag, m.
FAVORIT, m. gunsteling, lieveling, begunstigde, m.
my.
FAXEN, I. pl. potsen, kluchten, grappen, v.
FEBRuAR, m. Februarij, Sprokkelmaand, v.
DEGEN,
m. schermFECHTBODEN, m. schermzaal, v. * ...
degen, in. floret, v.
fig .
FECHTEN, vn. schermen, vechten, strijden, kampen;
bewegingen maken
twisten, zintwisten ; geharen
rn. schermer, vechter ; zwaardeechter,
schooijen.
IR. -GANG, m. openbare schermstrijd. m. scherenpartij,
FECHTHANDSCHUH, m. schermhandschoen, lll. K ...RIINST,
f. schermkanst, V. K ...MEISTER, m. schermnzeester, in.
* ,..SCHULE,
* ...PLATZ, n1, strijdperk, o. kumpplaats, V.
f. schermschool, -zaal, v.
FEDER, f. veder; pen; pluim, v. vederbos, mi.; spring-

FASSEN,
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veer; sheet (in een diamant), v. ; (44) staart van een
haas, m.; borstels van ivilde zwijnen, m. mv.; dekels
van stekelvarkens, m. my. *- ALAUN, m. "-WEISS, n.
pluimaluin, m. *- BALL, m. pluitnbal, m. *-BESEN,
m. vederbezem, m.
*- BETT, n. vederbed, yeeren
bed, o. * -BUCHSE, f. "-KOCHER, m. pennekoker, m.
"-BUSCH, m. vederbos, m. ; pluim ; kuif (op den kop
"-HUNDLER, m. koopman
van sommige vogelen), v.
in vederen, m. *- HART, a. koud gesmeed, taai,
veerkrachtig, elastiek. "-HAUS, "-GEHaUSE, n. trommel van een horologie, v. *- HUT, m. hoed met pluimen,
m. * -ICHT, a. vederachtig. * - IG, a. vol, veren. "-KASTEN, m. pennelaadje, -bakje, o. "-KIEL, m. "-SPULE,
tpenneschacht,v. "-KISSEN, n. vederkussen, o. "-KRAFT,
f. veerkracht ; uitzetting, v. *- KRIEG, m. letterkundige
strijd, pennestrijd, m, *- LEICHT, a. zoo ligt als eene
veder. *-Los, a. vederloos. "-MUSSEL, m. (36) wick, v.
kluwen pluksel, o. *- MESSER, n. pennemes, o. *-N, vn.
vrf. ruijen. * - NELKE, f.
de vederen verliezen. SIGH
(53) kleine grijze anjelier, m. "-SCHLEISS, m. afval-,
m. uitschot van vederen, o. * - SCHMuCKER, m. die vederen opmaakt, pluimmaker, m. "-SPALTE, f. spleet
van eene pen, v, *- SPIEL, n. (44) het vervchrikken
lokken van vogels door zadmgebonden vederen ; soort
van valkeniersspet, o. "-SPITZE, f. punt van eene pen,
v. *- STAUB, m. dons, o. * - STAUBER, m. koopman in
vederen; vederbezem, m. *- STRICH, * -zUG, m. pennetrek, m. *-VIEH, n. gevogelte,pluimgedierte,o.
* PRET, n. wild gevogelte, o.
FEE, f. toovergodin, toovernimf, v.
FEENMURCH EN, n. fabelachtig verdichtseltje, sprookje,
o.
FEEREI, f. tooverkunst; betoovering, v.
FEGE, f. korenzeef, v. * -FEVER, FEGFEUER, n. vagevuur, o. "-KRAUT, n. (53) paardenstaart, m.
FEGEN, va. vegen; (den schoorsteen) vegen ; schoonmaken,
uitvegen; (het stoat) schoon-, gladmaken; met de zeef
zuiveren ; (eene gracht) uitbaggeren ; einem den Bartel
iemand het geld uit den zak kloppen ;
einem -,
m. veger, m.
iemand vegen, - berispen.
FEHDE, f. oorlog, strijd, m. veete; vijandschap, v.; twist,
m. "-BRIEF, m. uildagingsbrief,
FEHR, eekhorentje van Siberia' o."-, FEHWAMME, f. grijs
bontwerk, o. ; (116) zilveren klok op een blaauw veld, v.
-gehen,
FEHL, adv. mis, verkeerd, valsch, te vergeefs ;
-reiten, misloopen : een verkeerden weg ripen, revdwal. n ; te vergeefs gaan ; mi sgrij pen,
mistasten; -hauen, -schlagen, -stossen, -schiessen, -treten, mishakken, -slaan, -stooten, -schieten, -stappen.
*-, m. feil, Pout, v. * - BAR, a. feilhaar. *- BARKEIT, f.
feilbaarheid, v.. * - BITTE, f. vruchteloos verzoek, o. ;
eine - than, een weigerend antwoord krijgen. *- DRUCK,
m..slecht gedrukt blad, o. misdruk. ni .
FEHLEN, vn. et a. feiltn, falen ; onthreken, schelen;
alivezig zijn ; zich vergissen, missen ; niet bereiken,
niet .slagen; was fehlt Ihnen ? wat scheelt u ?
FEHLER, m. gebrek, o. feil, ondeugd; onvolmaaktheid,
onvolkomenheid, v. ; misslag, m. dwaling, v. ; niet (in
de loterij) ; taalfout, v. * - FREI, a. et adv. zonder foot
of getrek, naauwkeurig, zuiver, zonder fouten. *- H AFT,
a. et adv. gebrekkig, onvolmaakt; onnaauwkeurig, onregelmatig ; gebrekkigbjk ; met gebreken ; tegen de regels der spraakkunst.
FEHLGANG, m. misstap, mistred, m. ; buitensporigheid,
dwaling, v. * ... GEBU•T, f. miswerping (der dieren) ;
mzskraam, v. * ... GRIFF, m. misgreep, miscasting, v.
* ...JAHR,n.onvruchtbaarjaar,o. ft ...SCHLAG,"...STREICH,
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m. verkeerde slag, misslag, m. ; fig. mislukte onderneming, v. * ... SCHLUSS, tn. drogrede, v. * ...STOSS, * ...SCHUSS,
m. misstoot, m. -schot, o. * ...SCHLAGEN, vn. fig. niet
slagen, mislukken, slecht uitvallen.
m. misslap, mistred, m.
FEHM, f. "-GERICHT, n. (77) geheimgeregt,veemgeregt,o.
FEHMEN, m. (136) hoop, tas, opper, m.
FEIER, f. rust; plegtige viering, plegtigheid, v. feest,
O.
* -ABEND, m. vieravond, m. het ophouden met werken.
* -GLOCKE, f. bengel (ow den rusttijd aan te kondigen),
m. *- JAHR, n. (77) sahbathjaar (elk zevende jaur bij
de Joden), o. * - KLEID, * -TAGSKLEID, n. feestgewaad,
staatsie-, galakleed, o. *- LICH, a. et adv. plegtig. -lijk,
statig, -lijk, feestelijk. -KEIT, f. plegtigheid, viering, v.
FEIERN, vn. et a. ledig gaan, van den arbeid uitrusten;
vieren (een feest) ; (iem.) achting eer bewijzen,prijzen. "-, n. viering, v.
FEIERTAG, no. feest-, heilige dog ; vierdag, m.
FEIFEL, f. (112) keeldroes, m.
FEIG, FEIGE, a. lafhartig, blood, versaagd, vreesachtig,
bang ; lafhartiglijk ; feige Mernme, lafaard, durfnzet, m.
FEIGE, f. vijg, V.
FEIGENBAUM, m. * ... BLATT, n. `...GARTEN, m. vijgenboom, In. -blad, o. -tuin, m.
FEIGHEIT, f. laf hartigheid, bloohartigheid, versaagdheid, v.
FEIGHERZIG, a. laf-, bloohartig, versaagd, vreesachtig.
FEIGWARzE, f. vleeschachtig uitwas, o. ; aanbei, v.
FOIL, a. veil, te koop; - haben, - bieten, te koop aanbieden, veilen. * - BIETUNG, E aanbieding te koop, veiling, v.; eine -e Dirne, hoer, v.
FEILE, f. vijl, v. *- N, va. vijlen.
FEILENHAUER, m. vijlenmaker, m.
FEILICHT, * ...SEL, n. * ... SPONE, m. pi. vijlsel, o. vifistof, v.
FEILSCHEN, va. veilen ; den prijs vragen ; dingen.
FEIN, a. et adv. fijn; dun, teer, zacht ; mooi, fraai,
sierlijk : fig. welgemanierd, beschaafd, kiesch; fijn,
listig, loos, slim; listigljk, behendiglijk.
sein, - werden, iemand haten, - vijFEIND, a. einem
andig zijn; vijandschap tegen iemand opvatten. *-,
m.
vijand, m.; der hose -, de duivel, nr. "-INN, f. vijandin,• v. **-LicH, a. et adv. vijandelijk. * - SCHAFT, f.
vijandschap, v. "-SELIG, a. et adv. vijandig, -bjk, vijandelijk. -KEIT, f. vijandschap, vijandelijkheid, v.
FEINE, FEINHEIT, f. fijnheid; fig. kieschheid; loosheid,
v. ; - des Goldes, fijnheid keur van het goad, v.
FEINHECHEL, f. fijne hekel, m. * ... KUPFER, n. fijn
gezuiverd koper, o.
FEIST, a. vet (van vee en gevogelte). * - E, * -zEIT, f. hertentijd (tijd tvaarin de herten vet zijn) ; tijd der wilde
"-IGKEIT, f. vetzwijnenjagt (waarin zij vet zijn), m.
tigheid, v.
FELBEL, m. fulp, felp, trijp, o.
FELD, n. veld, land, o.; akker, m.; vlakte, v.; (152,153)
ruit, v. ; yak, panel, o. ; (116) grond, m. heartier, o.;
das - messen, een land meten; ins - ziehen, te velde
trekken. *- ALTAR, m. veldallaar, o. * - APOTHEKE, f.
veldapotheek, v. *- ARBEIT, i veldarbeid, m. * - ARZT,
m. velddokter, m. *- BUCKER, m. * -BICKEREI, f. veldbakker, m.; -hakkerij, v. "-BAU, "-BAUER, m. landbouw ; -homer, m. "-BBTT, n. veld-, legerbed, O.
* -BINDE, f. sjerp, v. *- BLUME, f. veldbloem, v.
FELDERDECKE, f. (13) puneelwerk tegen den zolder, o.
FELDFLASCHE, f. blikken ketel, in. veldfiesch, v. * ... FROCHTE, f. pl. veldvruchten. v. mv . "...GERUTH, n. tuin-,
akkergereedschap; wapentuig, o. legertros, m.
* ... GESCHREI, n. veldgeschreeeuw, -geschrei, o. * ... GUTTER,
4.3
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veldgoden, m. My. * ...HERR, M. veldheer, M.
veldheerschap, o. waardigheid van een
veldheer, V. * ...11UHN, O. patrijs, m. * ...HUTER, nI.
oogst-, wijngaardhoeder, nI. "...HiiTTE, f. legertent, v.
III. jager van klein wild ; veldjager. (hij
een leger), M. * ...KANZELEI, f. legerkanselurij, v.
*...KticH E. f. zoetelaarskeuken, v.
* ... KUMMEL, M.
(53) wilde komijn, nI. "...LAGER, n. veldleger, O.
* ...LAZARETH, n. yeldhospitaal. o. "...LERCHE, f. veldleeuwerik, nI. "—MARK, f. eindpaal van een regtsgebled. in. * ... MARSCHALL, M. veldmaarschalk,
f. veldmuis, v. "...MESSEN, n. landmeting, v. * ... MESSER, ni. landmeter; meetkiindige, M. "...MESSKUNST,
f. landmeetkunst; meetkunde. v.
* ... 31USIK, f. veld-,
krijosmuziek, v. * ... POST, I. veldpost, v. * ... POSTAMT,
n. kantoor der veldpost, o. * ... POSTEN, rn. voorpost, v.
* ...PREDIGER, m. veldprediker,
f. raap,
M.
V. knot. M. * ...SALAT, f. veldsalade, v. * ... SCHERER,
in. veldscheerder, -barbier, in.
"...SCHLANGE, f. (3 ►
reldslang,v. * ... SCHMIEDE. f. veldsmederij, v. *.. scHttN,
a. mooi op een afstand. * ... SCHWAMM, in. kampernoelje,
Y. * ...STEIN, m. grenssteen, m.
o. veldstuk,
O. * ...STUHL, m. voulystoel, m. * ... TAUBE, f. veldduif,
v. * ... THEILUNGSK UNsT, f. landmeetkunde,v. * ... W ACH E,
f. Ve/dIaCht, V. *.. WACHTMEISTER, m. veldwachtmeester, in. * ... WEBEL, nI. serjant•majoor, m. * ... WEG,
m. yoetpad door een land, O. * ...ZEICHEN, n. veldteeken, O. * ...ZEUGMEISTER, m. veldtuigmeester, m.
*...zuG, m. veldtogt, m. * ... ZWIEBEL, f. veldajuin,
FELGE, f. velg, radvelg, v.; (136) bruakland, opgeschenrd
land, o. *-N, va. de velgen aan een rad maken; een
akker omploegen.
FELL, O. vel, o. huid,vacht, v.; vlies; leder, O.
FELLEISEN, O. valies, o. mantelsak, m.
FELS, * -EN, m. rots, klip, v.; rotssteen, m.; steenrots, v.
FELSEN A RTIG, FELSICHT, a. rots-, steenachtig. "...GRUND,
m. steengrond; (12t.) steengrond in zee, m. * ... HERZ,
barst
n. rig. hart van steen, O. * ...KLUFT, f. spleet
in eene rots, v. * ... WAND, f. helling van eene rots, v.
FELSIG, a. vol rotsen.
FELUCKE, f. feloek (klein roeischip), v.
FENCHEL, M. (53) venkel, v. "-BRANNTWEIN, M. yenkelwater, o. *-HoLz, n. sassefras, v.
FENSTER, n. venster, o. ; - eines GelAudes, pl. het yen•
sterwerk; - des Ilimmels, pl. fig. sluizen des hornets,
v. mv. ; - einer Kutsehe, pi. glazen eener koets,o. mv. ;
- aut. Mistbeeteu, pl. glasramen op broeibakken, o. mv.
* -BAND, n. scharnier, knier eens vensters, o. * - BESCHLUGE, n. beslag eens vensters, o. .-BLEI, n. vensterlood, 0. * -BROSTUNG, f. vensterhank, v. * - EISEN,
n. venster-, gordijnroede, v.
"--FACH, *-FELD, n. yak
met glazen ruiten, O. "-FLUGEL, III. opensluande het ft
van een venster, v. * - GELD, n. venstergeld, o. "-GITTER,
"-GL AS, n. vensterglas, O. ruit, v.
n. venstertralie, v.
* -KISSEN, * -FOLSTER, n. vensterkussen, o. *-1(REUZ,
n. kruisraam, -kozijn, 0. '-LADEN, m. vensterluik, o.
iemund
va. einen
*-LEHNE, f. vensterhank, v.
berispen. * - PFEILER, m. darn tusschen twee vensters,
m. * -FFOSTEN, *-srocK, m. post van een venster, m.
* -B A HM EN, in. Pensterraam, 0. * -BEIBER, tn. plaatgrendel aun een glasraam, m. * - SCHEIBE, f. venster-,
glasruit, v. "-SCHIRM, m. tralievenster, vensterscherm,
O. * -SPIEGEL, n:. dam-, penantspiegel, m. * - STURZ, P.
hovenstijl van een venster, ru. * - WERK, n. rensterwerk. 0.
FERIEN, f. pl. viertijd, rusttijd, rn. vakantie (ook der
regtbanken), v.

* - cirEN, n. speenvarken, o. *-irr vn. bigger
werpen, biggen.
FERN, a. et adv. ver; verre; ver of gelegen; von -, van
verre, in het verschiet.
FERNAMBUCK, ui. fernambukhout, brasiliehout, O.
FERNE, f. verre, afgeegenheid. v. afstand, fI. ; yerschiet,
o. achtergrond. M. *-N, vn. van verve moot uitzien.
FERNER, a. et adv. verder, voorts, vervolgens; voortaan.
*-Hrw, adv. in het yeryolg, voortaan. "-WELT, *-WEITIG,
a. et adv. verder, nader.
FERNEWEIN, m. eenjarige wijn, m.
FERNGLAS, n. tuurglus, lorgnet, o. verrekijker, m. "...ROHR,
n. verrekijker, teleskoop,
M. * ...SCHREIBEKUNST, f.
kunst wit grafen te besturen en te verstaan, v.
* ...SCHREIBEM ASCHINE, f. * ... SCHREIBER, IV. telegrauf, telegrauf-toestel, m.
FERSE, f. hiel, m.
FERSENFLUGEL, in. pl. (30) hielvlerken van itlerkurius,
v. my. * ...GELD, n. - geben, de vlugt neaten, zijns
hielen opligten. "...LEDER, n. (93) hielsluk, 0. * -PUNKT,
M. (101) voetpunt, O.
FERTIG, a. gereed, klaar, geeindigd, voltooid, afgemaakt
gedaun; vaardig, behendig ; sich - machen, zich gereed -, klaar maken. * -, adv. vuardig lijk, behendig lijk,
met gemak. * -EN, va. afunrken; vervaardigen. * -KNIT,
f. vaardigheid, vlugheid, behendigheid, handigheid, bekwaamheid, gemakkelijkheid, v.
FESSEL, f. "-N, pl. boeijen, kluisters, ketens, v. mv.; Ida
van een paard, w. * - GESCHwillt, n. bloedvin, v. *-wuND,
a. gekwetst aun den hiel. *-N, va. ketenen, kluisteren,
boeijen, (ook fig.).
FEST, n. feest, o. ; plegtige dag, m. ; gastmaal, o. *-, a.
vast, onbewegelijk; sterk, digt, ineengedrongen; hecht,
steyig; vast, bestendig, duurzaam; vast (van sluap),
standvastig, ferm ; onkwetsbaar. *-,
adv. vast, sterk;
standvastiglijk; krachtig, nadrukkelijk; halten, getrouwelijk nukomen; - ma.ehen, vast maken, bevestigen ; slob - maehen, zich doOr toovermiddelen onkwetsbaar maken; sich - vornehmen, vast van sins zijn ;
-setzen, vast stellen, bepulen ; -sitzen, vast-,stijfzitten;
fig. veilig er in zitten; vast-, gevangen zitten; werden, hard -, vast worden. * - A BEND, m. hezlige avond, m.
FESTE, f. yeste, vesting. sterkte, v.
FESTIGKEIT, I. vastheid, vastigheid, hechtheid, stevigheid,
bestendigheid, standyastigheid, beradenheid, v.
FESTKLEID , n. feestgewaad, O. * ...LICH, a. feestelijk,
plegtig, statig ; plegti Jlijk. -KEIT, f. piegtigheid,pracht,
v.; lutster, at. * ... LIED, n. fecstlied, 0.
FESTSETZUNG, f. zettlng, bepuling ; yaststelling ; nederzetting (met der woon), vestiging, v.
FISSTTAG, m. feestdag, heilige dug, m.
* -SBAU, in.
FESTUNG, f. versterkte pleats, vesting, v.
vestingbouw, m. "-SBA UKUNST, f. vestingbouwkande,
v. * -SWERK, n. vestingwerk, o.
FETT, a. vet, smerig, kleverig ; fig. rifle, gegoed ; (7i)
vet, vetachtig ; (10) dik (van letter; ;
werden, dik en
vet worden. *-, n. vet, snieer, smut, rensel: (yarkens)
f.
ortolaan
(yoga),
m. "-AUG E, n.
o.
"-AM3IER,
reuzel,
paard met dikke oogen, o. "-FLECK, n. yet-,smeerylek,
v. "-GANS, m. vetgans, v. * -HAUT, f. yetvlies, O.
a. vettig, snzerig.
FETTICHT, a. tetachtig, als vet.
"-KEIT, v. vettigheid, olieachligheid ; vettigheid (des
ligchaams), v.
m. "...KRUMER,
FETTKRAM, m. winkel van vette waren,
m. vellewarier; spekslager, m. "...MAGEN, m. onderste
* ...MARKT, m.
maag der herkuauwende dieren, v.
FERXEL,

FEU.
a. "—SATIRE, f. vetzuur., o. "..SCHMELEEN, n. (112) smelting van het
vet, v. "...TROY, no. bolus, m. ; vette aarde; vollersaarde, v. "...WAARB, f. vette waar, vettewarij,
v.
"...wEIDE, f. vetweide. v. "...wOLLE, f. vette wol, v.
IFETzRN, m, lap. m.; vod, flarde, v. (weskit fiarden,mv.)
FETTCHT, a. vochtig, nat, klam. * -E, f. et n. v chtigheid,
v. "-EN, va. et n. bevochtigen, nat maken; bespoeten ;
* -IGlekken, afloopen, druipen; pissen (van het wad,.
KEIT, f. vochtigheid, nattigheid, natheid, klamheid, v.;
nat, vocht, o.
FEUER, n. vuur, o. brand, m. ; vuur, o. drift, hitte, v.
ijver; glans, luister, az.; das Wilde (22) St. Antonius-vuur ; - werden, schaamrood worden. "-ANBETER, m. vuuraanbidder, m. "-ANSTALT, f. inrigting
voor branilblussching, v. * -ARTIO, a. vurig. "--BECKEN,
n. komloor, o. *-BOCK, m. haardijzer, 0. "-BRAND,
m. stuk brandend hout, 0. "-EIMER, m. brandemtner,
m. "-ESSE, f. schoorsteen, m. * -FaCHER, m. vuurwaaijer, m. * --FANGEND, a. brandbaar. "-FARBE, f.
vuurkleur, f. "-PEST, a. vuurvast, tegen vuur bestand.
"-GABEL, f. pook, m. gloeiijzer, 0. *-GERriTH, n. toestel tot blussching van brand, m. "-GEwEHR, n. vuurwapen, geweer, o. "-GITTER, n. ijzeren hekje on den
haard, vuurscherm, • o. "-GLOCKE, f. brandklok, v.
"-HAKEN, m. brandhaak, m. "-HERD, no. haard, m.
* -HimmEL, m. hoogste hemel, In. * -KNAuL, m. kleine
brandkogel, vuurbal, luchtkogel, rn. *-KRUCKE, f.
hank, m. *-KuGEL, f. gloeijende kogel, m. *-1,fiard,
m. brandalarm, m.
"-LEITER, f. brandladder, v.
"-KAHL, n. brandvlek, v. -teeken,
o.; moedervlek,
v. -meek, 0. *-11aNNCHEN, n. dwaallichtje, o. "-MAUER, f. brandmuur; schoorsteen, m.
"-HOMER, m.
(3) mortier,
FEuERN, va. et n. vuur aanleggen; stoken (hout enz.);
(wijn) zwavelen; vuren, schieten; vonken, vuur geven, gloeijen.
FEuERORDNuNG, f. brandreglement, o. brandkeur, v.
"...PFANNE, f. komfoor, o. vuurpan, v.; wierookvat, a.
"...PFEILE, f. vuroge pijl; vuurpijl, m. "...PLATTE, f.
stuande pleat om de haardstede, v. "...PROBE, f. vuurproef, v. "...pUNKT, f. brandpunt, o. "...RAD, n. marrad, o. -krans, m. "...ROHR, n. vuurroer,o."...RtSHRE,
f. (bij vuurwerkers) buts van vuur, v.
"...ROTH, a.
vuurrood. "...sauLE, f. vuurzuil, vuurkolom, v.
FEUERSBRUNST, f. brand, groote brand, m.
FEUERSCHADEN, m. brandschade, v. "...SCHAU, m. inspektie der haardsteden, v.
"...SCHAUFEL, m. vuur-,
aschschop, v. "...SCHEIN, m. schijn van het vuur, m.
"...SCHIRm, m. vuurscherm, o. "...SCHROTER, m. schalebijter, no. "...SCHwAmM, m. swam, v.
FEuERSGEFAHR, n. gevaar voor brand, O.
FEuERSFEIEND, a. vuurspuwend. "...SPRITEE, f. brandspuit, v. "...sTAHL, m. vuurslag, no. -staal, 0. "...ST5TTR, f. haardstede ; plants waar de brand was, v. "...STEIN,
*...sTRAHL, "...8TROM, In. vuursteen, -straal, -stroom,
m. "..STilBcHEN, n. stoof, v. "...TAUPE, f. vuurdoop,
m. "...THEILCHEN, n. vuurdeeltje, 0. "...THUM", no.
"...BAKE, f. (126) vuurtoren, m. batik, v.
FEUERUNG, f. brand (voorraad van turf enz. om to stoken). m.; trandstof, v.; vuur, o.
FErERwACHE, f. brandwacht, v. "...wERK, n. vuurwerk.
0. "...wERKER, m. vuurwerker : artillerist, m. -SKUNST,
f. vuurwerkerskunst, v. "...zANGE,f. vuurtang, v. "...zEiCHEN, n. vurig luchtverschijnsel, o.; vuurbaak, v.
"...ZEUG, n. vuurstaat, vuurtuig, o.
spek-, botermarkt, v.

"...SAUER,
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FIN.
FEURIG, a. vurig, gloeiptzd, brandend ;

fig. levendig, he-

vig, vurig, driftiq, blakend.
FIAKER, m. huurkoets, vigelante, v.
FIBEL, f. abc-boek, 0.
FIBER, f. vezel, v.
FICHTE, f. FICHTENBAUX, m. pijnboom, m.

FICHTENHARE, m. pijnhars, v. "...HOLE, a. pijnboomenbout, o. "...EAPFEN, m. pijnappel,
FICKFACKEN, vn. met listen omgaan.
FIDIBUS, rn. papiertje OM de pijp er aan op to steken, o.
FIEBER, n. koorts, v. ; das - bekommen, de koorts krijgen. "-ANPALL, rn. anneal van knolls, in. "-HAFT, a.
koortsig. * -HITEE, f. hitte van de koorts, v. "-KLEE,
f. (53) water-, koortsklaver,
v. "-LEHRE, f. verhandeling over de koorts, v. "-MITTEL, n. koortsverdrijvend middel, 0. "-PATIENT, m. koortslijder, rn.
DE, f. koortsbast, m. kina, v.
* -ScHAUER, f. rilling
van de koorts, v. "-TAG, in. koortsdag, in. "-VERTREIBEND, a. koortsverdrijvend.
FIEDEL, f. viool, vedel, v. "-BOGEN, rn.

strijkstok, m.

k-N, vn. op de viool spelen, - krassen, - zagen.

van vederen voorzien, met vederen besteken, bepennen.
va. doen stremmen; (90) onvlugtig maken.
FiGuR, f. beeld, o. figuur, v. * -IREN, vn. vertooning maken, figureren.
FIGARLICH, a. et adv. figuurlijk, oneigenlijk, overdragFIEDERN, va.
FIGIREN,

telijk.
FILET, a. net , o.
FILIAL, n. bijkerk, filiaalkerk, v.
FILTRIREN, va. doorzzjgen, filtreren.
FILTRIRKANNE, f. "...SACK, "...STEIN, In.

-zak, -steen,

filtreerkan, v.

vergiettest,v,

no. zijg-, zeefdoek, no.
Flu, no. vilt, o.; gierigaard, sckrok, vrek; (10) druk' kersdoek, in. "-EN, va. tot vilt maken; fig. berispen,
kapittelen. SICH vrf. zich verwarren. "-ER, in. viltmaker, m. `-1G, a. et adv. vilten; verward; karig,
vrekkig ; kariglijk. -KEIT, f. verregaande gierigheid, karigheid, v. "-LAUS, f. platluis, v. "-MANTEL, m. vilten mantel, m. "-SCHUHE, m. p1. vilten

sokken, v. mv.
gelling, v. ; aderhoek in eene ijzermijn, m.
" -N va. de gelling uitrukken en van de zadeling scheiden.
FINALSTOCK, m. (10) roosje, O.
FINANZEN, f. p1. financien, geldnziddelen, v. o. my.
FINANZKAMMER, f. kamer -, v. departement van finanFIMMEL, m.

cien, o. *...wzsEN, n. geld-, financiewezen, a. ; financiekunde, v.
FINDEGELD,

n.

m. vindgeld, o.

FINDELHAUS, n. vondelingshuis,
LING, m. vondeling, m.
FINDEN, va. vinden, ontmoeten,

n. FIND-

aantreren; fig. ontdekken, uitvinden, verzinnen; sich in etwas
iets bcgrijpen ; zich in jets schikken. "...ER, m. vinder, m.
f. vzndster, v.
FINGER, m. vinger, m.; an den -n hersagen, op zijn
duionpje weten. * -F6RMIG, a. (53) vingervormig. "-HANDSCHUH, no. h6tndschoen met vingers, m. "-HuT,m.vingerhoed, m. "-LING, m. vingerling, duimling, m. *-N,
vn. vingeren, met de vingers aanraken. "-NAGEL, m.
nagel aan den vinger, m. "-SATZ, m. "-SETEUNG, f.
(109) het zetten der v.ngers.
"-SPIEL, n. vingerspel,
0. "-SPITES, f. vingertop, m. * -SPRACHE, f. vingerspraak, v. "-wUR31, m. fijt, vijt, v. *-zEIG, m. teeken
met den vinger, o.; fig. waarschuwing, v. weak, En.
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nen (der visschen), v. my.
FINNIG, a. puistig, vol puisten ; melaatsch.
FINSTER, a. donker, duister, beneveld; fig. droevig,treu-

rig, verdrietig, bedrukt ; stilzwijgend; droefgeestig.
f. duisterheid ; donkerheid ; (101) verduistering, v.
f. list, v. loose streek, m. ; geveinsdheid ; sluwheid ; (91) verleiding, v. ; -n machen, bedriegen, verschalken. * -NMACHER, m. schalk, bedrieger, tn. -INN,
f. bedriegster, v.
Firs, m. knip voor den neus, m.
FIBLEFANZ, m. "-EREI, f. nietigheid, v. beuzelachtigheden, v. mv. ; dwaze streken, tn. my. ; kinderspeelgoed, O.
FIRMA, f. (36) firma, handelsfirma, v.
FIRMAMENT, n. uitspansel, firmament, o.
•
FIRMELN, vi. (140) het sakrament des vormselit toedienen ; (bij protestunten) inzegenen, bevestigen. "...UNG,
1. vormsel, o. ; inzegening, bevestiging, v.
FIRNISS, n. vernis, o. *-EN, va. vernissen.
FIRSTE, f. top, in. nok, v. dak, o. ; kruin, v. toppunt, o.
FIRSTZIEGBL, tn. vorst, nokpan, v.
FISCAL, m. fiskaal, m. * -ISCH, a. fiskaal (lot de invordering van 's lands regten behoorende).
FISCH, tn. visch, tn. "-ANGEL, f. vischangel, -hoek, m.
"-BAND, n. houvast, o. *-BEIN, n. walvischbeen, balein,
0. * -BEINERN, a. van balein, baleinen. "-BLASE, f.
vischblaas, v. "-BRUT, f. "-SATZ, m. post-, zetvisch,
m. jonge vischjes, o. mv.
FISCHE, f. (126. vissing, v. *-1T, va. visschen, (ook fig.).
FISCH ELN, FISCHENZEN, vn. naar visch smaken, - rieken.
FISCHER, m. visscher, m. * -EI, f. visscherij, v. "-GARN,
* -NETz, n. visch-, visschersnet, 0. "-GERATH, *-ZEuG,
n. vischtuig, o. "-KAHN, "-NACHEN, nl. visschersschuitje, 0. "-RING, m. visschersring (het zegel van den
pans), m. *-STECHEN, n. spiegelgevecht van visschers, o.
FISCHESSER, m. vischeter, m. * ...FANG, m. vischvangst,
V. "...FASS, "...FASSCHEN, n. vischton, -tobbe, V. -tobbetje, o. "...FLOSSE, f. vin, v. "...FUHRER, m. vischvoerder, ventjager, m. * ...G ABEL, m. elger, rn. "...G ALLERTE, f. gelei van visch, o. "...GELD, n. vischgeld,
o. "—HALTER, m. vischkaar, bun, v. ; vijver, m. "—HAMEN, in. werpnet, o. "...HANDLER, in. -INN, 1. vischkooper, m. -koopster, vischurouw, v. "...HAUT, f. vischhuid, v. vel van visch, o.
FISCHICHT, a. van visch, vischachtig.
FISCHKASTEN, m. vischkaar, v. * ...KESSEL, m. vischketel, m. "...RODER, m. vischaas, o. *...KOPF, m. kop
van een visch, m. * ...KORB, ln. vischmand, ben, v.
"...RUNDE, f. kennis beschrijving der visschen, v.
"...LAGER, 0. holte in een moeras door de visschen
gemaakt om daurin to overwinteren, V. * ...LAICH, n.
f. "...OHREN, f. pl. vischkuit; horn van
visch, m.; vischkieuwen, v. Inv. * ...LEIM, n. vischlijm,
o. en v. * ...MARKT, rn. vischmarkt, v. * ... OTTER, f.
vzschotter, m. "...PASTETE, f. vischpastei, V. "...PINSEL,
EIHm. penseel van ottervel, 0. "...REICH, a. vischrijk.
ER, M. vischreiger, n1.
"...REUSE, f. vischfuik, v.
"...SCHw_ANZ, m. staart van een visch, m. "...SPEISE,
f. vischmaal, o. "...TEICH, "...WEIHER, m. vijver,
vischriker, in. "...THRAN, m. tenon, walvischolie, v.
"...TRAMPE, f. polsstok, m. * ...wASSER, o. vischrijk
water, o. vischrijke rivier, v. "...WEHR, n. * ... ZAUN,
m. fuik, v. ; rooster in een vijver, m. "...WEIB, o. vischFINTE,

FLA.

FIS.

FINKB, m. oink, m. * -NR/TTER, M. fig. grootspreker, m.
Fnurz, f. puist, v.; fig. hevel, tap, spie, v.
FINNEN, f. pl. vinnigheid (ziekte der varkens), v.; vin-

wijf, o. *...zOLL, m. vischtol, m. refit op zeevisch, o.
* ...ZUG, rn. trek van den hengel, m.; vangst, v.
Fiscus, m. openbare schatkist, v.
FIST, tn. veest, v. *--EN, vn. veesten.
FISTEL, V. (221 fistel; (109) piepende stem, v.
FISTULIREN, va. met eene gemaakte bovenstem zingen.
FITSCHELN, va. wrijven, openwrijven.
FITTICH, m. vleugel (van een grooten vogel), tn.
M. * -N, va. tot sirenFITZE, f. straw; plooi, v.; rimpel,
gen maken; slecht naaijen, broddelen, uitrafelen; (de
wenkbraauwen) fronsen.
Fix, a. vast, onbewegelijk, zeker, bepaald; knap, bij
de hand. "-STERN, In. vaste ster, v.
FLACH, a. vlak, effen, plat, gelijk.
o.
va. effeFLaCHE, 1. vlakte, oppervlakte, v. ; vlak,
nen, gelijk maken.
FLACHEISEN, m. aanbeeld, o.
FL5CHENINHALT, m. inhoud -, m. ruimte eener vlakte, v.
.
1. vlaktemaat, v. * ... MESSUNG, f. ,vlaktemeetkunde, v.
FL ACHE, m. vlas, 0. "-BART, m. vlasbaard, jonge melkmull, rn. *-BRECHE, f. vlasbraak, v. * - BRECHER,
"-BRECHERINN, f. vlasbreekster, v.
M. vlasbreker, tn.
FLIICHSEN, a. van vlas, vlassen.
FLACHSFARBE,

f.

"...BLUTHFARBEN),

* ... FARBEN,

a.

( * ... BLUTHFARBE,

vlaskleur, v. ; vlaskleurig.

o. vlasland, o. -akker, m. "...HAAR, o. blond
haar, a. "...SAMEN, m. vlaszaad, 0. "...SCHWINGE, f.
hennep-, vlasbraak, v. + ... SEIDE, f. wrangkruid, o.
m. vlassteen, in. asbest, o.
FLACHWERK, n. deksel met opening, 0. "...ZIEGEL, m.
"...LAND,

platte dakpan, v.
FLACKERFEUER, n. flikkervuur, holder brandend vuur, 0.
FLACKERN, vn. flakkeren, flikkeren.
FLADEN,' f. vlade, vla, v.
FLAGGE, f. vlag, bonier; vaan, v.
FLAGGENOFFICIER, tn. vlag-officier, m. "...SCHIFF, n.

vlagge-, kommandants-, admiraalsschip, O. "...STANGE,
f. "...STOCK, m. vlaggesiok, m.
FLIMMCHEN, n. vlammetje, O.
FLAMME, f. Warn, v.
vn. et a. vlammen; zengen;
(stolfen) tvateren.
FLAMIIIEISEN, n. ijzer met golvingen, 0.
FLAMMICHT, a. vlammend, brandend; flikkerend; gevlantd, gewaterd.
FLANELL, n. fond, o.
FLANKE, f. flank, zijde, v. "...SIREN, vn. straatslijpen.
FLiSCHCHEN, n. fleschje, o.
FLASCHE, f. flesch ; schroefflesch, v.
FLASCHENBaRSTE, f. flesschenborstel, kannenwasscher, in•
"...FUTTER, n. "...KELLER, m. flesschen-, likettrkeldertje, o.
.HALS, rn. halo eener flesch, m. "...KESSEL, m.
-BAUM, m. kalesoort van waterketel, rn.
bas, v. ; kalebasboom, m. "...ZUG, rn. katrol, V.
FLASCHINETT, n. flageolet-fluitje, a.
FLASCHNER, in. blikslager,
V.
FLATSCHE, f. "-N, in. stuk, brok, o. ; spat, klets water,
FLATTERGEIST, rn. loszinnig wispelturig mensch, m.
"...HAFT, a. ligtzinnig, onnadenkend, wild, los, onbestendig, zvispelturig. -IGKEIT, f. ligtvaardigheid, wispelturigheid, onstandvastigheid, v. "...MINE, f. kleine
mijn, floddermijn, v.
FLATTERN, vn. heels en weder vliegen ; golven, wapperen;
slingeren, klapwieken ; wild -, los -, onbestendig zijn.
FL AU, a. flactuw, zwak, krachteloos, magteloos ; 'Manse, tar
FLAUM, m. *-FEDER, f. dons, 0.

FLO.

FLE.
FLAUSCR, M.

bos, bundel, m. "-BOCK, m. grof laken-

sche jas, m.
FLAUSE, f. uitvlugt, kleine list; begoocheling, v.
FLECHSE, f. pees, v. "-AG, a. met -, vol pezen.
FLECHTE, f. trens, m. vlecht ; haarvlecht ; .teenen

horde,
slede, v. ; wagenkorf, m. ; haarworm, m. vurigheid op
de huid, v.-, (53) boom-, leverkruid, o. ; straathamer,
m. va. vlechten, trensen; zamenvlechten; met teenen vlechten voorzien; (het haar van een paard) strengelen; het hoar in lange haarvlechten leggen. "...WEIDE,
f. deen, O. "...WEEK, n. gevlochten werk, O.
FLECK, m. plaals, v. oord: stuk, o. lap, v. end ; tusschensteeksel (van een schoen), o. "-, voy. FLECKEN.
"-AUSMACHER, m. die smeervlekken uitmaakt, M.
FLECKEN, m. vlek, groot dorp, o.; smet, vlek, plek,
v. ; spikkel, m. teeken, o. ; fig. vlek, schandvlek, v.;
blaauwe of roode plekken op de huid ; mazelen;
koortsvlekken, v. mv. "-, va. vlekken, sprenkelen, spikkelen.bespikkelen. "-, vn. vlekken maken, vuil niaken,
morsen ; fig. voortkomen.
FLECKFIEBER, 11. vlek-, blutskoorts, V.
FLECKIG, a. vlekkig, bevlekt ; gevlekt, gespikkeld.
m.
FLECKKU#EL, f. zeepbal, vlekbal, savonetbal,
FLEDERMA US, f. vledermuis, v. * ...WISCH, Mn. ganzevlegel, vederbezem, stoner, m.
FLEGEL, m. dorschvlegel ; fig. lompe vlegel, rekel, m.
*--EI, f. lompheicl,'onbeschoftheid, v. "-HAFT, a. boersch,
lomp, onbeschoft.
FLEHEN, vn. ootmoediglijk verzoeken, smeehen, bidden,
n. gebed,
aanroepen ; (tot God) vuriglijk bidden. *-,
o. beds, smeeking, v. -TLICH, a. et adv. dringend, vurig, vuriglijk.
FLEISCH, n. vleesch, o. ; vleezigheid, v. het vleezige der
dieren ; vleesch (der vruchten) ; vleesch (voedingsmiddel), o.; - werden, vleesch worden; - ansetzen, nieuw
vleesch krijgen. "-BANK, f. vleeschbank, v. "-BRUCH,
M. (22) vleeschbreuk, v. * -BR811E, f. vleeschnat, o.
*-E1 va. (58) het vleesch van de haul afschaven.
-HUND,
"-ER, m. slagter, slager, vleeschhouwer, m.
m. slagershond, m. "-ERN, a. van vleesch, vleeschachtig. * -ESLUST, f. zinnelijke vleeschelijke begeerlijkheid, V. "-TARIM, f. vleeschkleur, v. "-FARBEN,
a. vleeschkleurig. "-PASS, O. vleeschkuip, v. "-PRESSEND, a. vleeschetend. "-GABEL, f. vleeschvork, v.
*-GEWACHS, n. vleezig uitwas, O. "-HAKIM, m. vleeschhaak ; hang waaraan men het vleesch hangt, m.
*-HAuT, f. (74) vleeschhuid, V. "-HOKE, "-TRODLER,
m. venter van vleesch, m. "-ICHT, a. als vleesch,
vleeschachtig. * -IG, a. vleezig ; poezelig. "-KAMMER,
f. vleesch-, provisiekamer, v. "-KLOSCHEN, n. vleeschballetje, o. "-KORB, m. vkeschmand, v. "-LOCH, a.
V.
et adv. vleeschelijk. -KEIT, f. vleetchelijkheid,
* -MACHEND, a. vleeschmakend. "-MADE, f. vleeschmade, v: * -MARKT, m. vleeschmarkt, v. "-MESSER, n.
vleesch-, keukenmes, O. "-PASTETCHEN, n. vleeschtaartje, O. *-PASTETE, f. vleeschpastei, V. "-SCHARREN, M. vleeschbank, v. "-SPEISE, v. vleeschspijs, v.
"-SUPPE, f. vleeschsoep, v."-TAG, m. vleeschdag, m.
* -TOPF, m. vleeschpot, m. "-WUNDE, f. vleeschwonde,
v. "-WURST, f. vleeschworst, v. "-ZEIT, f. vleeschtijd, m.
FLEISS, m. vlijt, naarstigheid, werkzaamheid; leeroefening, studie, v.; - anwenden, zich bevlijtigen, pogen,
trachten, arbelden, werken ; mit -, met opzet, opzettelijk,.voorbedachtelijk. "-IG, a. et adv. vlijlig, naarstig,
opkttend, ifverig, werkzattm; leergierig ; naarstiglijk,
met vlijt.
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FLENWEIT, vn. grijnzen; grijnen, krijten.
FLETSCHEN, va. breed en plat slaan;

das Maul -, die
Mime -, fig. de tanden laten zien, knarsetanden.

FLICKEN, va. lappen, verstellen, stukken inzetten.
FLICKER, M. "-INN, f. lapsnijder, versteller, m.;
V. *-EI, f. lapperij, v.
lapster, verstelster, stopster,
lapwerk, o. "-LoHN, n. lapgeld. O.
FLICKWERK, n. lapwerk, o. "...WORT, n. stopwoord, O.
FLIEDER, M. (53) vlier, v. *-aruss, n. vliersiroop, V.
o. mikknop, m.
FLIEGE, f. vlieg, v. ; mikijzer, vizier,
FLIEGEN, vn. vliegen ; fig. wapperen. * -D, a. vliegend ;
fig. los, wapperend, vliegend (van vaandels). "-DRECK,
n. vliegendrek, vliegenscheet, M. k -GARN, "-NETZ, n.
vliegenkleed, O. "-GIFT, n. "-PULVER, m. vergif voor
vlierien, O. "-KLATSCHE, f. vliegenklap, m. * -SCHIMMEL, m. grijs gespikkeld paard, n. "-SCHNIIPPER, *-V0GEL, m. vliegenvanger, (vogeltje), M. * -SCHRANK, m.
vliegekast, spijskumer, v. * -SCHWAMM, M. lorkenzwam,
v. * -SCHWARM, M. zwerm vliegen, M. *-STEIN, M.
O. *-WEDEL, m. vliegen(90) gesublimeerd rattekruid,

verdrijver, m.
vn. et a. vlugten; ontvlugten ; mijden, vermijden, ontwijken; zu einem -, zijne toevlugt tot
iemand nemen.
FLIEHKRAFT, f. middelpuntvliedende kracht, V.
FLIESE, f. vierkante vloertegel, m.
FLIEss, (VLIEss), n. vlies, o. ; das goldene -, gulden vlies.
"-EN, vn. vliegen, vloeijen, loopen; smelten ; vloeijen
n.
(van papier); aus etwas -, fig. voortvloeijen.
vloeijing, v. "-END, O. et adv. vloeijend, loopend ;
fig. vloeijend, gemakkelijk ; -e Augen, loopende oogen
(leepoogig), o. mv. "-PAPIER, O. vloeipapier, O. "-WASO.
ERR, O. stroomend vlietend water,
O.
FLIETE, f. laatvlijm, lancet, v.; laatijzer,
FLIEHEN,

FLIMSIER, [11. (FLINDER, M. FLINKERCHEN, a.) /00Vertje, O.
"-N, (FLIMMEN), vn. glinsteren, schitteren, flikkeren.
FLINK, a. et adv. opgeruimd, levendig, vlug, 'link.
FLINTE, f. snaphaan, m. geweer, vuurroer, O.
V. * ...KRSTZER, M.
FLINTENKOLBE, f. geweerkolf,
krasser, kogeltrekker, M. "...KUGEL, f. geweerkogel,
m. loop -, riem van een
m. "...LAUF,
snaphaan, m. "...SCHAFT, m. lade van een geweer,
v. "...SCHLOSS, "...BLECH, n. deksel van de laadpan,
o.; plant van een schietgeweer, v. "...SCHUSS, m. snaphaanschot, O. "...SCHUTZ, m. fuselier, m. "...STEIN, m.

vuursteen, m.
FLINTGLAS, n. flintglas, O.
FLISPERN, FLISTERN, va. fluisteren, influisteren.
FLITTER, M. "-CHEN, n. loovertje, o. "-GOLD, n. klatergoad, O. *-KRAM, m. snuisterij, v. kwikje, strikje, o.
*-N, vn. glinsteren, flikkeren. "-SAND, m. goad-, zaverzand, O. "-STAAT, m. snuisterijen, vodderijen, v.

rnv.; klatergoud, o. *-WOCHB, f. wittebroodsweek, v.
FLITTICH, m. vleugel ; arm, m. pond (van een jas), O.
FLITZBOGEN, "...PFEIL, m. pijlboog ; pijl, m.
FLOCKS, f. "-N, m. vlok, v. *-1r, va. et n. vlokken maken : in vlokken neervallen. * -NBLUME, f. * -NKRAUT,
n. (53) wilde amberbloem, v. "...ICHT, a. als vlokken,
pluizig. "...IG, a. vlokkig. "...SEIDE, "...WOLLE, f. vlok-

zijde, v. ; zijden

wollen watten, v. mv.

FLOE, M. V/00, V. "-BIBS, "-STICH, m. v loobeet, -steek, m.
FLOHEN, va. vlooijen, vlooijen vangen.
FLOHFARBE, f. * ...FARBEN, a. vlookleur, v ; vlookleurig.
FL8HKRAUT, n. (53) vlookruid, o.
FLOR, m. bloesern, bloei, (ook fig.), m.; krip, floers, O.
"-BAND, 411. * -BINDE, f. fiver:lint, o. rouwband. m.
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FOR.

FLIT.

FLOREN, (GULDEN), M. gulden, v.
FLORET, M. schermdegen, Ileuret, m.

* - BAND, n. floretband, m. -lint, o. ; schoenlint, o. * - SEIDE, f. floretzijde, v.
FLORIR EN, vn. bloeijen, (ook fig.), in bloei verkeeren.
FLOSKEL, f. versiersel, kwastje, o.
FLOSS, n. vlot, houtvlot, O.
FLISSSAMT, 11. bestuur der houtvlotten,
o. * ...BACH, m.
beck rivier waarop een houtvlot drijven kan, v.
"...BAR, a. rlotbaar.
FLOSSBAUHOLZ, 11. timmerhout voor een vlot,

O. *...BRUCKE,

E vlotbrug, drijvende brug, v.
f. yin, v.; (114) kurk, O.
f. het 'afzakken van een houtvlot ; houtvlot, vlot,
in
o. va. (bout) voor den stroom laten afzakken ;
den bland -, in den mond laten druipen.
FLOSSFEDER, f. * -N, pl. yin, V. vinnen, env. * ...GARN, R.
drijfnet, O. * ...GRABEN, m. kanaal voor een houtvlot,
O.
m. gezagvoerder op een houtvlot, m.
* ...HOLZ, n. vlothout, O. * ...WEHR, m. keerdam in het
water, m.
FLoTE, f. flute, v. *--N, va. op de fluit spelen ; fig. fluiten, sissen.
FLOTENBIACHER, M. fluitmaker, M. * ...SPIELER, FLOTIST,
m. Iluitspeler, fluitiet, m. * ...WERK, n. fluitwerk, O.
m. fluitregtster, o.
FLOTT, a. et adv. vlot; - leben, vrolijk -, in den overvloed leven. * -MILCH, f. room, v.
FLOTTE, f. vloot, zeemagt, v.
FLiITZ, n. (67) laag aarde, v. * -ERZ, n. erts in laten,
m. *-WEISE, adv. laagsgewijze.
m. vloek, m. vervloeking, verwensching, v. ; eed,
vloek, m. "-EN, vn. vloeken, zweren; bulderen, razen,
tieren ; kwaad wenschen. "-ER,m. vloeker, zweerder, m.
FLUCHT, f. vlugt; (13) lijn, regte lijn, rij; speling,
speelruimte, v.
vrf. vlugten, ontvlugten. *-, va.
FLUCHTEN, vn. SICH
redden, bergen. * ...IG, a. voortvlugtig, vlugtend ; (90)
vlugtig ; fig. ligtvaardig, wild, los, onbestendig, wispeltang ; vlugtig, vergankelijk ; ligtzinnig ; oppervlakkig,
ring. -KEIT, f. vlugtigheid ; onbedachtzaaoiheid; veranderlijkheid ; vlugheid, v. * ...LING, M. vlugteling, M.
FLOCK, FLUGGE, a. vlug (van vogels) ; fig. huwbaar.
FLUG, m. vlugt (van een vogel), v. ; troep vliegende vogels, m.; fig. hooge vlugt (der denkbeelden), v.; im -e,
in de vlugt ; fig. ter vlugt. * -BIENEN, f. pl. werkbijen,
v. MV. "-BLATT, n. vlugschrift, o.
FLUGEL, m. vleugel, m. vlcrk, wiek; wick (van eenwindmolen, van een gebouw, een leger) ; vouwdeur ; stoicdeur, v.; klavier, spinet, O. "-ADJUDANT, m. vleugeladjudant, aide-de-camp, in. k -DECKEN, f. pl. bovenste
vleugels der insekten die vier •vleugels hebben. rn. MV.
* -FURMIG, a. vleugelvormig. "-HORN, m.jagthoren, M.
* -MANN, tn. (68) vleugelman, tn. *--PFERD, n * _BOSS,
M. (30) gevleugeld paard, o. Pegasus, n. * -SCHRAUBE,
f. schroef met een platten kop, v. * -THUR, f. vouwdeur;
deur eener bast, v. * -WERK, n. gevogelle, gevleugeld
gedierte, O.
FLUGHAPER, m. vlug-, windhaver ; wilde haver, v.
*...LOCH, n. gat om in en uit to vliegen (in eene vogelkooi, in een bijenkorf), o. * ...MASCHINE, f. * ...WERK,
0. (108) vliegwerk, o.
n. stuifnzeel, o.
FLUGS, adv. flubs, ras, gaautv, straks.
FLuGsAND, m. drijfzand, o. N...scHRIFT,n.vlugschrift,o.
FLUNDER, M. snort van schol of bot, v.
FLUB, f. vlakte, v. veld, land; gebied, o. grond, tn.;
voorhuts, o. * - BucH, n. kadaster, a. *-sc4arrz,

FLOSSE,
FLoSSE,

oogst-, wijngaardhoeder, m. "-STEIN, m. grenssteen ;
vierkante vloertegel, m.
FLUBS, m. rivier, v. ; stroom, vloed, m. ; smelting, vloei- itn Spiele,
jinq, v.; (221 zinking, v. vloaspaath,
(46) reeks kaarten van eene kleur, V. *-FIEBEK, n.
zinkingkoorts, v. "-FiscR, m. riviervisch,tn. * -GALLS,
f. (112) voetgal, rn. * •GOTT, m. stroomgod, tn.
FLUSSIG, a. vloeijend ; (22) met zinkingen gekweld, rhomatiek, rhumatisch. * -KEIT, f. vloeibaarheid, v. vocht,
o. vochtigheid, v.
FLUSSKREBS, m. rivierkreeft, m. * ... PPERD, n. rivierpaurd, Nijlpaard, O. "...PPLASTER, n. zinkingpleister, V.
* ...SCHIFF, n. riviersehuit, V. -sc/tip, u. * ...SPATH, M.
vloeispaath, M. *...WASSER, n. rivierwater, O.
vlieboot, V.
FLUTE, f. fluitschip, o. ; kleine
FLUTH, f. vloed; stroom; loop, m.; overstroonzing, v. ; fig.
vloed, M. * -ANKER, m. vloedanker, nt. * -SETT, n. bed-,
o. bedding eener rivier, v.; goot van een watermolen,
v. *-EN, vimp. opkomen, rijzen, wassen (van het wafer). * -HAPEN, nt. vloedhaven, v. "-ZEIT, f. tijd van
den vloed, tn.
FocrolAsT, tn. * -RAA, f. (126) fokkemast, m. fokkera, v.
FOCKSEGEL, n. FOCKE, f. (126) fokkezeil, O. :... WAND,
f. want van den fokkemast, O.
FODERN, va. opeischen, vorderen ; voy. FORDERN.
FOHLEN, n. veulen, o. *-, vn. een veulen werpen.
FOHRE, f. forel, forelle, v.
FiiHRE, f. pijnboom, tn.
FOLGE, f. gevolg ; vervolg, o. ; reeks; gevolgtrekking, v.
gevolg, besluit, o.; uitwerking, vrucht, uitkomst, v. uitslag, m. ; opvolging ; gehoorzaamheid; (4(i) reeks kaarten van dene kleur; (83) handbieding aan de justitie,
v. ; zu bijgevolg, ten gevolge, ingevolge. "-LEISTUNG, f. gehoorzaamheid, V.
FOLGEN, vn. volgen, opvolgen; volgen, gehoorzamen ; setzijn eigen zin volgen. * -D, a. volgend,
nem Itopfe
op-, achtervolgend.
FOLGERECHT, a. et adv. bijgevolg, gevolgelijk. "...REIHE,
f. volgreeks, v.
FOLGERN, va. afleiden (ale cent gevolgtrekking); eene
gevolgtrekking maken. * ...UNG, f. gevolg, O.
FOLGESATZ, rn. gevo'gtrekking, v. * .,.WIDRIG, a. et adv.
ongerijmd, valsch. * ...ZEIT, f. toekosnende tijd, m. toekomst, v.
FOLGLICH, a. et adv. bijgevolg, dus, gevolgelijk.
FOLGSAM, a. et adv. volgzaam, buigzaam, gezeggelijk,
f. volgzaamheid, gehoorzaamheid, buiggedwee.
zaamheid, v.
FOLIANT, m. foliant, m. bock in folio, O.
FOLIE, f. [seize, v. ; verfoeliesel, onderlegsel, O.
een aartsgek,
FOLIO, n. in -, in folio; ein Nary in
FOLTER, f. pijniging, v. ; angst, at.; pijn-, folterbank, v.
(ook fig.). "-BANK, f. pijnbank, v. * -ER. rn. pijniger,
beul, beulsknecht, m. "-KAMMER, f. folteiskamer, v.
*-N, va. op de pijnbank uitrekken, pijnigen, folteren,
(ook fig.). * -SCHNi1RE, f. pl. *-zEuG, n. duintschroeyen, v. mv.
FONTANELL, f. fontanel, v. ; (74) naad van het bekkeneel,
m. * -SETZUNG, 1'. het zetten van tent fontanel.
FOPPEN, va. foppen, verschalken, voor den gek houden.
a. nuttig, voorFORDER, adv. verder, w jders.
deelig, winstgevend.
FORDERN, a. vorderen, eischen, begeeren ; vor Gerieht -,
uitdagen; zu sich -,
dagen, dagvaarden ; herauo
vor sich
ontbieden. * ...UNG, f. vordering ; pretentie,
v. eisch, en. ; dagvaarding ; opersching, v.

PRA..
VtiRDERil, Va. beVordereri,
bewerken. SICH
vrf.

bespoedigen; (67) (eene Mijn)
zich apoeden, haast maken.
f. bevordering, bespoediging ; bewerking (eener

▪ va.wegvoeren.*...FLIEGEN, vn. wegvliegen.
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EN, vn. wegvloeijen; aanhouden to vloeijen.
va. wegvoeren, medenemen; fig. aanhouden, voortzetten,
voortguan met bouwen. ...UNG, f. wegroering; fig.soortFORELLE, f. forelle, forel, v.
zetting, v. * ...GANG, m. voortgang, m. vordering, v.
FORM, f. vorm, m. gedaante, v. ; maaksel, falsoen, o.;
"...GEHEN, vn. heengaon, vertrekken ; fig. voortgaan,
vorm, in. model, voorbeeld, a. schets, v.
vorderingen maken; slagea. -D, a. voortgaande. "...H ELFFORMALIEN, f. pl. 1=ORMALIT5T, f. vorm, m. formaliteit, v.
EN, va. einem -, iemand weghelpen, tot zijne vlugt beFORMAT, n. formaat, o.
hulpzaam zijn; fig. iemand voorthelpen, helpen, bijstaan.
FORMBANK, f. schraag, v. * ... BRET, n. (3) model, o.
SICH
vrf. zich zelven voorthelpen, zijn geluk maken.
"...DR A HT, in. koperdraden van een papieren vorm, m.
niv.
"...RINK EN, "...HOPFEN, vn. weghinken, -huppelen;
FORMEL, o. formulier, 0.
aanhoudend hinken, - huppelen. * ...JAGEN, va. et n.
FORM EN, va. vormen, eene gedaante geven ;
das Brot
wegjugen;
doorjagen. "...KOMMEN, vn. wegkomen,
(i) het brood omkeeren. "-SCHNEIDER, m. vormmaontsnappen ; voortkomen, slagen; door de wereld komen.
ker; houtsnijder, m. "-MBE, * -STEGE, in. pl. (78)
- n. voortkomen, o. vordering, v. voorurtgang, In.
houten staafjes, o. mv.
* ...KONNEN, vn. voortkunnen. "...KRIECHEN, vn. voortFORm-IRE/i, va. vormen, formeren; (68) scharen.
kruipen. "...LASSEN, va. laten gaan, niet tegenhouden;
FORMLICH, a. et adv. formeel, vormelijk, stellig, duidelijk.
zijn afscheid geven, ontslaan. * ...LAUFEN, vn. wegloo"-KEIT, f. formaliteit, v.
pen. * ...LEBEN, vn. voortleven. * ...LERNEN, vn. aanFORMRAHMKN, in. (10) drukkersraam, o. * ... SCHNEIDEN,
* ...L ES E N, vn. voort-, venter
houden met leeren.
n. het maken van vormen; het houtsnijden.
lezen. * ...MACHEN, vn. voortmaken, zich haaslen.
FORMSTEG, in. (10) formaathout, o. * ...TISCH, m. giet-,
SICH
vrf. zich wegpakken, zich uit de voeten waken.
vormtafel, v.
"...MARSCHIREN, vn. w..gmarscheren, vertrekken; den
FORMULAR, n. voorschrift, formulier, o. wijze, v.
marsch voortzetten. * ...MiiSSEN, vn. weg moeten. "...PACKFORSCHEN, va. navorschen, nasporen, doorgronden, onEN (sICH), vrf. zijne biezen pakken, het hazepad kiederzoeken ; vernemen; uitvorschen. "-, n. onderzoek, o.
zen. "...PFLANZEN, va. voortplanten; voorttelen, aanna-, uilvorsching, v. * ... ER, m. doorgronder, onderkweeken ; fig. voortplanten, uitbreiden, verspreiden.
zoeker, m. "...UNG, f. onderzoek, o.
SICH
vrf. voortgeplant worden, took fig.) ; uiundlich
FORST, m. FiRsTE, f. vorst, nok van een dak, v. ; woud,
- bij overlevering voortplanten.
"...REISEN, vn. of-,
bosch, o.; onderhoulvesterij, v. * - AMT, n. houtvesterwegreizen ; zijne reis vervolgen.
"...REISSEN, vn. met
*chap, o. * - AUFSEHER, m. boschwachter, m.
geweld Peg-, medevoeren.
vn. weg
verFORSTEILICH, FORSTLICH, a. bosch..., woud....
der rijden. "...ROLLEN, va. voortrollen. SICH
vrf.
FiSRSTER,m. houtvester, boschwachter, -bewaarder, boschheenguan, zich wegpakken. * ...RaCKEN, va. verder
opziener. m. *-EI, f. houtvesterij, v.
voort-, wegrukken.
vn. oprukken; zich voortschuiven.
FORSTGERECHT, a. bedreven in de hediening van hout* ...RUDERN, vn. voortroeijen.
* ...SATZ, ill. uitwas van
vester. * - IGKEIT, f. boschregt, a. * ... GRRICHT,
een been, a. "...SCHAFFEN, va. wegscha/fen, afschalren,
boschgeregt, o.: boschwet, v.
n. hootwegzenden. * ...SCHICKEN, * ...SENDEN, va. wegzenden.
vesterswoning, v.
* ... HERR, m. boschheer, eigenaar
* ...SCHIEBEN, va.voortschuiven.*...SCHLEICHEN,vn.SICH
van een bosch, m.
* ... KNECHT, m. bosch- vrf. wegsluipen. "...SCHLEIFEN, va. na- , voort-, wegslewachter, m. * ... MUSSIG, a. geschikt vo©r
pen. * ...SCHL ENDRRN, vn. voortslenteren. * ...SCHLEPFEN,
behoorende
tot een domein. * ... MEISTER, m. boschmeester, m.
va. voortslepen. "...SCHREIBRN,vn. voortgaan met schrifren,
* ...RATH, m. raadsheer van het boschgeregt, m. * ... REcHT,
doorschrip en. "...SCHREITEN, vn. voortgaan. "...SCHRITT,
n. boschregt, o. * ... REVIER, n. gebied van een bosch, o.
m. voortgang, m. ; vordering, v. "...SCHWEMMEN, Va.
* ...RIGHTER, m. boschregter,
m. * ... SUULE, f. grens"...SCHWIMMEN, vn. pegspoelen wegzwemmen; wegpaal van een bosch, m. "...SCHREIBER, in. beambte ter
drijven. "...SEGELN, vn. voortzeilen. ft ...SETZEN, va. fig.
houtvesters-sekretarie, m. "...VERwALTER, m. boschvoortzetten, vervolgen. * ...SETZER, m. vervolger (eens
bestuurtler, m. * ...wIRTHSCHAFT, * ... wISSENSCHAFT, f.
schrijvers), m. "...SETZUNG, f. vervolg, a. voortzetting,
landhuishoudkunde, wetenschup eens houtvesters, v.
v. "...SINGEN, vn. voortzingen. "...SW&L RN, va. et n.
* ...zIEGEL, m. nokpun, v.
voortspelen. "...SPRINGEN, va. weg-,Iirenspringen ; verFORT, adv. voort, verder; voorts; weg, vertrokken ; verder springen. "...TREIBEN, va. wegjagen, voort-, verloren ; and so -, en zoo verder; so -, terstond, dader drifven, fig. doorzetten, vervolgen.
* ...WACHSEN,
delijk ; in einem
zonder ophouden. *-, int. maakt
vn. voortschieten, welig groeden. "...WOHREN, vn. voort',wort haast u 1 • koth aun voort ! pak u weg !
duren, aunhouden. -D, a. voortdurend, aanhoudend.
FORTAN, adv. voortaan, in het vervolg.
"...waLZEN
va. voorlwentelen, -rollen; wegrollen.
FORTARBEITEN, "...BAUEN, va. et n. * ... BETTELN, va.
"...WANDELN, vn. voortwandelen. "...WANDERN, vn.
voortgaan met werken, - met bouwen, - met bedelen.
vender reizen, weggaan.
va. et n. weg-,
*...13E.Nv HORN, va. voortbewegen. * ... BRAUCHEN,va. aanvoortwaaijen. "...WEISEN, va. afwijzen.*...WISCHEN,V11.
houdend gebruiken. "...BRINGEN, va. wegbrengen, wegontsnappen. k ...WOLLEN, vn. voort-,wegwillen. "...WURvoeren; bevorderen. ascot -, vrf. zijn kost winnen.
zELN, vn. voortdurend wortels schieten.
"...ZIEHEN,
* ...DAUER, f. voortduring, v. * ...DAuERN, vn. voortduva. voort-, wegtrekken
sich
medeslepen.
vn.
sea, aanhouden, duren, in wezen blijoen, niet ophouden.
vender reizen, vertrekken; naar een ander land yen-D, a. voortdurend, aunhoudend, gedurig, onoplioudelijk.
huizen; weggaan, zjne dienst verlaten. "...ZUG, tu.togt,
vn. verlof hebben been to gaan. * ... EILEN,
no. reis, v. vertrek, o.
vn. in boast heengaan, zich wegspoeden, voortijlen,
n. delfstof, v. "-ISCH, a. opgedolven, gedolven,
* ...ERBEN, vn. auf einen
overguan bij erfenis.
dellstoffelijk.
"...FAHREN, vn. wegrijden; fig. voortvaren, voortgaan.
FRACET, f. vracht, v. last, m. lading;
vracht (loon),

mijn) , v.
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* -BRIBP, m. vrachtbrief, m. ; - zur See, vrachtbrief, m.
konnossement, o. "-EN, va. bevrachten (te land). "-PURRMANN, m. tioerman, liarrevoerder, m. "-GELD, n. vrachtgeld, o. "-SCHIFF, 11. vrachtschip, o.-schuit, V."-WAGEN, m. vrachtwagen, M.
CRACK, tn. ligte overrok, rn.
FRACTUR, "-SCHRIFT, f. groote letters, V. Mv. ; schrift
met groote letters, o. *-, f. (10) romeinletter, v.
FRAGE, f. vraag, v. ; die peinliehe
pijnbank, v.
FRAGEN, va. vragen; ondervragen; nach etwas
near

jets vragen, - vernemen ; fig. naar jets vragen (zich er
om bekommeren, er om geven); urn Rath -, om raad
vragen, raadplegen.
FRAGEFUNKT, M. "...STUCK, n. vraagpunt, o. "...WEISE,
adv. vraagswijze, vragenderwijze, in vragen en ant-.
woorden.
FRAGER, M. "-INN, f. vrager, m. vraagster, v.
FRAGEWORT, n. (98) vraagwoordje, O. * ...ZEICHEN, n.
(98) vraagteeken, a.
FRANCO, adv. vrachtvrij, portvrij, frank°.
"...KIREN, va.
frankeren.
FRANSE, f. franje, v. *...ICHT, a. ale franjes. "...IG, a.
met franjes.
FRANZAFFEL, M. "...BIRNE, v. appel
m. peer van een
dwergboom, v. * ... BAND, M. (9) fransche
kalfslederen band, m. ; fransch lint, o.
m. dwergboom, m. "...BRANNTWEIN, m. fransche brandewijn, m.
* ...BROT, n. soort van tarwebroodjes, o. n1v. "...FAHRER,
m. fransch koopvaardijschip, 0. "...GOLD, n. boekbinders
goud, 0. "...OBST, n. fransch fruit, 0.
FRANZOSE, ( FRANZMA NN ), m. franschman, M.
FRANZOSEN, f. pl. venusziekte, v. ; spuansche pokken, v.
mv. "-FRESSER, m. fig. bullebak,
FRANZUSIG, a. met spaansche pokken of de venusziekte
besmet.
FRANZUSISCA, a. et adv. fransch; op zijn fransch.
FRASS, rn. het vreten ; gulzigheid, v. ; voedsel,
o. spijs,
v. voeder, 0.
FRATZ, m. leelijk ventje, a. *-K,
f. grimes (grimassen),
feats (fratsen), v.; praatje, o. *-ENGESICHT, n. apengezigt, 0. * -ENKOPF, M. (12) (aan deuren enz.) apengezigt, o.
FRAU, f. vrouw ; echtgenoot, huisvrouw, gemalin ; vrouw,
meesteres ; mevrouw, v. ;
unsere liebe
onze lieve
vrouwe, de maagd Maria.
FR AUENBRUDER, m. schoonbroeder, zwager, m. "...GLAS,
MARIENGLAS, n. spiegelsteen, m. vrouwen-, marieglas,
0. * ... HA AR, n. (53) vrouwenhaar, 0. "...KLEID, n.
vrouwenkleect" O. "...MANCHETTEN, f. pl. vrouwenmanchetten, -lubben, v. My. "...SCHNEIDER, "...SCHUSTER, M. kleermaker schoenmaker year dames,
m.
"...scHuH, rn. vrouwenschoen, m.
FRAUENSPERSON, f vrouwspersoon,-mensch, 0. * ...LEUTE,
pl. vrouwen, v. mv. vrouwr'olk,
0.
FRAUENTAG, m. vrouwendag, m.
n. vrouw,
v. vrouwspersoon; vrouwentimmer, 0.
FR .;ITEEIN, n. freule, ongehuwde adellijke dame ; jufvrouw,
mejufvrouw, v. ; ivijfje, O. "-SSTEUER, f. uitzet, 0.
FRECH, a. et adv. laatdunhend, vermetel, onbeschoft, onbeschaamd, stout, vrijpostig ; stoutmoediglijk. "-HEIT,
f. vermetelheid, onbeschoftheid, onbeschaamdheid, v.
FREGATTE, f. fregat, o.
FREI, a. vrij, bevrijd, ontslagen; veilig, zeker, open, vrij,
vrijmoedig ; los, onbezonnen, onbescheiden ; vrachtvrij ;
in freier Loft, in de vrije lucht ; auf freier Strasse, op
de publieke street; die freien Kiinste, de vrije kunsten ,

FRE.
v. mv. "-, adv. vrijelijk; vrij alt, vrijnwediglijk;

bid-

tensporiglijk; - heraus,ronduit,rondborstigiijk.*-ACKER,
m. akker die van alle lasten vrij is, m. "-ARCHE, f.
(418) dijkkribbe,v. "-BEUTER, tn. vrijbuiter, m. "-BRIEF,
m. vrijbrief, m. "-BURGER, M. vrijburger,m."-coRP8,
n. /corps vrijwilligers, vrijkorps, o. k -DENKER, m. vrijdenker, m. * - DENREREI, f. vrijgeesterij, V. *-DENKER* ISCH, a. vrijdenkend.:
FREIE, a. FREIE LUFT, f. de vrije Inuit, v.
FREIEIGEN, a. onleenroerig.
FREIEN, vn. et a. vrij en, aanzoek doen ; trouwen. "—ER, m.
vrijer,minnaar,m.;auf Freiers Ftissen gehen, trouwlustig
FREITIIB, f. vrijaadje, vrijerij, v.
zijn.
FREIFRAU, f. vrijvrouw, barones, v. "...FRUULEIN, n. ongehuwde barones, freule, v. * ... GEBEN, va. (een lijfeigene) vrijlaten. "...GEBIG, a. et adv. mild, onbekrompen, milddadig, -lijk. -KEIT, f. mildlieid, milddadigheid, v. "...GEBOREN, a. vrijgeboren. "...GEIST, m.
-EREI, f. vrijgeesterij, v.
vrijgeest, vrijdenker, m.
"...GELASSENE, rn. vrijgelatene, m. "—GUT, n. landgoed vrij van elle lasten, bevoorregt goed, a. "...HAFEN,
m. vrijhaven, v. * * ... HALTEN, va. terijhouden.
FREIHEIT, f. vrijheid; vrijmoedigheid; losbandigheid;
o.;
vrijstelling, v. ; vrijdom, m. ; vrijheid, v. voorregt,
vrijpluats, v. * - SBAUM, m. vrijheidsboom, m. * -- SMOR"-ToDTEND,
a.
vrijheidsmoordenaar,
tn.
DER, m.
vrijheidsm000rdend.
FREIHERR, m. vrijheeer, baron, in. *-scHAFT, v. vrijheerlijkheid, baronij, v. "...HOF, m. vrije pachthoeve, v.
o.
f. vrij erfleen van derlig morgen land
loslaten, in vrijheid stellen.
"...LASSEN, va.
n.
"...LASSUNG, f. vrijlating ; bevrijding, V.
vrijleen, 0.
FREILICH, adv. zonder twijfel, voorwaar, gewis, zeker,
zekerlijk, waarlijk.
FREIMACHEN, va. (een brief) frankeren. "...X ACHUNG, f.
frankering : vrijmaking, onthe/fing, v. "...M ANN, tn.
vrtjman; bezitter van eene vrije boerderij; beulsknecht;
viller, m. "...MAURER, M. vrijmetselaar, M. -EI, v.
vrijmetselarij, v.
FREIMUTHIG, a. et adv. vrijmoedig, onbeschroomd, rondborst;g, onbewimpeld, regtschapen, te goeder trouw,
ronduit. "-KEIT, f. vrijmoedigheid, rondborstighad, v.
FREIPARTEI, 1. vrijkorps, 0. "...REITER, M. vrijwillig
miter, kavalerist van een vrijkorps, rtt. "...SASS, M.
bezitter van een vrijgoed, rn. * ...SCHIESSEN, n. het
schieten naar den papegaai, 0. "...SCHULE, f. lands-,
stadsschool, armenschool, v. *...scHuss,
m. vrijschot, o. vrijschutter, m. "...SPRECHEN, va.
vrijspreken; mondig verklaren. ...UNG, f. vrijspraak,
v. "...STA AT, 111. gemeenebest, 0. vrije slant, m.; republiek, V. "...STADT, "...STUTTE, 1. vrijstad; vrijpleats, v. "... STEHEN, vn. vrij
afgezonderd staan ;
fig. vrijslaan, de vrijheid hebben te doen. "...ST ELLEN, va. ein..m et was -, toe-, or'erlaten (ter beschikkin). * ...STUNDE, f. vrijuur, uitspanningsuur, 0.
FREITAG, M. Vrijdag, m.; der stale
Goede Vrijdag,
FREITISCH, m. vrije tafel, v. "...TREPPE, f. steep, v.
FRBruNG, f. vrijdom, m.
FREIWERBER, m. "-INN, f. koppelaar, m. -ster, V.
FREIwILLIG, a. et adv. ongedwongen, vrijwillig, -lijk.
"- E, m. vrijwillige, vrijwilliger, ni. '1/4 -K HIT, f. goede
wit, rn. ; vrijwilligheid, v.
FREIZETTEL, 111. pas der tolkantoren, m.; vrij-, reisbriefje ; vrijbiljet (toegangkaartje), o. *...zuGIG, a. het
regt hebbende tot lazzdverhuizing.

FRO.

FRI.
FitEND, a. vreemd, buitenlandsch; uitheemsch ; fig. onbekend,
vreemd ; een ander toebehoorende ; ongewopn ; zeldzaam.
* -ARTIG; a. ongelijkaardig, vreemdsoortig.
-KEIT, f.
ongebjkaardigheid ; vreemdsoortigheid, v.
FREMDB, f. vreemd land, o. vreemde landen, mv. *-,m.
et f. FRE3fDLING, M. vreemde, m. en v. ; vreemdeling, m.
FRESCO, n. * -MALEREI, f. schilderwerk op natten kaik
fresko-schilderwerk, O. *-MALER, m. freskoschilder, M.
FRESSBEGIBRDB, f. vraatzucht, gulzigheid, V.
FRESSB, f. bek, m.
FRBSSEN, va. vreten, gulziq eten, opvreten, verzwelgen,
verslinden; fig. invreten, doorknagen. *-, n. gulzigheid,
v. ; eten, voeder, o. * ... BR, M. -INN, f. gulzigaard,vraat,
f. gulzigheid; brasserij,
ureter, m. ; vreetster, v.
slemperij, v. * ... FIEBER, n. razende honger, bonds-,
geeuwhonger, m. * ...GIBRIG, a. gulzig,vratig. * ... NAPFCHEN, n. vreetbakje, O. * ...SUCHT, f. (112)Vraatzucht
der paard (ziekte), v. * ... TROG, m. eettrog, eetbak, m.
FRETT, * -ClrBN, n. fret, o.
FREUDE, f. vreugde, blijdschap, vrolijkheid, v. ; vermaak,
genoegen, o. ; geneugte, v.
FREUDENBEZEUGUNG, f. vreugdebetuiging, v. -bedrijf,
-betoon, o. * ... FEST, n. vreugdefeest, gastmaal, O.
* ...FEUER, n. vreugdevuur, O. * ...GESCHREI, n. vreugdegejuich, o. vreugdekreten, m. my. * ... LEBBN, n. gelukkig vergenoegd leven, O. * ...LEER, * ...LOS, a. et
adv. zonder vreugde, droevig. * ... M5DCHEN, n. meisje
van pleizier, O. "...POST, f. heugelijke tijding, v. * ...SA AL,
m. verblijf der gelukzuligen, O. "...SToR BR, M. vreug•
"...TAG, rn. vreugdedag, M.
destoorder, breekspel, m.
* ...THEdNEN, f. pl. vreugdetranen, m. my. *...voLL,
* ...REICH, a. vol vreugde,heugelijk,verblijdend. * ... ZEIC HEN, n. teeken van blijdschap, O. * ...ZEIT, f. tijd van
vreugde, - van blijdschap, m. vreugdedagen, m.
My.
FREUDIG, a. et adv. verheugd, blijmoedig, vrolijk, met blijdschap. "-KEIT, f. vreugde, blijmoedigheid, vrolijkheid, v.
FRELTEN (srcH), vrf. zich verheugen, zich verblijden.
FREUND, M. *-INN, f. vriend, m.; vriendin, v.; bloedet adv.
vriend, m. bloedverwant, m. en v. *-LICH, a.
-KEIT, f. vriendelijkvriendelijk, minzaam, lieftalig.
"-SCHAFT, f.
heid, minzaamheid, lieftaligheid, v.
vriendschap ; inaagschap; broederschap ; verbroedering ;
vriendschap, dienstbetooning, v.
-LICH, a. et adv.
vriendschappelijk, vriendelijk; vertrouwelijk; als vriend.
FREVEL, m. opzetteNke beleediging, v.; laster, m. ; overtreding, miadaad, v. misdrijf, o.; moedwil, m. kwaadaardigheid ; ligtvaardigheid, v. * - HAFT, FREVENTLICH,
a. et adv. beleedigend, honend ; overtredend ; roekeloos,
onbezonnen; moedwillig, boosaardig ; boosaardiglijk,
misdadiglijk. *-1r, va. de wet overtreden; zondigen,
ondeugend zijn, eene euveldaad een misdrij f begaan ;
beleedigen. " - THAT, f. euveldaad, misdaad, v. misdrijf,
o. beleediging, v.
FREVLBR, m. overtreder, misdadiger ; losbol ; beleediger, , nr
FRICASSEE, n. (52) frikassee, v.
FRIEDE, FRIEDEN, nr. vrede, m.: eendragt, v.
FRIEDENSARTIKEL, M. vredesartikel, o.
M.
vredebode, m. * ...BRUCH, f. vredebreuk, v. * ...FEST, n.
vredefeest, o. * ... FLAGGE, f. vredevlag, V. "...GEDANKEN,
m. pl. vredelievende gevoelens, o. my. * ...GESCHliFT, n.
vredesonderhandeling, v. *...Kuss, m. vredekus, m.
"...MONZB, f. gedenkpenning ter gedachtenis aan den
vrede, m. * ...NACHRICHT, f. tijding van den vrede, v.
* ...PRtLIMINARIEN, f. p1. voorafgaande vredesvoorwaarden, preliminarien, v. ray. "...RICHTER, m. vrederegter, m. * ...SCHLUSS, m. sluiting van den vrede, v.
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m. Merkuriusstaf, m.
M. vredestichter, -maker ; bevrediger, m. *...sTIFTuNG, f.
bevrediging, v. "...SToRER, m. vrede-, rustverstoorder, M.
* ...TRACTAT, n. vredesverdrag, o. "...UNTERHANDLBR,
M. vredesonderhandelaar, m.
* ... UNTERHANDLUNG, f.
vredesonderhandelinq, v. * ... VERMITTLER, M. bemiddelaar van den vrede, M. * ...VORSCHLIAGB. M. p1. ore..
desvoorslagen, m. mv. "...ZEIT, m. vredestijd, M.
*... SAhf, a. et adv.
FRIEDFERTIG, "...LICH,
vredelievend, verdraagzaam, vreedzaam, rustig, stil;
op
eene vreedzame wifze, in rust en vrede, gerustelijk.
*- KEIT,
f. vreedzaamheid, verdraagzaamheid, v.
* ...HOF, M. kerkhof, O.
FRIEREN, vn. et imp. vriezen, bevriezen ; koude gevoelen ;
es friert mich, ik ben koud.
FRIES, m. baai, o. ; (13) fries aan een pilaar, v.
FRIESEL, m. et n. purperkoorts, v.
FRISCH, a. versch, frisch. koel ; versch, nieuw (onlangs
gebeurd) ; auf frischer That, op heeterdaad. "-, adv.
koeltjes ; onlangs ; von -em, op nieuw ; - auf I nu,
welaan! frisch op! er op los! die Frische der Farben,
frischheid der kleuren, v. "- EISEN, O. bros ijzer, O.
* -EN, va. opfrisschen; hersmelten, louteren (van metalen).
vn. jongen werpen (van wilde zwijnen).
m. metaalzuiveraar, m. m. frislijn (jong
wild zwijn), O. *-MELK, a. versch melkende. * -SCHMBLZEN, n. versche giet ing, v. "-STUCK, n. slakken van koper,
o. my. loodschuim, O.
FRISEUR, m. kapper, m. "...SIREN, va. het Naar frzseren,
- krullen, kappen ; een kleed versieren ; (lalcen) noppen. * ...SIRKAMM, m. friseerkam, m.
o. * -EN, va.
FRIST, f. bestemde tijd, termijn, m. uitstel,
een tijd bepalen ; uitstel geven, verlengen, behouden (het
leven). * -ENVIBISE, adv. bij -, in termijnen. * - IING, f.
verlenging (van het leven), v.
FRISUR, f. krulling, v. kapsel, o.; falbala (van een
kleed), v.
FRITTBOHRER, M. fret, o. fretboor, V.
FRITTE, f. schuim van gesmolten glas, O.
FROH, a. blijde, verheugd, lustig, opgeruimd, tevreden;
heugelijk.
FRSHLICH, a. et adv. blij, vrolijk, lustig, verheugd ; blijgeestig ; met blijdschap. * -KEIT, f. vrolijkheid, blijdschas, goede luim, opgeruimdheid ; feestelijkheid, v.
FROHLOCKEN, vn. juichen, zich verheugen ; zegepralen.
FROHN, m. geregtsdienaar, m. * -ARB BIT, * -E, f. * -DIENST,
m. heerendienst, V. * -BAR, *--PFLICHTIG, a. aan hee--'
rend ienst onderworpen.
FRIHNEN, vn. heerendiensten doen ; einem -, voor iemand
om niet werken. * ...EER, M. die heerendiensten doen
* ...STAB,

moet; tobber, m.
p1. de vasten van quatertemper, v.
*...FESTE, f. gevangenhuis, o. kerker, m. "...FREr, a.
vrij van heerendiensten. * ...LEICHNAMFEST, O. Reilige
sakramentsdag, nn. * ...VOGT, m. opziener over de heerendiensten, m.
FROHSINN, m. vrolijkheid, blijmoedigheid, v.
FRokm, a. et. adv. vroom., godvruchtig, godsdienstig, zedelijk ; zachtaardig, gedwee, zoet ; godyruchtiglijk,
godsdienstiglijk. "-E, m. et f. vrome, vroom man, m.
vrome vrouw, V.
FRI$MHELEI, f. gemaakte vroomheid, schijnheiligheid, v.
FRoMMELN, vn. den vrome uithangen.
FROMMEN, vn. baten, helpen, nuttig zijn. *-, n. nut,
voordeel, o. baat v.
FRaMMIGKBIT, f. vroomheid, godvreezendheid, godsvrucht,v.
FROHNFASTEN,
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FUL.

FUC.

FRO/11LBR, FRISMMLING, M. schijnheilige, huichelaar,
O.
FRONTS, f. (68) front, o.; voorzijde, v. front,
FROSCH, ni. kikvorsch, kikker, m.; sleufje in den strijk-

M.

stok van eene viool, o. ; klapper, voetzoeker, m. ; (22)
gezwel onder de tong; (I12) gezwel in den bek, O.
FROSCHLAICH, n. kikvorschenzaad, o. -knit, V. * ...PFEFFER, M. (53) waterranonkel, v. * ...PFLASTER, n.pleister van kikvorschenzaad, v.
FROST, m. vorst, koude; rifling, v. * ...BEULE, f. winter,
m. winterbuil (aan handen en voeten), v.
FROSTELN, vn. et imp. huiverig zijn, rillen; zacht vriezen.
FROSTIG, a. et adv. huiverig ; fig. koud, onverschillig,
koel; koeltjes.
FROSTRAUCH, ln. rijp, rijm, m. "...WETTER, O. graauwe
lucht, v. ; guur weder, o.
FR.rcHT, E vrucht, v. ; groan, koren, o. ; fig. vrucht (in
het ligchaam der moeder); vrucht (opbrengst, uitslag,
nut), V. * -BAR, a. vruchtbaar, rijk. R -BARKEIT, f. vruchtbaarheid,v. *-BAUM, m. vruchtboom,m. * -BEHULTNISS, n.
(53) klokhuisje, O. * -BODEN, m. korenzolder; (53 en
fig.) vruchtboden, m. * -BRANNTWEIN, m. brandewijn van
aardappelen enz., M. * -BRINGEND, a. vruchtdragend.
F#1:,CHTCHEN, n. vruchtje; fig. stout kind, O.
FRUCHTEN , vn. baten, voordeel geven.
* ...FEED, n. beFRUCHTESSIG, m. vruchtenazijn, m.
bouwd bezaaid land, O. * ...GEHUUSE, f. (53) zaadvlies, -huisje, O. * ...GARTEN, m.boonzgaard,boogaard, m.
* ...G8TTINN, f.(30) .Pomona,Ceres,vruchtgodin,v."...11ANDBL,m.graanhandel,m."...fi§NDLER, m."...H§NDLERINN,
V. * ...HORN, n. horen
f. korenhandelaar, m.
des overvloeds, m. * ...HilLSE, f. schil van graangewassen,
V. * ...KNOTEN, m. (53) kiem eener vrucht, v. * ...KORB,
m. fruitmand, v. *...Log, a. et adv. vruchteloos. * ...NIESSUNG, f. vruchtgebruik, O. * ...SPERRE, f. verbod van
WI- en invoer van granen, O. * ...WEIN, M. appel-,
perendrank, kunstwijn; tn.
FRUIT, a. et adv. vroeg, bij tips ; vroegr;jp ; vroegtijgismorgen
dig, -lijk ; - auf, vroeg op: gestern
heden ochtend, doteren morgen ochtend ; heute
zen morgen ; in oiler Friihe, zeer vroeg. * -APFEL, m.
vroege appel, m. "-BIRNB, m. vroege peer, V. * -ARBEST, f. arheid in den morgenstond, m. * -E, f. vroegte,
v. k -ERBSE, f. vroege erwt, v. * -G ERSTE, f. zomergerst, vroege gerst, v. * •GEBURT, f. misdragt, onvoldragon vrucht, v. "-JAHR, n. voorjaar, o. lente, v.
* -KIRSCHE, f. vroegrijpe kers, v. '-xLua, a. vs'oegrijp
" (van verstand).
FRUHLING, m. lente, (ook fig.) ; misdragt, v. * -SBLUME,
f. lentebloem, v. * -SNACHTGLEICHE, f. lente-nachtevening, v. "-SZEIT, f. voozjaar, o.
FRtilliMESSE, f. vroege mis, ochtendmis, v. * ...METTE, f.
vroegmetten, v. Mv. * ... MONAT, m. lJlaart, Lentemaand,
v. * ...MORGENS, adv. des ochtends vroeg. * ...OBST, m.
vroegtijdige vruchten, v. m v. * ...PREDIGT, f. vroegpreek,
v. *...sTfica, n. ontbijt, O. -EN, vn. ontbijten. * ...STUNDE,
f. ochtendstond, morgenstond , m. ° ...ZEITIG, a. et adv.
-KEIT, f. rijpheid v6Or
vroegrijp, vroegtijdig, -lijk.
den tijd, vroegtijdigheid, v.
FiCHS, tn. vos; ros (paard) ; fig. slimme vos, rn. ; vossebont, o. ; er hat Ftlebse, hij heeft dukaten, - pitten.
* -BALG, tn. * -FELL, n. vossevel, 0. * -BA U, m. rossehol, o.
jonge vos, rn.
FiiCHSCHEN, is. vosje, o. kleine
FUCHSEISEN, II. * ...FALLS. f. vossevel,
FiiCHSELN, va. vossen jagen, den ros ruiken.
f.
FUCHSGRUBE, * ...11611LE, f. vossekuil, no.
but waarin men de vossen beloert, v.

a. als een vos, rood ; naar een vos riekende.
Fticnsizat, f. wijfje van een vos, O.
M. vossejagt, v. Jager, M.
FUCHSJAGD, f.
* ...PELZ, m. vossevel, o. ; pets van vossevel, m. * ...PRELLEN, n. het wippen op eene deken. * ...ROTH, a. vos-rood, ros, rosachtig. * ...SCHROT, M. grove hagel, m.
41...scuwAxz, m. (53) vossenstaart, seringenboom, m.
*...scilwfiNzEN, vn. oorblazen, pluimstrijken, flikflooijen. * ...SCHWIINZER, M. -INN, f. oorblazer, oogendie-EI, f. oornaar, pluimstrijker, flikflooijer, m. -stet., v.
blazerij, vleijerij, v. * ...SUCHT, f. hoofdzucht. V.
FUCHTEL, f. degen met een breede kling ; slag met het
platte van de kling, m. *-N, va. met het platte van de
kling slaan ; sich hjumfuchteln, zich rondvechten.
FUDER, n. voeder, o.; dragt, lading, vracht, v last ; voeder
(groot wijnvat, groote wijnmaat), m. * -WEISE, adv. in
voedersIn dragten.
FUG, m. regt, o. billijkheid, betamelijkheida bevoegdheid,
v.,; mit - and Becht, in regt en billijkheid.
FUGE, f. voeg ; sluiting, zamen-, ineenvoeging, v. ; gewricht, o.; groove, sponning, keep; (109) fuge, v.
FtiGEBANK, f. schaafbank, v. "-HOBEL, M. schaaf, v.
FUGEN, va. voegen, lasschen, hechten ; invoegen, inzetten,
aan elkander vast maken (balken enz.) ; inschieten, insponnen; verbinden; fig. beschikken, willen, bestenzvrf. in elkander
men (van God sprekende). SICH
zich in
sluiten; gebeuren; schikken; sich in etwas
iets schikken.
FOGEWORT, n. (98) voegwoord, O.
FUGLICH, a. et adv. gevoegelijk, voegzaam, welvoegelijk,
geschikt. "-KEIT, f. welvoegelijkheid, v.
f. onwettigheid, V.
FUGLOS, a. onwettig, onbillijk.
FLIGUNG, f. inzetting, voeging, lassching, zanzenvoeging,
binding; bestemming, beschikking (van God) ; gebeurtenis, v. ; zamenloop (van gebeurtenissen),m.; (98) wooedvoeging, v.
FOHLBAR, a. voel-, tastbaar; fig. to ontwaren, to gevoelen. * -KEIT, f. tastbaarheid; bevattelijkheid, v.
FOHLEN, va. voelen, aanraken, aanroeren, tasten, betasten ; gevoelen; gevoelig zijn ; einem auf den Zahn -,
fig. iemand den pots voelen (uithooren).
FiiHLHORN, n. (72) voelhorentje, a. *...Los, a. gevoelloos.
- IGKEIT, f. gevoelloosheid; ongevoeligheid, v. "...SPITZE,
* ...FADEN, m. voelspriet, M.
FaHRBAND ,n. leiband, M.
FUHRE, f. vracht; lading ; voile vracht eener kar ; wagenvracht, v. voerloon, o.
FiiHREN, va. voeren, geleiden, leiden; vervoeren, rijden ; besturen ; (de pen, den degen) voeren; bei sich
- , (Geld, Gewehr), (geld, wapens) bij zich dragen, met
zich voeren ; die Bucher -, de boeken houden ; dos Wort -,
het wooed voeren. * ...ER, m. leider, geleider, leidsman ;
bestuurder, in. -INN, f. leidsvrouw ; bestierster, v.
*...LoHN, m.
FUHRKNECHT, M. karrevoerdersknecht, m.
* ...M ANN, m. voernzan, in.
voerloon, o. vracht, v.
* ...MANNSKITTEL, M. boerenkiel, V.
FiiHRErNG, f. leiding; waarneming, v. bestuur, beheer;
(126) zeemanspakje, O.
FUHRWAGEN, ni. boerenwagen, m. * ...WEG, m. rijweg,
groote weg, m. * ...WERK, n. rijtuig, o. wagon, m. kar, v.
FULLBIER, n. bier om aan te vullen, O.
FiiLLE, f. volheid, v. overvloed, no. ; vulsel, o.
jonge ezels
FULLEN, n. veulen, o. ; - werfen, veulens
werpen. *-, va. vullen, aan-, opvullen; eine Pfeife
eene pijp stoppen.
FULLERDE, f. aarde om aan te vullen, v. "—HAAR, 11 •

FUCHSICHT,

FUT.

FUR.
vulhaar,

O. "...HORN, n. horen des overvloeds,
* ...KELLE, M. potlepel, M. *...MUND, M. (13) fundament,o.
Fl1L L$EL, n. vulsel, O.
FULLSTEINE, M. pl. vul-, stopsteenen, m. mv.

FaLLuNG, f. vulling, aan-, °Nulling, v.
FUND, as. vond, m.; fig. ontdekking, v. k -GRITBE, f.
mijngroeve, vRINI% a. vijf. "-B, f. * -ER, m. vijf, v. ; alle Fiinfen,
(96) twee vijven. *-EcK, n. * -ECKIG, a. vijfhoek, m.;
vijfhoekig. * -ERLEI, a. et adv. vijfderlei, vijfderhande.
*-FACH, *-FILTIG, a. vijfvoudig. * -FiiSSIG, a. vijfvoetig. * -MAL, a vijf maal. * -FFiiNDIG, a. vijf pond
wegende, van vijf pond. *-sTiAnno, a. (109) voor
vijf stemmen of partijen. * -TE (DIR, DIE, DAS), a.
de -, het vijfde. * -TEHALB, a. vier en een half, vijfdehalf. * -TEL, n. vijfde, vijfde deel, O. * -TENS, adv.
ten vijfde. * -ZEHN, a. vijftien. -ECK, n. vijftienhoek,
M. ft -ZEHNTE (DER, DIE, DAS), a. de -, het vijftiende. * -ZEHeITEL, n. vijftiende, vijftiende deel, O.
FUNFZIG, a. vijftig.
* •ERLEI, a. van vijftig soorten,
vijftigerlei. * -ER, m. vijftiger (vijftigjarig man), m.
*-JIHRIG, a. vijftigjarig. * -STE (DER, DIE, DAS), a.
de -, het vijftigste.
FiiNKCHEN, n. vonkje, (ook fig.), O.
FUNKE, f. vonk, sprank, v. "-LN, vn. vonkelen, schitteren.
FUNKELNAGELNEU, a. splinter-, nagelnieuw.
FUNKEN, vn. vonken, vonken verspreiden.
FUR, pr. mar, in plaats van, alo ; -s erste, eerstelijk, in
de eerste plants ; - jetzt, voor het oogenblik, voor het
tegenwoordige; - and -, in alle eeuwigheid. * -BITTE,
*-SPRACHE, f. voorbede, voorspraak, v. .
FURCHE, f. yore, v.; fig. rimpel,
va. voren met
den ploeg maken.
FURCHT, t. vrees ; bezorgdheid, beduchtheid, v.
"-BAR, a.
et adv. vreeselijk, verschrikkelijk, geducht; vervaarlijk ;
rich - machen, zich doen vreezen, zich geducht mstken.
FURCHTEN, va. vreezen, duchten ; schromen, bang zijn.
FURCHTERLICH, a. et adv. vreeselijk, verschrikkelijk, ontzettend; schromelijk; vervaarlijk, afschuwelijk, ijselijk.
FURCH'TLOS, a. et adv. onbevreesd, onbeschroomd, onversaagd. * -IGKEIT, f. onbevreesdheid, onbeschroomdheid,
onversaagdheid, V. * ...SAM, a. et adv. vreesachtig, vervaard, bang, beschroomd, bloohartig ; vreesachtiglijk,
met schroom. -KEIT, f. vreesachtigheid, vervaardheid,
bloohartigheid, beschroomdheid, v.
FURIB, f. woede, razernij ; fig. furie, v. boosaardig wijf, O.
FURIER, m. (68) foerier, tn. "-SCHaTZ, M. onderfoerier,
soldaat die een foerier helpt, m.
FURLIEB, adv. - nehmen, voor lief nemen; zich later
welgevallen.
FURNIER, m. (94) inlegsel, dun hlaadje bout, O. "...NIREN,
va. (94) inleggen.
FiIRSPRECHER, nt. voorspreker, m. voorspraak, v.
FiiRST, m. vorst, prins, m. "-CHEN, n. (97) Bering vorstje,
arm prinsje, O.
FORSTENpIRN, f. bergamotpeer, v. * ...HAUS, n. vorstelijk
paleis, - huis ; vorstenhuis, -statntuis, O. "...HUT, M.
hertogshoed, m. * ...KRONE, f. hertogelijke vorstelijke
kroon, v. * ...MISSIG, a. et adv. vorstelijk, als vorst.
* ...SCHULE, f. doorluchtige school, v. "...SITZ, m. vorstelljk verblijf, o. vorstelijke residentie, v.
* ...STAND,
tn. stand -, m. waardigheid eens vorsten, v.
'...TAG,
m. vergadering van vorsten, v. * ...THUM, n. vorstendom,
O.
m. verbond van vorsten, 0.

FaRSTINN, f. voratin, prinses, v.
FiIRSTLICH, a. et adv. vorstelijk,
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als vorst.

Finn, f. wadde, v.
* ...WOR,T, n. (98)
adv. voorwaar, zekerlijk.
voQrnaamwoord, o. ; voorspraak, voorbede, v.
_
FURZ, n. scheet, wind, m. poep, v. "-EN, vn. een wind laten.
FUSEL, m. loeselbrandewijn; slechte drank, ill.
FUSELIER, M. (68) fonelier, m.
Fuss, nt. voet, m.; been, o. ; pool (eener spin ens.) ; voet
(van een glas enz.) ; voet (maat) ; voet (eener zuil);
voet, standaard (van munten), m. ; zu -e, te voet.
"-ANGEL, f. * -RISEN, n. voetangel, m. * -BAD, n. voetbad, O. * -BALLEN, m. bal van den voet, m. * -BIEGE,
f. bovenste van den voet, O. voetbuiging, vreeg, V. * -BLATT,
n. voetzool, v. * -BODEN, m. vloer, m. * -BOTE, mgibode
te voet, M. * -BRETT, n. voeteneinde van het bed, O.
* -DECKB, 1. dekkleed voor de voeten, O. * -EN, vn. vast
staan, auf etwas -, fig. zich op iets verlaten, op sets
vertrouwen. * -FALL, M. voetval, M. * -FILLIG, a. et adv.
geknield ; knielende. "-GINGER, m. voetganger, m.
* -GESTELL, n. voetstuk, o. "-GETIFEL, n. vloerwerk,
O. * -GICHT, f. voeteuvel, o. *-Kuss, tn. voetkas, m.
FOSSLING, m. voet van eene Icons, M.
FUSSSCHEMEL, m. voetbankje, o. schabel, v. *...sonLn, f.
voetzool, v. * ...SPUR, * ...STAPFE, f. voetspoor, o.; voetslap, m. * ...STEIG, m. voetpad, t) ? ; fig. uitvlugt,v.voorwendsel, O. * ...STOSS, tn. schop, m. * ...TEPPICH, M.
V/Oertapijt, O. * ...TRITT, M. trap (met den voet), m.;
n. (68)
voetspoor, o. ; stap, m. ; voetbankje, o. *...voLK,
voetvolk, O. * ...WANNE, f. tobbetje am de voeten te wasm. stoof, v. * ...wASCHEN, n. het
schen, O.
wasschen der voeten. * ...WEG, m. voetpad, o. ; kleine
steentjes, o. mv. * ...WERK, n. kousen en schoenen,
schoeisel, o. ; (97) de voeten. * ...WURZEL, m. (74) voetwortel, m. *... ZEHE, f. teen, toon (van den voet), m.
m.; voedFUTTER, n. voering, v. overtreksel, o. ; koker,
set, voeder (voor paarden), o. ; fouragie, v. ; voeder, eten
(voor vogels), o. ; - satnmeln, schneiden, voeder halen,
fourageren.
FUTTER AL, n. koker, m. overtreksel, o. scheede, v. * ...MACHER, tn. scheedemaker, m.
* ...BARFUTTERBANK, f. snijkist (voor het voeder), v.
CHENT, m. boqzbazijn, O. * ...BODEN, M. hooizolder, m.
"...BUNTER, n. pl. * ...DIELEN, f. pl. (13) schut-, schoorplanken, wageringen, v. m v.
FUTTERER, m. voederbezorger, no.
FUTTERHEMD, n. hemd-, borstrok, m. * ...K ASTER, M.
voeder-, haverkast, v. "...KLINGE, f. snij-, htzkmes voor
voeder, O. "...KNECHT, m. voederhater, m.
n. groan voor voeder, O. * ...LEINWAND, f. linnen om te
voeren, O. "...MAUER, f. (113) bekleedingsmuur, rn.
FUTTERN, va. voeren (een kleed). *-, va. voederen, voeren, voeden, spijzigen, voedsel in den rnond geven (aan
kinderen). *-, vn. voeden, genoegzaam zijn.
FUTTERNETZ, n. soort van voedermandje, O. "...RAUFB,
f. ruif, v. *...REHE, f. (112) bevanging van een paard,
v. "...SACK, m. voeder-, haverzak, M. * ...SCHWINGE,
* ...WANNE, f. wan om haver te wanner, v.
"...STROH,
m. haksel, gehakt stroo, voederstroo, O.
FuTTERUNG, f. voedering, v. het voederen ; voeder, a.;
voering; (126) kleeding, smarting, v.
FUTTERZEUG, n. voering (goed om te voeren), V.
FUTURUM, n. (98) toekomende tijd, m.
FiiRWAHR,
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GAL.

GAR.

G.
G, n. G (muzieknoot), sol, v.
GABE, f. gave, gift, v. geschenk, 0.; offerande; liefdegift,
aalmoes; artsenijmaat, dosis ; fig. gave, bekwaamheid,
v. talent, o. ; Steuern und Gaben, schot en lot.
GABEL, f. vork, gaffel; tafel-, vleeschvork ; vorkswijze
gedaante van horens, v.; GAbelchen der Weinreben,
hechtrankjes
spruitjes aan een wijngaard, o. mv.
* -ANKER, M. (126) vertuianker, o. * -DEICHSEL, f. lamoen (aan een rijtuig), o.; disselboomen, m. my. "*-FORG, a. vorkvormig. * -GEHORN, n. "-HIRSCH, M. gafelvormige horens van een hert o. my. ; hert met zoodanige horens, o. "-KRAUT, n. (53) waterhennep, v.
*-KREUZ, n. gaffelkruis, 0. "-MAST, m. gaffelmast, m.
* -FFERD,
va. met eene vork opnemen, -doorsteken.
n. paard aan den disselboom, o. *-STICH, m. vorksteek, M. *-STIEL, M. vorksteel, m. *-WAGEN, m.
wagon met een lamoen of dubbelen disselboom,
m.
"-ZACKE, * -ZINKE, E vorktand, M.
GACKERN, vn. kwaken (als de ganzen); kakelen (als de
hennen) ; fig. praten, snappen.
GADEN, n,. verdieping, v.
GAFFER, vn. gapen, eangapen. "...ER, m. gaper, botmuil, M.
GAGAT, M. git, O.
GaHNEN, vn. geeuwen, gapen. *-, n. geeuwing, gaping,
v. gegeeuw, 0.
GUHREN, vn. rijden, gisten, gesten. * ...UNG, f. rijzing ;
gisting (van bier) ; fig. gisting der gemoederen, v.
n. middel om to doen gesten, gestmiddel, 0.
GAKSEN, vn. kakelen (Os de hennen).
GALA, f. gala, staatsie, v.
GALAN, "-T, m. minnaar, vrijer, m.
"-T, a. beleefd.
GALANTERIE, f. hoffelijkheid, beleefdheid, v. "-DEGEN,
m. kort degentje, 0. "-HURDLER, m. -INN, 1. galanteriehandelaur, m. -ster, v. "-KRANKHEIT, f. venusziekte, v. * -WAARE, " -ARBEIT, f. galanterien, galanteriewaren, v. my.
GALEASSE, f. (126) galjas, groote galei, v.
GALEERE, f. galei, v. "-NSKLAVE, m. galeiboef, -slaaf,
m.
M. * -NVOGT, m. bevelhebber over de galeiboeven,
GALGEN, M. galg, v.
* -DIEB, *-SCHELM, *-SCHWENGEL, M. *-VOGEL, m. galgenaas, o. -brok, -schelm,
M. *-FRIST, f. fig. zeer kort uitstel, o. * -STRICK, in.
strop ; fig. galgestrik, deugniet, m.
GALIMATIAS, m. wartaal, V.
G.ALLAPFEL, m. galnoot, v.
GALLE, f. gal, (ook fig.), v. * -N, va. met galnoten toebereiden; de gal uitdoen.
GALLEN, vn. weergalmen, klinken.
GALLEN, f. pl. (112) gezwel aan den enklaauw eons
paards, o. * -BITTER, a. zoo bitter als gal. * -BLASE,
f. galblaas, v. * -FIEBER, n. galkoorts, v. "-SUCHT, f.
geelzucht, v. "-sticHTIG, a. geelzuchtig ; fig.zwartgallig.
GALLERIE, f. galerij, gaanderij, v.
GALLERTARTIG, a. geleiachtig. "...LERTE, f. gelei, v.
GALLICHT, GALLIG, a. galachtig, gallig.
GALLION, in. (126) galjoen, o. boeg van een schip,
GALLIONE, f. galjoen (schip),v. g ...TE, f. galjost (vaarluig),v .
GALLOSCHE, f. overschoen, m.
GALMEI, m. kalamijnsteen, m.
GALORE, f. galon, boordsel, o. rand, m.
GALOPP, m. ren, galop. m. * -IREN, vn. rennen, galoperen , in galop rijden.

GAMASCHEN, 1. p1. slopkousen, V. My.
GANASSE, 1. onderste kakebeen van een

paard,

GANERBE, M. medeerfgenaam, medebezitter,

o.

m.

het gaan ; gang, trod, m.; wandeling, v.;
gang (van een paard) ; gang (vaart, bezeildheid
van een schip), m.; bezoek, o. visite (van een dokv. ; gang, m. galerij (in een
ter), v.; laan (in een
huis), v. ; opdissching, v. ; molendraaisteen, m.; ader
(in eene mijnj , v. ; (74).geleider, m. buts, pijp, v. ; (91)
stoot, uitval; fig. gang, loop (eener zaak), m. "-BAR,
a. et adv. begaan kunnende worden, veel begaan wordende; gangbaar, aftrekhebbende. -KEIT, f. gangbaarheid, v. aftrek, m. vertier, o.
GUNGE UND GEHE, adv. gangbaar, in trek.
GANGELBAND, m. leiband, m. * ...ELN, va. iven kind leeren gaan, aan een leiband hoiden, (ook fig.).
GONGELWAGEN, m. rol-, loopwagen, m.
GANS, f. gang, v.; blok staafijzer, o.
GUNSCHEN, n. jonge gans, v. ; fig. dom meisje, o.
GANSEAUGEN, n. pl. (10) ganzeoogen, o. my. aanhalingsteeken, o. "...BLUME, f. (53) madeliefje, o. * ...DRECK,
M. ganzedrek, M. "...FARBE, f. geelgroene kleur, v.
"..SETT, n. * ...SCHMALZ, M. ganzevet, 0. * ...GEKROSE,
"...KLEIN, n. afval van eene gans, o. * ...HUNDLER, m.
ganzenkoopman, in. * ...HIRT, m. ganzenhoeder, m.
GaNSERICH, GANSERT, in. gent, m. mannetje van eene
gans, 0.
GUNSESTALL, 0. ganzenhok, o.
"-MEIGANT, f. publieke veiling, openbare verkooping,v.
STER, en. afslager, vendumeester, m.
GANZ, a. gansch, geheel, volkomen. *-, adv. ganschelijk,
geheel en al, to eenenmale, volkomen ; - und gar nicht,
volstrekt niet. * -E, n. het geheel.
GANZLICH, a. et adv. geheel, volkomen; geheellijk, ganschelijk, geheel en al, to eenenmale.
GAR, a. gaar ; gereed, bereid, klaar (bij hanciwerkslieden).
*-, adv. geheel en al, ganschelijk, zeer; - nicht, - ni chts,
volstrekt niet, - niets ; - viel, - wenig, zeer veel,
zeer weinig.
GARANTIE, f. waarborg, M. * ...TIREN, va. waarborgen.
GARAUS, n. das - machen, vernielen, verwoesten, in den
grond helpen.
GARBS, f. school, garf, garve, v.
GIRBEN, va. roth -, leder bereiden, looijen; weiss
zeem bereiden,
touwen; einen -, fig, ientInd rossen, afkloppen.
GARBENBINDER, m. schovenbinder, M.
CORBER, M. leerlooijer, -bereider ; zeembereider,
m.
"-EI, * -GRUBE, f. leerlooijerij, v.
* -KALK, m. looijers kalk, m. "-LOME, f. run, v. * -STOFF, M. hoists!,
v. * -WOLLE, f. wol van geslagte schapen, v.
GARDE, f. wacht,, garde, v. "-ROBE, f. kleerkas, v.
GARDIAN, ni. gardiaan, M.
GARDINE, f. gordijn, v.
GARKOUH, m. * ...K6CHINN, f. gaarkok, m. -kookster, v.
* ...KUCHE, f. gaarkeaken, portionstafel, v.
GARM.ACHUNG, f. lederbereiding ; metaalzuivering, v.
GARR, n. garen; net, o. strik, m.
GARNEELE, f. garnaul, v.
GARNHASPEL, f. garenhaspel, garenwinder, M.
GARRISON, f. garnizoen, o. bezetting, v.
GARNKNAUL, m. kluwen garen, a. * ...SPULE, f. garenGANG, in.
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klos, m. spilvol, v. * ...WINDE, f. soort van haspel om
GAUKELEI, f.
* ...SPIEL, n. *...POSSEN, f. pl.
garen to winden, tn. * ...ZUG, M. (114) ophaal met
begoocheling, verblinding, goochelarij, v. potsen, matte
het net, in.
kuren, v. my. * ... GILD, n. hersenschim, v. "...WINNGAROFEN, In. louteroven, M. *...SCHLACKEN, f. p1. koCHEN, n. goochelpopje,. duikelaartje,
0. * ...ICHT, a.
perschuirn, O.
goochelachtig ; ,potsig, koddig ; oogverblindend, begoocheGARSTIG, a. vuil, rnorsig ; leelijk, mismaakt ; schandelend. "...N, vn. goochelen, potsen maken. "...TANZ, rn.
lijk, vuil, laag.
goocheldans, m. * ...TASCHE, f. goocheltasch, v.
GURTCHEN, n. tuintje, hofje, O.
GAUKLER, m. goochelaar, potsenmaker, m. *-180H, a.
GARTEN, m. tuin, hof, m. * -ARBEIT, f. * -BAU,
et adv. goochelend, bedrzegelijk.
"-KUNST, f. hoveniers-, tuinsmanswerk, o. tuinarbeid,
GAUL, m. boerenpaard, O.
tuinbouw, in. *-BEET, m. tuinbed, 0. * -ERDE, f. tuinGAUMEN, na. gehemelte
verhemelte van den mond, O.
aarde, v. * -FELD, n. tuingrond, m. "-GEwacirs, n.
* -BUCHSTABEN, m. p1. gehemelte-letters, m. mv.
tuingewas, o. moeskruiden, o. mv. * - GroTT, m. `-GtiTTGAUNER, tn. gaauwdief, bedrieger, schelrn, M. * -EI, f.
INN, f. tuingod, m. -godin, v. * -HAUS, n. tuinhuls, O.
gaauwdieverij, bedriegerij, schelmerij, v.
* -N, vn. lis"-KRESSE, f. (53) tuinkers, v. "-LAUBE, f. zomerhuisje,
tiglijk stelen, - bedriegen.
pried, O. * -LEITER, f. tuinladder, v. * -LUST, f. tuinGAZE. f. gaas, O.
vermaak, O. *-MESSER, rt. tuin-, snoeimes,o. * -RECHT,
GAZELLE, f. gazelle, antilope, wilde geit, v.
n. tuinregt, o. * -SCHAUFEL, f. tuinschoffel, -schop, v.
GEtCHTETE, m. vogelvrijverklaarde, banneling, m.
*-•SCHERE, f. tuinschaar, v.
GEADELT, p. et a. geadeld.
GaRTNER, M. tuinier, tuinman, hovenier, m. *-INN , f.
GE1IDER, n. al de aderen.
hovenierster, f. * -EI, f. tuinbouw, m. het tuinieren.
GEaSE, n. (44) het azen; weide, v.
GAZ, n. gaz, gas (kunstlucht, kunstlicht), 0.
Gm:0ex, n. baksel, o. ovenvol, M. * ...BACKNE, n. gebak,
GOSCHEN, vn. gisten, schuimen.
O. * ...BALGE, n. gevecht in het honderd, O. n.
GascHT, n. gest, gist, v.; schuim, O.
de gezamenlijke balken van een huis, tn. mv. balkwerk,
GASHALTIG, a. gaz bevattende.
balkgeraamte, taflement, o. •
GaSPE, f. twee handen vol.
GEBOREN, va. baren, ter wereld brengen ; fig. voortbren ,
GLISSCHEN, n. straatje, steegje, O.
n. baring, verlossing, v. "...BRINE, gen,vrwk.*GASSE, f. straat v. ; -n laufen, door de spitsroeden loopen.
f. vrouw in barensnood ; kraamvrouw, v.
"...MUTTER,
GASSENBETTLER, M. schooijer, bedelaar, m * ...BUBE,
f. baarmoeder, v. "...STUHL, tn. kraamstoel, a. * ...ZEIT,
* ...JUNGE, m. straatjongen, m. * ...KEHR ER, m. straatf. verlossingstijd, m.
veger, M. * ...KOTH, m. S/ijk, o. modder, m. *...LIED,
GEBtUDE, n. gebouw, O.
O. * ...H AUER, m. straatliedje, O. * ...RINNE, f. goot die
GEBEIN, n. gebeente, o. beenderen, o. my.
Tangs of door de straat loopt, v. riool, 0.
GEBELFER, GEBELL, n. geblaf, O.
GAST, M. gast, genoodigde; vreemdeling,m.; ungebetener
GEBEN, va. geven ; schenken ; leveren ; af-, overgeven, ter
ongenoodigde gast, tafelschuimer, m.;' als - eingelahand stellen; (voor een prds) overgeven, overlaten; fig.
den sein, zu Gaste gehen, - sein, ten eten genoodigd
teestaan; toeschrijven; toekennen ; overzetten ; von sieh
zijn, bij iemand gaan eten, niet to huis eten;
zich uitlaten ; overgeven, braken. SICH
ein
zich overschlauer
een slimme vogel, in. ; Gaste haben, gaslen
geven, niet langer wederstaan, toegeven ; gelukken, slaaan tafel hebben ; Gaste setzen, ordinaris houden.
gen, wet alloopen. *-, vn. opleveren; auf etwas viel
f. * -GEBET,*-MAHL, o. maaltijd, m. gastvrij,
veel werk van iets maken. *-, wimp. voorvallen, gebeuv. feest-, gastmaal, slempmaal, O. *-FRET, * -;FREUNDren ; zijn; was glebts ? wat is er? was giebt es Neues ?
SCHAFTLICH, a. et adv. gastvrij, herbergzaam. a -FREIwat is er nieuws? * ...ER, M. -INN, f. g ever, tn. ffrefster, v.
REIT, * -FREUNDSCHAFT, f. gastvrijheid, herbergGEBERDE, * ...DUNG, f. gebaar, o. gebaren, WV. ; howling,
zqamheid, v. * -FREUND, m. gaol, n1. * -HERR, tn.
v. ; gedrag ; gelaat, wezen ; gezigt, aangezigt, o. * ...DEN
gastheer, m. * -110F, m. herberg, v. logement, O. * -PRE(sicH), vrf. gebaren maken; zich gedragen, eene hooDIGT, f. predikatie door een vreemdeling, v. *-RECHT,
ding aannemen.
n. regt van gastvrijheid, O. * -ROLLE, f. (108) rol die
GEBERDENKUNST, f., kunst om door gebaren na to bootdoor een vreemdeling gespeeld wordt, gastrol, v.
sen, v. * ...SPIEL, n. * ...SPR ACHE, f. gebarenspel, o.
*-STUBE, f. * -ZIMMER, n. eetzaal, algemeene kamer
-spraak, v. * ...SPIELER, m. gebarenspeler,pantomimist,tn.
voor vreemdelingen, v. * -TISCH, M. ordinaris, paGEBET, m. gebed, O. * -SUCH, n. gebedenboek, 0.
blieke tafel, v. * -WIRTH, m. * -WIRTHINN, f. waard, herGEBETT, n. volledig bed, O. "-EL, n. gebedel, O.
bergier,-ster,tafel-,logetnenthouder,-ster,waardin, in. v.
GEBIET, n. gebied ; grond-, regtsgebied, o. ; heerschappij,
GaTEN, va. wieden, uitroeijen. * ...ER, M. -INN, f. wiev. ; fig. vak, O. "-EN, va. et n. gebieden, bevelen, beder, m. wiedster, v. * ...GRAS, n. uitgetrokken onkruid,
lasten, bestellen, gebieden, heerschen; (stilzwijgen) opo. * ...HACKS, * ...HAUE, f. wiedijzer, wiedmes, O.
leggen : die - e Art, (98) gebiedende wijs, v. "-ER, in.
GATTE, 111. GATTINN, f. echtgenoot, Bade, m. en v. ge* -ERINN, f. gebieder, meester, bevelhebber, opperheer,
maal, man, tn. ; vrouw, huisvrouw, gemalin, v. ; gaai; gebiedster, meesteres, v. * -ERISCH, a. et adv. geken (van vogels), o. *--N, va. vereenigen, bijeenvoegen,
biedend, bevelend, meesterachtig ; op meesterachtigen
sorteren ; paren. SICH
vrf. zich paren.
gebiedenden toon.
GATTER, n. tralijn, v. mv.; raam,
O. * -N, va. VOy.
GEBILDET, a. beschaafd, gevormd, web opgevoed.
GITTERN, LAUERN. *-THOR, n. * -THiiR, f. tralieGEBINDE, n. bosje, o. streng, v. strengetje, 0.; hoepels,
deur, -poort, v. * -WERK, n. traliewerk, o.
tn. my. ; vaatwerk, O.
GATTUNG, f. soort, v. aard, m. geslacht, ras, O. * -SNAGEBIRGE, n. gebergte, o. ; mijngang, tn. * ...IG, a. bergME, na. (98) gemeen naamwoord, O.
achtig.
a. op een berg gelegen, - wonende.
GAU, m. land, veld, lanelschap,gewest, o. " - cRE, f. meatGEBISS, n. gebit (de tanden) ; gebit (mondstuk van een
water, O. * -DIEB, m. gaauwdief, na.
paard), a. "...BLASE, U. geblaas, o. "...BLASE, n. (142)
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de blaasbalken, m.
n. geblaat; geloei;
gebulk, o. * ...BLOMT, a. gebloemd, sierlijk bewerkt.
n. bloed, o. (ook fig.).
GEBOGEN, p. et a. gebogen, krom. * ...BOREN, p. et a.
geboren, van geboorte. * ...BORGEN, p. et a. geborgen,
gered, gedekt, beveiligd ; fig. verzorgd ; - rein, wel af zijn.
GEBOT, n. gebod, voorschrift, o. instelling, v. ; bevel, o.
last, m. order, v.; bod, opbod, o. ; Noth kennt kein
nood breekt wet.
GEBRAME, n. rand, m. boordsel, 0.! "...BRATENE, n.
gebraad, o.
GEBRAucH, n. gebruik, o. gewoonte, v. * -EN, va. et n.
gebruiken, gebruik maken, zich bedienen, aanwenden;
noodig hebben. * ...BRaU.CHLICH, a. et adv. gebruikelijk,
gewoon; gebruik; gewoonlijk.
GEBRUUDE, n. brouwsel, O. *...BRAUSE,:n. het bruisen,
gebruis, O.
GEBRECHEN, n. gebrek; ligchaamsgebrek,
o. *-, vimp.
ontbreken. *...LICH, a. gebrekkelijk, verminkt, lam,
zwak, ziekelijk, gebrekkig.
-KEIT, f. gebrekkelijkheid,
zwakheid, v. ; ligchaamsgebrek, o.
GEBROCKEL, n. het gebrokkelde; kruimels, v. mv. * ...BRUDEL, n. koking, borreling, v. * ...BRODER, m. pl. gebroeders, m. my. * ...BRULL,n.gebrul, geloei, o. * ...BRUMME,
n. gebrom, gegons, geknor, o.
GEBUHR, f. pligt,
betamelijkheid, v.; regt, o. belasting, v. ; loon, o. ; Ober die
boven mate. * -EN, vn.
voegen, passen, behooren, betamen, toekomen; voegzaam
zijn, verpligt zijn aan; verdiendizebben.
-D, *-LICH,
a. et adv. behoorlijk, betamelijk.
GEBUND, n. bonded, bundel, bos, m. *-EN,7 p.:et a. gebonden; fig. verbonden, verpligt.
GEBURT, f. geboorte, v. ; het baren, verlossen ; kind, o.
vrucht, v.; fig. geboorte, v. geslacht, o. afkomst; voortbrenging, v. ; unzeitige
miskraam, v. * ...BURTIG, a.
geboortig, afkomstig.
GEBURTSADEL, m. adel door geboorte, m. * ...ARBEIT, f.
barensnood, m. * ...BRIEF, m. doopcedel, v. * ...GLIED,
n. teeldeel, o. "...HELFER, m. vroedmeester, m.
n.
moedervlek,v. * ...ORT, ni. geboorteplaats, v. * ...REcHT, n.
regt van geboorte, o. * ...REGISTER, rn. stamboek, geboorte-,
geslaeisiregister, o. * ...SCHMERzEN, m. pl. barensweeen,
o. mv. * ...STADT, f. geboortestad, v. * ...STERN, ru. geboortester, v. * ...TAG, m. * ...FEST, n. geboortedag, in.
feest, o. * ...ZEIT, f. tijd van bevalling, no.
GEBUSCH, n. boschaadje, boschje, kreupelbosch, o. st•uiken, tn. my. laag houtgewas, o.
GECK, m. yek, nor, zot, dwaas, kwast, m. * -ENHAFT, a.
zot, mat, kluchtig. * -EREI, f. gekkerij, zotternij, g rap, v .
GEDACHT, a. bovengemeld.
GEDUCHTNISS, n. gedachtenis, v. ; geheugen, aandenken,
o. herinnering, v. *-FEsT, n. feest ter gedachtenis van,
o. *-KRAFT, f. herinneringsvermogen, o. * -KuNST, f.
geheugenleer, V. * -MUNZE, f. gedenkpenning, no. '-TAG,
m. verjaar-, yedenk-, herinneringsdag, no.
GEMIMPFT, a. (52) gestoofd (van vleesch).
GEDANKE, m. gedachte, v. denkbeeld, begrip ; gevoelen,
oordeel, o. meening, v. waan; royal, no.; sich - n machen,
ongerust
bezorgd zijn.
GEDANKENBEINE, n. pl. (74) hersenpanbeenderen, o. my.
* ...LEER, * ...LOS, a. et adv. gedachteloos. * ...LOSIGKEIT,
f. gedachteloosheid, v. * ...REICH, a. rijk aan denkbeelden. "...STRIcu, m. (98) dwarsstreepje, o. gedachtestreep, v.
n. deksel;
GEDEIRM, n. gedarmte, ingewand, o.
stet tafelgoed ; concert (voor den persoon), o.
GEDEilmv, vn. tieren, gethjen, (ook fig.). *-, n. de.voor-
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spoed, het wet gelukken. "-mai, a. voorspoedig, heilzaam, nuttig ; tierend.
GEDENKEN, va. denken; gedenken ; na-, overdenken;
voornemens zijn ; hopen ; melding maken, gewagen. *-,
n. bei
seit Menschgedenken, bij menschen geheugen.
GEDICHT, n. verdichtsel, o. label, v.; gedicht, o.
GEDIEGBN, a. gedegen. ; ...DINGS, n. het dingen, afdin* ...DOPPELT, a. et
gen; verdrag, o. overeenkornst, v.
adv. dubbel. ...DRUNGE, n. gedrang, o.; fig. angst, nood,
m. verlegenheid, v.. -, a. et adv. naauw, ineengedrongen,
gesloten. * ...DRANGT, * ...DRUNGEN, a. et adv. beknopt;
beknoptelijk. -HEIT, f. beknoptheid, v. * ...DRITT, a. nit
drie deelen bestaande; der -e schein, GEDRITTSCHEIN,
m. (101) derde aspect, O.
GEDULD, f. geduld, o. * -EN (SIGH), vrf. geduld hebben, zich
laten welgevallen. * -IG, a. et adv. geduldig ; geduldiglijk.
GEDUNGEN, p. et adv. gehuurd; fig. ale huurling.
* ...DUNSEN, a. opgeztvollen, opgezet, opgeblazen.*...EIGNET, a. - zu, geschikt tot.
GEEST, f. GEESTLAND, n. hoog en onvrtschtbaar land, o.
GEFAHR, f. yevaur, o.
GEFUHRDE, f. nadeel; bedrog, o. *-N, vn. aan gevaar
blootstellen.
GEFAHRLICH, a. et adv. gevaarlijk. "-KEIT, f. gevaarlijkheid, v.
GEF5HRTE, 1n. GEFIIHRTINN, f. makker, medgezel, deelgenoot, spitsbroeder, m. ; gezellin, v.
GEFCLLE, n. belling, v.; het vallen van het water. *-,p1.
renten, inkomsten; belastingen, v. mv. regten, o. my.
met zich
GEFALLEN, vn. behagen, bevallen ; sich selbst
zelven ingenomen zijn; sich etwas - lassen, zich lets
laten welgevallen. " - , n. behagen, vermaak, o. ; clienst
(hulpbetoon, vriendschap), v.
GEFOILLIG, a. aangennam, vriendelijk; gedienstig, toegevend ; beleefd, innemend ; vervallen, betaalbaar. * - KEIT,
f. vriendelijkheid, dienst, gedienstigheid, v.
GEFALLSOCHTIG, a. behaagziek. "...VERWESER, in. beheerder der (koninklijke) domeinen, en.
GEFCLTEL, n. vomit, plooi,plooi, v. r impel (in een kleed), tn.
GEFANGEN, a. gevangen. * -E, m. et f. gevangene, nt. en v.
"-NEHMUNG, f. inhechtenisneming, v. * -SCHAFT, f.
gevangenschap, v. "-WaRTER, m. gevangenbewaarder,
cipier, no. * -waRTERINN, f. cipiers v•ouw, v.
GEFUNGLICH, a. et adv, gevangen; gevankelijk; die -e
n. gevangenil, v.
Haft, personeel arrest, o.
kerker, m.
GEFfiSS, n. vat, o. vaas, v. ; gevest (van een degen), o.
GEFASST, a, voorbereid ; gevat op... ; gereed ; stout.
GEFECHT, n. gevecht, trelren, O. slag, in. ontmoeting, v.
GEFIEDEL, n. vioolgekras, o. kattemuziek, v.
GEFIEDER, n. vederen, v. mv.; gevogelte, 0. ; bed, can
een pijl, v. * - T, a. bepend, van veeren voorzien; (53)
gevleugeld.
GEFILDE, it. velden, o. my. veld, o. * ...FINGERT, a. (53)
.vingervormig getakt. *...FLAxorr, a. gevlamd, getvaterd.
* ...FLECHT, n. doorvlochten werk, O. * ...FLECHT, a.
gevlekt, gespikkeld.
GEFLISSENHEIT, f. vldt, naarstigheid, v.
"...ENTLICH,
adv. voorbedachtelijk.
GEFLISTER, n. gefittister, o. * ...FLOCHTEN, p. et a. gevlochten.
GEFLUGEL, n. gevogelte, o. * - T, a. gevleugeld.
GEFOLGE, n. gevolg, o. steel, en. staatsgerolg ; gevolg, o.
gevolgtrekking, v.
GEFRAGE, n. gevraag, o. "...FRANST, a. met franjes.
GEFRaSS, n. eten, voeder, o. ; fig. smoel, ni. * -IG, a. et adv.
gulzig, vratig. * -IGKEIT, f. gulzigheid, vratigheid, v.
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GEFREITE, M. die vrij is vas de wacht.
n. beGEFRIBREN, vimp. et n. vriezen, bevriezen.
vriezing, v. * ...FRIERPUNKT, m. vriespunt, 0.
p. et adj. gevroren. -ES, n. ijs (room-, citroenijs), o.
GEFfiGE, n. groeve, sponning, v. * ...IG, a. buzgzaam ; gemakkelijk. * ...IGKEIT, f. buigzaamheid, inschikkelijk-

heid, handelbaarheid, v.
n. gevoel, o. smaak,
aanraking, aantasting,
v. ; gevoel, gevoelen, o. *-Los, a. gevoelloos, ongevoelig,
onmeedoogend. -IGKEIT, f. gevoelloosheid, ongevoeligheid,
V. "-void, a. gevoelig, &lend, aandoenlijk, zielroerend.
GEFULLT, a. vol, gevuld, opgevuld.
GEFLIRSTET, a. tot een vorst -, tot een vorstendom verheven.
GEGEN, pr. tegen, naar, aan, over ; jegens, ten aanzien -,
in vergelijking van; omtrent, tegen ; tegen den prijs van.
*-, adv. omtrent, ongeveer. * -ABDRUCK, m. tegenafdruk,
overdruh (eener plaat), m. * -ABSICHT, f. tegenovergestelde
bedoeling, v. * -ANSTALT, f. fig. tegenschikking, v.
* -ANTWORT, f. wederantwoord, o. nadere beantwoording,
repliek, v. * -BEDINGUNG, f. tegenbeding, o. -voorwaarde, v. * -B EFEHL, m. tegenbevel, 0. * -BEKLAGTE,
M. tegenbeschuldigde, m. "-BERICHT, m. tegenberigt, o.
* -BESCHEINIGUN 0, f. tegenstuk, renversaal, 0. "-BESCHULDIGUNG, f. tegenbeschuldiging, v. *- BESICHTIGIING, f. (83) tweede onderzoek, o. * -BESUCH, n. tegenbezoek, 0. * -BEWEIS, M. tegenbewijs, o. * -BEZIEHUNG,
f. onderlinge betrekking, v. * -BLICK, M. tegezzblik, M.
* -BUCH, n. contraboek, 0. * -BURGE, M. tweede borg,
m.
m.
* -BaROSCHAFT, f. tweede borgtogt,
GEGEND, f. streek, landstreek, v. oord, gewest, o. *-, f.
(126) zeestreek, v.
GEGENDIENST, M. wederdienst, V. * ...DRUCK, ni. (10)
weerdruk, m. keerzijde, v.:; (73) tegenstand, en. tegenwerking, v.
GEGENEINANDER, adv. tegengesteld, tegenstrijdig ; het
een tegen (met, voor) het ander, tegenover ; wederkeerig,
onderling. * -HALTEN, "-SETZEN, "-STELLEN, va.
tegenover elkander houden, - stellen; tegen elkander
vergelijken. "-STEHEN, vn. tegenover elkander staan.
GEGENERBIETEN, n. wederkeerig aanbod, o.* ...ER KENNTLICHKEIT, 1. wederkeerige dankbaarheid, v. * ...ERKLIIRUNG, f. tegenverklaring ; ontkenning, v. * ...FLUTH, f.
tegenvloed, -stroom, M. "...FORDERUNG, f. tegeneisch, m.
tegenvoeter, in. "...GESCHENK,
"...FiiSSL ER, in. (1)
n. tegengeschenk, o. * ...GEWALT, f. wederwraak, v.
* ...G EWICHT, n. tegenwigt, 0. * ...GIFT, n. tegengif, 0.
0. * ...GRUND,
* ...LITTER, n. dubbel traliewerk,
tegenbewijs, 0. * ...GRUSS, M. wedergroet,' m. * ...GUNST,
f. wederkeerige gunst, v. * ...HALL, m. weerklank, in.
echo, v. * ...HALT, M. stut, steun, in, houvast, 0.
m. "...HIEB,
"...HASS, M. wederkeerige haat,
* ...KAISER, m. tegenkeizer
weerstoot, weerslag, m.
* ...KLAGE,
(keizer die den troon overweldigt), m.
f. tegenklagt, wederzijdsche beschuldiging, v. tegeneisch, m. "...KLUGER, m. tegeneischer, tn. * ...LIGHT,
f. wederliefde, wedern. valsch licht, o.
zijdsche liefde, v. * ...LIST, f. tegenlist, v. * ...MACHT,
* ...MARSCH, m. tegenf. tegenovergestelde magt, v.
marsch, contrantarsch, tegentogt, m. "...MAUER, f. tegenmuur, schoornzuur, M. * ...MEINUNG, f. tegenover* ...MINE, f.
gestelde meening, v. verkeerde zin, m.
tegenznijn, v. * ...MINIREN, va. tegenmijnen waken;
n. tegenmiddel,
0.
fig. dwarsboomen.
* ...PAPST, ni. tegenpaus, ontAttige pans, m. * ...PART,
M. * ...PARTEI, f. tem. tegetzpartij, v. tegenstander,
genpartij, v. * ...FFEILER, M. (13) slut, steun, m.
GEFillIL,

• GMT.
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wederkeerige pligt, m. - verpligting, V.
(109) contrapunt, 0. * ...RECHNER, m.
contra-boekhouder, M. "...RECHNUNG, f. tegen-, airykening, v. "...BEDE, f. tegenspraak, v. wederantwoord,
0. uitvlugt, v. * ...REGISTER, n. tegenboek, contra-boek,
o. * ...REVOLUTION, f. tegenomwenteling, v. "...SATZ,
ni. tegenstelling, tegenwerping, antithesis, v. "...SCHALL,
in. weerm. weergalm, weerklank, m.
schijn, m. terugkaatsing,v.; tegenschrift, 0. "...SCHLAG,
weerstuit, -slag, -stool, m. * ...SCHRAFFIREN, va.
(33) kruisstrepen maken. * ...SCHRAFFIRUNG, f. kruisstrepen,v. mv. * ...SCHREIBER, m, contraboekhouder, en.
* ...SCHRIFT, f. tegenschri ft, o. wederlegging, v
f. tegenschuld, wederzijdsche schuld, v.
* ...SEITE, f.
tegengestelde zijde ; keerzijde (van een gedenkpenning),
V. * ...SEITIG, a. et adv. tegengesteld, wederzijdsch;
wederzijds. * ...SEITIGKEIT, f. wederkeerigheid, v. * ...SIEGEL, n. tegen-, klein zegel, o. ; mede-,tweede onderteekening, v. m. verkeerde zin, m. - spreekwijze,
v. * ...SONNE, f. (101) hijzon, v. * ...SPRUCH, m. tegenspraak, -werping, v. "...SPALIER, n. tweede rij leiboomenor. * ...STAND, M. voorwerp, 0. * ...STELLUNG, f.
tegenstelling, vergelijking, v.; kontrast, 0. "...STIMME ,
f. (109) boven-, tegenstem, v. * ...STIMMIG, a. (109)
niet stemmend, valsch. * ...STOSS, 111. tegenstoot ; (91)
wederstoot, m. * ...STREICH, M. wederstoot, M. * ...STRICH,
in. tegenvleug vas het haar, v. * ...STUCK, n. tegenhanger, m. pendant, o. * ...STuTZE, f. (13) steun, stut,
schoormuur, m. *...TAuscH, m. wederzijdsche ruil, m.
GEGNER, m. tegenpartij, v. -, n. het tegendeel; im -e, integendeel. %AMER, adv. et pr. tegenover. * ...UNTERLAGE, f. half bereid perkament, O.
* ...UNTERSCHRIFT, f. mede-, tweede onderteekening, v.
* ...VEREHRUNG, f. tegengeschenk, 0. * ...VERGELTUNG,
f. tegen-, wedervergelding, v.
"...VERHEISSUNG, f.
* ...VERSPRECHEN, o. wederzijdsche belofte, v.
* ...VERMaCHTNISS, n. wederzijdsche erfmaking, v.
* ...VERPFLICHTUNG, f. wederzijdsche verpligting, v.
* ...VERSCHREIBUNG, f. wederzijdsch kontrakt,
o. wederzijdsche verzekering, V. * ... VORSTELLUNG, f. tegenvertoog,
"...WALL,
M.
(113)
tegenhelling,
v. be0. tegenrede, v.
dekte weg, in. kontreskarp, v. * ...WART, f. tegenwoordighe2d, v. het tegenwoordige. * ...WaRTIG, a. et adv.
tegenwoordig ; thans, nu. *...wEcRsEL, m. inruiling,
v. ; (31) tegenwissel, m. * ...WEHR, f. tegenweer, verdediging, v. * ...WERTH, m. gelijke waarde, v. "...WIND,
tegenwind, m. * ...WIRKUNG, f. tegenwerking, v.
* ...ZEICHEN, n. tegenmerk, 0. * ...ZETTEL, 0. tegenbewijs, 0. ....ZEUGE, M. tegengetuige, M. * ...ZBUGNISS,
n. tegengetuigenis, v.
GEGITTER, m. traliewerk, 0. "-T, a. getralied.
GEGNER, m. * -INN, f. tegenstander, m, tegenpartij, v.
vijand, m. vijandin, v.
GEGRUNZE n. geknor (der varkens), o.
GEHABEN (sicH), vrf. zich bevinden, varen ; zich gedragen.
GEHACK, * - TES, n. haksel, klein gehakt, 0.
omheind veld, omheind bosch;
GEHLIGE , 0. gesloten
regtsgebied, o.; privatieve jagt, v. ; einem ins - gehen,
in iemands regten treden.
GEHALT, in. allooi, gehalte (van goud of zilver), o.;
waarde, v.; jaargeld, o. jaarwedde, v. pensioen; loon,
salaris, o. bezoldiging ; fig. innerlijke waarde, v. sr-,
INHALT, m. inhoud, m. inwendige ruimte, v. * -EN, p.
verpligt, genoodzaakt, gehouden, gedwongen.
GEHLiNGE, n, hetgeen hangt; halsbanden, oorringen,
mv.; ooren van een hond, o. pm; helling van eenbgrg,v .
* ...FFLICHT, f.
* ...PUNKT, m.
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GEC'.

GEH.

GEHIRNISCHT, a. geharnast.
GEHgSE, n. voor
achtergedeelte van een haas, O.
GEHASSIG, a. et adv. gehaat, hatelijk ; haatdragend;

einem - vein, iemand haten. "-KEIT, f. hatelijkheid,
haatdragendheid, v.
GEHAU, n. het houthakken; hakhout, O.
GEHaUFT, a. vol, boordevol, opgehoopt.
GEH§USE, n. huisje, o. koker, m. scheede,v.;klok-,
huis (van appelen enz.) ; zijwormpopje, O.
GEHECK, n. broed, o. teelt, v.

kern-

a. et adv. geheim, vertorgen; afgezondercl, heimelijk, sleelsgewijze.
* - 11ALTUNG, f. geheimhouding ;
fig. bescheidenheid, v. * - NISS, n. geheim, o. verborgenheid, v. "-NissvoLL, a. et adv. geheimzinnig,-lijk,geheim, verborgen. * -SCHREIBEKUNST, f. geheimschrift,
O. "-SCHREIBER, m. geheimschrijver, sekretaris, m.
*-SCHREIBEREI, f. sekretariaat, O. *-SCHRIFT, f. cijferschrift, O. *-VERSTfiNDNISS, n. geheime verstandhouding, v. * -ZIMMER, n. kabinet (van een votst enz.), O.
GEHEISS, n. bevel, o. last, m. order, v.
GRUEN, vn. gaan, loopen ; zich begeven, reizen ; heengaan,
aus-, hervertrekken; fig. rijzen, opkomen (van deeg) ;
aus-, uitkomen; uitgaan; hinein -, in etwas
binnengaan, ingaan; durch-, Ober-, oversteken, overtrekken;
um etwas herum-, om iets heengaan, iets otnloopen;
nach etwas
iets gaan halen; zu einem -, naar iemand
toe gaan, iemand gaan bezoeken; amen W eg
eenen
weg gaan, - inslaan; an etwas
iets ondernemen:
nach etwas zu-, heenleiden, geleiden naar, zich uitstrekken tot ; in sich -, in zich zelven keeren, tot inkeer
komen; sich made
zich moede loopen; sich Wand -,
zich de voeten openloopen; zu geschwind zu langsam
(41) voor-, nagaan; auf die Strasse -, op de straat
uitkomen (van een venster). *-, vimp. varen; gelukken;
wie gebt 's Ihnen ? hoe vaart gij? - lassen, doen gaan,
laten gaan, doorgaan, - ontsnappen. "-, n. het gaan,
het loopen ; gang, M. "-D, p. gaande, heetzgaande.
GEHENK, n. riem, draagband van een degen, m. ; oor
(van eene kruik), O. "-ELT, a. met een oor -, met een
handvatsel voorzien. * - TE, rn. ein -r, gehangene, M.
GEHEUL, n. gehuil, gekerm, geklag, geblaf, O.
GEHIRN, m. hersenen, v. mv. hersengestel, brein, o.
schedel, M. "-HilUTCHEN, n. hersenvlies, O. *-PULSADERN, f. pl. hersenslagaderen, v. my.
GEHOFTE, n. plaatsje, boerenhofje, O.
n. spotternij, jokkernij, scherts, v. *...unz, n. bosch, woad,
hout, boschaadje, O.
GEHolt, n. gehoor (in alle beteekenissen), o.; linden, gehoord worden ; - geben, gehoor verleenen.
GEHORCHEN, vn. gehoorzamen, gehoorzaam -zijn; nieht
ongehoorzaam zijn.
GEHOREN, vn. behooren, toekomen, toebehooren ; dazu -,
onder het getal zijn, - behooren ; so gehort sich's, zoo
behoort het. * ...GANG, M. (74)gehoorgang, m. * ...1.1611LE,
f. oorholle, v. * ...IG, a. behoorende, behoorlijk, gevoegelijk, betamelijk, onderhoorig ; das - e, hetgeen behoorlijk,
betamelijk is. * ... KUNST, * ...LEHRE, f. geluidleer, v.
"*...Los, a. et adv. door * ... LOSIGKEIT, f. doofheid, v.
GEHORN, n. de horens, m. my. gewigt
gewei van een
hert, O. * - T, a. gehoornd, van horens voorzien.
CEH6RORGAN, n. zintuig des gehoors, O.
(: ETIORSAM, a. et adv. gehoorzaant. * - EN, V11. gehoorzamen. * - ST, adv. met alle geltoorzadmheid.
CEIMICTRICHTER, m. spreekhorentje, O. * ...TROMMEL, M.
(74) trommelvlies, O. * ...ZIMIER, 11. gehoorzaal, v.
GENRE, f. GEHREN, m. helling, v.; puntig werktuiy (zoo

GEHEIM,

als een pijl ens.), o. ; honigraat, v. ; maanstuk van den
bodem eeas okshoofds, o. ; ,peer, v. "...uNG, f. helling, v.
* ...INN, f. helpster,
GEHULFE, M. helper, echtgenoot, m.
echtgenoot ; levensgezellin, v.
GEHWERK, n. (41, 139) raderwerk, O.
GEIER, va. ( 126) geijen.
GEIER, rn. gier, m. ; zutn-1 das dich der - drommels!
dat u de drommel hale!
GEIFER, m. kwijl, zeever, v. speeksel, O. * -BART, * -ER, m.
m. * - ICHT,
kwijler, zeeveraar, kwijlbaard, zeeverhaard,
* -IG, a. kwijlend, zeeverend. * -L5PPCHEN, "-LUTZCHEN,,
zeeverdoekje,
kwijldoekje,
zabberdoekje,
o. "-TUCH,
n.
"-N, vn. kwijlen, zeeveren, zabberen. *-wuRz, f. kwijlwortel, m.
GEIGE, f. vise!, vedel, v. *-N, vn. auf die Geige spielen,
op ,de viool spelen, de viool bespelen. "-B, m. vioolspeler, speelman, m.
GEIGENBOGEN, M. strijkstok, M. * ...FUTTERAL, n. vioolkast, v. * ...HARZ, n. vioolhars (waarmede de strijkstok bestreken wordt), v. * ... HOLZ, n. violenhout (waaruit violen vervaardigd worden), O. * ...MACHER, m. vervaardiger van violen, n1. * ... SATTEL, * ...STEG, M. kam
eener viool, m.,
GEIL, a. et adv. geil, dartel, hitsig, ontuchtig ; fig. tierig ;
op eene geile ontuchtige wijze. * -EN, f. pl. teelballen, zaadballen, m. mv. "-HOOT, f. geilheid, dartelheid, ontuchtigheid ; fig. tierigheid, v.
GEISSBLATT, n. (53) kamperfoelie, v. * ...BOCK, m. bok,
M. * ... HIRT, tn. geitenhoeder, m.
GEISSE, f. geit, v.
GEISSEL, m. gijzelaar, m. * -E, f. zweep, geeselroede, v.;
fig. geesel, m. '-N, va. geeselen.
GEIST, rn. geest, m. ; im -e, in gedachte.
GEISTERBANN ER, m. geestenbezweerder, duivelbanner, M.
"...BESCHWoRUNG, f. zwarte kunst, bezwering der geesten, v. * ...ERSCHEINUNG, f. geestverschijning, v. * ...LEHRE, f. leer der geestelijkewezens,geestenleer, v. * ...RETCH,
n. rijk der geesten, O. * ... SEHER, M. geestenzzener, m.
* ...WELT, f. geestenutereld, v.
GEISTES - ABWESENHEIT, f. afgetrokkenheid des geestes,
V. * ... BILDUNG, f. oefening van den geest, v. * ... KRAFT,
f. geestkracht, v. geestvermogen, o. *...scHwacHE, f.
zwakheid van geest, v. *...WERK, t1. voortbrengsel van
den geest, o.
GEISTIG, a. et adv. geestig, schrander van geest. "-KEIT,
f. geestigheid, v.
GEISTLICH, a. et adv. geestelijk; onstoffelijk, onligchamelijk; kerkelijk. * - ER, 111. riestelijke, kerkelijke, priester, m. f. geestelijkheid, v. de geestelijken, m.
my. *...Los. a. verstandeloos ; laf. * ...LOSIGKEIT, f.
geesteloosheid; lafheid, v. * ...REICH, * ...VOLL, a. et adv.
geestrijk, geestvol, geestig, schrander, vol Leven.
GEIZ, M. gierigheid, karigheid ; vrekkigheid, inhaligheid,
v. "-EN, yn. begeerig gierig karig vrekkig zijn.
va. de jonge spruiten sit eenen wijngaard snijden.
* - HALZ, m. gierigaard, vrek, n1. * - IG, a. et adv. gierig, karig, vrekkig, inhalig.
GEJAUCHZE, 11. gejuich, O. * ... JUBEL, n. gejubel, gejuich,
O.
n. hevig gevecht, o. bloedzge strijd, m.
* ...KEIFE, 11. gekijf, o. kijfpartij, v. '...KITZEL, n. yekittel, o. * ...KLaFFE, 11. geblaf, gekef, O. * ... KLAPPER,
M. geklap, geraas, o. ; - der ZUhne, het tandenklappen,
tandengeknars, O. * ... KLATSCHE, D. het klappen eener
zweep; habbelarij, v. * ... KLIMPER, * ...KL1RRE, n. geraas, gekizars, geranzmel, gedruisch, O. * ... KLINGEL, n.
yeklink; het ruischen, rammelen (in
de. ooren), o.

GEL
" ...KLOPPE, E.

het kloppen met homers. * ...KNATTBR,
n. gekraak, geknars, het uitspringen van
vonken of sprankels, O. * ...KNIRSCHB, n. geknars (der
tanden enz.), O. *...KOPERT, a. gekeperd.
n. gekraalc, 0, "...KRBISOHB, n. gekrijt, gekerm, geween, o.
n. gekrabbel, krabbelschrift, o.
*...Knosz, rn. (74) ingewand, darmscheel, o.; de long,
lever enz. (van een beest), v. ; geplooide halskraag, m.
* ...KUNSTELT, a. gemaakt, gekunsteld; gemengd, vetvalscht (van wijn).
n. glimlach,m. * ...LaCHTER, n. gelach, geschater, o. ; sich zum - machen, zich
bespottelijk aanstellen.
GELAG, n. gezelschap, drinkgelag, o. ; ins - hinein, in
het honderd, in het wild.
GELAHMT, a. geraakt, beroerd, verlamd.
* ...LAHRT, a.
geleerd. -HEIT, f. geleerdheid, v.
GELUNDER, n. hek, o. leuning, v. ; latwerk, O. "-SMILE,
f. hekscheede, v. pilaartje, O.
GELUNGE, n. (1) uitgestrekte landtong, v.
GELANGEN, vn. raken, geraken, genaken, komen ; wel
slagen ; - lassen, overbrengen.
GELURM, n. alarm, geluid, geraas, geweld, getier, O.
GELASS, n. ruimte, v. gemak, O. *-EN, a. et adv. gelaten,
bedaard, gematigd.
-HEIT, f. gelatenheid, bedaardheid, gematigdheid, kalmte, v.
GBLAUFE, n. loop, m. geloop, been en weder loopen, O.
GELaUFIG, a. et adv. gemakkelijk, vlug, bedreven; vloeijend ; vaardig. "-KEIT, f. gemakkelijkheid ; radheid
van tong, v. * ...LAUNT, a. et adv. geluimd.
GELUUT, n. klokgelui, o. ; belletjes (eener slede), o. My.
GELB, a. geel. "-BRAUN, a. donkergeel. "-GIESSER,
*geelgieter, m. *-goLz, n. geel verfhout, o. *-LicH, a.
geelachtig. * -SCHNABEL, m. jonge vogel; fig. uilskuiken, jonge lafbek, m. * -SUCHT, f. geelzucht, v. * -SUCHTIn, a. geelzuchtig. "-WURZ, f. oost-indische saffraanwortel, m. kurkuma, v.
GELD, n. geld, o. ; baares
baar
gereed geld, o. klinkende munt, v. ; Gelder, pl. specie,geldspecie, klinkende
meat, v. kontanten, mV. -ANLEIHE, f. geldleening, V.
"-ARM, a. arm aan geld. "-A.UFLAGE, f. schatting, belasting, v. * -AUSGABE, f. uitgave van geld, v. * -BEDiiRFTIG, a. gebrek aan geld hebbende. * -BEGIERDE,
f. geldzucht, V. * -BEGIERIG, a. geldzuchtig. * -BEITRAG,
m. onderstand (in geld), m. ; belasting (in tijd van nood),
v. * -BEUTEL, m. geldzak, m. * -BUSSE, f. geldboete, v.
* -EINNAHME, f. geldelijke ontvangst, v. * -GESCHUFT,
n. geldzaak, v. * -HANDEL, m. geldhandel,m. wisseling
in en van geld, v. "-HANDLER, m. bankier, wisselaar,
M. * -KASTEN, M. geldkist, ijzeren kilt, V. *-KATZE, f.
geldzak, m. * -MA.CHER, m. valsche munter, m. * -MANGEL,
m. geldgebrek, O. *-MaKLER, m. geld-, wisselmakelaar,
M. *-MOTH, f. geldschaarschte, V. *-POST, f. * -POSTEN,
m. geldpost, m. "-SACHE, f. geldzaak, financiele aangelegenheid, v. * -SCHNEIDER, *-SCHINDER, m. knevelaar, M. *-SORTE, F. geldsoort, muntsoort, v. * -SPLITTERND, a. kostbaar. "-STRAFE, f. geldboete, v. *-summB,
f. geldsom, v. * -WACHSEL, m. wisseling van geld, v.
wisselhandel, m. "-WECHSLER, M., w isselaar , bankier, m.
* -WUCHER, m. woeker, m. * -WUCHERER, m. woekeraar, m.
GELEGE, n. in den grond gelegde wijnstokken,
m. mV.
GELEGEN, a. et adv. gelegen; te pas, gelegen, geschikt,
aangenaam ; an etwas - sein, van belang -, van g.wigt
aangelegen zijn. * -HEIT, f. gelegenheid, v. gemak, middel, o. kans, v. ; fig. heimelijk genzak,0.-SICACHER,m.
koppelaar, m. * -TLICH, a. et adv. bij gelegenheid, met
gemak, toevallig.
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GEM.

f.
a. et adv. leerzaam, vatbaar.
leerzaamheid, vatbaarheid, v. "...SAMKBIT, f. geleerdheid, kundigheid, leering, v.
GELEHRT, a. et adv. geleerd, geletterd, kundig, wetenschappelijk ; die -e Welt, de geleerde wereld ; de republiek der letteren. *-E, m. geleerde, geletterde, letterkundige, gestudeerde, m.
GELIER, n. het spelen op de tier; fig. langwijligheid, v.
GELEISE, n. spoor, o. weg, m. ; bacon, v. pad, O.
GBLBIT, n. geleide, konvooi, o.; das sichere-,vrijgeleide,
O. "-EN, va. geleiden, vergezellen.
GELEITSAMT, n. kantoor voor de zaken van het geleide,
tolhuis, O. * ...BRIEF, m. geleibrief, m. paspoort, O.
* ...BINNAHME, f. ontvangst -, v. kantoor van het geleigeld, O. "...EINNEHMBR, m. ontvanger van het geleigeld, m. * ...GELD, n. geleidegeld, O. "...LEUTE, M.
pl. geleide, O. * ...MANN, m. geleider, leidsman,gids,m
n. konvooischip, O. * ...TAFBL, f. tarief van
het geleigeld, O. "...ZETTEL, m. bewijs van voldoening
(van het geleigeld), geleibiljet, o.
GELENK, n. gewricht, lid, o. plaats waar twee beenderen
zamengevoegd zijn, v.; knoop tin gewassen), m.; wervelbeen (in de ruggegraat), o. ; schakel (eener keten), v.
* -IGKEIT, f. vlugheid, snelheid ; buigzaamheod, v.
*-sAts, a. buigzaam, beweegbaar, snel, slug.
GELFERN, vn. keffen, blaffen.
GELICHTER, n. slag, m. soort, v. troep, aanhang, m.gading, v.
GELIEBEN, vn. believen ; geliebt es Gott, indien God wil.
"...LIEBT, p. et a. geliefd, bemind. -E, m. et f. geliefde, beminde, in. en v.
GELIEFERN, vn. stollen, verstijven. * ...LIEHEN, a. et p.
geleend, uitgeleend.
GELINDE, a. et adv. zacht, mollig, teeder ; zacht, toegeeflijk, inschikkelijk. * ...DIGKBIT, f. weekheid, zacktheid, molligheid, teederheid ; zetchtaardigheid, inschikkelijkheid, toegeeflijkheid, v.
GELINGBN, vn. gelukken, slagen, voorspoedig zijn.
GELISPBL, n. gefluister; zacht geluid, geruisch, O.
GELLEN, vn. tuiten, ruischen ; gillen, sterk roepen.
GELOBEN, va. beloven, toezeggen ; das gelobte Land, het
beloofde land, het land van belofte.
...LOBNISS, v. gelofte, v.
GELT ? int. niet waar ? is het niet zoo ? *-,a. onvruchtbaar (van beesten). f. tobbetje, o. ; waschton, v.
GELTEN, vn. waardig zijn, gelden, kosten; goed zijn, in
twang zijn; doorgaan, gehouden worden, voor, te boek
staan voor. f. waarde, v.
GELUBDE, n. gelofte, v. * -GBSCHENK, n. (140) geloftegift, v.
GELUST, M. GELUST., n. begeerte, neiging, v. lust, m.
GELtiSTEN, vn. lusten, begeeren, verlangen, trek hebben.
GEMACH, E. kamer, v. verttek, o. *-, a. et adv. zacht,
langzaam; zachtjes, zoetjes.
GEMUCHLICH, a. et adv. gemakkelyk, geriefelijk, gerijfelijk. * -KEIT, f. gemakkelijkheid, geriefelijkheid, gerijfelijkheid, v.
GEMaCHT, n. maaksel, werk, fatseen, o.; fig. makely,v.
schaamdeelen der mannen, o. my.
GEMAHL, m. gemaal, echtgenoot, m.
f. gemalin,
echtgenoot, Bade, v.
GEMAHNEN, vn. herinneren, te binnen brengen.
GEMiLDE, n. schilderij, afbeelding ; schildering, v.
GEMaNSCH, GEMINTSCH, GEMANSCHE, E. morserzj, v.
gemors; fig. mengelmoes, poespas, o.
Gmilss n. maat, v.
a. et adv. gelijkvormig, overeenGELEHRIG,
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f. gelijkvormigheid, evereenkomst, v.

"-IGT, a. et adv. matig , gematigd, getemperd.
Camatant, n. muurwerk, o. ; altes
puinhoopen, m, mv.
vervallen gebouw, o.
Gillum a. et adv. gemeen, algemeen; gewoon, gemeenzaatn, eenvoudig ; slecht, laag ; das -e Wesen, de Staat,
het getneenebest; das -e Beste, het algemeen welzijn.
GEMBINDB, (GEmRDTE) f. gemeente, vergadering, v.;
kerspel, o. ; die christliche -, de gemeente van Christus,
de christelijke kerk. "-GUT, n. gemeenschappelijke weilanden, 0. mv,-. "-HAUS, n. gemeentehuis, o.
GEMEINEN, f. pl. huis der Gemeenten (in Engeland), o.

m. geest m. liefde zucht voor het al".:.HEIT, f.
gemeen welzijn, vaderlandsliefde, v.
gemeenheid, algemeenheid, gemeene daad, laagheid, v.
"...IGLICH, adv. gemeenlijk, doorgaans. "...zitiTzIG, a.
dienstig, nuttig voor het algemeen; - machen, bij het
yolk verstaanbaar, - bemind maken. "...NiiTZIGKEIT,
f. algemeen nut, o. *...ocas, m. gemeente-, ambachtsstier, ni. "2..PLATZ, m. gemeenplaats ; nietsbeduidende uitdrukking, v. "...SCHAFT, f. gemeenschap, gem.
meenzaamheid, kennis ; verkeering, v. omgang,
"...SCHAFTLICH, a. et adv. gemeenschappelijk, in gemeenschap, onderling ; 'zatnen. ...SPRUCH, m. zinsj)reuk,
"...TRIFT,
v. *...TAG, m. grondvergadering , v. rijksdag, m.
"...WEIDE, f. gemeene weilanden, o. mv. gemeenteweide,
verstaanbaaar
voor het
a.
et
adv.
v. "...V ERSTANDLICH,
algemeen. "...WOCHE, f. de goede week, paaschweek, v.
GEMENGB, "...MENGSBL, "...MISCH, n. mengsel, beslag,
mengelmoes, o.
GEMESSEN, p. et a. gemeten, afgemeten, bepaald, volstrekt.
GEMETZEL, n. het dooden, moord, nl. slagtIng, v. bleedbad, o.
GErisz, f. gesneden edelsteen, gem, m.
"...MOHRT, a. geGEMODELT, a. met figuren bewerkt.
moord, gewaterd (van stoffen).
m.
wilde
bok,
Alpenbok,
m.
GEMSBOCK,
GEMSE, f. wilde geit, Alpengeit, v.
GEMSENBALLEN, m. "...KUGEL, f. haarbal, haarkogel in
de maag der wilde geiten, m. * ... JAGD, f. jagt op wilde
geiten, v. "...JUGER, m. jager der wilde geiten op de
rotsen, gemzenjager, m. "...LEDER, n. kamoesleder, 0.
GEMULL, n. puin, o. molm, m.
GEMURMEL, n. geruisch, gemurmel, geprevel, o.
RE, n. gemor, o.* -MUSE, n. groente, v. moeskruiden, o.
"...MUSSIGT, a. verpligt, genoodzaakt.
GEMUTH, a. gemoed, hart, o. inborst, v. "-LICH, a. gevoelig, gemoedelijk; zu
ziehen, ter harte nemen.
GEMiiTHSART, f. aard, m. gemoedsgesteldhezd, neiging,
inborst, v. "...BEWEGUNG, f. gemoedsbeweging, drift, v.
hartstogt, m. * ... KRANKHEIT, f. zielsziekte, v. *...RuHE,
f. rust -, v. vrede -,m. kalmte des gemoeds, kalmte der ziel,
v. "...VERFASSUNG, f. "...ZUSTAND, m. gemoedsgesteldheid, v.

GEKBINGBisT,

GEN, GEGEN, pr. tegen, naar.
GENANNT, a. genaamd, genoemd, gemeld.
GENAU, a. et adv. naauw ; naauwkeurig, stipt,

juist ; zuinig ; naauwkeuriglijk, stiptelijk ; met zuinigheid;
der
-este Preis, de naaste prijs, m. "-IGKEIT, f. naauwkeurigheid, stiptheid ; spaarzaamheid, zuinigheid, v.
GENEHM, a. geschikt, voegzaam. "-HALTUNG, "-iGuNG,
f. toestemming, goedkeuring, bevestiging, v.
"-IGEN,
"-HALTEN, vn. goedkeuren, toestemmen, bevestigen.
GENEIGT, a. - zu etwas, einem -, geneg en, geneigd , gunstig gezind, toegedaan ; onderhevig, blootgesteld. "-REIT,
f. geneigdheid, genegenheid, gunst, overhelling, v.

GEO.
er EliElt A t , m. veldoverste, veldheer, generaal, m.

"-AT,
n. generaalschap, o. waardigheid van generaal, v.
f. generaalsvrouw, v. "-I'M, v. de gezamenlijke generaals, m. mv.

a. algemeen. "-ADJUDANT, m. adjudant-generaal, m. "-AUDITOR, m. auditeur-generaal, opperkrijgsregter, m. "-BASS, m. (109) generaal-bas, bas
continuo, m. "-CASSIRER, m. , kassier-generaal, m.
"- FELDMARSCHALL, m. generaal-veldmaarschalk, m.
"- FELDZEUGMEISTER, m. grootmeester der artillerie,
m. " - GEWALTIGER, m.provoost-generaal,m. "-KRIEGSZAHLMEISTER, m. algemeene betaalmeester des legers,
m. "-LIEUTENANT, m. luitenant-generaal,m. "-MA RSCH,
m. algemeene marschslag, m. alarmtrom, v. "-PACHTER, m. algemeene hoofdpachter, m.
"-PARDON, m.

GENERAL,

algemeene kwijtschelding van straf, - vergiffenis, v.
"- QUARTIERMEISTER, m. kwartiermeester-generaal;
chef van den generalen star, m. "-STAATEN, m. my.
staten-generaal, algemeene staten, m. my. * - STAB, m.
generale staf, m.
-8TuRm, m. algemeene storm, m.
"-SUPERINTENDENT, m. superintendent-generaal, algemeene opzigter der kerken, m. "-SWURDE, f. waardigheid van gdzeraal, V. generaalschap, o.
GENESENs vn. genezen, herstellen (van eeneziekte); eines
Kindes
bevallen, in de kraam komen. *-, va. genezen. "-DE, m. et f. die aan de beterhand is. "...UNG,
f. genezing, heeling, herstellzng (van eene ziekte), f. ; auf
dem Wege der - sein, aan de beterhand zijn.
GENEVER, m. jenever, m.
GENICK, n. nek, achterhals, m. "-FANG, m. afmalcing
met eenen hartsvanger, v. nekslag, m. ; den - geben ,
(het wild) don nekslag geven. * -FLINGER, m. hartsvanger, m. jagtmes, 0.
GENIE,n. geest, m. vernuft, o. natuur, inborst,v genie,m. ens.
GENIESS, n. genot, gebruik; (44) ,hondendeel (van een
wild zwijn), o. "-BAR, a. genietbaar, bruikbaar ; eetbaar, drinkbaar. "-EN, va. genieten, ontvangen; nuttigen, gebruiken. "-RECHT, n. vruchtgebruik, o.
GENIESTREICH, m. geestige trek, m.
GENISTE, n. dunne takken voor takkebossen, spaanders,
m. mv.; vodderijen v. mv. "-, f. (53) brem, v. przemkruid, o.
GENITIV, m. (98) tweede naamval, teler, eigenaar, m.
GENIUS, m. beschermengel, genius, m.
GENUSS, m. deelgenoot, makker ; genoot, vennoot, m. "-ENSCHAFT, f. genootschap, verbond, o.; (34) vennootschap,
v. "-INN, f. deelgenoot, gezellin, v.
GENUG, a. et adv. genoeg ; - haben, genoeg
zijne bekomst hebben; - sein, genoegzaam zijn, toereiken, voldecode zijn ; einem - thun , iemand voldoening verschaffen ; for seine Stinden - thun , voor zijne zonden
boeten.
GENUGE, f. genoegzaamheid, v. genoegen, o. vergenoeging,
v. vermaak, o. *-N, viump. voldoende zijn; sich - lassen, zich vergenoegen, voldaan
tevreden zijn.
GENUGLICH, a. et adv. voldoende; aangenaam.
GENUGSAM, a. et adv. voldoende, toereikende.
"-KEIT,
f. genoegzaamheid, v.
GENLIGSAINI, a. et adv. matig, tevreden; voldaan.
f. matigheid, tevredenheid, v.
GENUGTHUEND, a. voldoende. * ... THUUNG, f. genoegdoening, voldoening, v.
GENUSS, tn. genot, nut, voordeet, o. winst, v. ; het nuttigen van spits of drank.
GEOGRAPH, m. aardrijksbeschrijver , -kundige,
M. "-IE,
f. aardrijkskunde, -beschrijving, v.
"-ISCH, a. aard-,

GER.
rijkskundig. *...Loci, m. aardkundige, tn. * ...LOGIB, f.
aardkutule, v. "...METRE, m. meetkundige, m.
•
f. meelkunde, v.
n. het
4GEPaCK, n. reisgoed, o. pakkaadje, v.
fluiten, gefluit, gepiep, 0. *...FLAPPER,, n. gesnater, gesbabbel, o. * ...PLIRRE,n. gebulk,geloei, o. "...PIATSCHBR,
n. geplas, gemurmel, o. * ...PLAUDER, n. gebabbel, gesnap, o. * ...POLTER, n. geraas, getier,geweld, o. * ..,PRaGE, E. slag, stempel, m. munt, v.; fig. teeken, kenteeken, kenmerk, o. * ...PRaNGE, n. praeht, praal,
staatsie, hoovaardij, v. * ...RASSEL, n. geraas, geweld ;
geknap (van het vuur), o. "...QUACKE, n. gekwaak (der
kikvorschen), o.
GERADE, n. pl. (83) goederen welke eene vrouw buiten
adv. regt,
den bruidschat aanbrengt, o. my. *-, a. et
plat, vlak, effen; juist; fig. opregt, billijk ; - aus, regtuit; - heraus, conduit, rondborstig ; - herunter, regtstandiglijk ; loodregt ; - machen, - richten, weder
regt maken, teregtwijzen, herstellen ; - zu, regtuit ;
oder ungerade spielen, even of oneven spelen ; -uweges,
regtuit. * -WOHL, n. aufs -, op goed geluk, blindelings,
op avontuur.
GERADHEIT, f. *...SINN, m. regtheid ; fig.- opregtheid,
rondheid, v. * ...LINIG, a. regtlijnig. * ...MACHUNG, f.
regtmaking, herstelling, v.
GERASSEL, n. geraas, gedruisch, gerammel ; het rollers
(van een wagen), o.
GERiiTH, n. * -SCHAFT, f. huisraad ; lijfgoed, linnengoed;
reisgoed, o. ; uitzet, m. ; kedkengereedschap, vaatwerk,.
gereedschap, o. * -KAMMER, f. linnenkamer; prullekamer, v.
GERATHEN, vn. vervallen (tot jets) ; geraken ; slagen,
iemand ontmoegelukken, to pas komen; an einen
elkander ontmoeten,
ten, - inhalen ; an einander
handgemeen worden ; Ober etwas -, op een inval komen.
GERATHEWOHL, n. voy. GERADEWOHL.
GBRAUFE, n. gevecht, o. haarplukkerij, v,
GERAUM, GERal7MIG, GERaUMLICH, a. et adv. ruim,
wijd, breed, lang ; -e Zeit, lange geruime tzjd.
* ...RaUMIGKEIT, E ruimte, V.
GERAITSCH, n. geruisch, gedruisch, V. *...RaUSPER, n.
spuwing, v. het spuwen.
GERECHT, a. et adv. regtvaardig, wettig, opregt ; regt* -IGKEIT, f. regtvaardiglijk, wetaglijk, opregtelijk.
vaardigheid, billijkheid, regtmatigheid, v. regt bezwaar,
servituut, o. * -SPFLEGE, f. regtspleging, regtsbedeeling,
v. * -SAME, f. regt, voorregt, o.
GEREDB, n. gerucht, gesprek, gebeuzel, o.
GEREICHEN, vn. rakers, geraken, strekken, verstrekken.
komen.
GEREISSE, n. drukte, v. ; ernst, ijver,
GEREUEN, vimp. berouwen.
geregt,
GERICHT, n. geregt, o. spijs, v. schotel, m.
regt, o. gereytigheid, v. ; oordeel ; regtsgebied ; geregtshof, o. regtbank; lijfstraf, v. *--LIcs, a. et adv. geregtelljk ; naar regten.
GERICHTSACTUARIUS, M. griffier eener regtbank, m.
* ...BARKEIT, v. regtsgebied, o. jurisdictie, v.
* ...BESTELLUNG, f.
•
m. regterlijk ambtenaar, m.
bevestiging van een regtsgebied, v. * ...BEZIRK, m. regtsm.
geregtsbode,
deurwaarder, in.
gebied, o. * ...ROTE,
o. gewoonte van het regt, v.
"...BRAUCH, m. gebruik
o. schrijfrot, v.
* ...BUCH, n. geregtsboek, registerboek,
protokol, o. * :..DIENER, * ...FROHN, m. geregtsdienaar,
M.. *...DIRECTOR, *...HALTER, 01. regter, schout, M.
m.
"...FERIEN, f. pl. vier-, rusttijd (van regtbanken),
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wacantie, v. *:..00zes, T. handbieding aan het geregt,
sterke arm, m. *....GEBUTIREN, f. p1. daggelden, o.
mv. geregtskosten, in. mv. * ...HANDEL, in. * ...SACHB,
:regtshandel, m. regtsgeding, proses, o. "...HAUS, n. regt,huis, o. m. * ...HERRSCHAFT, f. geregtsheer, M.
* ...HOF, M. geregtshof, o. regtbank, v. * ...KOSTEN, p1.
m.
:geregtskosten, proceskosten, kosten van het geding,
my. * ..:ORDNUNG, E (wet op) de wijze van procederen,
M.
V. "...WERSON, f. magistraat, regterlijk ambtenaar,
* ...SOEtREIBER, m. griJfier, m. * ...SPORTELN, f. p1. ge"...STITTB,
regtvicosten, m. mv. vacatiegelden, o. my.
f. vtrafplaats, v. "...STUBE, f. geregtszaal, balie, v.
*—STYL, m. regtsgeleerde stijl, m. "...TAG, m. regtdag,
pbeitdag, m. "...TERMIN, m. termijn van dagvaarding,
*...zwANG, m. regtsgebied, m. jurisdictie, v.;
ir,.
-dwang, lijfsdwang, m.
G'BRING, a. gering, klein, dun, schraal; laag, gemeen,
slecht ; nietswaardig, nietsbeduidend, onbelangrijk; vom Leibe, van eene teedere natuur; - on Person, van
eene kleine gestalte. * -PaGIG, a. et adv. gering, slecht,
onbeteekenend, van weinig belong. "-KEIT, f. geringheld, onbeduidendheid, beuzelachtigheid, V. "-HALTIG,
-KEIT, f. gea. gering, 'slecht, van weinig waarde.
rings waarde, v. *-scHaTzEN, va. geringachten, minachten. "-SCHaTZIG, a. et adv. laag, gemeen, verachtelijk. -KEIT, f. laagheid, geringheid, gemeenhekl, v.
*-scHrentrxe, f. geringschatting, minachting, v.
GERINNE, n. goot, v. ; trog, in.; dijkribbe van een molen, v. "-N, via. stollen, stremmen, scheiden, schiften;
- machen, - lassen, doen stollen, laten schiften.
stolling, stremming, schifting, v.
GERIPPB, n. geraamte, rif, o. "...RIPPT, a. geribd.
GERN, adv. gaarne, van goeder harte,
bedachtelijk, gemakkelijk.
GEROHRIG, "...ICHT, n. riet, o. plants met riot beplant, v.
GERONNEN, p. et a. geronnen, gestold.
GERSSE., f. garst, gerst, v. ; geschAlte
gepelde gent, v.
GERSTENBIER, n. gerstenbier, a. * ...BROT, n. gerstenbmd, o. E pl. gepelde-, gezuiverde gerst, v. * ...GRUTZE, f. gerstengort, -grut, v. * ...KORN, n.
o.
gerstenkorrel, v. ; puistje, zweertje (aan het oog),
"...SAFT, * ...TRANK, m. gerstendrank, m. -water, o.
ergeade, V. * ...zUCKER, m. gerstensuiker, v.
GERTE, 1. garde, roede, teen, v.
GERUCH, M. reuk, (zintuig), m. ; reuk, gear, m. lucht,
V.; (44) gear, in. lucht, v. ; fig. reuk, naam, m. *-Los,
a. zonder reuk.
GERITCHENERVE, f. reukzenuw, V.
GERUCHT, n. gerucht, o. mare, v.; naam, m. foam, v.
GERUHEN, vn. behagen, zich verwaardigen, zich later
• welgevallen. * ...IG, a. et adv. gerust, stil.
GER0LLE, GERaMPEL, n. vodden, lompen, v. my.
GERaST, n. towel, m. toebereiding, v.; steiger, in. stellaadje, v. schavot, o.
GESALBTE, m. gezalfde, m.
GESAMMT, a. et adv. alles, alles to =men, gezamen•
lijk ; gemeen ; gelijktijdiglijk. *-HEria, f. geheel: o ,
"-LEHEN, n. gelijktijdige beleening, leenhuldiging, v.
*-SCHAFT, f. vereeniging, v. ligchaam, a. ; die - der
Burger, de burgerij.
GESANDTE, in. gezant, afgezant, ambassadeur,
m,
GESANDTINN, f. gemalin eens afgezants, v.
GESANDTSCHAFT, f. gezantschap, o. sending, v.
GESANG, m. sang, m. gezang ; lied, o. ; zangwijze ; gekweel, 0.; wildzang (der vogels), in. 5 -BITCH, n. gezangboek, 0, "-WEISE, f. zangwijze, melodic, v.
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rekbaar, smedig ; fig. handelbaar, rekkelijk, toegevend,
gedwee, gewillig. * -KEIT, f. buigzaamheid, zachtheid,
gedweeheid, rekbaarheid, V.
GESAUSE, n. gesuis, geruisch, gebrom, O.
GUM:DIEM, n. vliegendrek, m. ; ongedierte ; gemeen yolk,
GESCHKFT, n. zaak, v. werk, o. bezigheid, v. *-iG, a.
gespuis, gebroed, o. * ... SCHMIERE, n. smering, insmewerkzaam, bezig, druk. werkzaamheid, bering, v.; fig. gemors, gekrabbel, o. "...SCHNARCHE, n.
zigheid, drukte, v. *-Los, a. werkeloos, ledig. *-Losiagesnurk, O. * ...SCHNATTER, n. gekwaak der eenden ;
KEIT, f. werkeloosheid, ledigheid, v.
fig. gesnap, gebabbel, o. *...soHNtiFFEL,n. het opsnuiven.
GESCHAFTSMANN, m. zaakwaarnemer, agent, m.
GESCHUPF, n. schepsel, gewrocht; maaksel, o.
GER, m. zaakgelastigde, m. "...VERRICHTER, m. openGE:sof-loss,
n. vuurwapen, wapentuig, o. ; verdieping, v.
baar ambtenaar, beambte, m.
GESCHREI, n. schreeuw, gil, m. geschreeuw, geroep; geGESCHaNDET, a. onteerd; onbeschaamd, schaamteloos.
rucht, o.; einen ins - bringen, iemand een slechten
"...SCHAUKEL, n. geschommel, gezwaai, o. + ... SCHECKT,
naam geven.
a. gevlakt, gevlekt, gespikkeld, geaderd.
GESCHEIHE, SCHUHWERK, n. schoeisel, O.
GESCHEHEN, vn. geschieden, gebeuren, voorvallen, plaats
GESCHiiTZ, n. geschut, o. artillerie, v. ; kanon, o. ; das
hebben; es ist um ihn -, het is gedaan met hem; Lassen
grof geschut.
schwere
- laten gebeuren, toestemmen.
GESCHWADBR,n. (68) eskadron ; (126) eskader, smaldeel, o.
GESCHEIDT, a. et adv. voorzigtig, verstandig, wijs, schranGESCHWaNGERT, p. et a. zwanger ; bezwangerd, doorder ; wijselijk. "-HEIT, f. voorzigtigheid, v. verstand, o.
trokken.
GESCHENK, n. geschenk, o. vereering, gift, v. "-GREER,
GESCHWATZ, n. gebabbel, gesnap, gepraat, geklap, geka* - NEHMER, m. begifm. begi/tiger, schenker, m.
leel, gezwets, o. "-IG, a. praatzuchtig,praatachtig,klaptigde, m.
achtig. -KEIT, f. praatzucht, praatachtigheid, babbelGESCHICHTCHEN, * ...LEIN, n. vertelseltje, sprookje, o.
zucht, v.
GESCHICHTE, f. geschiedenis, historie, handeling, v. voorGESCHWEIGE DENN DASS, laat staan dat, verre van,
val, geval, o. daadzaak, v. feit, O.
veel minder. *-N, vn. verzwijgen, met stilzwijgen voorGESCHICHTSCHREIBER, m. geschiedschrijver, m.
bijgaan.
GESCHICHTSMaSSIG, GESCHICHTLICH, a. et adv. geschiedGESCHWIND, a. et adv. gezwind, ras, vlug, snel, spoeclig,
kundig, -lijk, historisch, volgens de geschiedenis.
gaauw. * -IGKEIT, f. gezwindheid, vlugheid, snelheid,
GESCHICK, n. handigheid, geschiktheid; gepastheid, evenvaardigheid, v. spoed, M. *-SCHREIBEKUNST, f. snelo.
redigheid, betrekking, overeenkomst, v. ; lot, noodlot,
schrijverij, snelschrijfkunst, v. * - SCHREIBER, M. snel"-LICHKEIT, f. geschiktheid, bekwaamheid,vaardigheid,
schrijver, m.
o. *-, a. et adv. geschikt, bekwaam, handig, verstandig,
GESCHWISTER, n. broeders en zusters, m. v. my. "-KIND,
gezind; van pas.
n. volle nee f, m. - nicht, v. ; Ander-, neef,m. nicht, v.
GESCHIEDEN, a. gescheiden, (ook van echtgenooten).
GESCHWOLLEN, p. et a. gezwollen, opgezwollen.
GESCHIESSB, n. het schieten, schutgevaarte, o.
m. gezworene, m. ; die -n, (83) de geGESCHwORENE,
GESCHIMPFE, n. het schelden,scheld-,schimpwoorden,o.mv .
zworenen, de jury.
GESCHIRR, n. vaatwerk, o. vaten, o. mv.; paardentuig,
GESCHWULST, n. gezwel, o. =ening ; opzwelling, v.
keukengereedschap, o.; gereedschappen, o. my. "-KAMGESCHWUR, n. zweer, verzwering, v. ettergezwel, o. -buil, v.
MER, f. tuigkamer, v. * -MACHER, m. tuig-, zadelmaGESELL, in. Bezel, medgezel, maat, makker, kameraad,
ker, m.
m. "-EN, va. zamenvoegen; tot deelgenoot -, tot venGESCHLECHT, n. geslacht (ook 98), ras, o. kunne, v.;
noot nemen. "-ENJAHRE, n. pl. ...ZEIT, f....STAND, m.
kroost, o. stam, m. nakomelingen, m. mv. "-Los, a. (98)
leerjaren, o. trv. leertijd, m. ; staat van yezel,m.*-m,
onzijdig; geslachteloos.
a. et adv. gezellig, gemeenzaam. -KEIT, f. gezelligheid,
GESCHLECHTSALTER, n."...FOLGE, f. opvolging -, during
yemeenzaamheid, v. "-INN, f. gezellin, v.
van een geslacht, v. leeftijd, m. "...BAUM, m. stamboom,
GESELLSCHAFT, f. gezelschap, genootschap, o. ; vereenigeslachtsboom, m. "...RUNDE, f. geslachtsrekening, geging ; maatschappij, zamenleving , vergadering, v.;
slachtkunde, genealogie, v. "—KUNDIGE, m. geslachtsrekransje, o. * - ER, M. deelgenoot, medgezel, kompagnon,
f. stam, m. geslachtslijn, afkomst,
kenaar, m.
m. -INN, f. deelgenoot, v. *-Licx, a. et adv. gezellig,
V. * ...NAME, m. geslachtsnaam, familienaam, m. "...REgemeenzaam. -KEIT, f. gezellighezd, zucht tot gezellig
GISTER, m. geslachtsregister, o. -/ijst, v. -boom, stamverkeer, v.
boom,m.*...TRIF,B, m. geslachtsdrift; teeldrift, v. "...WAPgezelschapsjufvrouw, v.
V.
GESELLSCHAFTSDAME,
FEN, n. geslacht-, familiewapen, o. * ...wORT, n. (98)
"...GLIED, a. lid van een gezelschap, - genootschap, lidwoord, o. "...zEICHEN, n. teeldeelen, o. mv.
a. onmaatschappelijk,
...WIDRIG,
*
•
O.
van
eene
societeit,
sleep,
m.
gevolg,
o.
train,
stoat,
m.
GESCHLEPP, n.
in strijd met de maatschappij.
GESCHLIFFEN, p. et a. fig. beleefd, beschaafd. "-HEIT,
GESENK, n. gepote wijngaardranken, rn. mv.
f. beleefdheid, beschaafdheid, v.
GESBTZ, n. wet, v. gebod, O. * -BUCH, n. wetboek, o.
GESCHLINGE, "...SCHLINKE, n. •afval van een geslagt
* -GEBEND, a. wetgevend. * -GEBER, M. *-GEBERINN,
dier, m. "...SCHLUCHzE, n. gesnik, o. het snikken.
f. wetgever, m. ; welyeefster, v. * - GEBUNG, f. wetgea.
"-Los,
GESCHMACK, m. smaak, gear ; fig. smaak, m.
zing, wetgevende vergadering, v. wetgevend ligchaam, o.
et adv. smakeloos; zonder smaak. "-LOSIOKEIT, f. sma*--mcx, a. wettig, wettelijk, geregt. -KEIT, f. wettigkeloosheid, lafheid, (ook fig.), v. *-voLL, a. at adv.
heid, v. *-Los, a. at adv. wetteloos, regeringloos, zonsmaakvol, smakelijk; geestig ; vol smaak, vol geestigheid.
der wetten. -IGKEIT, f. wetteloosheid, v. *-mlissiG, a.
GESCHMEICHEL, n. vleijerij, v. liefkozingen, v. mv.
at adv. wettig, wettelijk, overeenkomstig de wet.
mv.
o.
GESCHMEIDE, n. kleinood, juweel, o. juweelen,
GESETZT, a. et adv. gezet, gaplaatst, gesteld, bepaald ;
*-HaNDLER, M. juwelier, M. *-KASTCHEN, n. juweelfig. bedaard, ordelijk, stil, deftig ; yesteld, vooronkistje, o.
dersteld, aangenomen dat.
GESCHMBIDIG, a. et adv. buigzaam, gedwee, handelbaar,

Gzsfiss, n. achterste, o. ; zitting, v.
been, O.

* - Bzu, n. (74) heup-

GEV.

GES.
tafel der wet, V. * ...WIDRIG, a. et adv.
strijdig met de wet, onwettig ; tegen de wet. ,
GESICHERT, O. verzekerd, beveilvd.
GESICHT, n. gezigt, zintuig des gezigts ; aangezigt, gelaat,
o. tronie, v. voorkomen, o. ; verschijning, v. ; ein kurzes
- haben, kortzigtig
bijziendc zijn.
GESICHTSBILDUNG, f. gelaat, wezen ; uiterlijk voorkomen,
O. "...FARBE, f. gezigtskleur, V. * ...KREIS, M. gezigtcinder, horizon, m. "...KUNDE, f. gelaatkunde, v. * ...LINIB, f. horizontale lijn, gezigtslijn, v.; trek van het ge-

GESETZTAPELA

f. masker, mom, momaanzigt, gelaatstrek, m.
gezigt, O. * ...PUNKT,M. gezigtspunt, O. * ...VERZERRUNG,
f. scheef gezigt, o. grijnzing, v. *...zuG, m. gelaatstrek,
wezenstrek, m.
GESIEBENT, a. zeventallig.
GESIMS, it (13) gesneden lijst- of kroonwerk; lijstwerk
aan deuren; uitstek, O.
GBSINDE, n. huisbedienden, de dienstboden, m. mv. *-LoHN,
loon -, o. huur der dienstboden, v. * -STUBS, f. dienstbodenkalher, v. * -WEIN, m. slechte wijn, spoelingwijn, m.
GESINDEL, n. gespuis, schuim,. graauw, janhagel, O.
GESINNT, a. gezind, voornemens. *...sINNuNG, f. bedoe-

ling, v. voornemen, o. geneigdheid, gedachte; meening, v. gevoelen, O.
a. beschaafd, zedig; - machen, ingoede zeden
onderwijzen.
GESITTHEIT, GESITTIGUNG, f. beschaafdheid, zedelijkheid, v.
GESOFF, n. slechte drank, m. ; gezuip, O. * ...SONNEN, a.
genegen, bereid, voornemens. "...SOTTENE, n. het gekookte; gekookt ossenvleesch, O.
GESPANN, n. gespan, o. *-, m. medgezel, deelgenoot, m.
* -SCHAFT, f. palatinaat, o. provincie, v. graafschap (in
Hongarije), O.
GESPENST, n. spook, o. geest, m. schim, v. spooksel, o.
geestverschijning, v.
GESPERRE, n. versperring, belemmering (door pain enz.),
v. ; dakgetimmerte, o. ; fig. hiadernis, tegenkanting, V.
GESPIELE, M. * ...SPIELINN, v. speelmakker, m. speelgenoot, speelnoot, m. en v.
GESPIENE, n. braaksel, O.
n. gespin, spinsel,
o. webbe, v. * ... SPilTT, * ...SPtTTEL, n. het spotten , spot,
m. spotternij, bespotting, v.
GESITTET,

GESPRaCH,

n. gesprek, o., zamenspraak, v. onderhoud, o.

rede, v.

* -IG, a. spraakzaam, welsprekend; minzaam.
"-IGKEIT, f. spraakzaamheid, minzaamheid, v. * - WEISE,

adv. bij wijze van zamenspraak.
n. besproeijing, v.; het laten springen (door

GESPRENGE,

buskruid) ; timmerwerk, getimmerte,
O. * ...SPRENKELT,
a. gesprenkeld,*gespikkeld, ge;m, armerd.
n. oeverkant, m. knot, v. strand, O.
f. gestalte, gedaante, v. vorm, m. geschapenheid, v. voorkomen, fatsoen, o.; fig. gedaante, v. schijn;
* -EN, va. vormen,
toestand, staat, m.; soort, wijze, v.
vrf. zich
eene gestalte -, eene gedaante ,even. SICH
vormen , zich ontwikkelen. * -ET, a. gevormd, geschapen.
"-UNG , f. vor*-Los, a. vormloos, zonder gedaante.
ming, gedaante, v.
GESTAMMEL, n. stottering, stameling, v.
sein, bekennen, belijden.
GESTaNDIG, a. einer Sache
* ...HISS, n. bekentenis, belijdenis, v.
GESTaNGE, n. (7) palen, planken, m. v. mv.; gewigt -, o.
horens van een pert, m. mv.
GESTANK, n. stank, kwade reuk, m. onaangename lucht, v.
GESTADE,
GESTALT,

va. veroorloven, toestaan, toestemmen, gedoogen, toelaten, vergunnen, bewilligen.

GESTATTEN,
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va. belijden, bekennen. *-, vn. dik worden,
latten, stremmen, stollen.
GESTEIN, n. steenwerk, o. rots-, bouwsteenen, m. mv.
GESTELL, n. schraag, V. bok, m.; voetstuk, o. voet,

GESTEHEN,

stelling, f. ; houtwerk (eener zaag), o. ; opstal (eener
drukpers); m. ; onderwerk (eener koets) ; hoofdstel (van
een paard)• ; droogrek, o. ; randsteen van een put, m..
GESTERN, adv. gisteren. GESTRIG, a. van gisteren.
GESTIEFELT, a. gelaarsd. "...STIELT, a. eenen steel hebbende. ".. STIFT, n. gesticht, o. stichting, v.
GESTIRN, n. gesternte, hemellicht, o. ster, v. ; sterrebeeld,
O. *-T, a. gesternd, vol sterren; stervormig.
GESTOBER, n. stof, o. ; groote sneeuwbui, v. * ...STRDUCH,
* ...STUUDE, n. stru2ken, heesters, m. my. kreupelbosch,
hoot, doren-, braambosch, O. * ...STREIFT, a. gestreept.
GESTRENGE a. et adv. gestreng, streng; strengelijk.
GESTUNDEN, va. (83) uitstel verleenen (van betaling enz.).
V.
GESTUTE, n. stoeterij, paardenfokkerij,
GESUCH, n. verzoek, o. bode, v. rekwest, smeekschrift,
O.
GESUMME, GESUMSE, n. gebrom, gesuis, gegons, O.
GESUND, a. et adv. gezond, welvarend ; fig. rein, 'gaaf,
zuiver; gaaf. * -BAD, n. * -BRUNNEN, m. de baden,
o. my. gezondheidsbron, V. -wateren, minerale wateren, o. my. ; fig. badplaats, v.
GESUNDHEIT, f. gezondheid, v. welstand, m. ; fig. gezondheid, v. toast, m. ; eine - ausbringen, eene gezondheid
eenen toast instellen. * -SFLANNEL, in. gezondheidsbaai, -flanel, v. * -SLEHRE, f. gezondhezdsleer,v. "-SPASS,
M. gezondheidspas, m. * -SREGEL,f. gezondheids-, leefregel, m. died, O.
GESUNDMACHUNG, M. * ...WERDEN, n. genezing, herstelling, v.
GETOFEL, n. houden beschot, o. lambrizering, v.
* ...TUNDEL, n. scherts, boerterij, kortswijl, v.
"...TON, n. gelaid, o. klank, m.; weergalmmg, v. wedergalm, m.
SE, n. geraas, getier, gedruisch, geweld, gekraak,
O.
* ...TRUNK, n. drank; geneesdrank, m. drankje, O.
GETRAUEN (SIGH), vrf. aannemen to doen, durven.
GETREIDE, n. graan, koren, O. *-ART, f. graansoort, V.
"-BODEN, m. graan-, korenzolder, m. ; graan-, korenland, O. "-FELD, n. land -, veld met koren bezaaid,
O. "-HANDEL, m. graanhandel, m. * -11aNDLER, m.
graanhandelaar, korenkooper, m. * -MARKT, m. groan-,
korenmarkt, v. * - MASS, n. korenmaat, v. * -Mt1HLE, f.
korenmolen, m. * -PREISZETTEL, m. prijs-courant der
granen, v. * - ZEHENTE, n. korenliende, O.
GETREU, *-LICH, a. et adv. trouw, getrouw ; regtschapen,
opregt; garouwelijk, opregtelijk.
* -HEIT, f. getrouwheid,
trouw, v.
GETRIEBE, n. drijfrad, wiel, treedrad, scheprad, rondsel
(in een uurwerk), o.; beweging der golven, V.
GETROST, a. et adv. gerust, moedig, zeker; zekerlijk, met
zekerheid.
GETROSTEN (wit EINER SACHE), vrf. zich eene zaak
getroosten, zich jets laten welgevallen ; jets met vertrouwen verwachten.
GETUMMEL,

n. geraas, getier, gewoel, o. ; oploop, m.

p. et a. geoefend, bedreven, ervaren, kundig.
f. gevader, peet, peetoom, peter, doophe/fer, m.; poet, petemoei, peettante,
doophefster, meter, v. ; zu - bitten, iemand verzoeken
een kind ten doop to houden; - stehen, een kind ten
doop houden. * - BRIEF, m. schriftelijk verzoek ona poet
of petemoei to willen wezen, O. * -SCHAFT, f. peetschap,
O. * -SCHMAUS, m. doopmaal, O.
GBVIERT, a. gevierendeeld ; (getal) van vier, o. ; die -e

GEVATTER, * -SMANN, M. * -INN,
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GEW.

Zahi, het viertal. *-H, n. vterkant, O. "-THEILT, a. in

vieren gedeeld; gevierendeeld.
GnvoLLaidoRTIGEN, va. volmagt geven, - verleenen.
GEwAcas, n. gewas, o. plant, v. grad, rn. uitwas, 0.
GEwACHSEN, a. et adv. opgewassen; voldoende; einer Sache sein, voor eene zaak berekend zijn; einem - sein,
tegen iemand opgewassen zijn.
GEwriCHSHAuS, n. oranjerie, broeikas, v. broeibak,
n. plantenrijk, o.
GEWAGT, a. gewaagd, onzeker.
GEwAHR, adv. - werden, GEWAHREN, va. gewaar worden, ontwaren, bespeuren, bemerken, ontdekken, opmerken.
GEWtHR, "-LEISTUNG, "-SCHAFT, f. borgstelling, goedsireking, v. waarborg, m. verzekering, v. borgtogt, m.
-LEISTEN, va. borgtogt stellen, borgspreken, instaan,
verzekeren.
GEWAHREN, va. verzekeren, instaan, verhooren, toestemmen, beloven, aannemen.
GEWAHRMANN, m. borg , verzekeraar, waarborg, regtsman ,
m. "...SAM, f. bescherming, beschutting, v. ; veiligheidsoord, o. toevlugt, v.
f. verhooring, inwilliging ;
verzekering, v. waarborg, m.
GEWALT, f. geweld, o. magt, gewelddadigheid, v. dwang,
m. ; vermogen, gezag, aanzien, 0. "-BRIEF, "-zETTEL,
m. volmagt tot de executie, v. "-GERBIL, m. magtgever,
m. "-HABER, m. t opziener, magthebber, opperste, m.
"-IG, a. et adv. magtig, geweldig; fig. groot, aanzienlijk ; grootelijks, haven mate. "-SAM, * -THUTIG, a. at adv.
geweldig, gewelddadig ; met geweld. -KEIT, f. geweld,
o. gewelddadigheid, v. "-THAT, f. daad van geweld, v.
GEWAND, n. taken, lijnwaad, o. stof, v. ; gewaad, kleed,
o. ; kleeding, v. "-HAus, n. lakenmagazijn, o.
GEWANDT, p. et a. gekeerd ; fig. slim, ervaren, geslepen,
vlug. "-REIT, f. vlugheid, ervarenheid, bedrevenheid,
slimheid, behendigheid, v.
GEWARTEN, GEWiRTIGEN, GEwaRTIG SEIN, vn. hopen,
verwachten, to wachten hebben, uitzien naar.
GEwascH, n. gesnap, gepraat, gebabbel, gekakel, o. "...wasSER, n. wateren, o. mv. vloed van wateren,
n. weefsel, zamenweefsel, zamenstel; fig. zamenweefsel, o. zamenhang, m.
GEwEHR, n. geweer, wapen, o. ; wapenen, o. my. ; im
(unterm) -e stehen, in het geweer onder de wapenen staan. "-FABRIK, f. wapenfabriek, geweermakerij,
v. "-HaNDLER, m. geweermaker, wapensmid, in. * -EYRAMIDE, f. bundel, bijlbundel,
GEwEIH,n. gewigt (van eenhert), n. kroon, v. horens, rn. my.
GEWRNDE, n. akker, m. bouwland, o.
GEwERBE,n. scharnier, o. voeg, v. ; gewricht; wervelbeen,
lid, o.; zaak, v. handel, on.; tending, v. ; ambacht, beroep, o. ; winst, v. voordeel, o. ; kleinhandel, m.
GEWERBsAM, a. nijver, schrander. "-KEIT, f. nijverheid,
schranderheid, v. "...SCH1TLE, v. school voor de nijverheid, industrie-school, v. "....sTEuBR, f. patentregt, 0.
GEwERK, n. gild, gilde, n. "-EN, no. pl. mijnwerkers,
aandeelhouders in eene mijn, in. my.
GEWICHT, 0. gewigt, wigt, a. zwaarte, v. ;
fig. gewigt, 0.
belangrijkheid, v. gewiyt aan eene deur, o. "-STANGE,
f. tegenwigt, 0. "-SwISSENSCHAFT, f. evenwigtsleer,
statica, v.
C.EwimmEL, n. gewemel, gekrioel, o. ; menigte, v. gedrang, 0. "...wimmER, n. gekerm, a. "...wiNDE, a. gat -,
u. nicer van eene schroef, v. scharnier, 0.
ChwINN, n. gewin, o. winst, v. voordeel,
o. interest, m.
opbrenrist, v. "-BRINGEND, a. winstgevend, voordeelig.
14, et a. winnen, voordeel behalen, winst trek-

GEZ.
ken. *-ER, m. winner, m.

*-SUCHT, f. Winzueht, Mat-

zucht, geldzucht, v. eigenbelang, o. "-SUCHTIG, 'a. winzuchtig, geldzachtig, gierig, inhalig.
GEWIRBEL, n. rot/et, v.
GEwIRK, n. werk, weefsel, o. ; hontgraat, v.
GEWIRRE, n.

verwarring, verwikkeling, (ook fig.) v. ; (95)

werk van een slot, o. slotring, slottand, m.
GEwISS, a. et adv. gewis, zeker, ontwijfelbaar ; ongetwijfeld, bestendig, standvastig, geregeld; eenig, een of
ander, zeker; von -er Hand, wit eene goede bron, van
goederhand.
GEWISSEN, n. geweten, gemoed, o. ; sich ein aus etwas
machen, eene gewetenszaak van jets maken. "-HAFT,
a. naauwgezet, opregt. "-HAFTIG, adv. met naauwgezetheid. -REIT ,f. naauwgezetheid, opregtheid, v. "-Los,
a. et adv. gewetenloos ; zonder geweten. -IGKEIT, V.
gewetenloosheid, v.
GEWISSENSANGST, f. "-RISS, m. gewetensangst, m. wroeging, knaging des gewetens, v. "...FALL, rn. "...FRAGE,
* ...SACHE, f. gewetenszaak, v. "...FREIHEIT; f. gewetensvrijheid, v. "...PRiiruNG, f. gewetensonderzoek, o.
* ...RATH, m. biechtvader, pater, m.
f. rust-,
kalmte des gewetens, v. vrede der ziel,m. "...SCRUFEL,
m. zwarigheid
twijfeling des gewetens, v. gewetensbezwaar, 0. "...zwANG, m. gewetensdwang, tn.
GEwISSHEIT, f. zekerheid, vastheid, v.
"—mow, adv.

gewisselijk, voorzeker, zonder twijfel.
onweder, o. storm, no. "-ABLEITER, m. blikm. "-LUFT, f. onweersluclat, v. "-REGEN,
m. stortregen, in. "-WOLKE, f. donderwolk, -bui, v.
GEWOGEN, a. et adv. genegen, toegenegen, gunstig, welwillend ; gunstiglijk. "-HEIT, f. welzvillendhhid, genegenheid, toegenegenheid, gunst, v.
GEwOHNEN, GEWOHNT WERDEN, vn. zich gezvennen,
gewoon werden. "...woHNEN, va. yewennen ; spenen (een
kind). "...woHNHEIT, f. gewoonte, v. gebruik, o. hebbelijkheid, v. "...woHNLICH, a. at adv. gewoon, gemeen,
algemeen, alledaagsch, gebruikelijk; yewoonlijk, gemeenlijk, meestendeels, doorgaans, meestentijds ; wie
als naar gewoonte, volgens gebruik. "...wOHNT, a. gewend, gewoon. "...wOHNuNG, I. spening (van een kind), v.
GEw8LBE, n. gewelf, o.; winkel, in. magazijn, 0. "...KRONE, f. (13) kroonwerk van een gewelf, o. "...STEIN,
slotsteen
sluitsteen van een gewelf, m.
GEWOLBBOOEN, in. (113) boog, m. kromte van een gewelf, v. gewelf, 0.
GEWOLBT, a. gewelfd, verzvelfd, verwulfd.
GEwomi, n. wolken, v. my. "-T, a. bewolkt.
GEwilCHS, n. uitwas, o. wen, v:
n. opdelving, opgratung, v. ; fig. gewoel, o. oploop, m. opschuddiny, v. "...waRFELT, a. geruit.
GEwaRm, n. *-E, pl. ongedierte, o. women, rn.
GEWuRZ, 'n. kruid, o. specerijen, v. mv. welriekende
kruiden, o. nlv. "--ARTIG, "-HAFT, a. welriekend, genrig. "-BRUHE, f. scherpe gekruide saus, v. "-GullKE, f. ingelegd agu•kje, 0. "-HANDEL, m. specerijhandel, a. "-HaNDLER, "-KRamER, tn. kruidenier, in.
"-Na"-ROAM, "-LADEN, no. kruidenierswinkel, m.
GELEIN, n. kruidnagel, m. "-WAAREN, f. pl. specerijen, kruidenierswaren, v. mv.
n. twist,
GEzaHNT, "...ziiHNELT, a. getand.
strijd, m. krakeel, 0. "...zAuDER, n. getalm, gedraal,
0. talmerij, draling, besluiteloosheid, v. "...zEHNT, a.
tientallig, tiendeelig.
GEZELT, n. tent, v. paviljoen, 0.
GEZIESIEN, vn. et imp.
betamen, voegen, behooren,
GEWITTER, n.

sem-afleider,

GLA.
passen. * -D, a. et adv. betatnelijk, voegzaam, behoorlijk, passend, van pas.
GEZIERE, n. gentaaktheid, v. gemaakte manieren, v. mv.
"...ZIERT, a. versterd, opgeschikt; fig. gemaakt,
geaffecteerd.
GEZIMMER, n. timmerwerk, getimmerte,
0. * ...ZISCHE, n.
Biasing, v. gesis, gefluit, o. ...ZISCHEL, n. gelluister,o.
* ...ZOCHT, n. gebroed, broedsel, o. "...ZWEIGE, n. at de
takken van een boom, m. my. "...ZWIIT, a. tweetallig,
tweeledig, tweevoudig. * ...ZWITSCHER, n. gekweel der
voyelen, o. * ...ZWUNGEN, a. gedwongen, veipligl, genoodzaakt ; fig. gemaakt, yezocht, stiff.
GICHT, f. jicht, v. podagra, v. ; die laufende -, de vliegende jicht. * -BBERE, f. St.-Jans-bes, zwarte aalbes, v. * - BEERSTRAUCm, m. zwarte bessenboom, m.
*-BROCHIG, a. verlamd, beroerd, geraakt. "-FIBBER, n.
jichticoorts, v. "-ISCH, a. jichtig, podagreus. "-KORNER,
n. pl. jichtkorrels, v. mv. * - MITTEL, n. geneesmiddel
tegen de jicht, o. * - PFLASTER, n. jichtpleister, v.
*-ROSE, f. (53) pinksterbloem, pioene, v.
GIEBEL, m. (13) gevel ; boog boven eene deur, m. ; kap
van een huts, v. * - DACH, n. schuin toeloopend dak, o.
*-FENSTER, n. dukvenster, o. *-FORmiG, a. gevelvortnig. "-MAuER, f. bovengevelvaneenhuis, m. *-scHoss,
n. dakwerk, o.
GIEBSEN, vn. met moeite ademhalen, hijgen.
GIENMUSCHEL, f. kammossel, v. ,
GIER, f. begeerigheid. gierigheid, v.
* - IG, a. begeerig,
gretig, gulzig. * - IGKEIT, f. begeerigheid, gulzi;heid, v.
GIESSBACH, m. waterstroom, m.
* ...BAD, n. gietbad, o.
* •..BECKEN,
n. lampetkan, -kom, v.
GIESSEN, va. et n. gieten; uitstorten, werpen; begieten,
besproeijen ; (geschut, klokken, kaarsen) gieten; stortregenen. * ...ER, m. gieter, f. aarde om in
te gieten, v. * ...EREI, f. gieterij, v. giethuis, o.
GIESSFORM, m. gietvornz, m. * ...KANNE, f. lampetkak
v.; gieter, in. *...xELLE, f. gietlepel, m. * ...KUNST, f.
giet - , smeltkanst, v. * ...OFEN, m. gietoven, m. * ...PFANNE, f. gietpan, v.
GIFT, n. gif, vergif, gift,vergift,venijn, o. (ook fig.). *-, f.
gift, v.; bruidschat, m. "-BECHER, in. gifeeker, m.
* -BISSEN, m. * - KUGEL, f. vergiftigd balletje om honden
enz. te dooden, o. "-IG, a. vergiftig, venijnig, gifttg ;
fig. boosaardig, toornig. * - MEHL, n. rattekruid, o.
*-MISCHER, m. gifmenger, m. * - INN, f. gifmengster,
v. * -MISCHEREI, f. gifmengerij, giftnenging, v. "-MITTEL, n. tegengif, a. * -PFLASTER, n. pleister tegen
vergif, v. * -SCHLANGE, f. venijniye slang, v. * -TRANK,
m. gifdrank, m. •
GILDE, f. gild, gilde, o. broederschap, vereeniging, v.
GImPEL, m. bloedvink ; fig. domkop, m. onnoozelmensch, o.
GINGANG, m. gingang (zekere stof), o.
GINST, GINSTER, m. brem, v.
GIPFEL, m. top, gevel, m. kim, kruin, v.; fig. toppunt,
o.
GIRIREN, va. (34) een wissel overdragen, endosseren.
GIROBANK, f. girobank, v.
GIRREN, vn. kicren, korren; fig. stenen, klaaen.
GIs, n. (109) sol-kruis, O.
GITTER, n. tralie, v. traliewerk; hek, hekwerk, o."-BETT,
n. bed met tralien, o. * - FENSTER, n. tralievenster, o.
*-FORMIG, a. getralied. "-ICHT, a. (116) getralied.
* -N,
tralien, met &alien voorzien,afsluiten. * - STANGE, f. bout -, m. stang van een tralievenster, v. "-THOR,
f. traliedeur, v. * -wERK, n. traliewerk, o.
GLANZ, m. glans, luister, m. schijnsel; bruineersel, o.

glanzing, v.; looderts; fig. luister, glans, m.
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vn. et a. blinken, schitteren, glinsteren, flikkeren, schijnen; doen blinken, polijsten. *-D, a. et adv.
blinkend, schitterend, flikkerend, glinsterend, glanzig.
GLANZERZ, n. looderts, m.
(53)kanariezaad,
-kruid, o. * ...LEINWAND, n. grof linnen, o. * ...RUSS,
m. lanzpzwart, o. "...TAPPET, m. glanstaf, o.
GLAS, n. glas, drinkglas, o.; ruit, velasterruit, v.
ANT, m. pluimaluin, m.
* -ARBEIT, f. glaswerk, o.
*-ARTIG, a. glasachtig.
a. glazen oog ; glasoogig paard, o. "-BIRNE, f. soort van winterpeer, v.
"-BLASEN, n. het ylasblazen. "-BLASER, m. glasblazer,
no. * -BORSTE, f. kannewasscher, m.
* -DIAMANT, m.
valsche diamant, stras, m.
GLASER, m. glazenmaker, m. * -ARBRIT, f. glazenmakerswerk , o. het maken -, inzetten vonruiten.
* -HANDWERK, n. glazenmakers ambacht, o.
GLUSERN, a. glazen, van glas.
GLASFENSTER, n. ylasraam, 0. ruit, T. * ...GESCHIRR,
o. glaswerk, o. *.. WITTE, f. glasblazerij, V.
GLASICHT, a. glasachtig.
GLASKIRSCHE, v. morel, v. * ...KITT, m. glaslijm, v. * ...KORALLE, f. glaskoraal,
o. * ...KORB, m. glaskorf, m.
* ...LATERNE, f. glazen lantaarn,
iCA CHER, * ...MANN,
In. glasblazer, glaskooper, m.
m. glasschilder, brandschilder, m. * ...MALERBI., f. glasschilderkunst, v. *...mAssE, * ...MATERIE„ f. specie om er glas
van te maken, v. * ...OFEN, m. glasores, koeloven, m.
"...PERLB, f. parel van glas, valschepaTel, v. * ...RAHMEN, m. glasraam, o. * ...SCHEIBE, f. glas, o. glasruit,
v. "...SCHLEIFEN, n. het slijpen van glas ; glasslijperij, v. * ...SCHLEIFER, m. glasslijper, m. * ...SCHNEIDER, m. glassnijder, m. '...SCHRANK, rn. gluzenkast,
v.
f. glazendeur, f. * ...TROPPICK, in. pl. glastranen, oh. my.
GLASUR, f. glazuur, glazuursel, o. vergfazing, v. * -EN,
Va. verlooden, met lood beleygen; vernissen, verglazen;
glanzen.
GLASWAARE , f, * ...WERK, 0. glaswerk, o.
GLATT, a. et adv. glad, effen, gelijk, leek, gepolijst;
zacht ; kaal; glibberig.
GIATTBEIN, n. bruineerbeen, o.
GIATTE, f. gladheid,v. glans, m. glanzing, v. ; half verglaasd metaalschuim, o.
GLATTEIS, o. ijzel, ijsregen, m. *-EN, vimp. ijzelen, ijsregenen. *-, n. persijzer, o.
GLiTTEN, va. glad maken, polijsten, glenzerj, bruineren;
mange,len. * ...ER, m. ylanzer, polijsten, bruineerder, m.
GLATTFEILE, f. zoete vijt, fijne vijl,
v. ft ...110BEL, m.
grove schaaf, roffelschaaf, v.
* ...HOLZ, n. glad - , likhout, f. ft...K0LBEN, m. liksteen,
m. brutneerstaal, 0. *...sTAHL, m. brilineerstaal, O.
* ...STEIN, m. glad-, liksteen, nh. nh. polijsttand, wolfstand, m.
GLATZE, f. kaalhoofd, o.; kaalheid, v.
GLATZIG,' a. kaal. * ...KOPF, m. kaalkop, m.
GLAUBE, m. geloof, vertrouwen; krediet, o. ; yam
-n abfallen, afvallig worden (van het geloof). * --N, va. et n.
gelooven, vertrouwen, voor waar howlers.
GLAUBENSaNDERuNG, f. verandering van geloof, v. * ... ARTIKEL, n. geloofsartikel,o. "...BEKENNTNISS,f. geloolsbelijdenis, v. %:..BOTE,m. apostel des geloofs, m. * ...FORMEL, f. geloofsformulier, ,o. * ...GENOSS, m. geloofsgefoot, m. * ...GERICHT, n. geloofsonderzoek, a. inquisitie,
v. *...LEHRE, f. geloofsleer, v. *...PUNKT, m. geloofspunt, o. * ...REGEL, f. regel -, tn. rigtsnoer des geloofs,
GIANZBN,

o.

m. geloofsonderzoeker, inqauaiteur,
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*...S4CHB, f. punt -, onderwerp van het geloof, o. * ...VEBL§IIGNER, m. afvallige van het geloof, renegaat, m.
"...WEBBER, in. proselietenmaker, m. "...WERBEREI, f.
* ...zEUGE, m.
bekeeringszucht, proselietenmakerij, v.
geloofsmartelaar m. * ...zwANG, m. geloofsdwang, m.
GLAUBHAFT, "...WiiRDIG, a. et adv. geloofbaar, -waardig.
"-KEIT, f. geloofbaarheid, -waardigheid, v.
GLL1UBIG, a. et adv. geloovig. * -B, M. geloovige, m. * -ER,
in. schuldeischer, krediteur, m.
GLAUBLICH, a. et adv. geloofbaar, waarschijnlijk; naar
alien schijn. "-KEIT, f. waarschijnlijkheid, v.
GLAucH,a. (7) zeegroen. "-HERD, in. (7) waschplaats, v.
GLEICH, a. et adv. gelijk, effen, vlak, plat; gelijkvormig,
-aardig ; evenredig in waarde; gelijkelijk, even; - dem
Wasser, - der Erde, met het water gelijk, met den grond
gelijk; waterpas, gelijk met. *-, SOGLEICH, adv. aanstonds,dadelijk, oogenblikkelijk. *-, conj. hoezeer, hoewel, alhoewel, ofschoon; - als, even als, gelijk, zoo als;
- wenn, zelfs wanneer, wanneer ook, al, alhoewel.
* -ARTIG, a. gelijksoortig, -slachtig, -aardig. -KEIT,
* --BEDEUTEND,
f. gelijkslachtigheid, -soortigheid, v.
* -DEUTIG, a. et adv. van gelijke beteekenis, gelijkbeteekenend, zinverwant.
gelijk maken, elfenen. *-, ye.
GLEICHEN, va. effen
gelijken, gelijkenis hebben met.
GLEICHER, m. (1) evennachtslijn, linie, v. equator, in.
"-GESTALT, * -MASSEN, adv. gelijkelijk, even zoo.
GLEICHFALLS, adv. desgelijks, mede. "...FARBIG, a. van
dezelfde kleur. "...FoRMIG, a. gelijkvormig, gelijk, eenvormig, overeenkomstig , eenparig. -KEIT, f. gelijk-, eenvormigheid, eenparigheid, gelijkheid, gelijkenis, v.
"...GELTn. medegevoel, o. sympathie, v.
END, a. gelijk evenredig in waarde, gelijkwaardig.
"...GEWICHT, n. evenwigt, o.;-hatten, opwegen. -SLEH"...GULTIG, a. gelijkRE, f. evenwigtsleer, statics, v.
waardig ; onverschillig ; gevoelloos, zorgeloos. -KEIT,
f. gelijkwaardigheid ; onverschilligheid ; gevoelloosheid,
zorgeloosheid, v,
GLEICHHEIT, f. gelijkheid, gelijkvormigheid ; geltjksoortigheid , gelijkenis, overeenkomst, eenparigheid, v.
"...LAUT, m.
GLEICHLAUFEND, a. evenwijdig, paralel.
medeklank, m. akkoord, a. gelijkluidendheid, v. "...LAUTgelijk-,eensluidend,
eenstemmig,
overet
adv.
END, a.
eenstemmend, stemmend. * ...MASS, n. evenredigheid, v.
gelijkmatig,
evenredig,
gelijk
;
*...mlissIG, a. et adv.
"...MUTH, m. , gelijkmoemet evenredigheid, gelijkelijk.
digheid van geest, ge•ustheid, vergenoegdheid, v. "...MaTHIn, a. gelijkmoedig, bedaard. "...NAMIG, a. gelij•namig.
vergelijking, gelijkenis, zinnebeeldige
GLEICHNISS, f.
voorstelling, verbloemde rode, v. "-REDE, f. gelijkenis,
parabel, v. "-WEISE, adv. met gelijkenissen.
GLEICHSAM, adv. bijna, schier, als het ware.
GLEICHSEITIG, a. gelijkzijdig ; wederzijdsch, wederkeerig. "...STIMMIG, a. et adv. eenstemmig, zamenstemmend. "...STIMMuNG, f. akkoord, o. eenstemmigheid, v.
GLEICHUNG, f. gelijkmaking, evening ; vergelijking, gelijkenis; gelijke verdeeling ; (100) equatie, v.
GLEICHWIE, adv. et conj. gelijk als, als of, even als.
"...WINKELIG, a. gelijkhoekig. "...wolf', adv. et conj. evenwel, nogtans, desniettemin, echter, niettegenstaande.
"...zEITIG, a. et adv. geiijktijdig. -KEIT, f. gelijktijdigheid, v. *...zu, adv. refit toe ; fig. zonder komplimenten, refit door zee.
fig. den
GLEISSEN, vn. schijnen, blinken, schitteren ;
schijnheilige uithangen.
f. geGLEISSNER, m. schijnheilige,• huichelaar,

veinsdheid, veinzerij, huichelarij, schijnheiligheid, v.
* -ISCH, a. et adv. schijnheilig, geveinsd, gemaakt.
GLBITBAHN, f. glijbaan,' sullebaan, V.
GLEITEN, vn. glijden, glibberen.
GLETSCHER, in. mv. ijsbegen, sneeuwbergen, m. my.
GLIED, n. lid, gewricht; gelid, o. rei, raj, v. ; woord, o.

keten) ; knoop
(van eenen stok); graad vanbloedverwantschap; lidmaat,m.

uitdukking, v. term; schakel (van eene

nuxamenstel der leden, O. "...KRANKHEIT,
"...LAHM, a.
f. jicht, verstijving der leden, beroerte, v.
* ...L§HMUNG, f. lamheid, belam, beroerd, geraakt.
roerte, v. "...MANN, in. ledeman, rn. * ...PUPPE, f. beo.
weegbare pop, v. ; sped-, goochelpopje ; hansworstje,
"...WEISE,
"...SCHMERZ, m. pijn in de gewrichten, v.
artikelsgewijze;
bij
gedeelten;
bij
GLIEDWEISE, adv.
gelederen.
GLIEDMASS, m. lid, o. ledemaat, M. "...SCHWAMM, m.
sponsachtig uitwas, o. "...WASSER, O. ledewater, 0,
GLIMMEN, vn. glimmen, glinsteren, vonkelen; snieulen.
GLIMMER, rn. *-ERDE, f. glimmer, m.
GLIMPF, m. glimp, m. goedheid, inschikkelijkheid, zachtheld, bescheidenheid, v. "-Licit, a. goed, zacht, inschikkelijk, bescheiden.
GLITSCHEN, vn. glijden.
GLOCKCHEN, n. klokje, schelletje, belletje, O.
GLOCKE, f. klok ; fig. klok, v. uur, O.
GLOCKENBLUME, f. Jelokbloem, v. "...GIESSER, m. klokf. klokspijs, v.
kengieter, m. "...GUT, n.
m.
* ...KLANG, m. geluid der klokken, o.
...TRETER,
"...ZIEHER,
m.
*
m.
klepel,
klokluider, m. "...SCHLAG, m. klOslag, in. * ...SEIL, n.
"...SPIEL, n. klokkespel, o.
kloktouw, o. klokreep, v.
* ...SPIELER, rn. klokkespeler, m. "...THURX, m. klokketoren, m.
GL6CKNER, m. klokkeluider ; koster, m.
OORIE, f. glorie, heerlijkheid, v. stralenkrans, m.
GLORREICH, "...WaRDIG, a. et adv. roemrijk, doorluchtig,
luisterrijk.
GLOSSARIUM, n. woordenboek van verouderde of min bekende woorden, glossarigtm, a.
GLOSSE, f. woordenverklaring, opheldering, v. * -NMACHER,
m. uitlegger, verklaarder; fig. berisper, vitter, m.
GLOTZEN, vn. de oogen wijd open doen.
GLUCK, n. geluk, o. voorspoed,m. forluin,v. heil ; toeval, o.
"-EN, vn. gelukken, slagen.
GLUCKEN, GLUCKSEN, ye. (van eene hen) kokkelen,kakelen.
GLUCKHENNE, GLITCKE, f. klokhen, broeihen; (101) zevengesternte, o.
GLiicKLIcH, a. et adv. gelukkig , voorspoedig "-ERWEISE,
adv. gelukkigerwijze, bij geluk.
GLiiCKSBALL, rn. fig. speelbal van de fortuin, m.
GLUCKSELIG, a. zalig, gelukzalig. "-KEIT, f. zaligheid,
gelukzaligheid, v.
GLUCKSFALL, no. gelakkig toeval, o. goede kans, V. "...KIND,
n. gelukskind, o. "...RAD, n. rad van avontuur, o. "...RITm. "...SPIEL,
TER, m. gelukzoeker, avonturier, opligter,
"...STERN, m. gen. dobbelspel, waagspel, o. loterij, v.
lukster, v. getukkig gesternte, o. "...UMSTAND, m. gelukkige omstandlgheid,v. "...wUNSCH,rn."...WaNSCHUNG,
f. gelukwensch, m. -wensching,v. "...ZIRKEL, m. draaibord, verkeerhord, o.
GLiiHE, (GLiiHuNG), f. gloeijing, v. ovengloed, rn. *-N,
va. et n. gloeijend maken; gloeijen, glimmen. "-ND, a.
gloeijend, brandend; -er Wein, warme wijn, bisschop, m.
GLIIHFEUER, n. gloeijende houtskolen, v. mV. * ...OFEN,
in. oven tot gloeijing der metalen,
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slijk, moeras, o. modder, m.
yloed (ook fig.), m.; gloeijende kolen, v. mv.
kolengloed, m. vlam, v. * - PFANNE, f. komfoor, o.
vuurpot, M.
GNADE, f. genade, goedertierenheid, gunst, Izrmhartigheld, ontferming, vergeving, vergiffenis, v. ; Euer -n
Ihre -n, Uwe Genade, (titel); bei einem in - stehen, in
iemands gunst staan.
GNADENBEZEIGUNG, f. gunstbetoon, o. gunst, v.
o. * ...BRIEF, m. genadebrief, vergiffenisbrief,
M. * ...BROT, o. genadebrood, o. * ... GEHALT, m. jaargeld, pensioen, o. * ... GESCHENK, n. genadegift, gratifikatie, v. "...JAHR, n. weduwe-pensioen voor een jaar
of zes maanden, o. * ... REICH, a. et adv. genaderijk,
genadig, vol genade. * ...STOSS, m. genadeslag, M.
"...W AHL, t. voorbeschikking, predestinatie, v. * ... ZEICHEN, n. teeken
bezvijs van genade, o.
GNilDIG, a. et adv. genadig, goedertieren, goedgunstig;
barmhartig ; goedgunstiglijk.

GOSE, f. bier van Goslar, o.
GOSSE, n. gootsteen, watersteen, m.
GOSSSTEIN, n. gootsteen, M.
GOTHISCH, a, gothisch, gothiek.
GOTT, ns. God, de !leer, nl.
GUTTER, M. pl. de goden, m. tnv. * - LEHRE, f. godenleer,
mythologie, v. * - SPEISE, f. * -BROT, n. ambrosia,
godenspijs, v. * - SPRUCH, M. godspraak, v. orakel, o.
"-TRANK, M. godendrank, nektar, M.
GOTTESACKEK, ns. Godsakker, ns. kerkhof, o. begraafplants, v. "...DIENST, ns. godsdienst, godsdienstoefening,
v. -LICH, a. et adv. godsdienstig;-lzjk. * ... FURCHT,f. godsvrucht, vroomheid, vreeze Gods, v. * ... FURCHTIG, a. et
adv. goderuchtig, vroom.
* ... GELEHRSAMKEIT, f. godgeleerdhcid, theologie, v. * ... GELAHRTE, "...GELEHRTE, M. godgeleerde, theologant, 111.
* ...HAUS, 11. godshuis, o. ternpel, m. kerk, v. * ...KASTEN, us. godskas, armkist, armbus, v. * ... L5STERER,111.
godslasteraar, ns. "...LLISTERLICH, a. godslasterend.
...uNG, f. godslastering, v. * ... LNUGNER, M. godloochenaar, godverzaker, atheist, M. -INN, f. godverzaakster,
v. -ISCH, a. godloochenend. "...L di UGNUNG, f. godloogodverzaking,v. atheisnzus, o. *...LoHN, n. godsloon, o. * ... PFENNIG, M. godspenning, M. * ...TISCH, M.
heilig avondmaal, o. *...uRTHEIL, n. godsgerigt, o. vuur-,
waterproef, v. * ... VERaCHTER, rn. godverachter, ns.
* ...VERGESSEN, a. godvergeten, goddeloos. -HEIT,f.goddeloosheid, v. * ... WORT, 11. Gods woord, o. bijbel, ns.
GOTTGEFULLIG, a. God gevallig, Code behagelijk.
GOTTHEIT, f. godheid, v.
GiiTTINN, f. godin, gocles, V.
GUTTLICH, a. et adv. goddelijk, van God ; fig. hemelsch,
goddelijk. -KEIT, f. goddelijkheid, v.
GOTTLOS, a. goddeloos, ondeugend, onheilig,profaan. * -IG KEIT, f. goddeloosheid, ondeugendheid, v. * ... MENSCH,
M. Godmensch, 111. * ...SELIG, a. et adv. vroom, gods-

GLUMM, 11.
GLUTH, f.

GNUG, GN(IGE, adv. voy. GENUG, GENUGE.
GOLD, n. goad, o. "-ADER, f. goudader; (22) speennder,
v. "-AMMER, f. weduwaal, vlasvink, M. "-ARBEIT, f.
goudsmidswerk, o. "-ARBEITER, M. goudsznid, M.
* -BERGWERK, n. goudnzijn, goudgroeve, v. * - 13LtiTTCHEN, n. goudblad, o. 5 -BRAUN, a. kastanjebruin.
5 -DRAHT, ns. gouddraad, M. -ZIEHER,111. gouddraadtrekker, M.
GOLDEN, a. gouden, van goad, verguld; das -e Zeitalter,

de gouden eeuw ; die -e Hegel, de regel van driegn.
a. geelbruin. * ... FARBE, f. goudkleur, goadverf, v. * ... FINGER, M. ringvinger, M. "...FISCH, m.
goudvisch, n1. *...FiscHER, in. goudzoeker, M. "...FUCHS,
m. geelvos (paard), m. * ... GANG, m. goudader, v.
5 ...GELB, a. go'udgeel, blond. * ... GLLITTE, f. goudschuint,
0. * ...GLIMMER, M. goudglimmer, M. * ...GRUBE, f. goadmijn, v. "...GRUN, a. goudgroen. * ... HAAR, n. blond
Naar, o. "...HALTIG, a. goad bevattende. * ... K5FER, us.
goudkever, m. gouden tor, spaansche vlieg, v. * ... KIND,
n. Beveling, us. * ... KRONE, f. gouden kroon (munt), v.
* ...KUSTE, f. Goudkust, kust van Guinea, v. "...LACK,
goudgeel lak, o. ; (53) muurbloem, v. "...LAIIN, m.
plaatgoud, o. * ... LAHNSCHLAGER, us. goudslager,
"...LEDER, n. goudleder, o. "...LEIM, us. goudlijni, v.
goudsoldeersel, o. * ... MACHER, m. goudnzaker, alchimist, M. -EI, f. kunst om goad to maken, alchymie,
V. * ...MONZE, f. gouden munt, v. goudgeld, o. * ...P APIER, 11. verguld papier, o. "...PLUTTEN, n. het pletten
van goad. * ... PL5TTER, M. goudslager, m. * ... SAND, n.
goudzand, o. * ... SCHAUM, 111. goudschuinz, o. * ...SCHEIDER, M. goudwerker, m. * ... SCHLUGER, M. goudslager,
* ..HliUTCHEN, n. goudvlies, o. * ... SCHMIED, m.
goudsmid, M. * ...SPINNER, m. goudspinner, gouddraadtrekker, ns. "...STANGE, f. staaf goad, goudbaar, v.
* ...STICKER, M. goudstikker, borduurder in goad, M.
* ...STOFF, M. goudstof, V. * ...STUCK, n. goudstuk, o.
* ...WAGE, f. goudschaaltje, o. * ... WASCHER, M. stofqoudzoeker, ns. *..WASSER, 11. guldewater, o. *...wuRm, m.
goudworm; fig. rijkaard, M.
GOLF, in. golf, v.
GONDEL. f. gondel, v. * - F3HRER, *- IER, M. gonclelier, M.
GONNEN, va. reg. et irr. gunnen, toewenschen ; vergunnen ; schenken, veroorloven, geven.
GUNNER, M. begunstiger, voorstander, beschernzer, beschermheer, m. "-INN, f. beschermvrouw, v. "-SCHAFT,
f. bescherming, v. beschermheerschap, paironaat, o.

GOLDFALB,

GOPEL, f. (67) hefboom, m.

dienstig, godzalig; vromelijk. "-KEIT, f. vroomheid,godvruchtigheid, godvreezendlzeid, v.
GiiTZE, m. (Nod, m. afgodsbeeld, o.
GUTZENALTAR, m. afgodenaltaar, tn. en o. * ... BILD, n.
afgodsbeeld, o. * ... DIENER, ns. * ... DIENERINN, f. afgodendienaar, in. -dienares, v. * ... DIENST, m. afgodezzdienst, afgoderij, v. "...TEINIPEL, tn. afgodstenzpel, ns.

GRAB, n. graf,
GRABEKELLE,

o. grafstede, v. ; fig. dood, m.
f. tuinmans graafzjzer, a. * ... LAND, o.
boawland, o. omgeploegde akker, ns.
GRABEN, va. graven, spittezz, delven; graveren (op marmer enz.); etsen, beitelen. *-, m. gracht, v.; kuil, In.
kanaal, v.
GRfiBER, M. graver, delver, aardwerker, In.
GRABHUGEL, tn. grafheuvel, m. * ... LIED, n. grained, o.
* ...MAL, n. grafstede, v. praalgraf, o. "...MEISSEL, m.
metaalbeitel, m. stilt, v. *...SIDLE, f. grafzuil, v.
* ...SCHRIFT, f. grafschrift, o. * ...STUTTE, f. grafstede,
begraafplaats, v. * ... STEIN, tn. grafsteen, m. zerk, v.
* ...STICHEL, M. etsnaald, graveerstift, v. beitel, rn.
steekijzer, 0. * ...TUCH, n. doo:lkleed, lijklaken, 0.
GRAD, in. grand, rang, ns. *- BOGEN, M. (126) graadboog, ns.
GRADIREN, va. zuiveren; graden meten.
* ... WERK,
* ...HAUS, n. gebouw tot uitdamping van het tout, 0.
n.
(49)
GRADUAL,
trapzanq, ns.
GRADUIRT, a. gepronzoveerd, een grand hebbende.
GRADWEISE, adv. bij graden.
GRAF, in. graaf, ID.

gravenstand, m. waardigheid van graaf,
vergadering der duitsche rijksgraven, v.

GRAFENSTAND, M.

v. —TAG,

M.
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GRI.

GRA.

GRarnor, f. gravin, v.
GRAFLICH, a. grafelijk.
GRAFSCHAFT, f. graafschap, O.
GRAM, n. hartzeer, o. kommer, m. kwelling, droefenis,
v. verdriet, o. *-, a. einem - werden, haat tegen iemand
opvatten; wrok tegen iemand voeden.
GRUMEN (SICH), vrf. zich bedroeven, verdriet hebben.
GRfiliLICH, a. et adv. verdrietig, droef-, naargeestig, gemelijk, onvergenoegd, misnoegd.
"-KEIT, f. gemelijkheid, naargeestigheid, v. * ...LING, m. verdrietelijk
mensch, knorrepot, m.
GRAMATIK, f. spraakkunst, v. * -ER, m. taalkundige, m.
* ...TISCH, a. et adv. taalkundig, -lijk.
GRAN, m. et n. GRiN, n. prein, 0.
GRANAT, "-STEIN, m. granaatsteen, M. *-APFEL, m.
granaatappel, m. * -BAUM, m. granaatboom, 111.
GRANATB, f. (68) granaat, handgranaat, v.
GRANATIER, m. grenadier, m. *-mfiTzE, f. grenadiersmuts, v. * -REGIMENT, n. regement grenadiers, O.
GRANATKUGEL, f. granaatkogel, M. * ...TASCHE, f. granaattasch, v. *...voGEL, m. braziliaansche oink, M.
GRAND, m. grande (titel in Spanje), m.; steenzand,
O.
"-ICHT, *-IG, a. steenachtig, vol steenzand.
GB ANIT, M. graniet, O. * -ARTIG, a. granietachtig.
GRANITE, f. angel -, baard van eene korenaar, M.
GRENZE, f. grens, v.; voy. GRENZE.
GRAPEN, m. ijzeren pot, kookketel, M.
GRAPP, tn. meekrap, v.
GRAS, n. in das
beissen, in het gras bijten, sneuvelen.
* -ANGER, m. weide, v. weiland, O. * -ARTIG, a. gras•
achtig. * -BUTTER, f. gras-, meiboter, v.
GROSCHEN, n. grasscheutje, grasspiertje, O.
GRASEN, va. gras maaijen. "-, vn. grazen.
GRASFRESSEND, a. grasetend.
"...GRUN, a. grasgroen.
"...HALM, M. grashalm, in.
GRASICHT, a. eenen grassmaak hebbende. *...IG,a. grazig.
GRASLAND, n. grasveld, o. "...LAUCH, M. bieslook, o.
"...MAGD, f. koedrijfster, v. * ...MtiCKE, f. basterdnachtegaal, in. * ...PFERD, n. graspaard (paard dat met
M. * ...PLATZ,
gras gevoederd wordt), o.; sprinkhaan,
M. * ...STuCK, n. graszode, v. grasveld, grasperkje,groen
zoodje, o. * ...REICH, a. grasrijk.
GRASSIREN, vn. heerschen (van ziekten).
GRaSSLICH, (GRASS), a. et adv. afschuwelijk, vreeselijk,
verschrikkelijk, afgrijselijk, afzigtelijk.
*-E, n. afschuwelijkheid, v. gruwel, M.
GRASWACHS, m. weide, v. weiland, grasland, O.
f. (53) hondsgras, O.
GNAT, m. snede, v. scherp van een ones, O.
GROTE, f. graat; vischgraat, v.
GRATHOBEL, m. ploegschaaf, v. * ...SaGE, f. groefzaag,v.
GRATIAL, n. gift, gratifikatle, toelage, v.
GRaTIG, a. gratig, vol graten.
GRATSPARREN, M. (63) hoekspar, V.
GRATULATION, f. gelukwensching, v. gelukwensch,
M.
* ...LIREN, va. gelukwenschen.
GRAD, a. et adv. graauw, grijs ; - anstreichen, grijs
graauw schilderen ; - werden, grijs worden.*-, n. grijs,
o. grijze graauwe verf, v. " - BART, " - KOPF, in.
graauwbaard, grijskop, m. * - BARTIG, a. een gnjzen
baard hebbende.
GRtiUEL, M. afschuw, gruwel, a fixer, a fschrik, ni. * - THAT,
v. gruweldaad, v. gruwel, m.
GRAUEN, 'en. et imp. eenen afkeer
afschuw hebben,
gruwen, ijzen, sidderen.
GRAULICH, a. graauwachtig,grijsachtig. *
GRAVERLICH,

a. et adv. gruwelijk, gruwzaam, afschuwelijk, verschrikkelijk, vreeselijk, ijselijk.
GRAUPE, f. gepelde garst, gort, grut, v. ; stofhagel, m.
* -LN, GR5UPELN, vimp. stofhagelen, ijzelen. "-, f. pl.
stofhagel, m.
GRAUPENGRiiTZE, f. grut, gort, v. "...MilHLE, v. pelmolen, m.
GRADS, a. verschrikkelijk, afschuwelijk. *-, bn. schrik,
afschuw, m.; uitschot, O.
GRAUSAM, a. et adv. grzavzaam, gruwelijk, wreed, barbaarsch; fig. verschrikkelijk, uitermate.
"-KEIT, f.
wreedheid, barbaarschheid, v.
GRAUSCHECKIG, a. grijs gespikkeld. *...SCBIMMEL, m.
graauw grijs paard, O. * ...wERK, n. grijs bontwerk, o.
GRAUSEND, a. verschrikkelijk, ontzettend.
GRAVIREN, va. graveren ; (83) bezwaren.
GRAZIE, f. bevallzgheid, gratie, v.
GREGORIANISCH, a. (106) gregoriaansch.
GREIF, GREIFGEIER, M. grijpvogel, grif/'Ioen, M.
GREINEN, va. grijpen, valten, vangen. *-, vn. grijpen,
raken; fig. (naar het keen) staan ; uanvallen; tebaat
nemen (eene uitvlugt).
GREINEN, vn. grienen, grijpen; knorren.
GREIS, m. grijsaard, m. *-, a. grijs. "-EN, vn. grijs
oud worden.
GRELL, a. helder, schitterend, schel, scherp.
GRENZBEREITER, M. grenswachter to paard, m. * ...BEWOHNER, M. grensbewoner,
M. "...BILD, n. grensgod, (beeld), m.
GRENZE, f. grew, v. grenzen, v. mv.; grenspaal, m.
landpalen, m. mv.; slagboom, 111.
GRENZEN, vn. grenzen, aangrenzen, aanpalen, belenden.
*-Los, a. et adv. grenzenloos,' onbegrensd. * -LOSIGKEIT, f. grenzenloosheid, v.
GRENZFESTUNG, f. grensvesting, v. k ...FLT.JSS, m. grensrivier, v. "...LINIE, f. grenslijn, grensscheiding, v.
* ...NACHBAR, M. zsabuttr,m. * ...RECESS, * ...VERGLEICH,
M. grens-traktaat, O. "...SIIULE, f. grenspaal, landpaal,
m.
* ...SCHEIDER, M.
beeedigde grensscheider, m.
* ...SCHEIDUNG, f. bepaling van grenzen, grensscheiding, v. * ...STADT, f. grensstad, v. * ...STEIN, m. presssteen, -paal, m. * ...STREIT, m. geschil over grensscheiding, grenskonflikt, O.
GRICKLICH, a. vit-, bedilzuchtig.
f. vitlerij, v.
GRIEBE, f. kaan, (overblijfsel van gesmolten vet), v.
GRIEBS, rn. klokhuis (van appelen), o.
GRIES, m. grofzand, o.; gort, grut, v.; (22) grijs en
en zand (in de blaas), graved, O. " - BREI, in. * - M
- USS,
11. gortpap, v. * - GRAM, a. et in. knorrig, verdrietig ;
knorrepot,
* - iG, a. steen-, graveelachtig;
klonterig.
GRIEF, 111. aanraking, v. ; steel, preep, in. hecht, handvatsel, gevest, hezkisel, 0.; hals (eener viool of licit), in.
GRIFFEL, at. schrijfnaald (bij de oudezz), grift,grifiel,v.
GRILLE, f. krekel, ni. ; fig. grid, kezu,r, luinz, nick, v. inval, in. ; -n ion hopfe habeas, nutizennesten in het
hoofd hebben.
GRILLENFUNGER, in. grafi(' mensch; eigenzinnige gek,
in. * - EI, f. nit kken, luimen, v. mv zottermj, v.
GRILLIG, a. grillip , wonderlijk, ei 1esninnig. *.. SPIEL,
O. lantasie-spel, O.
n. (92) onnatuurlijke afbeeldim,en, Y.
GRIMASSE, f. scheef
o. grijnzing, v.; - n inaelion,
grijnzen, leelijke gezigten trekkot.
GRIMM, at. woede, v. ; toot's, nt. grinintigheid, razernij,
drift, v., semen - auslassen, zijne grantschap uitstorten.
GRIIULICH,

GRU.

GRO.
* - DARN, m. vn.

kronkeldarm, m. *-EN, vimp. es
grimmt mir im Leibe, ik heb pijn in het lijf.
n. kolijk, o. buikpijn, krimping in de darmen,v. "-ENWASSER,Th
(22) windbrekend water, o. *-IG, a. et adv. razend,
woedend, grimmig, toornig, wreed, schrikkelijk, vreeselijk. -KEIT, f. grimmigheid, wreedheid, woede, v. toorn, m.
GRIND, m. roof, korst (op wonden), v. ; hoofdzeer, o.
schurft, v. dauwworm, in. *-ICHT,
a. zeerhoofdig, schurftig. "-KOPF, m. schurfthoofd, m. en o.
GRINSEN, vn. grijnzen, krijten.
GIWB, a. grof, ruw, (ook fig.) ; lomp, onbeleefd ; prof
(van de stem). * -HEIT, f. grofheid, ruwheid, lompheid,
onbeleefdheid, v. "-IAN, m. lomperd, norsch mensch,
lompe vlegel, botmuil, vlegel, m.
GR(iBE, f. grofte, grofheid, v.
GRoBLICH, a. et adv. prof ; grovelijk.
m. klok-, kernhuis (van appelen enz.), o.
GROBSCHMIED, m. grofsmid, hoefsmid, m. "...SINNLICH,
a. zinnelijk, wellustig.
GRODEN, ni. weide buitendijks, v. ; groen eilandje in
eene rivier, a.
GROLL, m. wrok, heimelijke haat, m. vete, v. * -EN, va.
et vn. haat toedragen, wrokken.
vn. rommelen (van
den dander).
GROSCHEN, m. groot (mint), 0.
GROSS, n. pros (twaalf dozijn), o. *-, a. et adv. groot,
ruim, dik, veel, zeer; en het groot ;
werden, groot warden, groeijen, opgroeije7k; -sprechen, grootspreken,
snoeven. "-ACHTBAR, a. grootachtbaar, (Mel). * -ALMOSENIER, m. grootaalmoezenier, m. * -aLTERN, pl.
groot-ouders, mv. * -ULTERVATER, in. * -4LTERMUTTER, f. overgrootvader, m. -moeder, v. "-BASE, f. oudtunte, -moei, v. * -BLECH, m. dikke groote ijzeren
platen, v. mv. "-BURSTIG, a. groot van borst.
GROSSE, m. et n. de -, het groote; ins -n, in het groot.
GRUSSE, f. grootte, grootheid; fig. grootheid, verhevenheid,
uitgebreidheid, v.
GROSSENKEL, in. "-INN, f. achterkleinzoon, m. -dochter, v.
GRoSSENLEHRE, f. wiskunst, wiskunde, v.
GROSSENTHEILS, adv. grootendeels.
GROSSFuRST,
"...HERZOG, -INN, m. f. grootvorst,
-in, groothertog, -in, m. V. "...FORSTENTHUM, "...HERZOGTHUM, n. groothertogdom, O. "...HANDEL, m. groothandel, m.
groothandelaar, grossier, m.
"...HERZIG, a. grootmoedig. -KEIT, f. grootmoedigheid,
V. * ...HOPMEISTER, m. opperholmeester, m.
a. meerderjarig, mondig. "...KUMMERER, m. opperkamerheer, m. * ...KANZLER, m. groot-kanselier, m.
"...KREUZ, n. grootkruis, o. * ...MUCHTIG, -ST, a.
grootntagtig, hoogmogend. * ...MARSCHALL, m. grootmaarschalk, in. "...MEISTER, m. grootmeester, m. -THUM,
n. grootmeestersclzap, o. * ...MOGEND, a. -e Herren, Edelmogende Heeren, (eert. titel der Staten- Generaal in de
Nederlanden), m. my. "...MUNDSCHENK, m. opperschen•
key, in. "...MUTH, m. grootmoedigheid, edelmoedigheid,
v. "...MOTHIG, a. et adv. grootmoedig, edelmoedig.
"...MUTTER, f. grootmoeder, V. * ...OHEIM, m. oudoom,
m. "...PRIOR, m. opper-prior, m. * ...SCHATZMEISTER,
ni. opperschatmeester, groot-thesaurier, m. "...SIEGELBEWAHRER, m. groot-zegelbewaarder, m. * ...SPRECHER,
"...PRAHLER, * ...TRUER, In. grootspreker, zwetser, pogcher, snoever, m. -HI, f. grootsprekerij, snoeverij, pogcherij, v. -ISCH, a. snoevend, pogchend. * ...STALLMEISTER, m. opperstalmeester, in. "...SULTAN, M. groote
"...TRUCHSESS, m. hofhoer, turksche keizer, m.
opper-voorsiajder, m. "...TURK, M. de Groote

(in Turkije),

m.
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m. grootvader, m.
"...VATERSTUHL, m. armstoet, leuningetoel, m. "...VEZIER, m. grootvizier, M. "...WEIDWERK, a. grootwild,
O. "...WaRDENTRUGER, m. groot-"waardighetdbekleeder,m.
"...VATER,

GROTESK, a. et adv. wonderlijk, vreemd.
GROTTE, f. grot, v. ha, 0. spelonk, v.
GROTTENARBEIT, f. * ...WERK, n. schulp-, grotwerk, O.
"-ER, m. schulp-, grotwerker, rn.
GRUBCHEN, n. kuiltje, o.
GRUBS, f. groeve, proof, v. kuil, m. hol, o,; mijn, v. ;

graf ; likteeken (in het aanyezigt), o. naad, m.
GRUBELEI, f. geslepenheid ; muggezifterij, uitpluizing, v.
"...ELN, vn. wroeten, doorsnuffelen; fig. uitpluizen,
haarkloven. "...LING, m. roode guldeling (appel);
haarklover, m.
GRUBENARBEIT, v. * ...BAU, m. mijnontginning, v.
"...WASSER, n. mijnwater, o. *...zuG, m. opneming

meting eener mijn, v.
f. kuil, m. hol, o. spelonk, v.; graf, verwelfd

GRUFT,

graf, o.
GRUMMET, n. nagras, nahooi, etgroen, O.
GRUN, a. groen, groenend ; frisch. "-, o. groen, o. groene
kleur, v. ; gras, o. "-BEERE, f. kruisbezie, v.
GRUND, m. grond; grondslag, m. ; vane', v. dal, o.;bodem, grond, m. land, o. ; fig. grond, grondslag, m. reden ; oorzaak, beweegreden, v. * -BALKEN, "-BAUM, M.
(13) steunbalk, schoor, m. "-BAU, m. grondslag, m.
fondament, O. "-BEGRIFF, M. grondbegrip, -denkbeeld, o.
"-BESITZER, m. land-, grondeigenaar, M. "-BIRNE, f.
aardappel, m. *-CUR, f. radikale genezing ; kuur daartoe, V. "-EIS, n. grondijs, o.
GRUNDEN, vet. gronden, grondvesten, den grond leggen;

fig. sticht,en, vestigen. *-, gronden, de grondverf leggen.
f. grondverf, v. "...FESTE, f. grondvest,
v. -slag, m. fondament, O. "...FLACHE, * ...LINIE, f.
grondslag, m. basis, v. * ... GELEHRT, a. zeer geleerd,
van eene diepe geleerdheid. "...GERECHTIGKEIT, f. onmiddellijk regtsgebied, O. "...GERECHTSAME, f. grondbelasting, v. * ... GESETZ, n. grondwet, v. "...HEIL, n. (53)
St. Janskruid, o. "—HERR, m. grondheer, m. -SCHAPT,
f. heerlijk regt, o. * ... LAGE, f. grondslag, m. fondament,
O. "...LAUT, m. (98) klinker, m.
GRUNDLICH, a. et adv. grondig, bondig; vast, duurzaam.
*-KEIT, f. grondigheid, bondigheid ; vastheid, duarzaamheld, v. "...LING, m. grondeling (visch), tn.
GRUNDLOS, a. grondeloos, bodemloos, zeer diep. "...MAUER,
f. (13) grondnutur, m. doorloopend voetstuk, o. * ...REBE,
f. waterloot, v. wild hoot, o. "...RISS, in. plan, o. schets,
grondteekening, v. *...sauLE, f. grondzuil, v. (ook fig.).
"...SPRACHE, f. grondtaal, v. "...STEIN, m. grondsteen,
H. "...STEUER, f. landrente,grondbelasting,v. '...STOFF,
ni. grondstol, v. eerste-, grondbeginselen, o. my .*
n. vast -, onroerend good, O. "...SUPPE, f. grondsop, o.
he f, v. droesem, m. moor, V. "...TEXT, M. grondtekst,
oorspronkelijke tekst, m. "...TON, m. (109) grondtoon, m.
GRUNDUNG, f. stickling, vestiging ; gronding op doek, v.
GRUNDURSACHE, f. grondoorzaak, eerste • oorzaak, v.
* ...WASSER, n. onderaardsch water, O. "...WESEN,
grondivezen,eerste wezen, o. * ...WISSENSCHAFT, fw grondwetenschap, bovennatuurkunde, v. * ...zAHL, f. hoofdgetal, o. "...zINS, m. grondbelasting, schatting, rente, v.
cijns, m. "...ZINSHERR, M. grondheer, M. "...ZINSMANN,
M. leenpligtige, m.
GRUNEN, vn. groen worden; groenen.
GRUNDFARBE,

GRUNGELB, a. groenachtig peel. "...HaNFLING, * ...LING,
M. moos, v, '...KRAUT, n. spinazie,v. * ... LICK, a. groen-
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HAA.

HAA.

achtig. "...ROSTIG, a. koperroestig. "...SPAN, M. kopergroen, O. * ...SPECHT, M. groene specht, m.
GRUNZEN, vn. knorren, grommen. *-, n. geknor, O.
GRUPPE, f. groep, v. * ...IREN, va. groeperen.
GRUS, m. uitschot, o. afval van specerijen, M.
GRUBS, M. groet, m. begroeting, groetenis, v. kompliment, O.
GROSSEN, va. groeten. begroeten, huldigen.
GRUTZE, f. grut, gort, v. ; - im hopfe haben, een goed
verstand hebben.
GRUTZHUNDLER, * ...MANN, M. grulter, M. "...MOUE, f.
gortmolen, M.
GUARDIAN, m. gardiaan, kloostervoogd, in.
GUOKEN, va. kijken, lonken; beloeren. "...ER, M. kijker,
zn.; kijkglas, 0. * ...KASTEN, m. kijkkast, v. *...LOCH,
n. kijkgat, O.
GUINEE, f. guinje, v.
GUIRL ANDB, f. bloemkrans, m. festoen, O.
GULDEN, GULDEN, M. gulden, v.
GfiLTE, f. cijns, rente, v.
GfiLTIG, a. et adv. geldig. deugdelijk, wettelijk, echt, aannemelajk, geloofbaar; gangbaar. * -KEIT,• f. geldigheid,
deugdelijkheid, kracht, V. * -3IACHUNG, f. bekrachtiging,
wettiging, v.
GUMMI, n. gom, v. "-DAUNT, M. gomboom, m. "...ICHT,
a. gomachtig, van gom. * -GUTTAE, iu. gittegom,
guttegom, v. "..:HARZ, in. gomhars, v. "...LACK, n. gam.lak, o. * -REN, va. gommen. * -TRAGANT, M. (53) dragant, m.
GUNDELKRAUT, n. (53) wilde thijm, v. citroenkruid, O.
f. (53) aardveil, hondsdraf, O.
GUNST, f. gunst, welwillendheid, genegenheid, v. * ...BEZEIGUNG, f. gunstbetoon, -bewijs, a. vriendschapsbetuiging, v.
GitYsTro, a. gunstig, genegen, welwillend, genadig.
GuNSTLING, in. gunsteling, begunstigde, M.
GURGEL, f. gordel, strut, in. keel, v. "-N (Km), vrf.
gorgelen. * -WASSER, n. gorgeldrank, in. gorgetwater, o.
keelspocling, v.
GURKE, F. komkommer, m. agurkje, O. *-NKERN, M.
komkommerpit, v. * -NMALER, M. fig. kladschilder, rn.
CURT, m. gordel, singel, riem, in.
CARTEL, in. gordel, m. * - THIER, rn. armadildier, O.
* ...EN, va. omgorden, garden, singelen. * ...L ER, m.gordebnaker, rn.
GURTRIEMEN, M. buikriem, m.
Guss, nl. in-, afgieting, v. * -BLEI, "-EISEN, n. load;
gegoten ijzer, O. * - REGEN, Ill. stortregen, nl. * - STEIN,
rn. goat-, slijp-, vloersteen, M. " - WERK, n. gegoten
week, o.

! int. ha! *-, n. (109) si, v.
IIAAR, n. huar, O. *-ABSCHEEREN, n. het afscherenvan
HA

het have. * -AUFSATZ, m. toertje van vatsch !war, O.
*-AUFWICKELN, n. haarkrulling, v. * -BAls;D, n. hoarband, -snoer, 0. * -BEIZE, f. pleister one het
tenor to does uitvallen, v. * - BEREITER, m. hereider
ran paardenhaar, M. * -BEUTEL, in. haarzak, in. ;
einen haben, eenen roes aan hebben. * - BUGEL, m.
(48) ijzer, 0. * -BUSCHEL, m. buil, tok, v.
HA ARE, n. pl. hoofdhaar, o. ; varkensborstels, v. Inv.:;
tang haw' van sommiige cli000rt, 0. manen, v. Illy.

a. et adv. goed, mooi ; wel. *-, goed, o. rijkdom, m.
aardelandgoed, o. koopgoederen, o. mv. ; irdenes
werk, o.
int. goed! - aufnehmen, goed opnemen,
aussehen, er goed uitzien ; - haten goede duiden;
ben, to goed hebben ; zu - haiten, vergeven, ten goede
nemen ; - heissen, goedkeuren; - machen, goed mcfken,
weder good maken, herstellen; - sagen, voor iemand
goedspreken, borg staan ; - sehreiben, krediteren ;
gehoorzamen, zijnen pligt vervullen ; einem et--than,
was - thun, iets aan iemand vergoeden, terug betalen;
- warden, weder goed warden. " - ACHTEN , va.
n. goeddunken, o. meening,
goedvinden, goedkeuren.
v. gevoelen ; gevoelen van kooptieden of deskundigen
over handelsgeschillen, O. * - ARTIG, a. goedaurdig, goede
hoedanigheden bezittende. -KEIT, f. goedaardigheid, v.
"-BEFINDEN, *-HEISSEN, n. goedvindett, o. goedkeuring, toestemming ; gezondheid, v. welstand, en.
GiiTE, f. goedheid, goedaardigheid, deugdelijkheid, zachtheid, v. ; in der -, in der minne.
GLITER, n. pl. goederen, o. mv. bezittingen, koopwaren, v.
MV. * -BESCHAUER, M. bezigtiger, onderzoeker, visitear, M. * -BESTaTER, M. leverancier,proviandmeester, M.
GUTHABEN, n. (34) overschot, o. winst, v.
GUTHERZIG, * ...MUTHIG, a. goedhartig, goeclaarelig,zachtaardig. goedhartigheid, goedaardigheid, zachtaardigheid. v.
GUTGEWICHT, n. toegift op het gewigt ; korting , tarra, v.
GuTIG, a. et adv. goed, goedig, welwillend, gunstig, goodertieren.
f. goedheid, goedigheid, wetwillendheid, goedertierendheid, v.
GUTLICH, a. et adv. minnelijk, vriendelijk ; in der minne.
GUTSHERR, M. landheer, landeigenaar, goedbezitter,
GUTTHAT, f. weldaad, V. * ...THaTIG, a. weldaclig.-KEIT,
f. weldadigheid, v. *...wILLIG, a. et adv. goedwillig, gewillig. -KEIT, f. goedwilligheid, gewilligheid, v.
GYMNASIAST, M. leerling op het gymnasium, scholier
n. gymnasium, O.
der latUnsche school, rn.
GYMNASTIK, f. kunst der ligchaamsoefeningen, gymnastiek, v. * ...TISCH, a. tot de kunst der ligchaamsoefeningen behoorende, gymnastisch.
GYPS, in. gips, pleister, v. *-ABDRUCK, In. pleisterbeeld,
O. * -ARBEIT, f. pleisterwerk, O. *-ARBEITER, M. pleistermaker, nl. *- ARTIG, a, pleisterachtig. k -DECK E, f.
pleister-zoldering,v. * -EN, va. bepleisteren. "-ER, * -BEREITER, m. p/eistermaker, m. * -KALK, nl. pleisterbalk, m. * •MALEREI, f. schilderwerk op flatten kalk,
fresko-schilderwerk, O. * -MARMOR, al. kunstmarmer, O.
* -OFEN, M. pleisteroven, in.

GUT,

HA AREN, va. ha•en, pluizen, het Isar doen
vrf. verharen, het hoar verliezen.
SICH
HAARFEDER, f. dons, a. k ...FEIN, * ...KLEIN, a. haarfiin,
-klein. "...FLECHTE, f. haarylecht, v. -It, m. hactr* ...ICHT, a. zoo dun als hoar.
vleehter, M.
* ...GaRTEL, rn. harm kleed„boetkleed, o . * ...HEMD, n.
hares kleed (van monniken), O. a. harig, ring.
in. ham, in. * ...KLEIN, adv. tot in et, minste bij•oniterheid. * ...KRANZ, Iil. kruinsehering, kale
krain (der :monniken), v. * ...KRAUSE, f. !coaling, v.
* ...KRUUSLER, In, kapper, M. * ...LOCKS, I. lob, kral,

HAL.

HAG.
v. *...Los, a. kaal, zonder haar. * ...NADEL, f. haarspeld, v.

"...PIIDER, m. haarpoeder,
0. * ...pUTZ,
* ...SCHMUCK, m. kapsel, hoofdtooisel, O. *...SALBE, f.
haarzalf, pomade, V. "...SCHARF, a. et adv. scherp,
zeer scherp.
n. * ...SCHNUR, f. (36) draad, m.

dragt, v. seton, 0. * ...SIEB, n. paardenharen zeef, v.
* ...TUCR, n. zeefdoek, stamdn ; haren kleed, o. *...WACHS,
n. geelhaar in het vleesch, o. ; pomade, v. * ...WICKEL,
m. papierrolletje (em het haar to doen krullen),
o.
M.
papiljot, v. "...wucirs, m. groei van het haar,
* ...ZEUG, n. paardenharen stof, v. * ... ZOFF, M. haarbos,
In. -vlecht, -tuit, v.
HABE, f. have, bezitting , v.; fahrende -, roerende goederen,
o. my. ; liegende onroerende goederen, o. mv. * - RECHT,
m. vitter, kibbelaar, M.
HABEN, va. hebben, bezitten, houden ; - wollen, willen. *
n. das - and Sollen, (34) het credit en debet.
HABER, m. haver, V. * -GRUTZE, 1. havergort, V. * -KORN,
n. haver, v. * - PFLAUME, f. vroege pruim, V. * -STOPPELN, f. pl. kaverstoppels, m. MT. "-WURZEL, m. (53)
wilde boksbaard, m. *-ziNs, rn. havertienden, o. my.
HABHAFT, adv. - werden,magtig worden, in bezit krijgen.
HABICHT. m. havik, m. * - SNASE, f. haviksneus, M.
* -SNEST, n. haviksnest, o.
HABSELIGKEIT, f. bezittingen, v. my. goederen, o. mv.
have en goed, v. "...SUCHT, f. hebzucht, schraapzucht,
v. * ...SUCHTIG, a. et adv. hebzuchtig, gierig.
HACKBANK, f. hakbank, v. * ... BEIL, n. hakmes, o. -bijl,
v. * ... BLOCK, * ...STOCK, m. hakblok, kuipersblok, o.
"...BORD, n. (126) spiegelboog, M. * ...BRET, n. hakbord;
(109) hakkebord, o.
HACKE, f. houweel, o. hak, m.; bebouwing (van eenen
wijngaard),. v.; hiel, m. va. omhakken,omspitten;
(vleesch) hakken ; (hoot) kloven.
IticKERLING, m. HiICKSEL, n. gehakt stroo,
a.
HACKMESSER, n. hakmes, o.
IlAcKscx, m. geltvarken, mannetje van eene zog ;
zwijn,o.
IIADER, M. vodde, lomp, v. wischdoek; twist,
m. geschil,
krakeel, 0. *-LUMPEN, M. pl. lompen, v. V. "-LUMPENSAMMLER, M. voddenraper, m. * -N, vn. twisten,
krakeelen. "-SUCHTIG, *-- HAFT; a. twistziek.
IIAFEN, M. pot, m. ; haven, zeehaven, v. * - ANKER, m.
(126) boeganker, a. * - MEISTER, m. havenmeester, m.
HAFER, m. voy. HABER. * -EI, f. (126) avarij, v.
HAFF, n. baai, v. inham, m.
HAFNER, m. pottebakker, m.
HAFT, f. arrest, o. gevangenzetting ; prijsmaking, gevangenhouding ; gevangenis, v. *-, m. haak, m. slot, O.
"-EN, vn. bldven, vasthouden, hechten, kleven ; ant etwas -, begeeren ; fir einen
voor iemand borg staan;
voor jets instaan.
fur etwas
HAG, m. heg, hegge, omheining, v. bosch, o. * -APPEL,
m. haagappel,
HiiGEBEREITER, * ...REITER, m. houtwachter, boschwachter, koddebeijer, M.
HAGEBUCHE, f. hagebeuk, M. * ...BUTTE, f. egelantierbezie, V. * ...BUTTENSTRAUCH, M. egelantieron.
M. witte hagedoorn, m.
1111GEHOLZ, n. HaGEWALD, m. bosch waar de jagt verboden is, o.
HAGEL, rn. hagel, M. *-KORN, n. hagelsteen, m.; Jan -,
Hans -, het gemeene yolk, janhagel. *-N, vnnp. hagelen.
* -SCHADEN, *-SCHLAG, m. hagelslag, m.
HUGEN, va. met eene hegge voorzien ; onderhouden, voeden, bewaren ; sparen ; iemand eene schuilplaats verleenen. "-, vn. (iemand) vriendschap toedragen.
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HAGER, a. et adv. mager, schraal, rank, uitgeteerd
droog. * -KEIT, f. magerheid, schraalheid, v.

,

HAGESTOLZ, rn. die ongehuwd blijft, ongehuwde ; made
vrijer, rn.
HhGEWASSER, n. water waarin het visschen verboden is,
o.
m. teeken van verboden jagt of visscherij,
ru.
a. * ...ZEIT, f. tijd waarin het verboden is to jagen,
HONER, no. meerkol, ekster, v.
KAHN, tn. haan; haan (van een geweer), m. ; kraan, v.
HAHNENBALKEN, M. (13) dwarshaanbalk, m. * ... GESCHREI, n. hanengekraai, o. "...KAMM, rn. hanekam,
m. * ... SPORN, m. haneSpO0r, V. "...TRITT, m. hanentred (in het ei), m. ; het treden, dekken (van hanen).
HAHNREI, rn. hoorndrager, rn. * -SCHAFT, f. het hoorn-

dragen.
HAI, rn. haai, m.
HAIN, m. hooch, kreapelbosch, o.
115KeriErr, n. haak, az.
a. et adv.

met haken ;
fig. netelig, nzoeijelijk, kiesch. * ... ELN, va. haken, met
kleine haken vangen ; krabben.
HAKEN, haak, in. *-, va. haken, met eenen hank naar
zich toe trekken. *-, vn. (aan jets) haken. "-BAND,
M. hengsei, scharnier, o. "-BiiCHSE, f. bus (schietgeweer), v. "-SCHLUSSEL, m. slotopsteker, m. * -ZAHN,
M. toad (van een vijfjarig paard), rn.
HAKSE, f. knieschijf, v. knieboog, m.
H ALB, a. et adv. half; ten halve. "-BIER, n. dun bier,
o. * -BRUDER, no. halve broeder, stiefbroeder, M.
HALBEN, HALBER, HALE, pr. half, halve (in zamengestelde woorden).
O.
HALBERHABEN, a. -e Arbeit, halfverheven beeldwerk,
* ...FENSTER, n. venster dat door of hum twee verdiepingen goat, o. * ... GESCHOSS, n. (13) hangkamer,v.
opkamertje, o. * ... GESCHWISTER, n. pl. halve broeders
en zusters, m. v. mv. n. halfhemd,
f. schiereiland, O.
HALBIREN, va. halveren, in twee helften deelen.
HALBJAHRIG, a. halfjarig, zesmaandelijksch. * ... KAPAUN,
m. half kapoen, m. * ... KUGEL, f. halfrond, o. * ...MESSER, m. halve kring, - cirkel, n. * ... METALL, n. halfmetaal, O. * ...PART, rn. * ...SCHEID, f. helft, v. * ... RUND,
a. halfrond. * ... SCHATTEN, M. (02) halve schaduw, v.
"...SCIORIG, a. et adv. van de tweede schering ; fig.
middelmatig, tamelijk. * ... SCHWESTER, f. halve zuster,
v. "...SEIDEN, a. halfzijden. * ... STIEFEL, M. halve
laars, v. ; vrouwenlaarsje, a. * ... STRUMPF, in. sok, v.
"...TUCH, n. halflaken, o. * ... VERDECK, n. (126) halfdek, O. * ...ZIRKEL, no. halve cirkel, m. * ... ZIRKELFORMIG, a. hal fcirkelvormig.
IIALDE, f. heuveltje, o. helling, v. ; (67) hoop aarde, m.
ItiLFTE, HALBSCHEID, f. helft, halfscheid, v.
HALFTER, m, halster, rn. *-N, va. den !mister aandocn.
HALL, no. Balm, klank, m. geluid, o.
HALLE, f. hal, v. ; zuilengang, tn.; portaal, o.
HALLELUJA ! int. et n. Halleluja! loot den Heer!
HALLEN, vn. klinken, wedrgalmen.
HALLOR, m. zsutzieder, m.
HALM, rn. halm, m. pijp, tuit, v.
flarducHEN, n. spruitje, steeltje, halmpje,
O.
HALS, m. hals, nek, rn. keel, v. ; hals (van een paard,
van eene viool, van eene flesch) ; kraag (van een hemd),
m. * - BAND, n. halsband, no. "-BINDE, f. das, V. hatsdock, m. * -BIOUNE, f. (22) keelontsteking, v. * - BRECHEND, a. halsbrekend, gevaarlijk.
* - BUND, m. halskraag van een hemd, rn. * - DRilSE, f. halsklier, v.
* -EISEN, n. ijzeren halsbeugel non den schandpaal,
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HAN.

HAN.
n. halsgeregt, lijfstraffelijk regt, O. * -KETf. halsketen, V. * -KRAG EN, In. halskraag, strook,

*-GERICHT,
TE,

halsboord, bef, m. * - KRAUSE, f. geplooide halskraag,
n). d as, v. * - KRAUT, n . "-WURZ, f. (53) klokbloem, v.
* -SACHE, f. halszaak, kapitale misdaad, v. * - SCHLEIFE, f. , (74) keelknobbel, m. strottenhoofd. O. * -STARRIG,
a. et adv. halsstarrig, stijfhoofdig, hardnekkig, koppig,
eigenzinnig. - KEIT, f. halsstarrigheid, koppigheid, v.
* - STUCK, n. halsstuk, O. * - TUCH, n. halsdoek, kraag,
m. das, v.
HALT, m. vastheid, terughouding, v. ; steunsel, o. ; halte,
v. *-, int. halt! niet vender ! houd op! * - BAR, a.
houdbaar. * - BARKEIT, f. houdbaarheid, sterkte (eener
plaats) ; vastheid, duurzaamheid (eener kleur), v.
HALTEN, va. houden; aan-, terughouden; handhaven;
onderhouden ; behouden ; bewares, in acht nemen ; doen ;
inhouden ; schatten ; duren, van duur zijn ; voeden;
an sich
naar zich toe trekken ; fig. ziclz bedwingen,
- inhouden, - matigen. SICH
vrf. zich houden ; fig.
goed blijven; houden, tegenhouden, wederstand bieden;
ski' an etwas
zich aan jets houden, - hechten, aan
jets vasthouden.
HALTER, in. houder, houvast,m. nijptang, v. ; fig. herder, M.
HALTSEIL, * ...TAU, n. touw om jets vast te zetten, o.;
(126) ophouder, bezaansbras, rn.
HALTUNG, f. houding, v. ; steunsel, o. ; (92) licht en schaduw.
HALUNKE, in. deugniet, schelm, M.
HAMEN, rn. werpnet, o.
'
HamiscH, a. et adv. boosaardig, snood, boos, ar3listig.
HAMMEL, m. hamel, m.
* - N, va. een schdap lubben.
* -BRATEN, M. gebraden schapenvleesch, O. * -FLEISCH,
n. schapenvleesch, o. "-KEULE, f. schapenbout, M.
* -LAMM, n. * - JUHRLING, rn. gelubd gesneden lam, o.
HAMMER, M. hamer, klopper,
* - WERK, n. smidse, v.
* -AXT, f. "-BEIL, n. hamerbijl, v. bijlhamer,
MMMERCHEN, n. hamertje, kloppertje, O.
HAMMERHERR, rn. eigenaar eener smederzj, no. * ... MEISTER, in. meesterknecht
bestuurder eener smederij,
m. * ... MUHLE, f. smidse, v.; hamer, M.
MMMERN, va. hameren, pletten, met den hamer slaan.
HAMMERSCHLAG, n1. hamerslag, m.; ijzerschnini, o.
* ...SCHMIED, n1. staid, rn.
m. gesnedene, M.
HAMSTER, in. veldrot, aardmuis, v.
HAND, f. hand, v. ; fig. schrift, o. ; aus sieherer
aus
guter - , van goeder hand, nit eene zelcere bron; nach
der - . naderhand, te laat ; tinter der - , ander de hand ;
vor der - , voor de hand, titans. * - AMBOSS, M. aanbeeld, o. * - ANLEGUNG, f. handeling, V. ; beslag, arrest,
O. * -ARBEIT, f. handenarbeid, m. werk der harden,
O. * -ARBEITER, in. handwerksnian, tn. '-BECKEN,
handbekken, a. waschkonz, v. "-BEIL, n. handbijl, V.
* -BIBEL, f. zak-, handbijbel, In. * -E0IIRER, In. handboor, V. * -BREIT, a. eene hand breed. "-BREITE, f.
breedte corer hand, V. * -BUCII, n. handbock, o.
HIINDCHEN, D. handje, o. kinderhand, v.
HANDDIENST, in.
"...FROHNE, f. persoonlijk verpligte
dienst, v. "...DRUCK, in. handdruk, in. "...EISEN, n.

pl. * ...FESSELN,
HANDEL, ni.

* ...SCHELLEN, f. pl.

handboeijen, v. inv.

hamlet, koophandel, zaak, nering,

V. ;

;poop, m.
I

1,,TDEL, 111. pl. twist, m. geschil, o.
NDELN, vn. handelen, werken, risen;

handel drijven,
underhandelen; negotieren; alit etwas
in jets handel drijven ; V011 etwas - , over -, van jets handelen.
HANDELSBEAUCH, M.

hande/Sgebrilik,

O. "...BIZIE.V, M.

koopmans-, hande!sbrief, m. * ...BUCH, n. koopmansbock, o.
HANDELSCHAFT, f. koophandel, m. koopmanschap, v.
HANDELSDIENER, m. klerk op een koopmanskantoor, M.
* ...FLOTTE, f. koopvaardzjvloot, V. * ...FRAU, ns. koopmansvrouw, koopvrouw, v. * ..•GEIST, m. handels-, koopmansgeest, M. * ...GERICHT, n. regtbank van koophandel,
v. "...GESELLSCHAFT, I. handelnzaatschappij, handelsvereeniging, vennootschap, associatie, v. * ...GESELL SCHAFTER, * ...GENOSS, M. kompagnon, medebelanghebbetide, deelgenoot, vennoot, M. "...GESETZ, n. handelswet,
v. * ...GESETZGEZ-UNG, f. wetgeving op den handel,
v. * ...GEWoLBE, n. winkel, us. magazijn, o. "...HAus,
n. handelshuis, koopmanskantoor, o. * ...HERR, * ...MANN,
m. handelaar, koopman, M. * ...LEUTE, m. pl. handelaren, kooplieden, m. mv. *... ORT, * ...PLATZ, M. handelplaats, koopstad, v. * ...SCHIFF, n. koopvaardijschip,
o. koopeaarder, M. * ...STADT, f. handel-, koopstad, v.
"...STAND, m. handel- , koopnzansstand, M. * ...ZEICHEN,
n. merk op koopgoederen, o.
HANDFEST, a. sterk, krachtvol. * ... GELD, n. handdeld, o.
handgift, v. godspenning, M. * ...GELENK, n. gewricht
van de hand, O. * ... GEL8BNISS, n. plegtige belofte, v.* ... GEMEIN, a. - worden, handjemeen worden. k ...GEMENGE,
n. hevig gevecht, o. * ... GESCHMEIDE, n. armsieraden,
o. mv. armbanden, m. mv. ; fig. handboeijen, paternosters, v. m. MV. "...GEWEHR, n. handgeweer, o. -bus, v.
* ...GREIFLICH,a. et adv. handtastelijk,tastbaar.'...GRIFF,
handvatsel, hengsel, oor, o. ; steel, in. greep, handgreep,
v. ; fig. slag, us. behendigheid, praktijk, v. ; voordeel, o.
* ...HABE, f. handvatsel, hengseltje, o. * ... HABEN, va.
behandelen ; fig. handharezz, beheeren, verdedigen. "...HABUNG, f. behandeling ; fig. handhaving, v. beheer, bestuur, o. * ...KAUF, M. handel in het klein, m. ; handgeld, o. * ...KORB, us. handkorf, m. hengelmand, v.
draagkorf, as. bennetje, o. * ... KoRBCHEN, n. korfje
bennetje zonder hengsel, v. * ...KRAUSE, f. lubbe, v.
* ...KUSS, m. handkus, M. * ...LANGEN, vn. handlangen,
helpen, aanbrengen. * ...LANGER, m. handlanger, opperman, aanbrenger, m. noodhulp, v. * ...LATERNE, f.
f. handhandlantaarn, v. * ...LEITER, m. geleider, in.
ladder, v. * ...LEITUNG, f. handleiding, v. onderrigt, onderwijs, a.
HaNDLER, no. handelaar, koopman, rn.
IIANDLEL'CHTER, M. hand-, nachtblaker,
HANDLICH, a. handelbctar; fig. middelnzatig ; handelbaar.
"...LUNG, f. handeling, daad, v. handel, m. nering, negotie, v.
HANDMORSER, M. handmortier, M.
f. ha/into/pit,
M. * ...PFERD, n. handpaard, O. '...PRESSE, f. handpers, v. "...RAMME, f. heiblok, o. straatstamper,
"...REICHUNG, f. handreiking,hulp, v. bijstand, onderstand, in. * ...SCHLAG, in. slag suet de hand, in.; fig.
handgelofte, v. se IIRAUBE, f. handschmel, V.
"...SCHREIB EN, 11. eigenhandig schrijren, O. "...SCHRIFT,
f. hand, v. schrift, handschrift, o. ; onderteekende belofte van betaling, aeceptatie, v. * ...SCHRIFTLICH, a.
et adv. schriftelijk, op schrift.
HANDSCHUII, in. * - MAC HER, n1. handschoen, -maker, na.
HANDSCHWiiRMER, M. kleine vuurpijl,
zwermer,
"...TELLER, m. palm van de hand, v. *...THIEREN,
va. et n. hanteren, behandel,n, bewerken ; bezig zijn,
leven Timken. '...THIERUNG, f. anzbacht, beroep, o. sicring, v.
n. handdoek, In. *...voLL, f. handvol, v. "...WAGEN, 111. krizi-, handwagen, m.
HANDWERK, U. hand/CC/lc, alltbaCht ; gilde, O. *-.ER,

HAS.

HAR.
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n. (53) breukkruid, o. reseda, V.
HARNRolIRE, f. (74) pisleider,pisloop, in. * ...SATZ, M. (22)
drabbigheid van de pis, v. "...STRENGE, f. "...ZWANG,
handwerks-, ambachtslieden, m. MV. * - SZEUG, n. gereedschap, O. * - ZUNFT, f. gild (van ambachtslieden), n.
m. (22) moeijelijke waterloozing, koude pis, v. "...TREIBEND, a. afzettend, pisafdrijvend. * ...VERSTOPFUNG,
HANDWaRTERBUCH, n. zak-, handwoordenboek, o.
(22) Asopstopping,v. "...WINDE, f. (22) koude pis, dropf. (74) voorhand, v. gewricht van de hand, O.
* ...ZEICHNUNG, f. het handteekenen, het teekenen met
pelpis, v.
krijt. * ... ZUG, m. pennetrek bij de handteekening, m.
HARPEGGIREN, vn. (109) op harptrant -, met gebroken
HANF, m. hennip, hennep, kennep, m.; - ziehen, hennep
akkoorden spelen. * rn. harpslag, tn. gebroken akkoord, O.
HARPUNE, f. harpoen, M. * ...NIREN, va. de harpoenen
plukken ; hanfen, van hennep, hennepen. * - ACKER, M.
werpen. * ...NIREN, m. harpoenier, m.
hennepakker, M. "-EAU, M. hennepteelt , v. * - I3EREITER, in. hennep-hekelaar, m. * - DARRE, f. het eesten, o.;
HARPYE, f. (30) harpij (verdicht gedrogt), f.
BARREN, vn. wachten, vertoeven, dralen; vertrouwen.
plaats om hennep te droogen, v. "-HECHEL, f. hekel
1-1AEscir, a. et adv. hard, ruw.
voor hennep, M. * - HEDE, *-HEEDE, f. werk van hennep, o. * - MiiHLE, f. hennepmolen, m. *-SAMEN, M.
HART, a. et adv. hard, vast, stevig ; fig. hard, Mt moeijelijk, zwaar, streng ; onbuigzaam , straf, barsch ; sterk,
hennepzaad, o. * - SCHWINGE, hennepbraak, v. * - STUNGEL, m. hennepstok,
hevig ; - an, digt bij.
thiNFLING, M. vlasvink, m.
'PARTE, f. hardheid, verharding ; fig. ruwhezd; hardheid,
hording (van metalen), v. "-N, va. harden, hard maHANG, M. helling, overhelling, v. afhangon.; fig. neiging,
ken ; (metalen) koud smeden.
genegenheid, verkleefdheid, v. hang, in.
HaNGEBAUCH, in. hangbuik, M. * ...BRUCKE, f. hangende
HARTII5UTIO , a. hardhuidig, hardvellig ; fig. gevoelloos.
brag, V. * ...MATTE, NANGEMATTE, f. hangmat, V.
* -KEIT, f. hardheid der huid, vereeltheid, eeltacittigHaNGEN, va. hangen, ophangen; - lassen, laten hangen.
heid ; fig. ongevoeligheid, v. * ... HERZIG, a. onmededoogend, onbarinhartig, hard, gevoelloos. -KEIT, f. onHANGEN, vn. hangen; vasthouden; kleven, overhellen, hellen, orerhangen,afhangen ; (83) aanhangig zijn;
barnzhartigheid, gevoelloosheid, v. "...HoRIG, a. hardsick an etwas
aan iets gehecht Zijil, - kleven. * - D,
hoorig. "...KOPFIG, a. stijfhoofdig, halsstarrig, koppig ;
a.
hangend, hellend. * - SWERTH, a. waard gehangen te
hardleerig. "...LEIBIG, a. hardlijvig, verstopt.
•
worden, hangenswaard.
f. hardlijvigheid, verstopping, v. "...LERNIG,
II5NGESEIL, n. trekzeel, v.; koppelband, M. "...WARZE,
a. niet scherp van verstand.
HURTLICH, a. hardachtig.
hangwrat, wen, V.
HARTMSULIG, a. (86) harthittig, hardloomig.
HANGRIEMEN, M. hangriem, in.
koppig, halsstarrig, hooldtg, koppig, onbuigzaam, onHANSA, IIANSE, f. IIANSEATISCHE BUND, M. Hanzererbond, o. de Hanzesteden, v. niv. * ...SEATISCH, a. tot
verzettelijk. - KEIT, f. hardnekkigheid, koppigkeid, onbuigzaamheid, onverzettelijkheid, v. *...RIEGEL, in. (53)
het Hanzeverbond behoorende. * - SESTADT,f. Hanzestad,v.
HiiNSELN, va. tnwijden, toelaten, tipnemen ; (126) doopen ;
keelkruid, O. * ...RINDIG, * ...SCII5LIG, a. hard van
fig. bespotten.
korst; hard van bast, - van schil. k ... SCHALIG, a. met
IIANSWURST, M. hansworst, tooneelgek, M.
eene harde schelp bedekt (van schelpdieren).
HAPERN, ViMp. haperen, schorten.
f.
(ook van inetalen), v.; bet koudHaREN, a. haven, van hoar.
smeden.
HARFE, f. harp, v. * - N, vn. op de harp spelen.
HARZ, U. liars, v. " - BAUM, M. pijnbown, harsbooin, m.
MIRING, M. haring, m. ; geraucherter
* -EN, vn. et a. harm inzanzelen ; met bars bestrijken.
bokking,m.; p;epekelharing.
salzener
* - ICHT, " - IG, a. et adv. harsachtig, hays bevattende.
IlliRINGSBRIIHE, f. haringsaus, v. "...DUDE, f. haringmarkt,
IIASARDSPIEL, n. kansspel, hazardspel, O.
v. f. haringbuis, v. * ...FANG, m. haringrangst, IIASCHEN, va. vangen, vatten, betrappen, verrassen.
v. * ....IrtGER, M. haringjager, in. * ... LAKE, f. pekel van
thiSCHEN, n. jonge Naas,
baring, v.
L hom van haring, v. "...NEW,
HUSCHER, in. geregtsdienaar, m.
11. haringnet, O. `...TONNE, f. harington, v. "...WEIB, 11.
HAsE, in. haas; [lg. bloodaard, lafhartige, lafbek,
haringwijf, o,
IIASEL,
* - STAUDE, f. haze,laar, hazelnotenboom, m.
IIARICE, f. * - N, m. hark, v. hekel, tn. * - N, va. harken,
" - BUSCH, in. hazelaarsbosch, o. *-Hum n. korhoen,
hekelen.
hazel-horhoen, O. * - NUBS, f. hazelnoot, v. k - RUTHE,
11ARLEKIN, M. harlekijn, hansworst, m. * -SPOSSEN, f.
f. henget van een hazelaar, rn.
pl. hansworstenspet, o. snakerij, v.
IIASISaFUSS, en. (53) hazevoet, m. kleine klaver, v.; fig.
Ilium, us. droej heid, smart, v. verdriet, O.
lafbek, gek, in. * ...HAFT, a. iig. la/hartig. "...HERZ, n.
va. bedroeven, grieven, Teed doen.sIcH
vrf.
lalhartigheid, v. * ...HUND, M. hazetvindhond, M.
zieh kwellen, bedroefd zijn.
* ...SCHWARZ, n. "...PFEFFER, M. hazepeper,
HARMLOS, a. et adv. zonder verdriet, zonder zorg, zorV. "...LAGER, 11. leger van een haus, O. * ...SCHARTE,
f. zorgeloosheid, v.
geloos ; onschuldig.
f. haz,elip, v. * ...SCHROT, 11. bagel om haven te schieHARMONIE, f. zamenstemming, welluidendheid, harmonic,
* ...FLIHRTE, f. spoor van eenen haus, O.
ten, M.
v. * - MUSIK, f. harmonie-muziek, muziek met blaasinIIIISINN, f. tvijfje van een laws, o.
strumenten, v. k ...NIREN, vn. wel overeenkonzen, over1lAsPE, f. * - N, M. claim van een hengselon. scharnier,o.
eenstemnien. * ...NISCH, a. et adv. harmonisch, zamen-,
HASPEL, in. et f. haspel, m.; windas, o.; draai-, kruisovereenstemnzend, welluidend.
boom; (IN) kaapstander, us. gangspil, v. "-N,va. hasIIARN, m. pis, vV. water, O. * - BLASE, f. pisblaas, waterblaas,
pelen, afwinden. "...PLER, m. - INN, f. haspelaar, gav. * - EN, vn. pissen, wateren. " - FLUSS, M. (22) pisvloed,
renwinder, garenwindster, v.
tn. "-GANG, M. (74) pisgang, nr. * -GLAS, n. pisglas, O.
HASS, m. haat, rn. * -EN, va. haten. "- .ENSWERTII, a.
HARNISCII, M. tuig, puarden-, wapentuig, harnas, o.
hatelijk. *-ER, m, hater, vijand,
* - SMANN, M. handwerksman, anzbachtsman, werkman,
m. " - SBURSCH, m. ambachtsgezel, m. *-sLETJTE, m. Pl.
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HfiSSLICH, a. et adv. leelijk, mismaakt, verminkt ; onaan-

genaam, vuil, liederlijk; fig. ondeugend, slecht.*-KEIT,
f. leelijkheid, mismaaktheid; ondeugendheid, v.
HAST, f. haast, spoed, m. overhaasting, v.
a. et
adv. haastig, schielijk; fig. driftig, oploopend; in
haast. * -IGKEIT, f. overhaasting, drift, v.
HaTSCHELN, va. liefkozen ; troetelen.
HATT, HATZE, f. jayt met honden, v.
HAtr, m. houw, slag ; hak (van het hoot), m. houtvelling, v.
HAUBE, f. -mute, kap, v. helm, m. ; kuif (van vogels);
kap (voor valken), v. ; (13) dom, koepel, m. ; unter die bringen, uithuwelijken, aan den man brengen.
HAuBEERE, f. witte hugedoorn, m.
HauBELN, HAUBEN, va. de kuif -, de mute -, de kap
opzetten.
HAUBENBAND, m. keelband, m. "...STOCK, M. mutsebol ;
fig. dontoor, m.
HAUBITZE, f. (3) houwitser, m. *-, HATJBITzKUGEL, f.
houwilserbom, v.
HAUCH, m. adem, in. ademhaling, v. ademtogt, tn. uitademing ; (98) uitspraak met ademhaling, v. ; der letzte -, de laatste snik, m. "-EN, vn. ademen, snuiven,
blazen.
HAUDEGEN, m. slagzwaard, o. houwdegen, m.
HAVE, f. spade, schop, v. houweel, o.
HAUEN, va. houwen, hakken, kappen, vellen ; slaan, kloppen, zweepen ; graveren (op steen) ; uithouwen (eene
rots enz.); (bout) kloven; sich herum -, met de sabel
vechten; in die Pfanne -, in de pan hakken. "...ER,
m. houwer, m. ; /torte breede sabel, v. ; wild zwijn, o.
-, pl. slagtanden, ni. mv. "...ER, HaUER, in. mijnwerker, m.
HauPCHEN, n. hoopje; Bering getal, o.
HAUFE, HAUFEN, m. hoop, stapel ; hoop, tn. menilte,
bende, v. troep, In.; der grosse -, de groote hoop, het
algemeen ; der gemeine
het genteene yolk.
HaUFELN, va. op hoopjes stapelen ; aanaarden, aanhoogen.
vrf. zich opH5UFEN, va. ophoopen, opstapelen. SICH
hoopen, vermeerderen, aangroeijen.
irriunG, a. et adv. menigvuldig, overvloedig; tierig ; gemeen; menig ; in menigte, overtdoediglijk, dikwijls.
HAUPT, a. hoofd, o. kop, m. ; fig. hoofd, opperhoofd, o.;
krop -, hart van eene kool, in. a. " - ALTAR, m. hoogaltaar, 0. "-ANFOHRER, m. hoofdaanioerder, m. * -ANKER, m. pleclztanker, o. "-ARINIEE, f. hoofdleger, o.
"-AST, m. dikke hoofdtak, m. * -BEGRIFF, rn. grondbegrip, hoofddenkbeeld, o. * -RESTANDTHEIL, n. hoofdbestanddeel, o. * -BINDE, f. hoofddoek, -band, m.
kroon, v. *-RUCH, n. grootboek ; stomboek, o. * - ERBE, m. voornaamste erfgenaanz, m. " - GEBaUDE,
n. hoofdgebouw, o. " - GELD, a. hoofdgeld, o. " - GESCHUFT, n. haofdzaak, v. -werk, o. " - STELL, n. hoofdstel (van een paard),n. " - GRUND, m. voorname grond,m.
hoofdreden, v. " - HAAR, n. hoofdhaar, o. " - IDEE, f.
hoofdinhoud, korte
hoofddenkbeeld, o.
inhoud, en. " - JAGD, f. algemeene jagt, v. " - KIRCHE,
f, hoofd-, dontkerk, v. " - KISSEN, n. hoofdkussen, o.
* - KRANKHEIT, f. hoofdpijn ; ijihoofdigheid; zware
,ziekte, v. t -LEHRE, f. algemeene regel, Ill. * - LEUTE,
pl. hoofdlieden, m. my.
HUUPTLING, m. hoofdman, hopman, aanroerder, m. * - s,
adv. voorover.
(126) groote
IlAurrmANN, in. hoofdman,
mast, m. "...MERKMAL, n. onderscheidend kenteeken,
0. * ...NARR, m. grootegek,aartszot, m. "...NIEDERLAGE,
v. algemeene neclerlaag, v. ; hooMmagazijn, o.

f. (109) grondnoot, v.

"...ORT, n. hoofdplaats,
v. "...PERSON, f. hooldpersoon, leider, m. "...PUNKT,
m. hoofdpunt, voornaam punt,
o. * .-QUARTIBR, n.
hoofdkwartzer, 0. "...RAD, n. groot rad, hoofdrad, o.
* —RECHNUNG, f. algemeene rekening, balans, v. "...REGEL, f. hoofdregel, rn. "...REGISTER, n. grootboek,
hoofdregister, o. index, m. "...ROLLE, f. (108) hoofdzaak,v. voornaamste onderwerp, 0. * ...SaCHLICH, a. et adv.
hoofdzakelijk, voornaam; voornamelijk.
* ...SCHLACHT,
f. beslissende slag, m. hoofdtreffen, o. "...SCHLUSSEL,
m. looper (sleutel), m.
m. hoofdsieraad,
-tooisel, o. kroon, v. "...SCHwEIN, n. groot
oud wild
zwij.z,o.*...SCHwiERIOKEIT,f. voornaamste zwarigheid,
v. hoofdbezwaar, 0. * ... SEGEL, m. (126) groot zeil, o."...SEITB, f.(13) voorzijde, v. voorgevel,
(70) kruis,o.
...sPAss,m. (108) buitengewoon na- of tusschenstukje, o.
"...SPRACHE, f. grondtaal, v. "...STADT, f. hoofdstad,
v. "...STEUER, f. kopgeld, hoofdgeld, o.
f.
(109) bovenstem, v. *...STRASSE, f. groote weg,m. hoofdstraat, v.
STREICH, m. fig. meesterlijke zet ; buitengewone maatregel eener regering, m. "...STUCK, n.
.hoofddeel, voornaam deel, hoofdartikel; voornaamste
stick (van een werktuig); hoofdstuk, kapittel, a. "...STURM ,
m. algemeene aanval, m. * ...SUMME, f. hoofdscm, v.
kapilaal, o. "...THEIL, n. voornaamst gedeelte, o.
"...TREFFEN, n. legerafdeeling tusschen twee vleugels,
v.; hoofdtreffen, o. *...URSACHE,
f. hoofdoorzaak,
voorname reden, v. "...VERBRECHEN, n. hoofdmisdaad,‘
v. "...WACHE, f. hoofdwacht, v. "...WIND, m. hoofdwind,
m. * ...wORT,n. (98) zelfstandig naamwoord, 0. * ...ZAHL,
f. grond-, hoofdgetal, 0. * ...zwECK, m. hoofddoel, voornaam oogmerk, 0,
HAUs, n. huis, o. huizing, behuizing, woning, v. verblijf;
fig. huis, stamhuis, geslacht, o. familie, v. * - ANDACHT,
f. huiselijke godsdienst, v. "-APOTHEKE, f. huisapotheek, v. "-ARBEIT, f. httiselijk work, o. m.
huiszittende acme, m. * - ARREST, nt. huisarrest, o.
HAUSBACKEN, a. - brod, hutsbakken brood, 0. ." - BESITZER, in. eigenaar van een huis, huisheer, rn. * - BIER,
n. dagelijksch bier, o.
HHuSCHEN, n. huisje, o.
HAUSDIEB, m. haisdief, m. "-STAHL, tn. diefstal binnen 's huis, m. * ...EHRE, f. de eer des huizes; fig.
huisvrouw, vrouw des huizes, v.
II AUSEN, vn. huizen, wonen, huisvesten ; fig. huishouden;
levee maker; verwoesting aanrigten. *-, m. groote
steur, m. k - BLASE,f. vischlijnt, v. " - ROGEN, In. kaviaar,
gezouten knit van steur, v.
IIAUSENTE, f. tamme eend, v. "...PLuR, f. voorhuis,portool, o. gang, m. "...FRAU, f. huisvrottw, echtgenoot,
V1 .011,20 des huizes, v. "...FRIEDEN, m. huiselijke vrede,
vrede des huisgezins, n1. *...GENosson.*...GENOSSINN,
f. huisgenoot, m. en v. ; die Hausgenossen, de huisgenooten, het huisgezin. * ...GER5TH, n.
m.
huisraad, a. mettbelen, o. mv. "...GESINDE, n. huisbedienden, m. v. my."...GWTTER, m. pl. huisgoden, m.
mv. "...HALTEN, vn. huishouden, een, huishouden besturen ; sparer. *...HALTER, ru. huishouder, holmeester, m. "...HilLTERINN, f. huishoudster, v. * ...HaLTIG,
a. et adv. huishoudelijk, zuinig, spaarzaam. "...HALTUNG, f. huishouding, v. huishouden, huisbewind, -besties, o. "...HERR, m. huisheer, gastheer, hospes, nr.;
wader m. hoofd des gezins, o. "...Hocx, a. et adv.
zoo hoog ale eels huis. * ...H0pAIEISTER, In. hofnzeester,
m. "...HUND, m. huishond, m.
TE,

HAUSIREN, OEHEN, V11.

omdragen, venten, rondventen

11EC.
(lungs de huizen). "-, n..rondventing, V. "...ER, M.
omdrager, venter, marskramer, m.
HAUSJUNGFER, f. gezelschapsjufvrouw, huishoudster, v.
o.
* ...KLEID, n. huiskleed, nacht-, morgengewaad,
"...KNECHT, m. huisknecht; bediende in eerie herberg,
m. "...KOST, f. dagelijksche kost,m. "...LAUB, *...LAucH,
n. (53) huislook, o. "...LEHRER, M. huisonderwijzer,
gouverneur, m. "...LEINWAND, f. eigen gesponnen linnen, 0.
HaUSLER, M. hutbewoner, dorpeling, m.
HAUSLEUTE, pl. huislieden, huisbewoners, bedienden, m.
my. ; huisgezin, 0. ; dorpelingen, m. mv.
DdusLicH, a. et adv. huiselijk, huishoudelijk; zuinig,
spaarzaam; sich - niederlassen, zich met der woon vestigen. "-KEIT, f. huiselijkheid, zutnigheid, v.
HAUSMANN, m. huisbewoner, huarder; huisbmaarder. M.
"-SKOST, f. huismanskost, dagelijksche kost, in. "...MEISTER, In. -INN, f. huisbewaarder, m. -ster, v. * ...MIETHE, f. huishuur; huurcectul, v. "...MITTEL, n. huismiddel, o. "...MUTTER, f. huismoeder, v. "...RECHT, n.
huisregt, gastregt, o. "...REGIMENT, 0. bestuur van het
huishouden, 0. * ...SaSSIG, a. woonachtig. "...SCHMUCK,
111. juweelen der !croon, o. MV. "...SUCHUNG, 1. huiszoeking, v.
HAUSSEN, adv. zonder; niet mede gerekend.
HAUSTAUBE, f. tamme duif, elagduif, V. "...TRIER, n.
f. huisdeur, voordeur, v. " ...TRUNK,
huisdier, o.
M. dagelijksche drank, M. * ...VATER, M. huisvader, M.
* ...VERWALTER, m. "...VERWALTERINN, f. hofineester,
huisbewaarder, m. -ster, v. "...VOGT, m. burgtvoogd,
kasteelbewaarder, m. "...WESEN, n. hitiswezen, 0. huishouding, v. huiselijke taken, v. MV. In.
-INN, f. gastheer, huishouder, m. ; gastvrouw, huishoudster, v. -SCHAFT, f. huishouding, v. ; huiselijk beheer,
0. *...ziNs, in. huurprijs, to. huishuur, v.
zu Illarkte tragen, zich
HAUT,- f. huid, v. vet, o. ; seine
aan gevaar blootstellen. "-AUSSCIILAG, m. (22) huiduitslaq, in. huidziekth, v.
HaUTCHEN, n. velletje, huidje, vliesje, o. opperhuid, v.
HaUTELN, va. aftrekken, afschrappen. "...EN, va. Mien,
vrf. vervellen. "...IG, a.
het vel afstroopen. sicH
vellig, vliezig.
HAUrKRANKHEIT, f. huulziekte, v. uitslag, M.
HAUZ1HNE. m. mv. slagtanden, m. MV.
HAY, IIAYFISCH, M. haai, m.
HE ! HE DA ! int. he! hei! hei daar! toe maar !
HEBAMME, f. vroedvrouw, v. * -NKUNST, f. vroedkunde, v.
liEBEBALKEN, M. (13) kraanbalk, hefboom, m. ; wip
eener ophaalbrug, v. "...BAUM, HEBEL,
hefboom,
H. "...BOCK, In. kraan, hefkraan, v.
HEBEISEN, n. hefijzer, o. koevoet, m.
HEBEKORB, m. draagkorf, M. "...LADE, f. windas, o.
draaikraan, v.
HEBEN, va. heffen, verheffen, opheffen, tillen, optillen, opbeuren, opligten, verhoogen ; fig. verhe//en, ten einde
brengen ; (126) ligten (het anker) ; Geld -, geld heffen,
vrf. zich verheffen,
- ontvangen, - beuren. SICH
vooruitkomen.
HEBER, M. bevel, m. zuigpijp, kraan, v. ; ophaler, rn.
HEBESTANGE, "...ZANGE, f. koevoet, M. "...WINDE, f.
"...ZEUG, n. dommekracht, v. windas, o. kraan, v. hefboom, bok, m.
HEBOPFER, n. (77) hefoffer, o.
HEBUNG, f. heffing, ligting, ophaling, v. "-KAMMER, f.
bank (van Engeland), v.
HECHEL, f. hekel voor vlas en hennep, m. "-BANK, f.
hekelbank, v. "-FRAU, f. hekelaarster, v. * -11LICHER,

"-MANN, m.

hekelaar, m. "-N, va. hekelen; zuiveren ;

fig. hekelen, bedillen, vitten. hekelaar

fig.

hekelaar, hediller, vitter, kritikus, M.
HECHT, in. snoek, In. "-CHEN, n. snoekje, o. "-KOPF,
m. snoekekop, M. "-SCHIMMEL, M. paard met mode
vlekken, o.
HECK, f. omheining, v. * -BALKEN, m. dwarsbalk, M.
HECKE, f. heg, haag, omheining, v. "-,
f.broeitijd, m.; broedsel, o. broeikooi, v. *-N, va. et n.
broeden, jongen werpen.
HECKFEUER, n. hekkevuur, o.
HEDE, f. werk (van vlas enz.), o. "-RICH, n. (53) maagdepalm, rn.
HEER, n. * -SCHAR, f. beer, heir,heirleger, o. heerschaar,
V. * -BANN, tn. "-FOLGE, f. algemeen opontbod van de
edelen en leenhouders, o. ban, m. * -FAHNE, f. banier,
vaan, heervaan, V. * -FAHRT, 1. heertogt,m. "-FLUCHT,
f. wegloopen, deserteren, o. desertie, v. "-FaHRER, rn.
generaal, veldheer, aanvoerder eens legers, bevelhebber,
rn. legerhoofd, o. * -GRaTH, n. oorlogs-, krijgsbehoeften,
v. me. krijgstuig, o. "-MEISTER, 6m. grootmeester, in.
-THUM, n. grootmeesterschap, o. * -PAUKE, f. beteltrom, pauk, v. -R, m. pauker, in.
HEERRAUCH, m. drooge mist, m.
HEERSCHAU, f. wapenschouwing, monstering, v. "...STRASSE, f. groole weg, m. "...zuG, m. heirvaart, v.
HEFEN, f. hef, he/fe, v. droesem, m. moer, gist van bier,
v. ; (90) zinksel, grondsop, o. * -TEIG, m. zuurdeeg, o.
HEFICHT, HEFIG, a. drabbig, droesemig.
HEFT, n. et m. heft, handvatsel, gevest, o. haak, m. ; schrij f-,
teekenboek, o. ; (36) naad (eener wood), M. "-EISEN,
glasblazerstang, v.
HEFTEL, n. et in. haak, m. *-N, va. haken, vastmaken.
HEFTEN, vs. hechten, vastmaken, toehalen, zamenbinden;
innaaijen; rijgen; (zijne oogen op lets) vestigen.
HEFTFADEN, rn. rijgdraad, in.
FIEFTIG, a. et adv. heftig, hevig, geweldig, driftig, onstuimig ; met vuur, heviglijk. f. heftigheid, hevigheid, drift, onstuimigheid, v.
HEFTLADE, f. (9) naaibank, V. "...MACHER, HEFTELMACHER, tn. hecht-, steelmaker, m. "...NADEL, f. naald
v. '...PFLASTER, 11. hechtpleister, v.
IIEHLER, m. "-INN, f. heler, m. heelster (van gestolen
goed), v.
IIEHR, a. eerwaardig, verheven, eerbiedwekkend. * -RAUCH,
M. drooge mist, zware mist op zee, m.
HEIDE, f. hei, heide, v. heigrond,
heigewas ; woud,
bosch, o. "-, m. heiden, m. x-bEsEN, m. heide-, heibezem, m. * -GRUTZE, f. boekweiten Brut, v. "-KORN,
11. boekweit, v. "-KRAUT, n. heidegewas, o.
HBIDELBEERE, f. mirtenbezie, boschbes, blaauwe bes, v.
HEIDELERCHE, f. bosch-, veldleeuwerik,
HEIDENBEKEHRER, m. zendeling, heidenbekeerder, m.
"...THUM, n. heidendom, o.
HEIDEREITER, M. boschwachter, In. * ...SCHAF, n. heideschaap, o.
HEIDINN, f. heidin, v. "...Niscli, a. heidensch.
HEIDUCK, m. heiduk, tn.
HEIL, 11. hell, o. zaligheid, v. geluk, o. voorspoed, rn.
wilvaart, fortuin, v. *-, a. et adv. • genezen, heel; werden, genezen, helen.
HEILAND, m. Heiland, Verlosser, Zaligmaker, M.
HEILANSTALT, f. geneeskundige inrigting, v. hospitaal,
0. "...ART, HEILUNGSART, f. geneeswijze, v. "...BAR,
a. geneesbaar, geneeslijk. "...BUTT, M. heilbot (visch),v.
HEILnx, va. et la, heelen, genezen; genezen warden.
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geheiligd, heilig, onschendbaar; spreehen, heilig verklaren. "-E, M. et f. heilige, m. en
v. "-EN, va. heiligen, toewijden; fig. wettigen.
HEILIGENBILD, n. heiligenbeeld, o. *...11012, n. wine populierboom, m. "...SCHEIN, ra. stralenkrans der heiligen,m.
HEILIGKEIT, f. heiligheid, V.
"...MAHEILIGMACHEND, a. heiligend, heiligmakend.
CHER, M. heiltgmaker, m. "...MACHUNG, f. heiligmaking, v. "...SFRECHUNG, f. heiligverklaring, -spreking,
v. "...THUM, n. heiligdom, o.; relikie, v.
HEILIGUNG, f. heiliging, toewijding, wijding, v.
HBILKRAFT, f. geneeskracht, v. * ...KRAUT, n. geneeskruid, o. "...KUNDE, "...KUNST, f. geneeskunde, v.
ILEILLOS, a. et adv. goddeloos, ondeugend, boos, slecht.
* -IGKEIT, f. goddeloosheid, ondeugendheid, slechtheid,v.
HEILMITTEL, n. heel-, geneesmiddel, 0. "...PFLASTER,
n. heelpleister, v. "...SALBE, f. balsem, m.
HEILSAM, a. et adv. heilzaam, gezond. "-KEIT, f. hellzaamheid, gezondheid, v.
HEILUNG, f. heeling, genezing, v.
HEIM, adv. to huis ; naar huis ; huiswaarts.
HELM AT, f. vaderland, o. "-LICH, a. geboortig. "-Los, a.
omzwervend, zonder huisvesting.
HEINE, f. HEIMCHEN, n. krekel, m. heimpje, o.
HEIMEILEN, vn. zich huiswaarts spoeden.
HEIMELN, vn. heimwee hebben.
HBILIG, a. et adv.

HEIMFAHRT, f. "...GANG, M. * ...KUNFT, "...REISE, f.
* ...FALL, m. toeval"...WEG, m. terugkomst, -reis, v.
ling, terugvalling, v. * ...FALLEN, vn. toevallen, terugvallen. * ...FiiHREN, va. naar huis brengen, een nzeisje

tot vrouw bekomen.
a. et adv. heimelijk, bedekt, verborgen, geheim,
geheimzinnig ; in het verborgene, ter sluik, steelsgewijze.
"-HALTUNG, f. geheimhouding, achterhoudendheid, v.
"-KEIT, f. heimelijkheid, v. geheinz, o.
HEIMRECHT, n. regt van een ingeborene, o. "...SUCHEN,
va. bezoeken; tuchtigen, plagen. *...sucHuNG, f. huiszoeking ; tuchtiging, plaag, v. ; - Mariae, het bezoek der Heilige Maagd. * ...TUCKE, f. geheime streek,
m. doortraptheid, v. "...TiiCKISCH, a. et adv. doortrapt,
loos, geveinsd. * ...WaRTS, adv. huiswaarts. "...WEH, n.
o.
heimwee; sterk verlangen naar zijn vaderland,
HEINT, adv. dezen nacht, dezen avond.
HEINZE, m. (90) der faule -, de oven.
HEIRATH, f. huwelijk, o. echt, m. echtverbindtenis, v.
*-EN, va. et n. huwen, trouwen, in den echt treden.
n.
HEIR.ATHSGESTJCH, n. huwelijksaanzoek, o.
huwelijksgoed, o. bruidschat, M. "...VERSPRECHUNG,
f. trouwbelofte, v.
HEISCH, a. heesch. "-EN, va. vragen, vorderen, begeeren,
eischen. *-sATz, m. eisch, m. vordering, V.
HEISER, a. et adv. heesch, schor. "-KEIT, f. heeschheid,
schorheid, v.
* -EN,
HEISS, a. et adv. heet, warm; vurzy, brandend.
vn. heeten; beteeva. noemen, roepen; bevelen, heeten.
kenen, willen zeggen, meenen; es heisst, men zegt ;
das heisst, dat wit zeggen. "-HUNGER, no. geeuwhonger, hondshonger, Ill. vraatzucht, gulzigheid, v. * - NUNGERIG, a. urtgehongerd, onverzadelijk.
HEITER, a. et adv. helder, klaar ; opgeruimd, vrolijk.
" - KEIT, f. helderheid , vrolijkheid, opgeritimdheid, v.
HEIZEN, va. staken, verhitten, warm waken.
liEKTIK, f. tering, v. "...TISCH, a. teringachtig.
HELD, no. held; kampioen, strijder,
HELDENBRIEF, M. heldenbriel, m. "...BUCH, n. heldenbock, 0. * ...GEDICHT, n. heldendicht, o. "...GEIST, M.
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heldengeest, m. *...massiG, a. et adv. heldhaftig, moedig, herotsch. "...MUTH, m. heldenmoed,m."...MfiTHIG,
a. et adv. heldenmoedig, heldhaftig, moedig. * ...THAT,
f. heldendaad, v. "...ZEIT, f. eeuw der helden, v.
HELDINN, f. heldin, v.
HELENENFEUER, a. St. Elmus-vuur, 0.
HELFEN, va. helpen, bijstaan, ondersteunen ; genezen.
vrf. zich redden, zich afmaken (van iets).
sicH
HELP GOTT 1 int. God zegene u!
"-SHELFER, m. supHELFER, m. helper ; diaken, m.
poost; beulsknecht ; medepligtige, M.
HELL, a. licht ; klaar; fig. helder. "-DUNKEL, a. et n.
licht en schaduw.
HELLE, f. licht, o. helderheid, klaarheid. v .; fig. daglicht, o.
HELLEBARDE, f. hellebaard, m.*...IRER,m.hellebaardier,m.
HELLEN, va. lichter maken, verhelderen, ophelderen.
HELLER, M. helper, halve penning, M.
HELLGRAU, a. licht-grijs. "...GRiiN, n. licht-groen.
HELLIGKEIT, f. helderheid, klaarheid, v.
HELLROTH, a. licht-rood. "...SICHTIG, a. helderziende,
,verstandig. -KEIT, I'. doorzigt, verstand, o.
HELM, m. helm, m.; stolp (van een distilleerketel), v.;
steel (eener bijl), M. * -DACH, n. koepeldak, o. * -DECKE, f. (114) loofwerk rondom een wapen, o.
HELMEN, va. met eenen helm voorzien ; eenen steel aan
eene bijl waken.
HELMSTOCK, m. (126) helmstok, In. * ... STUTZ, M. vederbos,
m. pluim, v. * ... TAUBE, f. schildduif, v.
HEMD, n. hemd, o. "-CHEN, 11. halfhemd, o. "-KNOPF,
M. hemdknoop, M.
HEMMEN, va. tegen - , terug - , wederhouden, stuiten, strewmen, beletten, staken; spaken in een wiel zetten; fig.
matigen, doen ophouden. * -D, a. beteugelend.
HEMMKETTE, f. *...scHux, m. spanketting,v. trekker, no.
HEMMUNG, f. stalling, stremming , v. oponthoud, beletsel, 0.
HENGST, M. hengst, springhengst, no.
HENKEL, M. hengel, m. oor, oortje, handvat, O. "-KORB,
m. hengelmand, v. *--N, va. met hengsels voorzien.
*
"-NAFF, m. nap -, kom met ooren, v. -TOFF, in. pot
met ooren, m.
HENKEN, va. hangen, ophangen.
HENKER, no. beul, scherpregter, m.; das dish der - ! dat
u de drommel hale ! * - INN, f. beulsvrouw, v. " - MAHL,
n. galgemaal, a. * - SKNECHT, M. beulsknecht, M.
HENNE, f. hen, kip, v.
HER, adv. hier, hierheen, herwaarts.
HREN, va.
HERAB, adv. naar beneden. * - BRINGEN,
naar beneden brengen, afvoeren. "-FAHREN, * - GEHEN,
* - KOMMEN, Va. " - NEHMEN, " - LASSEN, va. * - STEIGEN,

vn. naar beneden komen, - brengen, - laten, nederlaten.
* -FLIESSEN, * -RINNEN, vn. afvloeijen, a/druipen.
* -HELFEN, va. naar beneden helpen. "-HoLEN,va. afhalen. " - LASSEN (SIGH), vrf. zich vernederen, - verwaardigen. " - LASSUNG, f. vernedering, inschikkelijkheid,
v. * - ROLLEN, * - WaLZEN, Va. naar beneden rotten, - werken. * - SCHIFFEN, va. (de rivier) afwaarts ?wren. * - SEHEN, vs. nederzien. * - SETZ EN, ^ - WaRDIGEN, va. vernederen, verlagen, minachten. * - SETZUNG, 1. achteruitzetting, vernedering, v. * - STORZEN, va. et n. naar beneden storten, - vallen, nederstorten.
HERAN, adv. bij, nabij, naar toe, raider. "-,int. voorwaarts!
kona aan! "-KommEN,vn. aankomen, naderen. "-NAILEN, * - RUCKEN, vn. actnkonzen, aanrukken, naderbij
komen. * - NA HUNG, f. aannadering, v. * - SCHLEICHEN,
vn. aansluipen. "-IV ACHS EN, Va. groeijen, aan-, opgroeijen.
HERAUF, adv. op, opwaarts, naar boven. "-,
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in-, binnenbrengen, invoeren. "-DR§NGEN, va. et n. indrukken, inpersen; indringen. BICH
vrf. zich inEN, * -KOM3fEN, * -RBITEN, *-STEIGEN, * -TRETEN,
dringen. * -KoNNEN, "-MUSSEN, "-SOLLBN, "-WOLLEN,
vn. opgaan, near boven gaan, = treden, - stijgen.
vn. er in kunnen, - moeten, - willen. "-LASSEN, va.
* -WaRTS, adv. opwaarts, naar boven. * -ZIEHEN, va.
inlaten, binnenlaten. * -ZIEHEN, va. binnentrekken, aantrekken. "-ZWINGEN, va. met geweld doen ingaan.
naar boven trekken, opvoeren.
HERAUS, adv. uit, naar buiten. * -BEKOMMEN, va. teHERERZaHLEN, va. in de bijzonderheden verhalen.
HERFAHREN, Vri. et a. heenvaren, heenrijden; toegraaurugbekomen ; ontdekken, opdelven. "-BRAUSCHEN,
wen ; aanvoeren. * ...FLIESSEN, vn. vloeijen; fig. zijnen
uitborrelen; uitvaren, razen. * -BRECHEN, va. et n.
oorsprong ontleenen, ontspruiten, ontstaan. * ...FORDERN,
uitbreken, ontrukken; uitrukken, uitvallen ; uitbreken
va. opeischen, opvorderen, ontbieden,dagen."...FUHREN,
(nit eene gevangenis). * -BRINGEN, va. uitbrengen, uitva. brengen, leiden ; aanvoeren, bijbrengen.
voeren ; uitmaken, doen verdwijnen (eene vlak) ; (een
HERGANG, m. toegang, m. komst, v. ; fig. uitslag, m.
woord) uitbrengen ; (een geheim) ontsluijeren. "-BRUNGEN, va. naar buiten dringen, uitduwen. -FAHREN,
HERGEBEN, va. geven, aan de hand geven, bezorgen, leveren.
vn. uitgaan, vertrekken; uitvaren, uitvallen; ontsnap- HERGEHEN, vn. komen, naderen; fig. gaan, zich begeven,
pen. * -FINDEN (sIcH), vrf. eenen uitweg vinden, zich
loopen ; geschieden, voorvallen, gebeuren, toegaan; op
er door helpers. "-FORDERN, va. terugvorderen; uitiets
eene zekere wijze gekleed gaan ; fiber etwas
dagen. "-FaHREN, va. naar buiten brengen, uitgeleiden.
to boven komen; fiber einen -, over iemand spreken.
"-GABE, f. urtgaaf, uitgave (van een boek), v. * -GEHERHALTEN, va. toereiken, aanbieden;
intissen, verBEN, va. uitgeven, uitleveren, afgeven; teruggeven;
dragen, dulden, uitstaan, ondergaan. * ...HOLEN; va.
halen, bijbrengen. * ...HOREN, va. hooren naar.
uitgeven, in het licht geven. * -GEBER, M. uitgever, M.
* -GEHEN, vn. uitgaan. * -FAHREN, vn. uitrijden. * -KOMMEN, vn. aankomen, naderen, afkomen; fig. komen,
MEN, vn. uitkomen (in alle beteekenissen) ; bekend
ontspruiten, afkomen, afkomstig zijn.
n. komst, aanopenbaar worden. "-LASSEN (Keil), vrf. zich uitnadering, v. ; oorsprong, m. geboorte, afkomst ; gewoonte,
laten, zijne gedachten zijne meening zeggen. * -REISS v. gebruik, o. * ...K6MMLICH, a. gebruikelijk, herkomstig.
EN, va. ontrukken, redden. "-SAGEN, va. uitspreken,
HERKRIECHEN, vn. aankruipen. * ...KRIEGEN, va. krijbekennen."-sucHEN, va. uitzoeken. * -WaRTS, adv. buigen, vangen, vatten ; erlangen.
tenwaarts,naar buiten. * -WOLLEN, vn. er uit willen.
HERKUNFT, f. aankomst, v. ; fig. oorsprong, m. geboorte,
* -ZIEHEN, va. et
herkomst, afkomst, v. "...LANGEN, va. aangeven, aanreiuittrekken; uitrukken.
HERBE, a. et adv. wrung, guur, straf, fel, stram, onken. * ...LAUFEN, vn. aanloopen. * ...LEITEN, va. geleiden;
vriendelijk. *-, HERBIGKEIT, f. bitterheid, ruwheid,
alleiden,(ook fig.), * ....LEITUNG, f.
guurheid, V.
"...LESEN, va. hardop lezen, voorlezen. "...LOCKEN, va.
HERBEI, adv. bij, toe, herwaarts, hierheen. *-, int. hier!
lokken, aanlokken. * ...MACHEN (slow), vrf. over iets
kom hier! * -BRINGEN, va. bijbrengen, aanvoeren.
vallen, aan het werk gaan ; tegen iemand uitvallen.
"-EILEN, * --LAUFEN, va. toesnellen, aanloopen. * -FiiHRHERRING, M. groene duif, v.
EN, va. aanvoeren, aanbrengen. * -HOLEN, va. gaan
HERMANDAD, f. broederschap, v.
halen. * -KOMMEN, *-RiiCKEN, * -TRETEN, vn. nade- HERMELRAUTE, f. roomsche kamille, V.
HERMERIN, n. hermelijn, m. hermelijnsvel, a.
ren, aanrukken, aantreden. * -LOCKEN, va. aanlokken,
HERMETISCH, a. et adv. (90) hermetisch, luchtdigt.
bekoren, innemen. * -RUFEN, va. roepen, ontbieden.
*- SCHAFFEN, va. doen komen, ontbieden ; verschaffen,
HERNACH, adv. voorts, vervolgens, daarna.
HERNEHMEN, va. nemen, krijgen, ontleenen, putten. "...NENleveren, bezorgen. * -ZIEHEN, va. aantrekken, aanlok-•
ken, overhalen.
NEN, va. opnoemen, optellen.
HERBERGE, f. herberging, v. onthaal, o. herberg, v. logeHEROISCH, a. et adv. heldhaftig, heroisch.
meat, o. * -N, va. et a. herbergen, huisvesten; gehuisHEROLD, M. heraut, wapenkoning, -voogd, oorlogsbode, m.
vest zijn.
"-SKUNST, f. wapenkunde, v. * -SSTAB, M. herautenstaf, m.
HERBESTELLEN, va. bestehen, ontbieden. * ...BETEN, va.
HERR, M. heer, meester, mijnheer, M.
brengen,
aanHERRECHNEN, Va. optellen, oprekenen. "...RECKEN,
(een gebed) opzeggen. * ...BRINGEN, va.
CHEN, va. aanreiken, aanbieden.
brengen, bijbrengen.
HERBST, M. herfst, m. najaar, o. oogst, M. *-EN, va.
HERREISE, f. terugreis, v. *-x, vn. op de terugreis zijn.
wijn oogsten, druiven inzamelen. "-LicH, a. aan den
HERRENDIENST, m. heerendienst, v. *...HAus,n. heerenhuis, o. * ...HUTER, M. pl. hernhutters, moravische broeherfst eigen. * -LING, in. lam -, kalf in den herfst
geboren, o. * -MONAT, m. September, in. Herfstmaand, v.
ders,m. My. * ...KRANKHEIT, f. jicht, v. podagra,poot* -SCHEIN, M. nieuwe maan in September, v. ; (101)
je, O. "...LEBEN, D. heerenleven, o. "...Los, a. heerloos,
herfststand, M. * -WETTER, n. herfstweder, O. *-ZEIT,
zonder dienst. * ...SITZ, hi. residentie; hoofdplaats, v.
f. hcrfsttijd, m. najaar, o. oogsttijd, m.
"...TAFEL, f. heerentatel, v. * ...WEIN, M. heerenwijn, M.
HERD, f. haard, vuurhaard,m. haard-, vuurstede ; stookHERRISCH, HERRIG, a. et adv. meesterachtig, gebiedend,
plaats (eener smederij) ; (90) kapel, v. smeltkroes, m.
op een gebiedenden meesterachtigen toon.
*-AscHE, f. haardasch, v.
HERRLICH, a. et adv. heerlijk ; prachtig, schoon, nitHERDE, f. kudde, drift, v. ."--NWEISE, adv. bij kudden,
muntend, voortre/felijk, deftig, grootsch. "-KEIT, f.
heerlijkheid ; glorie, v. roem, m. pracht, uitstekendbij troepen.
HERDGELD, n. haardstedengeld, o. * ...PLATTE, f. vuurheid, voortreffelijkheid; (titel) Heerlijkheid, v.
m. haardstedengeld, HERRSCHAFT, f. heerschappij, magt, v. gebied, grondgeplant, v. "...STEUER, f.
O. belasting op de schoorsteenen, v.
bied, o. ; heerlijkheid, v. ; de heer en de vrouw des
huizes, m. v. heerschap; familie van een groot heer,
HEREILEN, vn. ergens heensnellen.
HEREIN, adv. binnen, in, binnentvaarts. *-, int. binnen!
v.; die - haben, het gebied voeren. * -Lica, a. et adv.
den vorst of heer toekomende, als een groot heer.
* - BRECHBN, vn. inbreken, inrukken. * -BRINGEN, va.
op naar boven * -BRINGEN, va. naar boven brengen,
doen stijgen. "-FAHREN, va. (de rivier) opvaren. "-GBH-
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vn. et a. heerschen, beheerschen, besturen,
regeren; fig. in zwang zijn. * -D, a. heerschend, regerend. * ...ER, M. -INN, f. heerscher, gebteder, regeerder; despoot, tiran, dwingeland, m. ; heerscheres, gebiedster, v. * ...GEIST, tn. "...sucHT, f. heerschzucht, v.
'...StiCHTIG, a. et adv. hcerschzuchtiq.
HERRiiHREN, vn. voortkomen, ontstaan, ontspruiten.
....SAGEN, va. opzeggen, voordragen.
"...SAGUNG, f.
opzegging, voordragt, v. "...SCHAFFEN, va. doen komen,
verschaffen. "...SCHIESSEN, va. hierheen schieten ; fig.
(geld) voorschieten ; toeschieten, toeloopen. * ...SCHLAGEN,
vn. toeslaan, eenen slag toebrengen. "...SCHLEICHEN,
vn.
vrf. sluipen, kruipen.
* ...SCHLEIFEN,
* ...SCHLEPFEN, va. slepen. "...SCHREIBEN, va. schriftelijk ontbieden. * ...SEIN, vn. geboortig
afkomstig
zijn van. * ...SITZEN, vn. SICH
vrf. zitten, gaan
zitten, aanzitten. * ...STAMMEN, vn. afstammen, afkomen. -D, a. afstammend, afkomstig, geboortig, ontspruitend. * ...STAMMUNG, f. afstanzming, afkomst ;
woordafleiding, v. "...STELLEN, va. stellen, plaatsen,
zetten ; fig. herstellen, verbeteren.
* ...STELLUNG, f.
herstelling, beterschap, v. * ...STRICH, M. terugkomst van
de trekvogelen, v. * ...STURZEN, Va. overvqllen ; fiber
jemand
iemand onverhoeds aanvallen. * ...TRAGEN,
va. aanbrengen. * ...TRETEN, vn. aantreden, aannaderen.
HERUBER, adv. aan dezen kant, aan deze zijde.
HERUM, adv. rondom, om, omheen, in het rood ; anenthalben
daar omstreeks,
aan alle kanten; da
in den omtrek;, rand
rondom. * -BALGEN (SICH), vrf.
handgemeen zijn, plukharen. "-DREHEN, vn. SICH
vrf. draaijen, ronddraaijen, zich omdraaijen, wenden.
* -FAHREN, vn. rondrijden. * -FLATTERN, vn. rondfladderen, heen en seeder vliegen. * -FiiHREN, va. rondleiden, rondvoeren. * -GEBEN, va. rondgeven, uitdeelen.
* -GEHEN, vn. rondgaan, wandelen; rondsluipen, drentelen, drptaijen; das geht mir ins Kopfe herum, dat rijdt
mij door het hoofd. * -IRREN, vn. rondzwerven, omzwerven. * -LAUFEN, vn. rondloopen, rondzwerven, rendslenteren. * -L5UFER, m. rondlooper, omzwerver, landlooper, rn. * -REISEN, vn. rondreizen. * -SCHLAG EN
(SICH), vrf. vechten. * -SPAZIEREN, vn. rondwandelen.
*- STELLEN, * -SETZEN,va. rondom plaatsen. * -STREICHEN, * -STREIFEN, vn. rondzwerven. * -SUCHEN , va.
rondzoeken, overal zoeken. * -WICKELN, va. inwikkelen.
* -ZAUSEN, va. schudden. * -ZIEHEN, vn. rondtrekken,
rondreizen.
IIERUNTER, adv. onder, neder, naar beneden ;
von oben
-, van boven naar beneden. * -BRINGEN, va. afbrengen,
naar beneden brengen; fig. bederven, te onder brengen, den
ondergong berokkenen, verarmen, arm nzaken. " - FA HRHERRSCHEIC,

EN, * - GEHEN,

* - LASSEN, " - NEHMEN,

* - STEIGEN,

vn. et a. naar beneden gaan, dales, afstijgen, aflaten,
listen zakken.
AUEN, va. nederhakken, nee•sabelen. * - KOMMEN, vn. naar beneden komen; fig. dalen, vervallen, in verval geraken, in minachting komen.
* - MACHEN, va. losmaken, uitmaken ; fig. beleedigen, berispen. * - SCHLAGEN, va. nederslaan, omverhalen.
* - STOSSEN, va. nederstooten. x - STURZEN, va. none beneden storten, nederstorten. * - WaRTS, adv. naar beneden, benedenwactits, afwaarts.
HERVOR, adv. nit, buiten, voor, naar voren. * - BLICK EN,
vn. schijnen, te voorschijn komen, zich vertoonen.
* - BRINGEN, va. voortbrengen; fig. veroorzaken, voorstellen : vooru itzet ten ; nitspreken. * - BRINGER, ni. voortbrenger, m. * - GEH EN, * - KOMMEN, * - TRETEN, vn.
uitkomen, te voorschijn komen, voortkomen, " - .IcEIX EN,

vn. ontkiemen, uitbotten. * -RAGEN, vn. aids verhe ffen ;
overtreffen, uitsteken. -HEIT, f. overwigt, o. meerderheid, v., *-STECHBN, vn. uitsteken; fig. schijnen, uitsteken, uitblinken. * -STEHEN, vrr. vooruitkomen, uitsteken. * -STOSSEN, va. vooruitduwen. * -THUN (SICH),
vrf. uitsteken, nitmunten, zich onderscheiden.
TEN, vs. verschijnen, te voorschijn treden. *-ZIEHRN,
va. te voorschijn halen, voorbrengen, voortrekken.
HERWaRTS, adv. herwaarts, hierheen.
HERWEG, M. terugweg, weg haiswaarts, m.
va. hierheen wijzen. * ...WERFEN, va. hierheen werpen.
HERZ, n. hart, a. ; moed, m. "-ADER, f. hartader, groote
slagader, v.
HERZaHLEN, va. tellen, optellen, opsommen; opnoemen.
HERZBEKLEMMUNG, f. benaauwdheid beklemdheid des
harten, v. * ...BESCHWERUNG, f. misselijklteid, V. * ...BEUTEL, m. * ...FELL, 11. (74) hartvlies, 0. * ...BLATT, n.
(74) borstbeen, O. * ... BRECHEND, a. hartverscheurend,
zielroerend. * ...DRaCKEN, n. hartebeklemming, v.
HERZ ELEID, n. hartzeer, verdriet, Teed, O.
IIERZEN, va. omhelzen, omarmen, kussen.
HERZ ENSANGST, f. benaauwdheid, v. angst, M. * ...ERGIESSUNG, f. uitboezeming uitstorting des harten, v.
* ...FREUND, rn. boezemvriend, M. * ...GRUND, M. grond
des harten, M. * ... KUNDIGER, m. beproever kenner
doorgronder des harten, M. * ...LUST, "...WONNE, f. lust
des harten, hartelust, 111.
IIERZERFREUEND, a. hartverkwikkend. *...ERHEBEND,
hartverhe/fend. * ...GESPANN, n. (dd) hartepijn, v. brand
des harten, m. "...GRUBB, f. holte der mactg, v. * ...HAFT,
a. et adv. moedig, manmoedig, manhaflig, kloekmoedig.
- IGKEIT, f. moed, m. dapperheid, manhaftigheid, v.
IIERZIEHEN, va. aantrekken. "-, vn. zich nederzetten,
zich vestigen, komen wonen.
HERZIG, a. lief, bekoorlijk ; dierbaar; innig.
HERZINNIG, * ...INNIGLICH, a. et adv. hartelijk, nit den
grond des harten. * ...K AMMER, f. (74) hartkamer,
V. * ...KIRSCHE, f. (53) spaansche brick, V. * ...KLAPPE,
f. (74) klapvlies des harten, O. * ... KLEE, M. (53) zinc
klaver, m. * ...KLOPFEN, 11. hartk/Opping, V. k ...LaPPCHEN, "...OHREN, 11. pl. hartooren, 0.
HERZLICH, a. et adv. hartelijk; van harte; - gern, van
harte
hartelijk gaarne. * - KEIT, f. hartelijkheid, v.
*...Los, a. et adv. vreesachtig, lafhartig. * ...NAGEND,
a. grievend.
HERZOG, M. * - INN, f. hertog, m. hertogin, v. * - Licx, a.
hertogelijk. * - THUM, 11. hertogdom, o.
HERZSCHIACHTIG, a. (lid) kortademig, dampig. * - KEIT,
f. kortademigheid, v. * ...STURKEND, a. harsterkend,
verkwikkend. "...STURKUNG, f. hartsterking,v."...sToss,
m. genadeslag, m.
HERZU, adv. naar toe, bij.
HERZWUR:11, m. worm in het hartvlies, m.; uitwas aan
het hart, o. * ... WEII, a. hartpijn,,v.
HETZE, f. lange
groote jagt, v. ' - N, va. jagen; hitsen, aanhitsen ; an einander - , fig. tegen elkander aanhitsen, in het harms jctgen.
1-1ETzlluND, m. jagthond, wildhond, m. "...JAGD, f. lange
jagt, v. "...PEITSCHE, f. jagtzweep, v. * ...STRICK, tn.
koppeltouw, o. -riezn, M. * ...ZEIT, f. jarittijd: rn.
HEU, n. hooi o.;
machen, hooijen. * -BAUM, 03(9
h00i1, 00/11, rn. '-BINDER, M. bosselenbinder, m. * -B0DEN, tn. hooizolder, m. *-BLIND, n. bos hooi, tn.
n. (74) strottenhoofdlelletje, O.
HEUCHELEI, f. huichelarij, schijnheiligheid, geveinsdheid,
y,
vn. huichelen, veinzen. "...LER, m. huiche-

HIM.
laar, veinzer, schijnheilige, m. * ...LERINN, f. kwezel,
huichelaarster, v. * ...LBRISCH, a. et adv. geveinsd,
valsch,
HEUER, f. huur, v. loon, huurloon, o. *-, adv. dit jaar.
* -IG, a. van dit jaar.
HEUERNTE, f. hooioogst, -tijd, M. " •..GABEL, f. hooivork, V.
HEULEN, vn. huilen.
HEUMACHEN, n. het hooijen. * ...MACHER, M. hooijer, m.
*...m5H.ER, tn. maaijer, m. * ...MONAT, M. Hooimaand,
maand Julij, v. * ...RECHEN, M. hooihark, v. * ...SAMEN, M. hooizaad, O. * ...SCHOBER, m. rntjt, v. hooistapel, m. * ...SCHOPPEN, m. hoyiberg, m. -schuur, v.
"...SCHRECKE, f. sprinkhaan, m.
IfEuTE, adv. heden, van daag. * ....TIG, a. et adv. van
heden, hedendaagsch, nieuwerwetsch ; tegenwoordig.
HEUVOGEL, m. bijenwolf, m. * ...WAGEN, m. hooiwagen,m.
HEXAMETER, M. (19) hexameter, m. zesvoetig vers, o.
HEXE, f. heks, tooverheks, -kol, v. * -N, vn. heksen, tooveren.
DEXENBUCH, 11. tooverboek,
o.
n. gewaande
bijeenkomst der heksen, .v. * ...GESCHICHTE, f. toovergeschiedenis, v. heksensprookje, O. "...MaNNCHEN, O.
(53) alruin, M. "...MEISTER, M. heksennzeester, toovenaar, m. * ...PROCESS, in. heksenproces, 0. * ...SEGEN, m.
bezwering, betoovering, v. * ...TANZ, m. heksendans, M.
HEXEREI, f. hekserij, tooverij, betoovering, v.
HIVE, m. houw, slag, m.; verwonding ; yelling (van hoot),
V. ; einen - haben, to diep in het glaasje hebben gekeken.
IIIEBEI, adv. hierbij. * ...DURCH, adv. hierdoor.
HIEBER, m. slagzwaard, O. * ...IG, a. to vellen.
MET', '-STOSS, M. (4-1) jagtgeschreeuw, O. * --HORN, n.
jagthuorn, m.
IIIENIEDEN, adv. hier heneden, hier op aarde, hieronder.
HIENZ, rn. kat, poes, v.
HIER, adv. hier, hier ter plaatse. * - AN, adv. hieraan,
hierin. * - AUF, adv. hierop, daarna, vervolgens. * - AUS,
adv. hieruit, daaruit. " - BEI, adv. hierbij. daarbij, hiernevens, tevens. * - BEVOR, adv. hiervoor, daarvoor, bevorens. * - DURCH, adv. hierdoor, daardoor. * - EIN, adv.
hierin, hierbinnen.
adv. hierom, in stede hiervan, hiervoor. " - GEGEN, adv. hiertegen. * - HER, adv. hierheen, hier ; bis - , tot hiertoe, tot dus verre. * - HERWaRTS,
adv. herwaarts, hierheen. * - HIN, adv. hierheen, hier,
herwaarts. " - IN, adv. hierin, daarin, hier. * - LaNDISCH,
a. van bier geboortig. " - MIT, adv. hiermede, daarmede,
hiernevens. * - NACH, adv. daarna, hierna. * - NliCHST,
adv. hierbij, hiernaast ; daarbij,daarenboven.* - NEBEN,
adv. hiernaast, hierbij, hiernevens. " - SEIN, n. tegenwoordigheid, v. aanzijn, o. * - iiBER, adv. hierom,daarom. * -UNTEN, adv. hier beneden. "-UNTER, adv. hieronder, daaronder. * -VON, adv. hiervan, daarvan. * -WEGEN,
adv. hierom, om deze reden. "-WIDER, adv. hiertegen.
* - zu, adv. hiertoe, hierbij. * - ZWISCHEN, adv. hiertusschen.
HIESIG, a. van doze plaats, van bier.
HIMBEERE, f. framboos, v.
HIMBEERSAFT, M. frambozennat, o. -stroop, v .* -STRAUCH,
m. frambozenstruik, M.
HIMMEL, m. hemel; fig. kernel, m. paradijs ; verhemelte,
o. troonhemel, m. * -AN, * -WaRTS, adv. hemelwaarts.
* -BETT, n. bed met eenen hemel, O. *--BLAU, a. et n.
hemelsblaauw. * - BROT, n. manna, v. brood des hemels, O.
* -FAHRT (CHRISTI), f. hemelvaart (van Christus), v.
*-FAHRT (MARIO, f. hemelvaart (van Maria), v.
*- F.AHRTSFEST, 11. *-FAHRTSTAG, m. hemelvaartsfeest,
o. -dog, M. * —HOCH, a. hemelhoog; - bitten, bezweren, smeeken.
HIMMELN, vn. fig. sterven, hemelen,
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HIMMELREICH, n. hemelrijk, koningrijk der hemelen, o.
HIMMELBESCHREIBUNG,f. hemelbeschrijving,v. * ...BRAUT,
f. non, v. * ...BREITE, f. (1) hemelsbreedte, v.
HIMMELSCHREIEND, a. hemeltergend, ongehoord.
HIMMELSFESTE, f. firmament, uitopansel, o. "...GEGEND,
f. * ...STRICH, m. hemelstreek, luchtstreek, v. klimaat,
O. * ...KARTS, f. hemelkaart, v. * ...KoRPER, M. hernel-

ligchaam, o. *...KuaEL, f. hemelkloot, -bol, m. -globe,
v. * ...LICHT, n. hemellicht, o. ster, v.
f. he• mellueht, v. ether, in. * ...PUNKT, n. toppunt, zenith, O.
* ...SCHLOSSEL, m. (53) sleutelbloem, v. "...SPEISE, f.
ambrosia, godenspijs, v. * ...TRANK, m. nektar, kruidenwijn, M. * ...wAGEN, M. (10I) de groote beer, m.
* ...SVEG, m. weg ten hemel, m. * ...ZEICHEN, n. teeken
van den dierenriern, hemelteeken, o. "...ZIEGE, f. wagenman (noordelijk sterrebeeld), M.
HIMMELWaRTS, adv. hemeltvaarts, ten kernel. *...WELT ,
a. hemelsbreed, zeer ver, zeer groot. .
IlimmLiscH, a. hemelsch, etherisch.
IIIMTEN, en. vierde van een schepel, o.
HIN, adv. keen, henen, daar, naar; fig. weg, verloren.
gebroken, versleten, flood ; - und her, - und vv leder,
bier en daar, been en weder, nu en don.
HINAB, adv. heneden, naar beneden. * --FAHRT, * -STEIGUNG, f. afdaling, v. * - WaRTS, adv. afwaarts, afdalend, benedenwaarts.
HINAN, HINAUF, adv. boven, naar boron, op.
HINAUFFAHREN,
GEN,

* ...SCHAFFEN, * ...BRINGEN, * ...TRA-

va. et n. stijgen, bestijgen, opstijJen,
naar boven gaan. *...WARTS, adv. naar boven, boven-,
opwaarts.
IIINAUS, adv. nit, buiten, naar buiten; Torn - , naar
voren uit ; hinten - , van achteren, achterwaarts. * - BEGEBEN (SICH 1, vrf. * - GEHEN, vn. uitgaan, naar buiten gaan. * - wilwrs, adv. buitenwaarts, naar buiten.
HINBEGEBEN (sicH),vrEzichbegeven,heengaan.*...BLITTEN,
vn. sterven, doodbloeden. * ...BRINGEN, va. weg h eenbrengen ; fig. (den tijd) doorbrengen. "...DENKEN, on. ergens
aan denken.
HINDERLICH, a.hinderlijk, belettend, tegen. * ...DERN,Va.hinderen, verhinderen, beletten, tepenhouden, dwarsboomen,
tegenstreven.*...DERNISS,n. * ...DERUNG, f. hindernis, verhindering, v. beletsel, o. hinderpaal, m. tegenkanting, V.
HINDEUTEN, va. zinspelen (op jets).
HINDINN, f. hinde, v. wijfje van een hert, O.
HINDRANG, M. aandrang, M. * ...DRaNGEN, va. heendringen, toeduwen. SICH
vrf. zich indringen, doordringen ; zich inlaten met.
HINDURCH, adv. door, doorheen.
vn. verlof
hebben.
HINEIN, adv. in, binnen, naar binnen. * - , int. binnen!
in den Tag - , onbezonnen, zonder nadenken. * -BRINGEN, " - SCHAFFEN, va. binnen brengen, doen ingaan,
invoeren. * - DRINGEN, va. indringen. * - FALLEN, vn.
invallen, binnenvallen. * - GEHEN, "-KOMMEN, * -TRE TEN, vn. ingaan, binnnenkomen, binnentreden. * --GERATHEN, vn. (ergens) in gerake.n. * -SCHLAGEN,
* -STECKEN, va. inslaan, insteken. * -WARTS, adv. binnenwaarts, naar binnen.
HINFAHREN, va. wegbrengen, wegvoeren. *-, vn. vertrekken, wegrijden, heengaan; fig. sterven, overlijden.
* ...FAHRT, f. vertrek, o. afreis, v. ; fig. dood, rn. orerlijvn. vervallen, vergaan. "...FaLLIG, a.
den, O.
vervallend, zwak, bouwvallig ; vergankelijk.
f.
verval, o. bouwvalligheid, v. "...FLIEHEN, vn. rlugten,
heenvlugten. "
adv, voortaan, in den
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vervolge. *...Pu HREN, va. wegvoeren. * ...F6HRUNG, f.
geleide, o. begeleiding, v. * ...GANG, m. vertrek, het
-heengaan; fig. dood, m. overlijden, o. * ...GEBEN, va.
weggeven, verlaten, overlaten. * ...GEBUNG, f. verlating,
v. afstand, m. "...GEGEN, c. daarentegen, integendeel.
"...GEHEN, vn. gaan, heen-, weggaan, vertrekken ; fig.
voorbijgaan, verloopen ; sterven ; etwas - lassen, iets
onopgemerkt laten voorbijgaan. * ...GELANGEN, vn. aankomen, geraken. * ...GERATHEN, vn. vallen in, geraken
in. x ...GIESSEN, va. uitstorten. * ...HALTEN, va. toereiken ; met eene ijdele hoop vleijen. "...HUNGEN, va.
aanhangen ; - lassen, veronachtzamen. "...HELFEN, va.
voorthelpen. SICH vrf. zzch behelpen. * ...HOLEN, va.
halen, afhalen. * ...JAGEN, va. voortjagen.
HINTEN, vn. hinken, mank gaan, (ook fig.). * -D, a. hinkend, mank,kreupel.
HINKEHREN, va. heenwenden; bijvegen. "...KNIEN, vn.
nederknielen. * ...KOMMEN, vn. heenkomen, komen, aankomen; fig. worden. "...KRUNKELN, vn. kwijnen, sukkelen. * ...LANGEN, va. heenreiken, toereiken.
vn.
reiken tot ; fig. toereiken, voldoende zijn. *...L5NGLicH,
a. et adv. genoegzaam, toereikend, voldoende ; genoeg.
-KEIT, f. genoegzaamheid, v. * ...LASSEN, va. laten
gaan, toelaten. * ...LAUFEN, vn. naar toeloopen, heenloopen. * ...LEBEN, vn. sorglos
zorgeloos -, bij den dog
leven. * ...LEBEN, va. nederleggen. SICH
vrf. zich
nederleggen, - nedervlijen. * ...LEHNEN, va. aanleunen.
"...LEITEN, va. heenleiden. * ...MACHEN (SICH), vrf.
zich begeven naar. * ...NEHMEN, va. wegnemen, niedenemen.
HINNEN, VON HINNEN, adv. van hier, weg.
HINREICHEN, va. aanreiken; aanbieden. *-, vn. genoegzaam zijn. * •D, a. et adv. toereikend, voldoende, genoegzaam, genoeg. * ...REISE, f. afreis, v. vertrek, o.
* ...REISEN, vn. afreizen, vertrekken, de rein aannemen. "...REISSEN, va. medeslepen, wegvoeren, wegrukken, onttrekken ; fig. innemen, betooveren. *.. RICHTEN,
va. rigten ; fig. ter dood brengen, regten; bederven ;
slijten, vernielen. "...ROCKEN, va. et n. aanrukken.
* ...SCHAFFEN, va. overbrengen. * ...SCHICKEN, * ...SENDEN, va. zenden, of-, verzenden. * ...SCHIESSEN, va.
schieten naar.
vn. toesnellen, toeschieten. "...SCHIFFEN, vn. heenvaren, wegzeilen ; am Ufer
langs de
knot varen, tangs den never zeilen. * ...SCHLAGEN, va.
heenslaan, wenden.
vn. nedervallen. * ...SCHLEICHEN,
vn. SICH
vrf. sluipen, heensluipen, insluipen.
* ...SCHLEIFEN,"...SCHLEPFEN,va. wegslepen.*...SCHLEUDERN, va. wegslingeren. * ...SCHLOPFEN, vn. fiber etwas -, ligtelijk over iets heenstappen. * ...SCHREIBEN, va. nederschrijven, schrijven aan. * ...SCHwiNDEN,
vn. verdwijnen. * ...SEGELN, vs. l ungs de kust) zeilen.
* ...SEHEN, vn. zien -, de oogen wenden naar. *...SENDEN, va. zenden, verzenden, afvaardigen. * ...SETzEN,
va. nederzetten, stellen, plaatsen ; gevangen zetten,
* ...SIGHT, f. aanzien, opzigt, o. ; in - auf, hinsichtlich, met opzigt tot, ten aanzien van. * ...SINKEN, vn.
wegvallen, nederzinken ; dood vallen. * ...STELLEN, va.
stellen, plaatsen, daarstellen. * ...STERBEN, vn. wegstervon, wegkwijnen, verkwijnen. * ...STRECKEN, va. toerei ken,
reiken ; ontverwerpen, vellen. SICH vrf. zich uitstrekken. "...STREICHEN, va. at n. wrijven; strekken
naar ; voorbijgaan, -snellen. * .„STilltZEN, va. nederstollen, vallen ; instorten.
HINTAN, (HINTEN AN), adv. achter, achteraan. * - SETZEN, va.
achternitzetten, reronachtzameiz, rerachten.
"-SETZUNG, f. achteruitzetting, veronachtzaming, verse/ding, minachting ; voorbijziening, v,

tastende voortloopen.
HINTEN, adv. achter, achteraan; - durch, - her, - nach,
weg, achter door, na, achteraan, naderhand.
HINTER, pr. achter, na. "-, adv. achter, beneden ;
ander, achter elkander, vervolgens, achtervolgens.
n. achterpoot, in. -been, o. * -BLEICKE , f. bit, v.
BEN, vn. achterblijven, geene plaats -, geenen voortgang
hebben. "-BLIEBENEN (DIE), pl. de overblijvenden, de
overlevenden, mv. *-BRINGEN, va. melden, berigten,
doen weten, verwittigen; inslikken. * - BUG, m. achterschenkel, m. * -CASTELL, n. (126) halfdek, O. "-DREIN,
adv. achteraan, achterna.
HINTERS, HINTERSTE, a. achterste, laatste, later. "-,
m. achterste, o. bitten, v. my.
HINTEREISEN, n. achterhoef (eons paards), m.
GEL, ns. achtervleugel, m. * ...FUSS, m. achtervoet, -poot,
m. * ...GEBUUDB, n achtergebouw, o. * ...GEHaSE,n. achterste deelen van een hags, o. my. * ...GEHEN, va. bedriegen, bedotten, misleiden, to leer stellen, opligten,
verschalken, om den tuin leiden. * ...GESTELL, n, achterstel van een rijtuig, O. "...GRUND, M. achtergrond,
m. "...HAAR, n. nek-, achterhaar, o. * ...HALT, m. hinderlaag, v. * ...HAND, f. achterhand ; (ook 46), v.
* ...HAUPT, n. achterhoofd, O. * ...HAUS, n. achterhuis,
o. * ...H0F, m, achterplaats, v. * ...KAMMER, f. achterkamer, v. "...REULE, f. achterschenkel, m. * ...LADE, f.
in bewaring gegeven onderpand, O. * ...LASSEN, va. achterlaten, nalaten; doen weten. -SCHAFT, f. nalatenschap, erfenis, v. "...L5STIG, a. (126) to veel van achteren geladen. * ... LAUF, In. (44) achterpoot (eons herten),
m. * ...LEDER, n. (93) hielstuk, O. * ...LEBEN, va. nederleggen, in bewaring geven. * ...LEGUNG, f. nederlegging,
v. ; vertrouzvd good, o. * ...LIST, f. list, misleiding, v.
bedrog, o. schelmerij, verschalking, kunstgreep, listigheid, v. -IG, a. at adv. listig, arglistig, bedriegelijk, geslepen, verraderlijk; op eene listige wijze. * ...MANN,
m. (68) laatste man in het gelid, hoeksluiter, m.
* ...MAST, m. (126) bezaansmast,m. * ...RtiCKS, adv. van
achteren, achterwaarts ; - gehen, achterwaarts loopen.
* ...SASS, m. vassaal; Landman, opgezetene, m. * ...SATz,
in. sluitrede, v. * ...SITZ, m. achterzitting (in een
rijtuig),v. * ...STEVEN, rn. (126) achtersteven, rn. "...STUBE, f. achterkanzer, v. * ...STIICK, * ...THEIL, n. achterstuk, -deel, achterste, o. staart,m. * ...TREFFEN, n. (68)
achterhoede, f. "...TREIBEN, va. (eene zaak) verhinderen,
afbreken. * ...TREIBuNG, f. verhindering, v. beletsel, o.
"...VERD ECK, O. ( 126) halfdek,achtervinkenet,o. "...VIERTEL, o. achterkwartier, -stuk (van cozen os), o. ; schapenbout, rn. *...waRTs, adv. achterwaarts.
HINTHuN, va. ergens brengen, - stellen. * ...TRAGEN, va.
wegdragen. "...TREIBEN, vs. been-, verdrijven ; voortdrijven. * ...TRETEN, vn. toetreden, to voorschijn treden,
den voet zetten.
HINTRITT, ni. dood, m. overlijden, verscheiden, o.
HINUBER, adv. voorbij, aan den anderenkant, bovendien,
behalve. "-BRINGEN, 5 -FAHREN, vs. overbrengen, -voeren. * - GEHEN, " - KOMMEN, vn. overgaan,-steken.*-WERFEN, va. overheen teerpen. "-ZIEHEN, va. overtrehken.
HINUNTER, * - wiiRTS, adv. onder, van boron naar honeden, benedenzvaarts, beneden.
HINwEG, rn. weg naar, ns. * - , adv. weg, voort, achteruit.
' - ! int. moil! weg ! weg van hier ! nit den zveg ! paka weg!
HINwEIsEN, vs. wijzen, verwijzen. * ...wENDEN, va. heen
wenden, - keeren. SICH
vrf. zich wenden naar ; fig.
toevlugt nenzen tot. * ...WERFEN, Va. been 'werpen.
ligt over its heenstarSCHEN, vn. leicht iiber etwas
HINTAPPEN, vn.

IIIS.
pen. "...WOLLEN, vn. naar toe willen; fig. jets beoogen. "...WURF,m. worp, m. "...ZIEHEN, va. et n. heen
trekken, vertrekken; ergens gaan wonen. "...zIELEN,
vn. ten doel hebben, mikken.
HiNzu, adv. toe, bij. "-EILEN, vn. toeschieten, toesnellen.
* -FilGEN, *-LEGEN, x-SETZEN, *-THUN, va. bijvoegen,
toevoegen. "-FaGUNG, f. bij-, toevoeging, v. "-FiIHREN,
va. toevoeren.
HINZUG, m. vertrek, o. togt, m.; afreis; verhuizing, v.
HINZUGANG, m. toegang, m. aannadering, v. "...GEHEN,
vn. naderen, bijkomen. "...KOMMEN, vn. op-, bzjicomen.
"...LASSEN, va. toeluten, aannemen. "...SCHREIBEN, va.
bijschrijven. *...sETzurra, f. bijvoeging, bijzetting, v.
"...ZaHLEN, va. bijtellen, bijpassen.
HIOBSBOTE, m. fig. jobsbode, m. "...POST, f. fig. kwade
tijding, v.
HIPPE, f. snoei-, kapmes, o. ; oblie, v. ouwel, tn.
HIPPENBaCICER, m. obliebakker, tu. "...EISEN, n. wafelijzer, o.
HIRN, n. hersenen, v. mv. hersengestel, brein (ook fig.),
o. "-ARM, a. niet zeer verstandig ; ontbloot van hersenen. "-BOHRER, tn. hersenhoor,v. trepaan, m. * -BRUCH,
m. (36) hersenbreuk, v. "-GESPINNST, n. hersenschim,
gril, v. * -115UTCHEN, n. (36) hersenvlies, o. *-Los, a.
hersenloos. "-MARK, n. hersenmerg, o. k -SCHIIDEL, m.
"-SCHALE, f. hersenpan, v. hoofdschedel, m. * -SCHli-•
DELHAUT, f. (74) bekkeneelvlies, o. * -WURST, f. kleine
vleeschworst, v. * -WUTH, f. hersenwoede, dolheid, razernij, v. * -WCITHIG, a. dol, razend.
HIRSCH, in. hert, o. "-BOCK, tn. mannetje van een hert,
o. * -BRUNFT, f. ridsigheid van een hert, v. * -BRUT,
f. hertenborst, v. * -FUNGER, tn. hartsvanger, tn. jagtmes, o. "-FARBE, f. vaalroode'-, rosachtige kleur, v.
* -GALLERTE, f. hartshoorngelei, v. * -GESCHREI, n.
geschreeuw van een hert, o. "-GEWEIH, n. hartshoorn, m.
kroon, v. gewigt van een hert, o. "-GRAS, n. (53) hartshoorn, in. "-HORN, :n. hartshoorn, as. "-HUND, m.
jagthond, en. *-KaFER, * -SCHROTER, m. schalebijter,
m. "-KALB, n. jong eener hinde, o. * -KAMEEL, n.
kameelschaap in Peru, o. "-ICEULE, f. achterbout van een
hert, in.
f. hinde, v. "-LAGER, n. herten/eger ,
O. "-LEDER, n. hartsleder, O. *-GESCHWEISS, n. hertenbloed, o. * -WILDPRET, n. hertevleesch, o. "-ZIEGE,
f. antiloop, m. wilde geit, v. "-ZIEMER, m. staartstuk van een hert, o. "-RUNGE, f. (53) hartstong,
steenvareu, v. wiltkruid, o.
HIRSE, f. gierst, v. "-FORMIG, a. gierstvormig.
HIRSENDRUSE, f. huidklier, v. "...VOGEL, tn. groenvink, m.
HIRT, ni. herder ; fig. leeraar, pastoor, m.
IIIRTENBRIEF, m. herderlijke brief, m.
f.
herdersfluit, v. * ...GEDICHT, n. herderszang, fn.
* •..GOTT, m. Pan, god der herders, m. n.
koehoorn, m. "...HUND, ru. herdershond,m. "—WITTE, f.
herdershut, v. "...JUNGE, "...KNABE, m. herdersjongen,
in. "...LAGER, n. herders horde, v. * ...LEBEN, n. herdersleven, aartsvaderlijk leven, o. "...MaSSIG, a. et adv.
herderlijk, als een herder. "...SPIEL, n. herdersspel,
(snort van blijspel), o. "...STAB, m. herdersstaf ; bisschopsstaf, m. * ...TASCHE, f. herderstasch, v.
IIIRTINN, f. herdersvrouw, herderin, koeijenmeid, v.
HISSE, f. (126) takel, tn. hijschtouw, n. gangspil, v. "-N,
va. opwinden, hijschen.
IIISSTAU, n. (I26) kardeel, n. kubel, m. kabeltouw, o.
HIST6RCHEN, n. vertelseltje, o. "...TORIE, f. geschiedenis,
historie, v. "...TORiscH, a. et adv. historisch, geschiedkundig.

HOC..
HITSCHEL, m. vlier, M.
HITZBLATTER, "...BLASE, f.
HITZE, f. laitte, zonnehitte ;
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puistje, o. vurige puist, v.
vurigheid, drift, v. vuur, o.
woede, v. ; godsdienstijver, m. *-N, va. warmen, heet
maken, verhitten. "...IG, a. et adv. heet, vurig, brandend ; vurig, oploopend, driftig. "...KoPFIG, a. beet"...MoNAT, in. Julij, rn. Hooihoofdig, driftig.
mond, v.
HoBEL, in. schaaf, v. "-BANK, f. schaafbank, v. "-EISEN,
n. schaafijzer, o. "-N, va. schaven ; fig. beschaven.
"-SPAN, m. krul, v. spaander, splinter, m.
HOBOE, f. "...BOIST, m. hobo, v. ; hobospeler, hoboist, m.
HOCH, a. et adv. hoog, verheven ; fig. hoog, verheven,aanzienlijk,hooggeplaatst. * -ACHTEN,"-HALTEN, "-SCHATZEN, va. hoogachten, hoogschatten. "-ACHTBAR, a. grootachtbaar. * -ACHTUNG, *-SCHaTZUNG, f. hoogachting,
onderscheiding, v. "-ADELIG, a. hoogedel, van hoogen
adel. "-ALTAR, m. hoog-, grootaltaar, o. "-AMT, n.
hoogmis, v. "-BEGABT, a. met schoone hoedanigheden
begaafd. * -BEINIG, a. lange beenen hebbende; fig. buitensporig. *-BEntiHmT, a. zeer be•oemd, - vermaard.
* -BETAGT, a. hoog in jaren, stokoud,afgeleefd. "-BLAU,
a. hemelsblaauw. "-BOOTSMANN, m. (I26) bootsman,
m. "-BRUSTIG, a. een hooge borst hebbende. "-DEUTSCH,
a. hoogduitsch. "-EDEL, * -EDELGEBOREN, a. hoogedel,
hoogedelgeboren. "-EHRWURDIG, a. hoogeerwaardig.
* -ENTziiCKT, a. verrukt. * -ERFAHREN, a. ervaren.
"-ERHABEN, a. zeer verheven. * -FtiRSTLICH, a. grootvorstelijk, doorluchtig. * -GEBIETEND, a. hoognzogend.
* -GEBOREN, a. hooggeboren. *-GELOBT, a. gezegend.
* -GEPRIESEN, a. hooggeprezen. "-GERICHT, n. geregt,
o. ; galg, v. "-GERUCH, m. fijne reuk, tn. "-GESANG, m.
lolzang, m. "-HERZIG, a. grootmoedyg ; fig. hooghartig.
R -KLINGEND, a. hard klinkend ; fig. opzigtig, hoogdravend, snorkend. "-LAND, n. hoogland, bergland, o.
* -LaNDER, m. hooglander, bergbewoner, m.
Iiijcinic.a, adv. hoogelijk, grootelijks, hoogst.
HOCHMEISTER, in. grootmeester, m. "-THUM, n. grootmeesterschap, o. "...MUTH, tn. hoogmoed, m. hoovaardij,
v. "...MCITHIG, a. et adv. hoogmoedig, -hartig, trotsch,
hoovaardig ; trotschelijk, hoognzoediglijk. "...ROTH, a.
hoogrood. * ...SCHWANGER, a. hoogzwanger. "...SELIG, a.
fig. wijlen, zaliger.
IIOcHST, adv. zeer, hoogst ; ads -e, op het uiterste. "-ENS,
adv. hoogstens, op zijn meest genomen, naauwelijks.
HOCHSTiiMMIG, a. van een hoogen stain, hoogstammig.
"...STIFT, n. groot-kapittel van eene domkerk; aartsbisdom, hoogsticht, o.
HOCHTRABEND, a. hoogdravend, pronkerig ; gezwollen,
snorkend. "...VERRATH, m. hoogverraad, o. majesteitsschennis, v. "...VERRaTHER, m. hoogverrader, m.
"...WALD, n. bosch met hoogstammige boomen, o. "...WARTE,
f. wachttoren, m * ...WEG, m. groote weg, tn. "...WEISE,
a.hoogwijs. "...WOHLEDEL, a. hoogedel. "...WOHLEHRWoRDIG, a. hoogeerwaardig. "...wOHLGEB&REN, a. hoogwelgeboren. "...WiiRDIG, a. hoogwaardig.
HOCHzEIT, f. bruiloft, v. hoogtijd, m. huwelijk, o. echt,
m.;
machen, eene bruiloft vieren, trouwen. "-BRIEF,
m. uitnoodiging tot eene bruiloft, v. "-GAST, m. * -GUSTE, * -LEUTE, m. pl. bruiloftsgast, m. -gezelschap, o.
"-GEDICHT, n. bruiloftsgedicht, o. *-GESCHENK, n.
bruiloftsgeschenk, o. * -KLEID, n. bruiloftskleed, o.
"-LICH, a. tot eene bruiloft behoorende. "-SCHMAUS,
m. bruiloft,v. bruiloftsfeest, -maal, o. * -TAG, rn. bruiloftsdag, trouwdag, m.
HOCKS, f. school, garf, garve, v. *-x, va. aan hoopen
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zetten; op den rug dragen; op iemands rug gaan
zitten.
ROCKER, m. bult, bogchel, knobbel, M. * - ICHT, a. et adv.
ongelijk, hobbelig. " - IG, a. (22) gebogcheld, bultig ; buttig, verheven.
HODE, f. (74) teel-, zaadbal, kloot, m.
110DENBRucH,m.(361balzakbreuk,darmbreuk,v. * ... 8ACK,
In. (74) balzak, klootzak, m.
HOF, M. hof, m. plaats achter een huts, v.,; erf, o. hoeve,
hofstede, v. ; hof, paleis (eens vorsten), o. ; kring
(om de maan), m.; den - machen, zijn hof maken,
vrijen. *-ARZT, M. hofarts, m. * - AMT, R. hofanzbt, o. bediening aan het hof, v. * - BEDIENTE, no.
hofbediende, dienaar van het haf, hoflakkei, M. * - CAPELLE, f. hofkapel, v. * - CAPELLAN, in. hofkapelaan,
W. " - CAVALIER, m edelman van het hof, hoveling, no.
.116FCHEN, n. hofje, o. kleine plaats, v.
I!OFDAME, f. holdame, v. * ...DIENST, M. hofdienst ; heerendienst, v.
HOFFART, f. hoogmoed, m. hoovaardij, V. * ...uRTIG, a.
et adv. hoogmoedig, hoovaardig, trotsch, opgeblazen.
"'OFFEN, va. hopen, verwachten. * - TLICH, adv. to hopen,
in de hoop.
zwanger,
HOFFNUNG, f. hoop, verwachting, v. ; in guter
in gezegende omstandigheden. * - sLos, a. et adv. hopeloos, wanhopig; zonder hoop. *-svoLL, a. et adv. hooppot, vol vertrouwen.
HOFFRUULEIN, n. hofdame, staatsju ffer, v. * ...GEBRA UCH,
M. zeden plegtigheden -, v. gebruiken aan het hof,
o. mv. etikette, v. * ...GERICHT, n. hofgerigt, o. *...GESINDE, n. hofgezin, o. hofstoet, to. hofhouding, V. * ...GUT,
n. goed, heerlijk goed, kroonland, o. "...HALTEN, vs.
eene hofhouding voeren ; resideren. * ...HALTUNG, f. hofhouding, v. * ...HERR, M. edeinzait; landheer,hoveling,
HOFIREN, va. zijn hof maken, vleijen; zijn gevoeg does.
HOF.TaGER, In. hofjager, M. * ...KAMMER, f. financiekamer,
v. * ...RATH, Is. hofkanzer - raad, financiekamer- raad,
* ...KANZELLEI, f. hofkanselarij, v. * ...KANZLER, M.
hofkanselieron. "...KELLEREI, f. schenkkamer, v. * ...LAGER, II. verblijfplaats -, v. zetel van het hof, residentie, V. * ...LEBEN, n. hofleven, O. * ...LEUTE, pl. hoflieden;
dzeizaren van het hof, m. 111v.
HoFLICH, a. et adv. hoffelijk, beschaafd, beleefd, wellevend, voorkomend, vriendelijk,heusch; beleefdelijk, lieuschelijk. * - KEIT, f. hoffelijkheid, wellevendheid, beleefdheld, heuschheid, vriendelijkheid; gemanierdheid, v.
"...LING, in. hoveling, M.
HOFMANN, In. hoveling, M. * ...MAGD, f. dienstmaagd aan
het hof, V. * ...MANIER, f. hoorsche manieren, v. 111V.
* ...MARSCHALL, m. hofmaarschalk, M. * ...MrtSSIG, a.
et adv. hoofsch ; als een hoveling. * ...MEISTER, M. -INN,
f. hofmeester, huisbezvaarder; gouverneur; pachter,
huishoudster; gouvernante; pachtster, V. a ...MEISTEREI,
f. boerderij, pachthoeve, v. * ...MEISTERLICH, a. et adv.
als een hufm4,ster, als een gouverneur. * ...MEISTERN,
vs. beheerschen, bedillen, den nteester spelen. "...N.ARR,
HI. hofnar, ni. * ...PLATZ, * ...RAU M, M. voorhof, m. -plein,
0. * ...PREDIGER, in. hofprediker, tn. *...RATH, III. hofroad ; road van den vorst, M. * ...REITHE, * ...STUTTE,
f. hofstede, boerenwoning met al haar toebehooren, v.
"...RICHTER, M. regter aan bet hof, In. *...scHATzmEisTERon. hofschatmeester, M. * ...SCHENK, In. hot.schenker, ni. "...SCHRANZ, M. hoveling, no. *...siTTE,
f. zeden -, v. my. gebruiken aan het hof, o. me.
* ...SPRACHE, f. taal van bet hof, v. * ...STA AT, M.
hofstaat, -sleet, tn. hofhouding, V. "...STADT, f. ho fstad,
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residentie, v. * ...TAG, m. hofdag, dag van opwaehting
aan het hof; dag van heerendienst, m. * ...THOR, n.
koetspoort, V. * ...THaR, f.plaatsdeur, V. * ...TRAUER, f. hofrouw, m. * ...WESEN, n. staat m. zaken van het hof, v. mv.
HiSHE, f. hoogte, verhevenheid ; poolshoogte, breedte, v.
HOHEIT, f. verheffing, hoogte, verhevenheid ; Hoogheid
(titel), v. *-SRECHT, n. regt op de inkomsten van openstaande bisdommen ; vorstelijk voorregt, O.
HOHELIED, n. hooglied van Salomo, O.
H6HENMESSER, M. (122, 101) hoogtemeter, graadboog,
m. astrolabium, O. k ...MESSUNG, f. hoogtemeting, v.
IIOHEPRIESTER, m. hoogepriester, m. "-Lica, a. hoogepriesterlijk. *-THUM, n. hoogepriesterlijke waardigheid,v.
HottER, a. hooger, verhevener.
HOHL, a. hol, ledig. *-auGIG, a. holoogig. * - B5CKIG, a.
holwangig. * - BEIL, n. dissel, in. * - BOHRER, tn. drilijzer, o. zwikboor, v.
HoHLE,.f. holte, holligheid, v.; hol, o. knit, m. grot, spelonk, v. *-rr, va. holen, uitholen. * - NBEWOHNER, M.
grotbewoner, m.
HOHLGESCHLIFFEN, * ...RUND, a. hol geslepen, rond uitgehold. * ...HOBEL, M. holschaaf, v. * ...KEHLE, f. (13)
holligheid,. groef, v. snijwerk, o. ; halo eener zuil, tn.
* ...KLINGE, f. uitgeholde kling, v. * ...MEISSEL,
gads, v. steekbeitel, in. * ...SPIEGEL, M. holle spiegel, no.
HOHLUNDER, " - BAUM, M. vlierboom, Ill. vlier, v.; der
spanisehe
seringenboom, m. seeing, v. * - SCHWAMM,
m. (53) judasoor, O.
HOHLUNG, f. holligheid, holte, v. hol, O.
HOHLWEG, M. holle weg , no. * ...ZIEGEL, m. pan, dakpan, v.
HOHN, M. hoop, spot, schimp, smaad, M.
HoHNEN, va. honen, bespotten, beschinzpen, uitlagchen.
* ...EREI, f. boon, m. bespotting, V.
HolINGELIICHTER, * ...LaCHELN, 11. bespotting, uitjouwing, beschimping, v.
HoHNIscH, a. et adv. honend, spottend, schimpend.
HOHNLACHEN, * ...LaCHELN, vn. spottend laychen, nitlagehen, uitjouwen, meesmuilen. "...LACHER, tn. meesmailer, spotter, tn. * ...NECKEN, va. honen, bespotten,
beschimpen, den gek scheren. "...NECKEREI, f. bespottiny, beschimping, v. bijtende spot,, M.
HoKEN, va. oploopen, uildragen.
* ... KE, M.
marskrweer, opkooper, uitdrager, m. * ... KEREI, f.
"...KERKRAM, ni. uitdragerij, v. handel van een marskramer,
f. nitdraagster, opkoopster, v.
HOLD, a. genegen, goedgunstig, toegedaan, vriendschappelijk.
no. et f. vriertd, In. vriendin, v. k - SELIG, a.
et adv. goedgonstig, zacht, goedwilliy, liefderijk,vrienminzaam. - KEIT, f. zachtheid,vriendelijkheid, v.
HOLEN, va. halen, afhalen, roepen ; - lassen, laten halen.
HOLFTER, no. holster, pistoolkoker, m.
IIOLLA 1 illt. hola ! hei !
HoLLa'NDER, uI. Hollander ; melkboer, boterboer, M.
* - EI, f. boerderi,j, v. koestal, in. koenzelkerij, v.
[LILLE, f. bel,v. ; (19) afgrond, Tartarus, tn. onderwereld, v.
HULLENANGST, f. doodsangst, IIl. * ...BRAND, * ...BRATEN,
M. fig. hellebrand, no. helleveeg, v.
* ...BRUT, f. fig.
auivelengebroed, O. "...FAHRT, f. nederdaling ter helle,
v. * ...FLUSS, no. (30) helsche vloed,. ni. rivier in de
onderwereld, v. de Styx, Acheron,
in. "...GOTT, In.
(30) god der hel, Pluto, M.
f. (30) godin
der onderwereld, Proserpina, v. * ...HUND, tn. (30) hel-.
bond, Cerberus, M. * ...VEIN,
f. helsche pijn,
in. (30) regter
v. - kzvellingen, v. mV.
der onderwereld, m. * ...STEIN, ni. helsche steen, n
lapis infernalis, v.
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a. helsch, wreed ; uit de onderwereld.
HOLM, m. heuveltje, klein eiland, o.
HOLFER, m, hobbel, m. oneffenheid van den weg, v.;
schok van een wagen, m. *-ICHT, *-IG, a. et adv.
hobbelig, one ffen.
HOLUNDER, * -BAUM, m. vlierboom, m.
HoLz, n. hoot, bosch, o. *-AMT, n. houtvesterschap, o.
*-ApFEL, m. wilde appel, m. *-.ARTIG,a. houtig, houtachtig. * -ASCHE, f. houtasch, v. * -AST, m. boomtak,
m. * -ATJSLADER, m. houtdrager, sjouwer, m. * -.AXT,
f. houtbifi, v. *-BAU, m. houtkweeking, houtteelt, v.
"-BAuER, no. houthakker, m. *,JIENE, f. houtbij, v.
*-BINDER,
takkebossenmaker7 -m. *- BIRNB, f. wilde
peer, v. * -BIRNBAUM, m. wilde perenboom, m. * -BOCK,
m. ezel, aap (bij schilders), m.; kaardijzer,
o. "-BODEN, in. * -KAMMER, f. 1 -SCHOPPEN, * -STALL, m.
houtzolder, m. bergplaats voor hout, houtloots, houtschuur, v. "-Rum), m. "-BUNDEL, n. takkehos ; bos
dik brandkout, no.
HoLzcHEN, iL stukje hout, houtje, o.
HoLzDIEB, m. houtdief, m. "...ERDE, f. plantaarde, v.
HoLzErr, vn. but hakken, bout opdoen.
H6LzERN; a. houten, van bout, houtig ; fig. droog, traag,
stiff, onbezield, geesteloos.
HOLzFaLLEN, n. houtvelling, v. * ...FASER, f. houtvezeltje,
0. "...FEILE, * ...RASPEL, f. houtvijl, rasp, V. * ... PLOSSE,
f. houtvlot, vlot, o. * ...FL8SSER, m. houtvlotter, schuitenvoerder, m. * ...FORSTER, * ...waRTER, in. boschwackier, houtvester, m. * ...FROHNE, f. het brengen van
hout als eene heerendinst. * ...FUHRE, f. voer
o.
vracht
* ...GEF5LLE, n. pl. inkomsten van een
bosch, v. mv. * ...GELD, n. geld voos brandhout, o.
* ...GBRECHTIGKEIT, f. boschregt, o. *...G.BwacHs, n.
houtgewas, o. *...GRAF, m. opperhoutvester,
* ...HAUER, m. houthakker, m. * ...HaNDLER, m.
houtkooper, m. * ...HANDEL, m. houthandel, m. houtkooperij, v. *...HAUFEN, *...STOSS, m. hoop hoot, houtstapel, m. houtmijt, v. "...HOF, * ...PLATZ, m. houttuin, m.
werf, timmerwerf, v.
HOLzICHT, * ... IG, a. houtig, houtachtig ; bedekt met houtgewas, boschrijk, boomrijk.
HOLzKAMMER, f. * ...SCHOPPEN, m. houtschuur, v.
* ...KIRSCHBAUM, m. kriekenboom, m.
"...KIRSCHE, f.
kriek, v. *...LAus, f. houtluis, v. * ...MANGEL, m. gebrek
aan bout, o. *...kricssEN, n. het meten van brandhout.
* ...MESSER; x ...LEGER, m. houtmeter, m. * ...SCHLAG,
m. houthak, m. houtvelling, v. regt tot het hakken van
bout, o.; afperking, v. bosch waar de boomen geveld
moeten worden, O. "...SCHIAGER, m. houthakker, no.
* ...SCHNEIDER, m. plaatsnijder op pout, m. * ...SCHNITT,
m.houtsnede,v. * ...SCHRAUBE,Lhoutschroef,v. * ...SCHUH,
f. holblok, klomp, on. "...SCHWARTE, f. spleet in het
bout, v. "...SPAN, m. spaander, m. * ...SPLITTER, m.
splinter, tronk, m. stomp, v. doom, m.
* ...TAUBE, f.
wilde duif, houtduif, v. * ...TRANK, m. afkooksel van
bout, - van worlds, o. •
HOLZUNG, f. houthak, m. houtvelling, v. ; bosch, boutgewas, o. ; struiken, m. mv.
HOLzwAARBN, f. pl. houtwaren, v. my. *...WAGEN, m.
houtwagen, m. "...WBG, m. hoschweg, m.
n.
houtwerk, timmerwerk, o. * ...WURM, m. houtworm, m.
* ...zEHENT, m. houttiend, o.
HOMILIE, f. evangelische
kerkelijke leerrede, v.
Homo, m. et n. honig, m. "-ARM, a. honigachtig, als
honig. "-BAUM, m. *-BLUIdE, f. (53) hbnigkruid, o.
honigbloem, v. "-BEIALTNISS, n. (53) honigkelk der

bloemen, m. * -BIENE, f. honigbij, y.' *-BIRNE, f. suikerpeer, v. "-GESCHWULST, f. (36) honiggezwel, o.
*-KUCHEN, m. zoete koek, no.; honzgraat, v. * -PFLASTER, n. honigpleister, v. "-REICH, a. veel honig bevattende. * -SAFT, m. honig met azijn vermengd, m.
*-SCHEIBE, * -TAFEL, *-wABE, f. honigraat, v. *-snuf,
m. honigzeem, o. * -SUSS, a. honigzoet. *-THATJ, m. ho nigdauw, m. "-TRANK, m. * -wASSER, n. honigdrank,
m. honivwater, o. mee, mede, v.
HONORARIUM, n. honorarium, salaris, o. bezoldiging, v.
HOPFEN, m. hop, v. *-, va. met hop brouwen. "-FELD, n.
'-GARTEN, m. hopland, o. -akker, m.
* -KEIMCHEN,
n. scheat van hop, v. * -STANGE, f. hopstang, v. ; een
lang vrouwspersoon.
HOPS, m. "...TANz, In. hopsadans, m.
HORBAR, a. et adv. hoorbaar. * -KEIT, f. hoorbaarheid, v .
HORCHE, f. het luisteren; fig. klap om bet oor, m.
* -N,
vn. luisteren, hooren. *-R, m. luisteraar, m.
HORCHWINKEL, m. luisterhoek, m.
HORDE, f. teenen horde, - slede, v. ; zwervende volksstam,
no. horde, v. * -NWEISE, adv. troepsgewijze.
HOREN, va. hooren, aanhooren; luisteren, het oor leenen,
hooren zeggen, vernemen ; fig. gehoorzamen; sich - lassen, zich laten hooren (op een muziekinstrument); zingen. * -SAGEN, n. gerucht, o.
HoRER, rp. hoorder, toehoorder, m. * ...IG, a. voy.
HORIzONT, m. (1) gezigteinder, horizon, m. * -AL, a. vlak,
waterpas, horizontaal.
HORN, n. born, horen, m.; sich die HOrner ablaufen,
domme streken doen. * -ARBEITER, *-BEREITER, m.
horenbereider, m. * •ARTIG, a. hoornachtig. * -BAND,
m. (9) perkamentband, hoornband,
"-BLUER, m.
hoornblazer, m. * -BLATTER, f. vlek -, v. vlies op bet
oog, o. * -DRECHSLER, *-DREHER, m. hoorndraaijer,
on. "-BULB, f. gehoornde uil, ooruil, m. * -FISCH,
"-HECHT, m. hoorn-, naaldvisch, m. * -F8RMIG, a.. et
adv. in den vorm van een hoorn, hoornvormig. *-ozSTEIN, n. hoornsteen, m. * -HAUT, f. cell; hoornvlies,
o. '-ICHT, a. hoornachtig.
HDRNCHEN, n. hoorntje, horentje, o. *...ERN, a. hoornen,
van hoorn. * ...ERTRaGER, m. hoorndrager, m. * ...IG,
a. hoornig, vol &omit.
HORNISS,
horzel, paardenvlieg (insekt)i v.
HORNKLUPT, * ...SPALTE,E (112) kloof
scheur in den
hoef van een paard, v. * ...KLUFTIG, a. een gekloofden
hoef hebbende. ....LATERNE, f. hoornen lantaarn, v.
* ...SCHIEFER, m. hoornlei, v. * ...SCHLANGE, f. boomslang, v. * ...STEIN, in. hoornsteen, m.
HORNUNG, m. Sprokkelmaand s Februarij, v.
HORNVIEH, n. hoornvee, o. * ...WEEK, n. (113) hoornwerk, o.
Ht3RROHR, n. spreekhoorn, m. * ...SAAL, m. gehoorzaal,v.
HORST, m. et f. lommerrijk geboomte, kreupelhout, o.;
zandhoop, no.; nest van roofvogels, 0. *--EN, vn. nestelen, zijn nest maken.
HORT, m. schuilplaats, t4iugt, v. ; toevlugtsoord, o.;
vesting ; hulp, v. ; fig. helper, beschermer,beschutter,m.
HORTULAN, m. ortolaan, m.
1-18scHEN, n. broekje, o. ; kluitjes was aan de achterpooten der honigbij, o. my.
*HOSE, f. boterton ; waterhoos, v.
HOSEN, f. pl. broek, v. * -BAND, m. broek-, kousenband,
in. * -ORDEN, "-RITTER, m. orde -, v. ridder van den
kousenband, m. * -BUND, * -GURT, m. broekband, m.
*-BUTTER, f. boter in tonnetjes, v.
* -LATE, m. klep
van eene broek, v. "-SCHLITZ, m. gulpje in eene broek,
O. *-SCHNALLE, f. broekgesp, V. "-TASCHE, f. broek-
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zak, m. *-TRIGER, M. ".-IIEBB, f. galg, v. ligter,
draagband, m. bretel, v.
HOSPITAL, n. hospitaal, gast-, ziekenhuis, O.
HOSTIE, f. hostie, v. ouwel, m.
HOTT I int. hot ! naar de regterzijde!
HUB, m. optilling, v. ; het opheffen..
O.
IltiBBL, m. heuvel, m. verhevenheid, v.; puistje, bultje,
HtiBEN, adv. aan deze zijde.
HOESCH, a. et adv. hupsch, fraai, knap, lief, aardig, wel.
vracht, v. last, m.
HUCKE, f.• rug, bogchel,
HUDELEI, f. bekladding; terging, Jewelling, plagerij, v.;
va. bekladden,
knoeijerij, v. kladwerk, o.
knoeijen, broddelen; plagen, tergen, kwellen; begotten.
"...LER, "...ELEA, m. kladder, knoeijer, broddelaar,
lapzalver ; plager ; spotter, m.
HUE, m. hoef, hoefklaauw, m. * -BESCHLAG, M. beslag
van een paard, O. "-EISEN, n. koelijzer, O.
HOPE, f. landmaat van ongeveer dertig morgen, v.
HUFENGELD, n. "...SUMER, E eijns, m. schatting, V.
HUFHAMMER, M. klinkhamer, M. * ...LATTICH, M. (53)
hoefblad, o. brandlatuw, v. "...NAGEL, m. hoefnagel,m.
HUFNER, m. grondheer, m. "...GUT, n. landgoed, o.
HUFRAUMER, m. (39) veegsehop, V. "...SCHLAG, M. hoef"...SCHMIED, m.
slag, m. het beslaan van een paard.
hoefsmid, m.
HUFTBEIN, n. heupbeen, O. * ...E, f. heup, v. * ...ENLAHM,
a. lendelam. "—WEIL n. heupjicht, v.
* ...ZWaNGIG, a.
HUFZWANG, M. (86) volvoetigheid, v.
volvoetig.
HUGEL, m. heuvel, m. * -ICHT, a. heuvelachtig. "-IG, a.
heuvelig, vol heuvelen.
HUGENOTT, m. hugenoot, m.
HUHN, n. hoen, o. hen, v.
HUNCHEN, n. hoentje, kuilcen, o.
HOHNERABEND, m. avond vadr de bruiloft,m. * ...ARTIG,
V. tot het hoendergeslacht behoorende. * ...AUGE, n. eksteroog, o. likdoorn, m.
* ...DARM, m. (53) vogel-, muurkruid, o. "...BRUST, f. hoenderborst, v. *...EI,
n. hoenderei, o. * ...FRICASSEE, n. stoofsel van jonge
Loenders, O. "...FRAU, f. hoenderverkoopster, v. * ...GEIER, m. f. hoenderdief, wouw, m. * ...HANDEL, m. poeliershandel, v. "...115NDLER, m. hoenderverkooper, m. "...HAUS, n. * ...STALL, m. hoender-,
kippenhok, O. * ...HUND, M. patrijs-, leghond, m. "...LEDER, n. fijn sebapenleder, o. * ...MIST, m. hoendermest,
kippendrek, m. m. vogelaars lokfluitje; geluid
van den patrijs,o. * ...STANGE, * ...STEIGE, f. hoenderrek, O.
HUHU, M. groote gehoornde uil, m.
Hui! int. hei! heida! schielijk! in einem -, in een
oogenblik.
IIUKER, m. (126) hoeker, M.
HULD, f. genade,gunst, welwillendheid, v. "-GOTTINNEN,
f. pl. (30) de Gratien, bevalligheden, v. * - IGEN, va.
huldigen; hulde doen, den eed van trouw afleggen ;
sich - lassen, den eed van getrouwheid afnemen. * -IGUNG, f. huldiging, hulde, v. -SEID, m. huldigingseed,
eed van trouw, m. *-REICII, * -VOLL, a. et adv. genadig, gunstig, goedertieren.
HfiLrE, f. hulp, v. onderstand, bijstand,
richterliche
handbieding aan de justitie, v.; exploit, o. ; einem.
die - thun, iemands goederen aanslaan ; zu - ! help! help!
HfiLFLEISTUNG, f. hulpbetoon, o. "-Los, a. hulpeloos,
verlaten.
f. hulpeloosheid, v. '...REICH, a.
hulpvaardig ; gedienstig.
HULFSARMEE, f. hulpleger, o. * ...BEDORFTIG, a. hulpbehoevend. * ...GELDER, n. pl. onderstandsgelden, sub-

sidien, o. v. MV. "...KASSE, f. armenkas, V. "...MITTEL,
n. hulp-, redmiddel, o. hulpbron, uitvlugt, v
LE, f. hulpbron, v. * ...TRUPPEN, * ...VOLKER, pl. hulptroepen, -benden, m, v. mv. "...WORT, n. (98) hulpwerkwoord, o. m. (83) voltrekking van een
exploit, v.
HflLLE, f. deksel, bekleedsel, o.; - eines Todten, stoffelijk
overschot, lijk, o. *-1T, va. hullen, omhullen, bedekken.
HULSE, f. bast, bolster, dop, m. schil, schaal, v. *-N, va.
pellen, uitdoppen, bolsteren.
HULSENARTIG, HULSIG, a. tot de groenten behoorende,
peulvruchtdragend. * ...FRUCHT, f. peulvrucht, v.
HUMMEL, f. hommel,4n., hommelbij, v.
liummER, m. zeekreeft, m.
HUMOR, m. gemoedsaard, m. luimigheid, v.
HUMPS, f. HUMPEN, m. kroes, groote drinkbeker,
m.
HUMPELN, vn. hompelen, een weinig hinken.
HUND, m. hond, m.; -e werfen, jongen werpen (van honden); auf dew -e sein, slecht met zijne zaken staan.
IEHNDCHEN, n. hondje, o. jonge hond, m.
HUNDEBETT, n. fig. slecht bed, O. * ...FETT, n. hondenreuzel, O. "...HAUS, n.
f. hondenhok, o. .
"...JUNGE, M. hondenoppasser ; fig. schelm, hondsvot,
m.
n. hondenhok, o. slechte
gemeene gevangenis, v.
HUNDERT, a. honderd. *-, n. honderdtal, een honderd,
o. "-ER, m. (84) honderdste, o. * - ERLEI, a. honderderlei. * -EACH, * -FULTIG, a. honderdvoud, -voudig.
* -JOHRIG, a. honderdjarig, eeuwzg. * - STE, (DER, DIE,
DAS), a. de -, het honderdste. * - WEISE, adv. hij hoesderden, bij het honderd.
HUNDESCHEU, a. bang voor honden. * ... SCHLAG, m. het
dooden van honden, o. * ... SCHIAGER, m. hondenslager,
no. * ... WACHE, f. (126) honden-, zeewacht, v.
HUNDINN, f. teef, v. *...iscH, a. et adv. hondsch.
HTJNDSDRECK, m, hondenkeutel, v. * ... FOTT, no. echelon,
deugniet, hondsvot, m. * ... FOTTEREI, f. hondsvotterij,
schelmerij, v. * ... FITTISCH, a. et adv. schelmachtig,
hondsvottig. "...HUNGER, M. honds-, geeuwhonger, m.
"...KOPF, m. groote haai, m. "...LEDER, n. hondsleder,
O. "..,NASE, f. hondenneus, scherpe reuk, m. "...PEITSCHE, f. bullepees, hondenzweep, v. * ... TAGE, m. pl.
hondsdagen, m. mv. * ... VOLT, m. hondenslager, m.
* ...WURTER, m. hondenoppasser, m. * ... ZAHN, in. honds-,
oogtand, m. ; ( 2, 3) hondsgras, o. graswortel, m,
RUNE, m. vreemdeling, onbekende ; fig. reus, no.
HUNGER, m. honger, in. ; fig. sterke begeerte, v. * -- IG, a.
hongerig. * - KUR, f. hongerkuur, v. vasten, o. "-LEIDER, m. hongerlijder, schooijer, bedelaar ; fig. gierigaard, vrek, m.
HUNGERN, vn. et imp. honger hebben, hongeren, honger
lijden.
HUNGERSNOTH, f. hongersnood, on.
HUNGERTOD, m. hongerdood, m.
HOPFEN, vn. huppelen, springen. * ... EPFERD, n. sprinkhaan, m.
HORDE, f. teenen horde, - slede, v.perk, park, n. * - N,
va. met teenen honden omheinen, afp
erken. * - NSCHLAG,
m. afperking, omheining, v.
IIURE, f. hoer, ligtekooi, slet, v. * -N, vn. hoereren, hoererij plegen, een ontuchtig leven leiden.
HURENHAUS, n. hoerenhuis, bordeel, o. * ... LEBEN, n.
hoerenleven, o. * ...wINKEL, on. hoerenhoek, m. * ...wIRTH,
* ...WIRTHINN, f. hoerenwaard, m. -waardin, v.
HuRER, on. hoereerder, hoerenlooper, m. * - EI, f. overOpel, o. ontucht, v. "-ISCH,. "...ISCH, a. hoerachtig

IND.

1MM.
geil ; onkuisch, ontuchtig. * ...KIND, n. hoerenkind, o.
bastaard, m.
HURTIG, a. et adv. vaardig, gaauw, snel, vlug. * -KEIT,
f. vlugheid, snelheid, vaardigheid, v.
HUSAR, m. huzaar, m.
HUSCH ! int. gaauw snell
f. regenbui, v.; fig. klap,
m. oorvijg, oorveeg,v.
vn. verdwijnen.
liusnoT, n. hoest, /such, m. het hoesten.
HUT, m. hoed, m.: suikerbrood, o.; stolp van een distilleerketel, v. ; weiland, grasveld, o. be,,,md, v.
IlfircHEN, n. hoedje, o.
BUTEN, va. hoeden, behoeden, bewaken ; sich vor etwas
sich vor einem -, zich voor lets voor iemand in
aclit nemen, - wachten, op zijne hoede zijn. * ... ER, M.
hoeder, behoeder, bewaarder, herder, m. -INN, f. bewaarster, herderin, v.
HUTFEDER, m. pluim, v. * ...FUTTER, n. kap in eenen
hoed, v. * ... FUTTERAL, n. overtrek van eenen hoed, o.
* ...GERECHTIGKEIT, f. weiregt, regt one het vee te laten widen, o. * ...HANDEL, m. handel in hoeden, m.
"...114NDLER, m. hoedenkoopman, m. * ...KOPF, m.
hoedbol, m. * ...KRUMFE, f. rand van eenen hoed,
m. *...Los, a. zonder opzigt, zonder bewaring. * ...MACHER, M. hOedetiMaker, M. -INN, f. hoedenmaakster, v.
IIOPSCHE, f. voetbankje, o. schabel, v.
HUTSCHLEIFE, f. lintstrik aan den hoed, m. kobarde, V.
* ...SCHNUR, f. band om den hoed, M. * ...STAFFIRER,
M. hoedenopmaker, m.
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BUTTE, f. hut, kluis, loots, kraam, v. ; smeltoven, M.
HUTTENARBEITER, m. arbeider in eenen smeltoven, m.
* ...HUNDERT, n. (143) vijf en twintig stake, kwart
honderd, 0. * ...KUNDE, f. metaalzuiveringskunde, v.
* ...NICHT, m. ertsasch, v. * ...RAUCH, rn. wit arseni-

cum, rattekruid, o.
HUTUNG, f. weide, v. weiland, o.
HUTZUCKER,

m. broodsuiker, suiker in brooden, v.

NUZEL, f. gedroogde appel, m. - peer, v. * -IG, a. klein,

uitgedroogd, oud en gerimpeld, gekrompen.
HYACINTH, m. hyacintsteen, m. * -E, f. (53) hyacint, ra.
HYUNE, f. hyena, v.
HYDRAULIK, f. waterleidingskunst, waterbouwkunst, v.
HYDROGEN, M. (73) waterstof, V.
HYDROGRAPH, M. waterbeschrijver; zeekaartenmaker, m.
HYDROSTATIK, f. waterweegkunde, V.
HYDROTECHNIK, f. waterbouwkunde, V.
HYMEN, in. huwelijksyod, Hymen, tn.
HYMNE, f. hymne, v. lolzano, m.
HYPERBEL, f. (81) hyperbole, vergrootinq, vermeerdering,
V. * ...BOLISCH, a. overclreven.
HYPOCHONDRIE,
f. miltzucht, zwaarmoedigheid, v.
"...DRISCH, a. * ... DRIST, M. miltzuchtig, zwaarmoedig;
miltzuchtige, m. en v.
HYPOTHEK, f. hypotheek, kusting, v.
HYPOTHESE, f. hypothesis, stelling, v. * ... THETISCH, 4.
aangenomen,vonrondersteld,op eene onderstelling gegrond.
HYSOP, M. (53) hijsop, v.

T.
r

I an! int. he!
IAMBE, f. (19)

ei! wel!
jambe (voetmaat), v. "...moil, a. (19)

jambzsch.
'cif, pron. ik. *-, n. ik, mijn ik, 0.

n. ideaal, denkbeeld, 0. * -ISCH, a. et adv. denkbeeldig, ideaal. "-ISIREN, va. tot een ideaal brengen.
IDYLLE, f. herderszang, m.
IGEL, M. egel, m. stekelvarken, o. * -STEIN, m. versteende
IDEAL,

zeetgel, m.
him, pron. hem, aan hem ; u, aan hen, aan haar ; u,

van u.
lax, pron. hem ; u. * -EN, pron. hun, haar.
Din, pron. (id ; haar, aan hoar, van haar.*-,*-E,* -ES,

pron. haar, hare; hun, hunne; ow, uwe. * -ETHALBEN,
adv. om harent-, hunnent-,
uwentwil ; ten haren
uwen behoeve.
hunnen
IHRIGE (DER, DIE DAS), pron. de -, het hare; de -,
het hunne ; de -, het uwe. "-, n. haar
hun
uw
goed ; - pligt. * -N, p!. de haren, de hunnen, de
uwen, my.
IHRO, pron. zijn, haar; u, uw.
IHRZEN, va. (iemand) met u aanspreken.
ILAUB, M. (53) klimop, 0.
ILEN, va. het ruwe van de hoornen afschrapen.
ILLUMINAT, m. geestenziener, illaminaat, m.
va. afzetten, verlichten, kleuren ; illumineren.
ILTISS, M. et n. ILK, m. bunging, m.
IM, (IM DEM), pr. in den, in de, in het.
m. ontbijt, 0.
IMMASSEN, conj. daar, vermits, omdat.
IMMATRICULIREN, va. inschrijven op de registers.
INNER, *- DAR, *-FORT, *-ZU, adv. immer, altoos, steeds,
"-ETWEGEN, UM -ETWILLEN,

voortdurend, alttjd. "-HIN, adv. voortdurend,altijd! -1
het zij zoo! ga voort I * -MEHR, adv. weer en meer.
*-w3HaEND, adv. altijddurend, onophoudelijk, voortdurend.
IMMITTELST, IN MITTELST, adv. et conj. inmiddels, intusschen, middelerwijl, ondertusschen, terwijl.
IMSIOBILIAR, n. onroerend goed, o. * ...BILIEN, f. p1. onroerende goederen, o. my.
IMPERATIV, na. (98) gebiedende wijs, V. * ... PERFECTU ► ,
II. (98) onvolmaakt verledene tijd, eerste betrekkelijk
verledene tijd, tn.
IMPFEN, va. enten, inenten.
ImPosr, m. impost, m. belasting, v accijns, m.
IN, pr. in, binnen, aan, te, door; - einander, in elkander.
INBEGRIFF, M. inbegrip, 0. inhoud, omtrek, omvang, tn.;
uitgestrektheid; som, v. ; kurzer
kort begrip, o. * -EN,
met inbeyrip, er onder begrepen.
INBRUNST, INBREiNSTIGKEIT, f. ijver, m. drift, V. meter,
0. * ...BRiiNSTIG, a. ijverig, driftig, vurig.
INCARNAT, a. et n. hoop rozerood ; hooge vleeschkleur, v.
INCUNABELDRUCKE, M. pl. de oudst gedrukteoeken,o. My.
INDELT, INLED, n. beddetijk, v.
INDEM, conj. et adv. als, wanneer, daar, dewijl, wijl,
vermits, omdat ; terwijl ; aanstonds, weldra, straks.
INDESS, ENDESSEN, conj. et adv. terwijl; middelerwijl,
intusschen, echter, edoch.
INDIGENAT, n. naturalisatie, verkrijging van het burgerregt, v.
•
INDIGO, (INDIG), M. indigo, M. *-BLAU, a. indigobiaauw,
"-PFLANZE, f. indigoplant, v.
INDiviDuux, n. individu, ondeelige, m.
INDOSSEMBNT, 11. (34) overdragt van eenen wissel, v.;
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INS.

endossement, O. "...SENT, m. (34) overdrager eens
. eels, endossant, m.
va. (36) eenen, wissel
overdragen, endosseren.
INFANT, m.
f. infant,m. infante, v. (titel in Spanje) .
INFANTERIE, f. voetvolk,o. "...TERIST, m. infanterist, m.
INFEL, INFUL, f. mijter, m. bisschopsmuts, v.
INFINITESIMALRECHNUNG, f. (122) differentiaal-rekening, rekening der oneindige grootheden, v.
INFINITIV, m. (98) onbepaalde wijs, v.
INFRAu, f. kommensales, v.
INFuLIREN, va. bet regt toekennen om den mijter en den
staf te dragen. "...LIRT, a. met mijter en staf.
INGBER, INGwER, m. ,ember, m.
INGEHEIM, adv. heimelijk, in het geheim.
INGENIEUR, m. krijgsbouwkundige, m.
"-KUNDE, f.
krijgsbouwkunde, genie, v.
INGLEICHEN, adv. gelijkelzjk, even zoo, gelijkerwijze, gelijk, ook, insgelijks.
INGREDIENZ, n. bestanddeel; kruid, o.
INGRIMM, m. hevige gramschap, v.
"-IG, a. grimmig,
verbitterd.
INHABEN, vn. bezitten, bekleeden, hou den.
* ... HABER,
m. bezitter, houder; (34) houder, m.
-INN, f. bezitster, houdster, v.
INHALT, m. inhoud, m. ; kort begrip (eener redevoering),
onderwerp, o. ; scheepsruimte, v. ; (64) vlakke inhoud, m. ;
kurzer
korte inhoud, m. kort begrip, o. ; inhoudstafel, v.
INJURIANT, m. beleediger, m. "...RIB, f. beleediging , v .hoon,
m. "...RIENKLAGE, f. aanklagte wegens beleediging, v.
INLAGE, f. bijlage, v. ingesloten brief, m.
INLANDER, m. inlander, inboorling , ingeborene, m. "...DISCH,
a. inlandsch, inheemsch, binnenlandsch.
INLIEGEN, vn. inliggen, bijgevoegd zijn.
"-D, a. inliggende, bijgaande.
INm Ann, m. kommensaal, m.
INNS, (MITTEN 'NNE), adv. midden in; - behalten, inhouden, binnenhouden; - haben, hebben, inhebben, inhouden, hevatten, bezitten;
halten, onderdrukken, bedwingen ; ophouden ; - stehen, in evenzvigt staan ; - werden, bespeuren, ontwaren, bemerken, ontdekken.
*-N,
adv. binnen, in, van binnen. "-RE, INNERSTE, a. binnenste, inwendig, innerlijk.
n. binnenste, inwendige, o.
INNERHALB, adv. et pr. binnen, in, van binnen. k...LicH,
a. et adv. inwendig, binnenste, innerlijk ; binnenlandsch,
inlandsch ; van binnen ; in het hart, in de gedachten.
INNIG, "-ST, a. et adv. innig, vurig, hartelijk ; zeer, vuriglijk. "-KEIT, f. innigheid, hartelijkheid, v. "-LicH,
adv. inniglijk.
INNUNG, f. ambachtsgild, o. gemeenschap, v.
INOCULIR EN, ya. enten; inenten.
INQUISIT, m. beschuldigde, misdadige, m. *-ION, f. geloofsonderzoek, o. geesteNke regtbank, inquisitie, v.
INSBESONDERE, adv. in het bijzonder, bijzonderlijk, inzonderheid, voornamelijk.
INSCHLITT, INSELT, n. ongel, o. en m. smeer, kaarsvet, o.
INSCHRIFT, f. opschrift, inschrift, o. inscriptie, v.
INSECT, n. gekorven
bloedtloos dier, insekt, o.
INSEL, f. eiland, o. "-CHEN, n. eilandje, o.
INSERAT, m. ingelascht artikel, o. inlassching, v.
INSGEHEIM, adv. heimelijk, in het geheim.
adv. in het algemeen, gemeenlijk, doorgaans.
SAMmT, adv. to zamen, te gader, gezanzenlijk, eenpariglijk.
INSIEGEL, n. zegel, vignet, cachet, o.
INsIGNIEN, f. pl. eereteekenen, ondersclieidingsteekenen, o. mv.

INSINUIREN, va. dagvaarden, in regten beteekenen, kenvrf. zich indringen, - invleijen.
baar maken. BICH
INSKONFTIGE,

adv. voor het vervolg, voortaan, in het

toekomende.
INSOFERN, adv. in zoo ver, voor zoo ver.
INSOLVENT, a. (34) onvermogend te betalen.

f. onvermogen te betalen, o.
adv. inzonderheid, voornamelijk, bijzonderlijk, in het bijzonder, zeer.
a. at adv. aanhoudend, ernstig, vurig, met
aandrang ; -e Bitte, vurige bede, bede, v.
INSTANZ, f. (83) aanleg, m. instantie, v. ; in letzter
in het hoogste ressort.
INSTER, n. darm, omloop, m.
o.
INSTINKT, m. natuurdrift, v. instinkt,
INSTRUIREN, va. onderwijzen, leeren, onderrigten.
INSTRUMENT, n. werktuig; gereedschap, o. ; akte, v.
INSULANER, m. eilander, eilandbewoner, m.
INSURGENT, m. opstandeling ; krijgsman (in Hongarije), m.
INTEGRALRECHNUNG, f. (122) itztegraalrekening, v.
INTENDANT, m. hofmeester, ITI "...TERDICT, n. verbod, o.
"...BESSE, n. belong, o.
INTERESSANT, a. belangrijk.
"...RESSENT,
"...RESSEN, m. pl. interest, m. rente, v.
m. belanghebbende, m.
INTERMEZZO, n. (108) tusschenspel, o. "...FUNCTION, f.
(98) punctuatie, v. het zetten der teekens. "...VALL, M.
tusschentijd, m.
INTONIREN, va. (109r aanheffen, de trom aanslaan.
INVALID, a. at m. onhekwaan; invaliede, afgeleefd soldaat, m.
INVENTARIUM, n. INVENTUR, f. inventaris, m. boedellijst, v .
INvESTITuR, f. beleening, leenhuldiging, instelling, v.
INWARTIG, a. inwendig. "...wURTS, adv. binnenwaarts.
INWENDIG, a. at adv. inwendig ; van binnen.
INWOHNEND, a. onafscheidelijk, aanklevend.
INzICHT, INZUCHT, f. beschuldiging, aantijging, v.
INZwISCHEN, adv. intusschen, evenwel, echter, ondertusschen, middelerwijl.
IPER, f. iep, iepenbeom, m.
IRREN, a. aarden, van aarde. *...iscu, a. et adv. aardsch,
tijdelijk, vergankelijk.
IRGEND, adv. misschien, bij toeval ; te naasten bij ; -ein,
deze of gene, dit of dat,
- einer,
- eine,
- jereand,
iemand. "-wo, "-woHIN, adv. ergens, ergens heen.
"-wOHER, adv. ergens van daan, van eene pleats.
IRONISCH, a. spottend ; spottenderwijs.
IRRE, a. et adv. verdwaald, verdoold, dwalend, valsch ;
op een dwaalspoor
krankzinnig ; - fiihren, brengen, - Leiden, misleiden ; - gehen, verdwalen, een
verkeerden weg inslaan ; - machen, misleiden, op een
mijmeren,
verkeerden weg brengen ; - reden,
raaskatlen ; - sein, zich vergissen; - werden, in de
war geraken. *-, f. verkeerde wed, ns. dwaling, v. ; in
der - gehen, dwalen.
IRREGULAR, a. et adv. onregelmatig, -lijk.
IRRELIGIoS, a. at adv. ongodsdienstig, -lijk.
IRREN, va. verstoren, misleiden, in de war brengen, verontrusten. *-, vn. dwalen, dolen, verdwalen ; fig. zich
vrf. zich ververgissen, eenen misslag begaan.
gissen, dwalen.
IRRENHAUS, n. gekkenhuis, krankzinnigen-gesticht, o.
IRREREDEN, n. raaskalling, droomerij, v.
IRRGANG, in. dwaalweg, m. dwaalspoor, o. omweg, doolhof, m. "...GARTEN, m. doo///of, m. "...GLAuBE, m.
"...GLUUBIGKEIT, f. onregtzinnigheid, v. "...GLauBIG,
a. onregtzinnig. "...GLUUBIGE,m. at f. onregtzinnige,m. en v.
Main, a. et adv. dwalend, valsch; in dwaling.
INSONDERHEIT, INSONDERS,
INSTIINDIG,

JAIL

JET.

IRRLEHRE, f. onregtzinnige leer, dwaalleer, V. *...LEHRER, in. onregtzinnige leeraar, m. *... LICHT,n.*...wISCH,
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f. laerbergiersrekening, v.
ISABELLFARBEN, a. izabelkleurig (van paarden).
ISEGRIMM, m. wolf; fig. izegrim, knorrepot, m.
ISOLIREN, va. afzonderen.
ISOPP, m. (53) hijsop, m.
IZT, adv. thans, tegenwoordig, nu.
IRTE,

m. dwaallicht,o. vreevuren, o. mv m planeet,
dwualster, v. * ... THUM, M. dwaling, vergissing, v. misslag, in. * ... WEG, m. dwaalweg,
IRRUNG, f. dwaling, vergissing, v. verschil, o.

J.
JA,

adv. ja, zelfs ; o ja! ja freilich ! ja wel ! ja zeker!

ja gem! wel ja *-, n. ja, jawoord, O.
JACHT, f. * - SCHIFF, n. jagt, O.
JACHZORN, m. voy. JaHZORN.
JACKS, f. buis, 0. JaCKCHEN; n. jak, o.
JACOBINER, m. jakobijn, ir.. *-IscH, a. jakobijnsch.
JACOBSBLUME, E * ...KRAUT, n. (53) St. Jakobskruid, O.
* ...STAB, M. (101) poolshoogtemeter, M. * ... STRASSE,
f. (101) melkweg, m.
f.
v. het jagen; fig. vervolging, v. ; hoire
groote jagt ; niedere
kle?ne jagt. * - AMT, n. jagermeestersambt ; jagtdepartement,
O. *-BAR, a. jaagbaar.
-KEIT, f. jaagbaarheid, v. ; regt om te jagen, O. * -BEDIENTE, m. jagtbediende, m.
* - BEZIRK, M. jagt, v.
jagtgebied, o. * - FLINTE, f. jagtgeweer, O. * -FROHNE,
i jagt-heerendienst, v. * - GEHUGE, *-REVIER, n. jaugland, o. warande, v. * - GERECHTIGKEIT, f. jagtregt. O.
* -GESCHREI, n. jagtgeschreeuw, O. * -HAUS, n. jagthuis,
O. "-BUND, m. jagthond, m. * - KLEID, n. jagtkleeding,
v. * - PFERD, n. jagtpaard, o. *-sernoss, n. jagtslot, O.
*-SPIESS, m. jagtspriet, m. * -STUCK, n. (92) jagtstuk,
0. jagt, v. * -TASCHE, f. weitasch, v. * - TUCKER, rn. pl.
jagtnetten, 0. my. * - WESEN, n. jagtwezen, O. * -ZEUG,
n. jagttuig, O. *-ZINK, M. waldhoorn, M.
JAGEN, va. jagen, opjagen, verjagen. *-,
vn. jagen, hard
loopen, doordraven.
JaGER, m. jager, m. ; haringbuis,v. -jager, M. * -BURSCH,
m. jagersjongen, m. * - EI, f. jagt,v. * - GARN, n. jagersnet,- O. "-HOF, m. jagthuis, o. * - HORN, n. jagers-,
jagthoorn, m. * - INN, f. jaagster, jageres. jagersvrouw,
v. * - KUNST, f. jagtkunde; jagerskunstgreep, V. "-MAHLZEIT, f. terugkowst van de jagt, v. "-mlisiG, a. volgens jagersgebruik. * - MEISTER, m. jagermeester, M.
* -RECHT, n.jagtregt, O. * -SPRACHE, f. taal der jagers, v.
JaHE, a. et adv. steil; fig. schielijk, spoedig, plotseling,
onverwachts, eensklaps. *-, f. steille; snelheid, schielijkheid, v.
JAHERR, JABRUDER, M. jabroer, M.
JaHLING, a. schielijk, snel, plotseling. *-s, adv. schielijk,
eensklaps, plotseling.
JAHR, n. jaar, o. ; ein - ums andere, om het anderejaar ;
vor einem -e, het is een jaar geleden. * - BUCH, n. jaarboek, o. kronijk, v.
IAHRESFEIER,
n. jaarfeest, o. verjaring, v.
f. uitstel van een jaar, O.
JAHRGANG, m. jaar, o. jaargang, m. * ... GEDaCHTNISS, n.
verjaring, v. verjaardag ,m. * ... GELD, n. jaargeld,pensioen,
O. * ...GEHALT, n.
m. jaargeld, o. jaarlijksche
bezoldiging, v. traktement, O. * ...HUNDERT, n. eeuw, v.
JaHRIG, a. jarig, eenjarig, jaarlijksch. * ... LICH, a. et adv.
jaarlijksch, jarig ; jaarlijks. * ... LING, M. hokkeling, m.
eenjarig dier, O.
JAGD,

JAHRMARKT, M.

jaarmarkt, jaarlijksche mis, kermis, v.

* ...RECHNUNG, f. jaarlijksche rekening-; jaartelling, v.

JAHRSTAG, in.
saizoen, O.
JAHRTAUSEND,

verjaardag, m.

* ... ZEIT, f. jaargelijde,

n. lien eeuwen, f. my. * ... WECHSEL,JAHRESWECHSEL, m. wisseling vernieuwing des
jaars, f. "...WEISE, adv. jaarlijks, bij het jaar. * ... ZAHL,
n. jaartal, jaar, O.
JaHRTE, f. garde, teen, v.
JaHZORN, m. drift, oploopendheid, v. *-IG,a. driftig, oploopend.
JAMMER, m. ongeluk, jammer, o. ramp, ellende; klagt,
wee-, jammerklagt; vallende ziekte, v.;
es ist und
Schade, het is jammer, - te betreuren. * - GESCHREI, n.
jammerklagt, v. gekerm, O. * -LEB EN, n. ellendig leven, O.
JaMMERLICH, a. et adv. jammerlijk, erbarmelijk, ellendig, deerlijk, beklagelijk.
JAMMERN, vn. et wimp. jammeren, klugen, weeklagen;
deernis
medelijden hebben.
JAMMERTAG, m. ongeluksdag, M. * ...THAL, n. fig. tranendV, jammerdal ; aardsch leven, o. *...VOLL, a. jammervol, ongelukkig, beklagenswaardig.
JANHAGEL, m. janhagel, gepeupel, n.
JANITSCHAR, M. janitsaar, (turksch soldaat), M.
JANUAR, JENNER, JENNER, m. Januarij,m. Louwmaand,v.
JASMIN, n. (53) jasmijn, m.
m. jaspis, m. en O.
JA UCHERT, m. morgen land, o.
J AUCHZEN, vn. juichen, jubelen, jubelkreten aanhelren.
JAWORT, n. jawoord, o. toestemming, v.
3.E: int. he ! hoe ! ei ! *-. adv. ooit ; von - her, immer,
in alle tijden; - mehr, hoe meer; - nachdem, naar
mate ; - nun, welnu, het zij zoo ; - weniger, hoe minder;
zuweilen, - und,
somwijlen, somtijds, nu ,en dan ;
zwei und zwei, twee aan twee.
JEDENFALLS, adv. in alien gevalle, in ieder geval.
JEDENNOCH, adv. evenwel, nogtans.
JEDER, (JEDWEDER, JEGLICHER), pron. ieder, elk, al
wie ; iedereen, glkeen ; ell' een ieder, elkeen. * - MANN,
pron. een ieder, elk, iedereen, alleman. "-ZEIT, adv.
immer, altijd , te alien tijde.
JEDESMAL, adv. telkenmale, telkens, telken reize.
* -IG,
a. elk, ieder ; beurtelings.
JEDocH, adv. edoch, echter, evenwel, nogtans, niettemin.
JEDWEDER, JEGLICHER, pron. ieder, elk, elkeen.
JELaNGERJELIEBER, n. (53) hoelangerhoeliever, kamperfoelie, v.
JEMALS, adv. ooit, immer, somwijlen.
DEMAND, pron. iemand, eenig mensch.
JEDER, JERE, JENES, pron. die, dat, diegene, datgeen;
gene, de andere.
JENSEIT, * -S, pr. et adv. aan de andere zijde, aan gene
zijde, aan den anderen kant, aan de overzijde.
* -IG,
a. aan de andere zijde, aan gene zijde gelegen.
JERUSALEMSBLUME, f. (53) koekoeksbloem, v.
JESUIT, M. jezutt, M. *- ISCH, a. jezuttisch.
JETZIG, a. tegenwoordig, hedendaagsch, nieuwerwetsch.
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KAF.

K.A.B.

JIIMARRE, f. muilpaard, muildier, O.
than, nu, heden, heden ten dage, tegenwoordig ; bis -, tot no toe, tot das verre ; von -, van JUNG, a. jong; jeugdig ; versch ; - werden, geboren worden.
JUNGE, in. jongen, knaap ; leerjongen, m. *-, jong van
nu af, van nu aan ; - oder nie, nu of nooit.
JEWEILIG, adv. to alien tijde, steeds.
een dier, o .
J0c11, n. juk, jok .; juk eener brug. o. ; ein - Ochsen, JUNGEN, vn. *-WERFEN, ma. jongen, jongen werpen. * -ARBEIT, f. leerlingswerk, O. * -HAFT, a. et adv. kindereen paar trekossen, een koppel ossen.
achtig.
JOHANNISAPFEL, M. St. Jans-appel, m. *... BEERE, f.
RINGER, a. jonger, jongst; fig. jongst, nieuw, nader. *-,
aalbes, -bezie, V. * ...BEERSTRAUCH, m. aaleissenboom,
M. * ...BROT, n. St. Jans-brood (vrucht),
m. jongere, leerling, volgeling, m.
O. k ...BROTJUNGFER, f. jufvrouw, vrdster, maagd, v. meisje; kamerBAUM, M. St. Jans-broodboom, m. *...FEST, n. *...TAG,
meisje, o. *-, f. heibok, o. straatstamper ; (72) schoenlapM. St. Jan, SCJans-teest, o.. * ... FEVER, n. St. Jansper, m.;- dwangblok (in gevangenissen), o. ; (HO) jolvuur, O. * ...FLIEGE, f. *... K5FER, M. * ...WURMCHEN, n.
ter, v, doodshoofd, o. puttingjutrer, v. * - ERDE, f. (90)
glimwormpje, o.
oorspronkelijke aarde, v. * -LICH, a. et adv. jonkvrouJOHANNITERRITTER, m. ridder (der orde) van St. Jan, m.
welijk, maagdelijk; als eene maagd.
JOTA, n. jota, v. ; geringste puntje, O.
JUNGFERNHSUTCHEN, n. maagdevlies, o.
JUBEL, M. vreugde, vrolijkheid, v. gejuich,
o. jubel, m.
*-BRAUT, f. -BRAUTIGAM, M. vrouw -, man die de
maagdehonig, M. * ...KIND, n. onecht kind, o. bastaard,
M. *...KNECHT, m. saletjonker, m. * ... KR A NZ, M. fig.
gouden bruiloft viert, v. m. * - FEST, "-JAHR, O. jumaagdenkrans, maagdom, m. * ... MILCH, f. (90) maagbelfeest, -jaar, O. *-GESANG, *-GESCHREI, n.jubellied,
denmelk,v . "-AZ, n. maagdenolie, v. "...RAUB, M. maago. -zangon. vreugdegejuich, O. *-HOCHZEIT, f. gouden
denroof, m. schaking, v. * ...RAUBER, M. maagdenroover,
bruiloft, v.
M. "...STAND, m. maagdelijke stand, maagdom, M.
JUBILATE (SONNTAG), M. derde Zondag na Paschen, m.
JUBIL5UM, n. jubelfeest, O. * ...LIREN, vn. jubelen,juichen.
* ...SCHAFT, f. maagdom, m.
JUNGFRAU, f. jonkvrouw, maagd, vrijster, v. "...FRUuJUCH 1 JUCHHE 1 int. heisal hoezee!
Lim', a. jonkurouwelijk, maagdelijk; fig. kuisch, ingeJUCHART, m. morgen land, O.
togen, eerbaar.
JUCHTEN, M. "-LEDER, n. juchileder, russisch, leder, O.
JUNGGESELL,
M. jongman, jonkman, vrijgezel, m. * - ENJUCKEN, va. et n. jeuken, krieuwelen.
LEBEN, n. leven van een vrijgezel, O. * -ENSCHAFT, f.
JUCKS, M. juk, jok, o. *-10, a. morsig.
staat van vrijgezel; maagdom, m.
JUDAISIREN, vn. in eenige opzigten het met de joden houJINGLING, M. jongeling, jongman, jonkman, rn. * - SALTER,
den; als jood leven.
n. "-SJAHRE, n. pl. jeugd, v. jeugdige leeftijd, M.
JUDASKUSS, rn. Judaskus, verraderskus, M.
JSNGST, adv. onlanys, laatstelijk. * -E, a. de jongste ; fig.
JUDE, m. jood, israeliet; fig. woekeraar, m.; der ewige
de laatste, de jongste, jonystleden.
de joodsche wandelaur.
JUNIUS, m. Junij, m. Zomer-, Wiedemaancl, v.
JUDENGASSE, * ...STADT, f. jodenstraat, v. -kwartier, o.
-stad, v. * ... GENOSS, M. jodengenoot, M. "...KIRCHE, RINKE, f. jonk, v. chin Desch vaartuig, O.
•
JUNKER, M. jonker, edelman, m.
f. synag4e, v. * ... KIRSCHE, f. (53) winterkers, v.
JUNTA, f. junta (raadsvergadering in Spanje), v.
* ...PECH, * ... HARZ, n. M. jodenpek, o. -lijm,
JURAT, M. koster, kerkmeester, m,
m. en O. * ...SCHAFT, f. jodendom, O. "...SCHULE, f. syM.
JURIST, M. jurist, regtsgeleerde ; student in de regten,
nagoge, v. * ...THUM, n. jodendom, o.
m. de
f. regtswetenschap, v. * -Ise
a. et adv. geregtelijk,
den joden geoorloofde interest, M.
regtens, volgens regt, tot de regtsgeleerdheid behoorende.
JUDINN, f. joden, v. * ... DISCH, a. et adv. joodsch; op zijn
JURY, f. jury, v. de geztvorenen.
joodsch.
JUST, adv. joist, joist nu, net, van pas.
JUGELBVERE, f. blaauwe bezie, v.
JUSTIREN, vs. effen
gelijk makers (munten) ; (10) de
JUGEND,f. jeugd, jongheid, jongelingschap ,v jonge lieden,MV .
revels aankooijen. * ...ER, M. die aan de monies het
* -ALTER, n. jeugdige ouderdom, M. "-BLUTHE, f. bloei
juiste gewigt geeft; (13) aankooijer, m. * ... W AGE, f
der jeugd, to. *-FEHLER,m. jeugdige misstap,m. `-FEVER,
geld-weegschaaltje, o.
n. jeugdig vuur, O. * -JAHRE, n. pl. * - ZEIT, f. jeugd,
JUSTIZ, f. regt, gereyt, o. justitie, v. * - SACHEN, f. pl.
v. tijd der jeugd, in. * - Licx, a. jeugdig. " - STREICH,
"-WESEN, n. regtzaken, v inv.; justitietvezen, O.
jeugdige trek, - st•eek, jongensstreek, m.
JUWEL, m. JUWELE, f. juweel, edelgesteente, O.
JuKs, Jux, m. vuiligheid, v. dock, m. ; fig. spotternij,
JUWELEN, f. pl. juweelen, edelgesteenten, kleinoodien, o.111.V.
scherts, jok, jokkernij; onwettige winst, v.
JUWELIER, M. juzvelier, koopman in juweelen, m.
JULIUS, m. Julij, m. Hooimaand, v.
JETZT, adv.

K.
Die border welche sick nicht under K finden , sucke man unter C.
ABACKE, f.

russische herberg, - tapperij, v.

A BALA, f. de kabbala, v. * ...LIST, m. kabbalist, in. - mil,
a. kabbalistisch.
E. AB EL, f. * - TAU, n. (126) kabel, m. kabeltouw,o. " - JAU,
m. kabeljaauw, ru, " - LUNGE, f. (126) kubellenyte, v.

f. kagchelsteen, m. kagchel, v. * - OPEN, M.
kagcheloven, rn. kagchel van gelbakken steen, v.
KABESTAN, M. kaapstander, aardetvind, m.
Ii5FER, in. /cover, m. tor, v. schalebijter, M.
K AFFEE, m. koffij , v. * -B AUX, m. /COffijb00112, M. *-BOHNE,
KACHEL,

KAL.
f. koffijboon, v. "-BRAUN, a. koffijkleurig. " -BRET n.
koffijblad, o. "-GESCHIRR, "-ZEUG, n. koffijservies, o.
"-H.AUS, n. koffijhuis, o. "-KANNE, f. koffijkan, v.
f. koffijmolen, M. "-SATZ, m._ koffijdik, o.
"- SCHALE, f. *-scrincHEN, n. kofftjkop, v. koffijkommetje, o. *-ScHENK, m. koffijhuishouder, M. "-TROM.MEL, "-PALMS, f. koffifiromme/, v.
K5FICH, KaFIG, m. kooi, vogelkooi, v.
KAFILLER, m. viller, beul, m.
KAHL, a. kaal, naakt, bloot ; fig.

ledig, arm, ellendig,
mager ; -e Ausrede, kale uitvlugt, armzalige verontschuldiging, v. * -HEIT, f. kaalheid, naaktheid, v.
"-KOPF, m. kaalkop, m. * -KoPFIG, a. kaal op het hoofd.
KAHN, KAHN, m. kuam, v. kaamsel, o.
KAHN, m. kaan, schuit, toot, sloep, v.
KAI, m. kaai, kade, v. "-GELD, n. kaaigeld, o. "-MANN,
m. kaaiman, (krokodil), m. "-MEISTER, m. kaaimeester, m.
KAISER, m. keizer, m. * -INN, f. keizerin, v. "-LICH, a.
keizerlijk. R -SCHNITT, m. (36) keizersnede, v. * -THEE,
m. keizerthee, v. * -THUM, n. keizerschap, o."-WORDE,
f. keizerlijke waardigheid, v.
KAJETE, f. (126) kajuit, V.
KALB, n. kalf ; jong eener hinde, o. ; fig. snaak, grappenmaker, m. * -E, f. jonge koe, vaars,v. "-EN, vn. kalven.
haLBERBRATEN, m. kalfsgebraad, o. * ...EI, f. dartelheed, boert, v. "...GEKRUSE, n. omloop van een kalf, m.
"...HAFT, a. dartel, boertzg, snaaksch. * ...N, vn. dartelen, boerten. "...STOSS, "...SCHLaGEL, m. KALBSKEULE,
f. kalfsschenkel, m.
liALBFLEISCH, n. kalfsvleesch, O. *-KL5SCHEN, n. pl.
worstjes van kalfsvleesch, o. nov.....LEDER, n. kalfsleder,o.
KALBSDRQSEMILCH, f. kalfszweesrik, v. "...VIERTEL, n.
vierde deel van een kalf, o. "...WURST, f. kalfsworst, v.
ALDAUNEN, f. p1. pens, v. gedarmte van dieren,
o.
"-MARKT, m. pensmarkt, penshal, v.
KALENDER, m. alnzanak, kalender, m.
liALESCHE, f. kales, v.
K ALFATERER, on. (126) kalefaterer, breeuwer, m."...TERN,
va. kalefateren, kalfaten, breeuwen.
Ii ALIFE, on. kalif, m. "...FAT, m. kalifaat, o.
KALK, m. kalk, mortel, m.- geltischter-, gebluschte kalk;
ungeloschter
ongebluschte
'
kalk. "-ARTIG, a. kalkachtig. "-BRENNEN, n. het kalkbranden. "-BRENNER,
m. kalkbrander, on. "-BRUCH, m. steen-, kalkgroef, v.
*--13ROHE f. kalkwater, o. "-EN, va. kalken, witten.
* -ERDE, f. kalkaarde, v. "-FASS, n. kalkbak, in.
"-GRUBE, f. kalkput, m. f. kalkoven,
m.
*-IcHT, a. als kalk, kalkachtig. "-ILI, a. kalkig, kalk
bevattende. "-MiiHLE, f. pleistermolen, m. "-OPEN, no.
kalkoven, m. "-SAND, m. kalkzand, o. "-SCHAUFEL, f.
ka/kschop, v. "-SINTER, m. dropsteen, m. "-STBIN,
m. kalksteen, m. "-WASSER, n. kalkwater, o. "-WURF,
no. pleistering, v.
KALM, f. windstilte, v.
a. kalm.
KALMANK, m. kalamink, v.
KALM:luSER, m. droomer, mijmeraar, die afzonderlijk
leeft; gierigaard, schraper, m.
KALMEN, vn. half sluimeren, dutten.
KALT, a. et adv. koud, koel; - machen, koud maken,
verkoelen, afkoelen, doen verkleunzen ; fig. dooden ; werden, koud worden, zich verkoelen, verkleumen.
* -ELUSIG, a. hard to smelten. "-BLiiTER, m. dubbelslachtig dier, dier met koud bloed, o. "-BLiiTIG, a. et
adv. hoelbloedig, onverschilltg, koelhartig, flaauw ; in
koelen bloede. -KEIT, f. koelbloedigheid, v.
haLTE, f. koude, koelte, v. *-N, va. verko,den, afkoelen,

KAM.
doen bevriezen.
frisch.
KALTSCHMIED, m.

m.
"...SINNIG,

"-ND,

a. verkoelend.
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a. koel,

koperslager, ketellapper, m.

f. koelheid, onverschilligheid, v.
a. et adv. koel, onverschillig, ongevoelig,

koelhartig..
KAMASCHE, f. slopkous, v.; overschoen, m.
KAMEEL, n. kameel, o. kernel, M. "-GARN, n. kemelgaren,
o. -draad, m. "-HAAR, n. kemelhaar, o. * -HAREN,
a. kemelharen.
* -PARDER, m. kameelpardel, m.
"-TREIBER, m. kameeldrijoer,
no. "-ZIEGE, KaMELZIEGE, f. peruaansch schaap, kameelschaap in Peru, o.
KAMELBLUME, KAMILLE, f. (53) kamomille, v.
KAMELOTT, in. kamelot, o.
.KAMIN, m. schoorsteen, &lard, m. * -AUFSATZ, m schoorsteenstuk, o. "-FEGER, m. sehoorsteenveger, no. "-PLATTE,
f. staande plaat in eenen schoorsteen, v.
"-SCHIRM, m. vuurscherm, o. *-SINS, m. * -STIOCK, n.

lijstwerk aan eenen schoorsteen, schoorsteenstuk (schilderij), o.
hemdrok, borstrok,
(van eenen dijk); heuvelrug ; hanekam, m. ; nekstuk van eenen os, o. ; manen
(van paarden), v. mv.; rist van een druiventros, v.
"-BLATT, m. weverskam, m. * -BRATEN, m. gebraden
osserib, v. * -BRUCH, m. dijkbreuk (aan het bovendeel), v.
KaMMEN, va. kammen. * .-ER, m. kammer, kuarder, m.
liAmmER, f. lamer, v. slaapvertrek, o. KaMMERCHEN.n.
kamertje, o. • * -COLLEGIUM, n. financiekamer, rekenkamer, v. * -DAME, f. juweelbewaarster eener vorstin, v.
"-DIENER, no. kamerdienaar, m. "-EX, f. thesaurie, financiekamer, v.
KIIMMERER, m. president der korner, financieraad, thesaurier ; kamerheer, m. ; pRpstlicher
pauselijke kamerling, kameraar, m.
E.AMMERFRAU, f. kamerjulier,
-vrouw, kamenier, v.
"...FR5ULEIN, n. hofdame, v. "...GERICHT, n. kamergeregt, o. "...GUT, V. vorstelijkgoed, domein, o. "...HERR,
m. kamerheer, kamerling, no. "...JaGER, m. eerste jager van eenen vorst; rotten-, mollenvanger, m. "...JUNGFER, f. kamerjuffer, v. -meisje, o. * ...JUNKER, m. kamerjonker, jonge edelman van het hof, in. * ...LAKEI,
m. kamerlakkei, rn. "...LAUGE, f. fig. kamerloog, pis,
v. "...MaDCHEN, "...KaTZCHEN, n. kamenier,v. kamermeisje, o. volgjuffer, v. "...MAGD, f. kamermeid, v.
"...MUSIK, f. kamermuziek; kapel eens vorsten, v.
"...RATH, m. kamer-raad , m. "...SCHLUSSEL, m. kamersleutel; gouden sleutel van eenen kamerheer,
m.
k ...SCHULD, f. domeinschuld, v. * ...THalt, f. kamerdeur,
v. "...TOFF, m. kamer-, waterpot, m.
* ...TRAUER, f.
halve rouw aan het hof, m. "...TUCH, n. kamerdoek, o.
* ...WAGEN, m. reiskoets, v .; bagaadje-,viachtwagen, m.
KAMMERIER, m. kashouder van een vorst, no.
KAMMFETT, n. gesmolten paardenvet,
o. "...FUTTER,
* ...FUTTERAL, n. kamhuisje, o. * ...H.AAR, 0. paardenhoar, o. "...MACHER, m. kammaker, in. "...RAD, n.
kamrad; kroonrad, o. "...WOLLE, f. gekaarde wol, v.
KINILLINGE, no. pl. scheerwol, grove tool, v.
KaMPELN (SIGH), vrf. vechten, twisten.
KAMPF, no. kamp, strijd, m. gevecht,
o. worsteling, v.
* -BEGIERDE, * -GIER, f. strijdlust, m.
K AMPFER, no. kamfer, m.
Ka3IPFEN, vn. kampen, strijden, vechten, worstelen.
* ...ER, no. strijder, vechter, kamper, worstelaar, kampvechter, m. ; (18) lijst, v. rand , m.
KAMISOL, n. kamizool, vest, o.
KAMM, m. kam, haarkarn; rug

haMPFERGESIMS, n. (13)

impostlijst, v.
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KAMPFHAHN, M. kamphaan, strijdbare vechthaan, m.
"...PLATZ, m. kampplauts, v. strijdperk, worstelperk,
slagveld, o. "...RICHTER, rn. kampregter, m. "...wART,
"...W5RTER, m. sekondant bij. een tweegevecht, m.
"...11BUNG, f. gymnastische -, ligchaamsoefening ; oefe-

ning in den wapenhandel, v.
KANDELZUCKER, m. kandijsuiker, v.
KANINCHEN, n. konzjn, o.
m. "-HOHLE, f. "-LAGER, n. konijnenhol, o. *- BEEOLTNISS, n. "-STALL,
m. konijnehberg, m. -woud, to. *-MER, m. die met
het fret jaagt, m. * -WARTER, m. opzigter over eenen

konijnenberg, m.
K.ANNE, f. kan, v. pot, m. ; pint (meat), v.
KANNENBURSTE, f. kannenwasscher, m. flesschenborstel,
v. * ... GIESSER, m. tinnegieter, m.
vn. fig. over
staatkunde spreken. "...KRAUT, n. (53) paardeisstaart, m.
KANONE, f. kanon, sink geschut, O.
KANONENBOOT, n. (68) kanonneerboot, v. * ... KELLER,
kasemat, v. "...KUGEL, f. kanonskoyel, m. "...OPEN,

m. potkagchellje, o. "...SCHUSS, m. kanonschot, o.
met kanonnen beschieten, uit grof geschut bestoken. "...ER, in. kanonnier, konstapel, m.
KARTE, f. kant, m. zijde, v. boord, rand,
no. belegsel, o.
zelfkant, m.; kant, v. *-N, va. hoekig maken, opzetten.
KANTHAKEN, m. (126) zethaak, m. dreyge, v. "...lc+, a.
hoekig, kantig.
KANZEL, f. kansel, predikstoel, m.; von die
die. -- werfen, fig.
een huwelijk van den kansel afkondigen.
KEIT,f.
kanselwelsprekendheid, v.
KANZELLEI, f. kanselarij, v. "-BOTE, m. kanselarijbode,
m. "-GEIST, in. kanselarijgeest, on. "-SCHRIFT, f. kanselarijschri ft, o. "-SIEGEL, n. kanselarijzegel, o. "-STyL,
m kanselarijstijl, m. "...LIST, no. kanselarij-anzbtenaar,m.
KANz.ELBEDE, f. kanselredevoeriny, preek, v.
"...REDNER,
m. kanselredenaar, predikant, on.
KANZLER, m. kanselier, m.
KAPAUN, KAPFHAHN, m. kapoen, kapuin, m. "-EN, va.
eenen haan kapoenen, snijden.
KAPER, f. kapper (vrucht), v. * -NSTRAUCH, m. kapper►
boom, m.
KUPPCHEN, n. mutsje, kapje, o. kalot, v. pet, rn.
KAPPE, f. kap, mists, kalot, monnikskap, v. ; (93) neusleder (aan een schoen) ; buis (van een kind) ; (90) dekset van eene glazen kolf, o. scheede, v. ; halmbeursje, o.
HAPPEN, va. (een roofvogel) kappen ; (een boom) toppen ;
(126) (den mast, den kabel) kappen ; (een haan) kapoenen. "-, vn. treden (van den haan).
KAPPEN3IACHER, m. mutsenmaker, m. "...M.ANTEL, m.
kapmantel, m.
KAPPFENSTER, "...LOCH, n. dakvenster, o.
neusnijper, m.
KAPSEL, f. doss, o. koker, no. ; (53) klok-, zaadhuisje, o.
KARABINER, m. karabijn, v.; karabinier,
KARAT, n. karaat, (gewigt), 0.
EARAVANE, f. karavaan, v.
KARBATSCHE, f. karwats, v. *-w, va. geeselen, slaan.
KARDUTSCHE, f. kaarde; paardenborstel, v. "-lc,
KARe
DEN, va. kaarden; de paarden borstelen.
KARDE, KARDENDISTEL, f. kaardendistel, v.
KARFUNKEL, f. karbonkel, m.
KARG, (IiiiRGLIcH), a. et adv. karig, suinig, grerig ;
vrekkig ; nzager, schraal, dun, kariglijk.
"- EN, vn.
sparen, zuinig zijn. * - HEIT, f. karigheid, yzerigheid,
suinigheid, v.
KARNIDS, n. (13) kornis, kroonlijst, v.
KARPFEN, m. karper, in. "-TEICH, m. karpervijver, no.

KANONIREN, va.

• K.A.T.

KARREN, M. (KARRE, f.) kar, v. wagen, m. vuilniskar,
v. ; kruiwagen, m. "-, va. karren, met eene kar -, met
eenen kruiwagen.vervoeren kruijen. *-, vn. aan den
kruiwagen gebonden zijn. *-GAuL, m. karrepaard,
o,
* -SCHIEBER, m. kruijer, m. * -TUCH, n, dekzeil, dek_ kleed, o. *-vorz, no. karrevracht, v.
KARRNER, m. karreman, voerman, tn.
KARST, in. houweel, o. spade, v. "-Bw,.va. de aarde met
een houweel omspitten.
KARBATSCHE, f. (681 kartets, v.; mit -n schiessen, met
schroot schieten. * - NFEUER, n. schrootvuur, o.
SCHUSS, m. schot met schroot, o.
KARTE, c. kaart; landkaart, v. ; kalandermolen, m.
mangel, v.; die - schlagen, de kaart leggen ; - spielen,
kaartspelen ; die -n abheben, afnemen ; die -n geben,
kaartgeven ; die -n mischen, de kaarten schudden,
- wasschen ; die bunten -, (Bilden), psppen, beelden (in
dekleinekaarhet kaartspel), v. o. mv.; die niedern
ten, v. mv.
K.ARTEN, va. beramen, ontwerpen. °-N,
kaart spelen.
"-GEBEN, n. het kaartgeven.
"-HAUS, n. kaartenhuis, o. * - xiiNsTE, f. pl. kunsten met de kaart, v.mv.
* -MACHER, ln. kaartenmaker, m. "-PAPIER, n. kaartenpapier, -blad, bordpapier, o. "-SPIEL, n. kaartspel,
o. "-SPIELER, m. kaartspeler, m.
KARTHAUNE, f. (3) kartouw, V.
KARTOFFEL, f. aardappel, m.
EASCHEN, n. kaasje, roonzkaasje, o.
KASE, no. kaas, v. "-FORM, f. kaasvorm, m. * -FRAU,
"-MUTTER, f. kaasboerin, v. * - GBBACENES, n. geroost
brood met kaas, o. "-HtiNDLER, m. kaaskooper, -boer,
m. "-HAUS, n. *-KAlvomER, f. "-KRAAL m. kaashuis,
o. ; -makerij, v. "-HORDE, f. teenen mat, kaasharde, v.
"-KORB, no. kaaskorfje, o. k -KUCHEN,.m. kaastaartje,
o. "-LAB, n. (53) kleine meibloem, v. "-MUTTER, f.
kaasmaalcster, v. "-NAPF, m. kaasnap, m.
KiiSEN, va. et n. kaas maken ; strenzmen, runners.
KaSEPAPPEL, f. (53) matuwe, v. kaasboom, m.
KUSICHT, a. kaasachtig. *...sia, a. kazig, van kaas.
KASTANIE, f. kcstanje, v. "-NBAUM, m. kastanjeboom, rn.
"-NBRAUN, a. kastanjebruin. "-NWALD, m. bosch van
kastanjeboomen, o.
KOSTCHEN, n. kustje, kistje, o.
HASTE, f. volksklasse, kaste, v. volksstam (in Indij),
m.
KASTEIEN, va. kastijden, tuchtiyen.
KASTEN, in. kast, kist ; kas, schatkist, v. ;
der - Noah,
do arke Noachs. * -MAcHER, m. kasten-, kisten-, koffermaker, m. "-VORSTEHER, m. kassier, thesaurier,
rentmeester, no.
KATALOG, on. kataloyus, no. boekenlijst, v.
KATARRH, m. sinking, =a•e verkoudheid, v. * -ALFIEBER, n. zinkingkoorts, v. * - ALISCH, a. sinkingachtig.
KATFCHET, m. kaihechiseerder, on. "...CHISIREN, va. in
de christelijke geloofsleer onderwijzen, katechiseren.
"...CHISMUS, no. katechismus, m. -SCHULER, "...CHUMEN, m. die in het christelijk geloof onderwezen wordt,
katechisant, no.
RATER, m. kater, m. *- HAKEN, m. kathaak, m.
KATHARINENPFLAUME, f. fransche pruim, v.
KATHEDER, m. spreekg estoelte, o. -kansel, predikstoel,
M.
KATHEDRALKIRCHE, f. hoofil-, domkerk, v.
KATHETER, m. (36) blaaspeiter, katheter, m.
KATHOLiCISMUS, KATHOLISCHER GLAUBE, m. het algerneene geloof ; het roomsch-katholijke geloof.
m. -INN, f. roomsche, roomsch-katholijke, roomschgezinde, m. et v. "...LiscH, a. katholijk, roomschgezind.

KEH.
katoen, o. katoenen lijnwaden,
o. my. *-DRUCKF.R,m. katoendrukker, m. * -DRUCKEREI,
*- FABRIK, f. katoendrukkerij, -fabriek, v.
KATZBALGEN (SIGH), vrf. vechten, plukharen. "...BALGEREI, f. vechtpartij, v. twist, m.
KaTZCHEN, n. katje, poesje, o.
(
KATZB,
, f.rk at, poes, V. (113) kat, stormkat ; (126) kat
V.
KATzENAUGE, n. katoog (zekere onyxsteen), o. "...GEscHREI, n. gemiaauw, o. "...GOLD, "—SILBER, n. gele
a. grijs als de katten.
witte glimmer, m.
f. ketelmuziek, v.
*... LOCH n. kattegat, o.
"...SPRUNG, m. kattesprong; fig. korte weg, m.
KAUDER, m. werk (van vlas, hennep), 0. ; paardelijn, v.
"-waLscx, a. et n. koe*-N, vn. brabbeltaal spreken.
terwaalsch ; brabbel-, boerentaal, lompe spraak, v.
•
KAUEN, KaUEN, va. kaauwen.
K AUERN, vn. SICH
vrf. nederhurken.
KALIF, m. aankoop, koop, m. "-ANSCHLAG, m. schatting,
waardering, v. "-BRIEF, m. koopbrief,m. kontrakt van
verkoop, bewijs van eigendom, o. "-EN, va. koopen, aankoopen, aanschalren, inkoopen ; (46) koopen.
KaUFER, m. "-INN, f. kooper, m. koopster, v. koopman,
m. koopvrouw, v. kalant, m.
KAUFFAHRBR, m. koopvaarder, koopvaardijkapitein, m.;
koopvaardijschip, o. "...FAHRTEI,f. zeehandel,m. koopvaart, koopvaardij, v. "...FAHRTEIFLOTTE,f. koopvaardijvloot, v. "...FAHRTBISCHIFF, n. koopvaarder, m.
n. verkoophuis, venduhuis ;
koopvaardijschip, o.
handelaar in het
tolhuis, o. "...HERR, m. koopman
groot, grossier, m. "...LADEN, m. winkel, m. "...LEUTE,
pl. kooplieden, handelaren, m. mv.
KaUFLICH, a. et adv. bij aankoop.
KAUFLUSTIG, a. koopziek, koopgierig. "...MaNNISCH, a. et
adv. koopman, van een koopman, ale eon koopman.
K AUFMANN, m. koopman, handelaar ; kooper, kalant, m.
* -SCHAFT, f. koopmanschap, v. koophandel, m. de kooplieden, mv. *- SDIENER, rn. kantoor-, koopmansbediende,
-klerk, m. *- SGEWoLBE, n. * - SLADEN, m. winkel, m.
magazijn ; pakhuis, o.
KAUFSCHILLING, m. schelling als pandgeld, godspenning ,m.
K AULBARSCH, m. kleine baars, m. *...NAuPT, a. post
(visch), v.
KAUM, adv. naauwelijks, naauw, to naauwernood.
KaUMITTEL, n. kaauwartsenij, v.
KAUTABAK, m. pruimtabak, m.
KAUZ, m. Kauzcw, li§uzianx, n. nacht-, steen-,
kerkuil, m. * m. rijkaard ; fig. uil, wonderlijke vent, m.
KAVIAR, m. kaviaar, steurkuit, v.
* ... wEIB, n.
KEBSEHE, f. onwettige zamenwoning, v.
"...FRAU, f. bijzit, v. ; (37) bijwijf, o.
KECK, a. et adv. stout, stoutmoedig, onbevreesd, moedig,
koen ; driest, onbeschaamd, vermetel, moediglijk.
f. stoutmoedigheid, koenheid, driestheid, vermetelheid,
v. "-lawn, adv. stoutelijk, vrijmoediglijk, stout weg.
HEGEL, m. kegel, m.; (10) grootte eener drukletter, v.,
- sebieben, kegelen. * - BAHN, f. kegelbaan,v."-FoRMIG,
vn . kegelen. "-SCHNITT,
a. et adv. kegelvormig.
m. (122) kegelsnede, v. "-SCHUB, m. "-SPIEL, n. kegelbaan, v. - spel, o.
KEHLADER, f. (74) keelader, v. "...ERMINE, f. keelontsteking, v. *...EucHsTAEB, m. (98) keeletter, v. "...DECKEL, m. (74) keellellegje, strotlapje, O.
KEHLE, f. keel, v. strot, gorgel, m.; fig. stem, v. *-N,
va. (13) uithollen.
KEHLHOBEL, m. (94) kraalschaaf, V. "...LEISTE, f. "...STOSS,

KATTUN, "-LBINWAND, f.
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m. (13) uitgesneden lijstwerk, o. "—RIEMAN, n. keer
m. "...RINNE,f. loOden.dalcgoot,v. "...TON'
riem,

m. keeltoo* ; sleutelhamer,
(9,$) lijstschaaj ,
"...zIEGEL,. m. (13) holle pan, dakpan, vorsi, v.
v.
KEHR, f. keer, m. wending, v. "-EBBEN, m. bezem, m.
"-BURSTE, f. borstel,v. schuzjer, m. * -EN, va. stollen,
vegen, borstelen, schuijeren ; keeren, wenden, omdractijen.
* -FRAU, f. "-wEIB, n. veegster, v.
KEHRICHT, m. veegsel,vuilnis,o. "-HAUFBN, m. vuilnishoop, m. "-wINKEL, m. vuilnishoek, m.
KEHRMANN, m. veger, m.
f. keerzijde (eener
munt), v. "...WIEDER, n. keerweer, slop, o. straat die
blind loopt, v. * ... wISCH, m. stoller, veger, m.
KEIBGEIER, m. kiekendief (roofvogel), m.
KEICHEN, KEUCHEN, vn. hijgen, zwaar adem halen. *-,
n. korte adem, m. moeijelijkg demhaling, v. *--, a.
hijgend.
KEICHHUSTEN, m. kinkhoest, m.
KEIFEN, vn. kijven, twisten, razen, tieren.
KEIL, m. wig, v. beitel, m. wigge, v.; (10) sluithout,
o.
"-ERIN, n. (74) wiggebeen, o. "-EN, va. inkloppen, indrijven, eene wig inslaan. *- ER, m. wild zwijn, o.
."-FaRMIG, a. et adv. wigvormtg. *-HAUE, f. houweel, o.
* -RAHMEN, m. geschutpoort,v. "-ROLLE,f. langwerpige
rol tabak, v. *- RoTHE, f. fine silezische meekrap, v.
m. kiem, spruit ; fig. kiem, bron, v. oorsprong, m.
-MONAT,
"-EN, vn. kiemen, ontkiemen, ontspruiten.
m. Grasmaand, April, v.
KEIN, KEINER, KEINE, KEINES, pron. geen, geene ; niemand. * - ERLEI, a. geen, geenerlei. * - ERSEITS, adv.
van niemand, van geene zijde, geenerzijds. "-ESWEGES,
adv. geenszins ; in geenerlei wijze. "-MAL, adv. nooit,
in het geheel niet, niet eens.
"-DncxEL,
KELCH, m. kelk, drinkbeker, m. -schaal, v.
"-TELLER, m. deksel op den miskelk, o. *-F6RMIG, a.
kelkylas,
o.
wijnkelk,
roemer,
kelkvormig. "-GLAS, n.
m. "-NARBE, f. kelknaad van vruchten, m. "-Tuut,
n. doek waarmede de miskelk. wordt uitgeveegd, m.
KELLE, f. troffel, m. truweel, o.; schuimspaan, m.
KELLER, m. kelder, m. *-Er, f. spijskamer, v. -kelder,
schenkkamer,v. "-BSEL, *-WURM, m. (72) pissebed, v.
duizendbeen, m. "-FENSTER, n. kelderraam, o. *- GE*- HALS, m.
SCHOSS, n. verdieping onder den grond, v.
ingang tot een kelder; (53) kelderhals, m. ; peperboomje,
o. "-LOCH, n. keldergat, o. *- MBISTER, m. keldermeester, schenker, bottelier, m. *- ZINS, m.kelderhuur,v.
KELLNER, m. "-INN, f. keldermeester, bottelier, m. bediende in een logement, m. en v.
KELTER, f. wijnpers, v. ; pershuis, o. "-BAUM, m. boom
van de wijnpers, m. "-BR, *-TRETER, m. wijnperser,
m. "-PASS, n. perskuip, V. "-LOHN, m. persloon, 0. *-N,
va. persen. "-WEIN, m. pas geperste wijn, m.
KENNBAR, KENNTLICH, a. kenbaar, kennelijk.
f. kenbaarheid, v. kenschetsend teeken, o.
KENNEN, va. kennen.
f. kenner, m. kenster, v. *-AUGE,
KENNER, m.
n. kennersoog, oog eens kenners, o.
KENNTNISS, f. kennis, wetenschap, bekendheid, kunde, v.
KENNUNG, f. kenmerk van den ouderdom bij de paarden, o.
NNzEICHEN, n. kenteeken, kenmerk, o. aanwijzing,
aanduiding, v. ; fig. b/Uk, o.
KERBE, f. kerf, keep, v. "-L, m. (53) kervel, v. "-N, va.
kerven, keepen, inkeepen; (eene munt) randen.
KERBHOLZ, n. "...STOCK, m. kerfstok, m. "...TRIER, n.
gekorven diertje, insekt, o.
KERKBR, M. kerket, rn. gevangenis, v. gevangenhok, b.
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*-MBISTER, M. -INN, f. cipier, gevangenbewaarder, m.

gevangenbewaarster, v. *-N, va. kerkeren,gpsluiten, gevangen zetten; fig. folteren.
KEEL, M. kerel, vent ; knecht; schavuit, M.
KBRMES, m. konzenilje, cochenille, v.
KERN, m. kern, pit (van'vruchtes),v.; korrel (van graat1),
m.: hart (van een boom), o.• ; fig. kern, pit, bloom, v.
tnerg, O. "4/1,TIG, a. kernaehtig. * - FRUCHT, f. fruit
o. vrucht met pitten, v. * - GEHAUSE, n. klokhuis, O.
*-GUT, a. uitmuntend, uitgezocht,puik,uitgelezen, keur.
* -HAFT, "-IG, a. pitachtig, pit hebbende; fig. kern-HOLZ,
achtig, pittig, krachtig, ;forsch, nadrukkelijk.
O. hart van eenen boom, O. *-MEHL,n. bloem van meel,
v. "-OBST, n. fruit -, o. vrucht met pitten, v. * -SCHUSS,
M. lijnregt schot, O. *-SPRUCH, M. kernspreuk, v. gulden spreuk, v. *--31/WPEN, f. p1. keurbenden, v. MV.
n. brave AL, v.
KERZE, f. kaars; waskaars; fakkel, v.
KERZENGERADE, a. regtals eene kaars. * ... H5NDLER, M.
kaarsenkooper, M. "...MACHER, m. kaarsenmaker, M.
-* ...TRAGER, M. fakkeldrager, M.
KESSEL, M. ketel; brouw-, waterketel, m.; kom (van
eenen vijver) ; draaikolk; (3) batterij voor mortieren,
v. * - BRAUN, a. koperkleurig, gekoperd. "-FLICKER,
M. ketellapper, m. "-FLICKERVOLK, n. fig. slecht yolk,
O. *-HAKEN, M. haak, hengel,m. hangijzer, 0."-scHLaGER, KESSLER, M. koperslager, ketellapper,m. "-TROIAMEL, *-PAUKE, f. keteltrom, pauk, v.
KESSLERWAARE, f. pl. * ... ARBEIT, f. koperslagerswerk, O.
KETTCHEN, n. KETTEL, f. ketentje, O.
KETTE, f. keten, v. ketting, no.; fig. verband, o. zamenhang, m. aaneenschakeling, volgorde, v. ; ketting, m.
schering (op het weefgetouw), v.
KETTELN, va. ketenen, aan ketenen-,*aan banden leggen.
KETTEN, va. ketenen, bpezjen, schakelen ; fig. aaneenschakelen, boeijen. *-Famul, m. pl. (420) scheerdraf. St. Pieter op den eersten
den, m. Mv.
* - GELENK,
Augustus. *-FORmIG• a. ketenvormig.
* -GLIED, n. schalm, m. schakel, v. *-HuND, m. ket"-REGEL,
f.
m.
tinghond, m. * - KUGEL, f. kettinglrogel,
(84) kettingregel, m. "-REIN!, m. (19) eindrijm, • O.
-STICH, M. (71) kettingsteek, m. * -WERK, n. kettingwerk, o. "-ZUG, m. (13) doorvlochten werk, O.
KETTLER, KETTENMACHER, m. ketlingmaker, M.
KETZER, M. *-INN, f. ketter, m. -in, v. "-EI, f. ketterij,
v. * - GERICHT, n. kettergeregt, o. geloofsregtbank, inquisitie, v. "-MEISTER, m. geloofsregter, m. k-iscx, a.
et adv. kettersch. "-RICHTER, M. geloofsonderzoeker,

inquisiteur, m.
KEULE, f. kolf, knods, v. ; stamper; bout, lamsbout, M.
KEUSCH, a. et adv. kuisch, eerbaar, rein,zuiver. "-HEIT,
f. kuischheid, eerbaarheid, v.
KIBITZ, m. kievit,
KICHER, "-ERBSE, f. sisser, m, graauwe erwt, V. *-N,
vn. lagchen, meesmuilen, grijnzen.
KICKS, in. misslag, misstoot, m.; fig. Pout, v. bok, M.
KIEFER, f. wilde pijnboom, m. * -N, a. van pijnboomenhout. *-NuoLz, n. pijnboomenhout, o. .
KIEKE, f. stoof, v.
KIEL, m. pijp, schacht ; penneschacht, v.; vederbezem, m.
on.; (126) kiel, v.; (76) steel, m. "-EN, va. met pennon
besteken; (126) kielen. *-HoLEN,va. (426) kielen, kielhalen. * -SCHWINNE, f. (126) zaadhout, o. kolsem, rn.
"-WASSER, ll. (126) vane-, kielwater, zog, o. gang, in.
* -WERK, n. bollige biezen, v. mv. bollig riet, O.
KIEMEN, f. p1. kieuwen, v. my. vischooren, o.

m. *-noLz, n. hars, v. pijnhout, O. *-APFEL, m.
pijnappel, m. * - BAUM, M. pijnboom, in. *-FACKEL, f.
fakkel vas pijnhout, v. *-MBRE, f. pijnstani,pijnboom,

KIEN,

m. *-8L, n. pijnolie, v. ***Russ, nl. zwartsel, o.
KIEPE, f. draagkorf, m.
KIES, "-SAND, no. kei-, grofzand, kiezel, gruis, o. ; vuursteen, m. * -ARTIG, *-ICHT, a. kiezel-, gruisa4fitig,
KIESEL, * -STEIN, m. kei-, kiezelsteen, m.
KIESGUUND, m. kiezelgrond, m. "...HALTIG, a. kiezelsteen
bevattende.
KIETZE, f. kat (vaartuig), v.
KIMME, f. inkerving, kim, v. *-N, va. inkerven.
KIND, n. kind, o.; - der Liebe, onecht kind, o. ; unzeitontijdig geboren kind ; mit einem -e gehen,
iges
zwanger zijn. * -BETT, n. kraambed, o. kraant, v.
4-BETTERINN, f. kraamvrouw, v. * -CHEN, n. kindje,
klein kind, 0. *-ERCHEN, n. pl. kleine kinderen, o. MV.
KINDELTAG, KINDERTAG, m. Allerkinderendag, M.
KIZTD#RBLATTERN, f. p1. kinderpokken, v. my. -ziekte, v.
"...BREI, M. kinderpap, v. * ...BRUT, V. fig. zwerm kin
deren, m. "...POSSEN, f. pl. KINDEREI, f. kinderachtig-

held, v. kinderachtige streken, m.
f. kindermeid, v. * ...FREUND, m. kindervriend,
m. * ...GESCHREI, n. kindergeschreeuw, O. * ...HAUBE,
f. kindermutsje, 0. * ...KLAPPER, f. kinderspel, o. rammelaar,m. * ...KORB, M. kindermandje, o. teenen wieg, v. * ...LEHRE,f. kinderleer,v. katechismus, tn.
* ...LEHRER, m. onderwijzer der kinderen, m. *...Los,
a. kinderloos. "...MORD, * ...M8RDER, m. * ...316RDERINN,
f. kindermoord, -moorder,m. -moordster, v. * f.
min, v. * ...MUTTER, f. vroedvrouw, v.
KINDERN, vn. bevallen, in de kraam komen, kinderen
krijgen ; kinderachtig zijn.
KINDERNARR, m. kindergek, m. * ...PECH, n. (22) maansap, o. drek der pasgeboren kinderen, rn. * ...ROCK, M:
kinderjurk, v. * ...SCHULE, f. kleine kinderen-, be.
waarschool, v. * ...STREICH, m. kinderachtige streek, m.
"...STUBE, f. kinderkamer, v. "...STUHLCHEN, n. kinderstoeltje, 0. * ...TAG, m. Allerkinderendag, m. * ...ZEUG,
n. kindergoed, o. luijer-, liturmand,v. "...ZUCHT,f. kindertucht, opvoeding der kinderen, v.
KINDESALTER, n. kindschheid, v. kinderjaren, o.
* ...SEINE, n. pl. von -n an, fig. van kinds/been af.
* ...KIND, n. kindskind, kleinkind, o.
n. achterkleinkind, 0. * ...N6THEN (IN), adv. in barensnood, in barensweeen, in arbeid. "...PFLICHT, f. kinderpligt, m. * ...STATT, f. einen an - annehmen, iemand als
kind aannemen. "...THEIL, n. kindsgedeelte, o. legitieme portie, v.
n. it adv. kindsch,
KINDHEIT, f. kin4schheid,v.
kinderachtig, *...Licx, a. et adv. kinderlijk. * ...SCHAFT,
f. kindschap, o. "...TAUFE, f. kinderdoop, tn. * ...TAUFENSCHMAUS, m. doopmaal, 0.
KINKHORN, m. kromme fluit, v. worsthoren, M.
KINN, n. kin, V. '-BACKEN, in. * -LADE, f. kinnebak,
v. kakebeen, 0. * -BAND, is. kinband, keelband, kindoek,
ns. * -GRUBE, f. kuiltje in de kin, o. * -HAKEN, sn.
kinhaak aan een gebit, In. * -KETTE, f. kinketting, m.
MIFFS, f. rand, m. steilte, v. ; auf der - stehen, op het
punt stance van to vallen. *-L, n. koek, m. * -N, ye.
va. opheffen ; - and wippen,
tuimelen, struikelen.
geld snoeijen.
f. geldsnoeijerij, v.
.KIPPKARREN, M. wipkar, v.
KIRCHDORF, n. dorp met eene kerk, o.
KIRCHE, f. kerk ; fig. gemeenle, eeredienst, v. geloof, O.
KIRCHENULTESTE, Ill. ouderling, ne "-AMT, a. kerke-
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lijk ambi, o. ; kerkeraad, M. *...BANN, m. kerkban, m.
"...EAU, m. kerkbouw, m. kerkfabriek, v.
"...BUCH, n.
kerkregister,boek der kerkorde, o. "...BUSSE, f. kerkboete,
kerkelijke straf, v. "...CASSE, f. kerkkas, v. kerkelijk fonds,
0. "...DIENER, m. kerkdienaar, leeraar, geestelijke, m.
e ..DIENST, m. kerkdienst, v. "...FAHNE, f. kerkbanier,
v. * ...FEST, n. kerkelijk feest, o. "...GaNGER,m. trouwe
kerkganger, m. "...GREET, n. kerkgebed, o. "...GB BRAUCH, m. kerkgebruik, o. kerkelijke plegtigheid,,v.
ritus, m. "...GERUTH, n. kerksieraden, o. mv.
RICHT, n. konsistorie, o. "...GESANG, n. kerkgezang ;
ezang, o. "...GESCHICHTE, f. kerkelijke geschzedenis,
v. *...GOTER, n. p1. kerkelijke goederen, o. mv. "...JAHR,
n. kerkelijk jaar, o. *...LIED, n. gezang, o.
f. kerkmuziek, v. "...ORDNUNG, f. kerkgebruik, o. -ge"...PATRON, m.
woonte, v. kerkwetten, v. mv.
m. "...RATH,
patroon beschermheilige eener kerk,
m. kerkeraad, m. konsistorie, 0. * ...RAUB, "...RdUBER,
m. kerkroof; kerkdief, m. *...REcHT, n. kerkelijk regt,
o. "...REGIMENT, n. kerkbestuur, o. "...SUNGER, m.
* ...SATZ, m.
voorzanger ; zanger in de roomsche kerk, m.
o. ; kerkelijke stelregt om kerkelijke ambten to begeven,
ling, v. "...SCHEIN, m. uittreksel van het kerkregister,
scheuo. doopceel, v. "...SPALTUNG, f. verdeeldheid
• ring in de kerk, v. "...STAAT, m. kerkelijke staat, m.
4,pauselijk grondgebied,
o. "...STAND, m. kerkbank, v.
"...STRAFE, f.
*...STOCK, m. armenkas, armbus, v.
kerkelijke straf, v. "...STUHL, m. bank -, zitplaats in
eene kerk, v. "...VATER, m. kerkvader, m. * ...VERBESSERER, m. kerkhervormer, m.
* ...VERBESSERUNG, f.
"...VERSAMMLUNG, f.
kerkhervornzing, reformatie, v.
kerkvergadering, synode, v. concilium, o. "...VOGT, m.
.kerkvoogd, m. "...VORSTEHER, m. kerkmeester, koster,
m. "...zETTEL, m. dominesbriefje, o. ; doopceel, v.
KIRCHEULE, f. kerkuil, m. "...FAHRT, f. bedevaart, processie, v. ; kerspel. o. parochie, v. "..,GANG,m.weg naar
de kerk, m. kcrkpad, a. ; kerkgang (eener kraamvrouw),
m. "...HOF, m. kerkhof, o. *...Licn, a. kerkelijk. "...MESSE,
f. "...WEIHFEST, n. feest der kerkwijding, o.
"...NER, m. koster, m. "...SCHwALBE, f. gierzwaluw, v.
"...SPIEL, n. kerspel, o. parochie ; gemeente, v. "...SPRENGEL, m. bisdom, o. * ...VATER, m. kerkmoster ; hooter,
m.
f. kerkwijding, v.
KIRCHNER, m. kerkeknecht, sakristijn, hooter, m.
KIREH, n. met bont gevoerde mantel, m.
KIRMSE, f. kermis, v. dorpsfeest, 0.
KIRRE, a. et adv. tam, mak ; fig. gedwee, handelbaar ,buigzaam, lijdelijk. *-rt, va. tam maken; lokken, aanlokken. *-, vn. kirren.
KIRSCHBAUM, m. kersenboom, m. "...BRANNTWEIN, M.
ratafia (soort van likeur), v.
KIRSCHE, f. kers, v.
KIRSCHGARTEN, "...WALD, m. kersenboomgaard,
m.
"...KERN, m. kersepit, v. "...KUCHEN, m. kersentaart, v.
"...LORBEER, m. (53) laurierboom, m. n. kersengelei, v. "...ROTH, n. kerskleur, v. * ...SAFT, m. ker.
sennat, 0. "...STIEL, m. kersesteel, m. * ...WASSER, n.
kerswater (snort van likeur), o.
m. kersenwijn, m.
KISTE, f. kist, kast, v. koyer, m.
KITS, m. kits, (vaartuig), v.
KITT, in. tras, cement, bereid teem, o. steenlijm, v. "-EN,
va. met tras -, met cement metselen ; met Teem bestrijken.
KITTEL, m. grove linnen kiel, rok, onderrok, m.
KITZEL, m. kitteling, v. gekittel, o. ; (22) prikkeling , v. ; fig.
brandend verlangen, o. sterke begeerte, v. "-IG, KITZLIG,
a. kitteWhtig, kittelig ; fig. netelig.*-a, va. kittelen ; fig.
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streelen, vleijen; (22) prikkelen; sich fiber etwas
zich over iets verhjgen. "...LER, m.kittelaar,(ook 74),m.
KLADDE, f. klad, mica opstel, kladboek, o. schets, v.
KLAFFEN, vn. gapen, half openstaan.
KLAFFEN, vn. blaffen, keffen. "...ER, m. blaffende brak,
kelrer ; fig. babbelaar, m.
KLAFTER, f. vadem, vaam, m. "-MASS, n. "-STOCK, m.
vadem, m. houtmaat, v. 5-N, va. meten, stapelen, vademen, met den vadem meten.
KLAGB AR, a. to beschuldigen ; - machen, in regten' aanklagen.
KLAGE,..f. klagt, v. beklag, o. ; (83) aanklagt, vervolgin in
regten, v .'eisch,m. ; - fahren, eene klagt inleveren.
f. * -WEIB, n. (77)klaagster, klaagvrouw, v. * -GEDICHT, n.
treurzang, m. treurdicht, o. "-GESCHREI, n. klagend
geluid, 0. "-LIED, n. treurzang, m. -lied, klaaglied, O.
KLAGEN, vn. klagen, treuren ; vor Gericht -, in regten
eene aanklagt eenen eisch doen tegen iemand ; einem etwas
zijn beklag aan iemand deep, aan iemand
zijne smart openbaren. SIGH
vrf. zich onpasselijk
zich niet wel gevoelen. "-WERTH, a. beklagenswaard.
KLAGEPUNKT, n. punt van aanklagt, - van beschuldiging, O.
KLaGER, m. klager, aanklager, eischer, beschuldiger, m.
f. klaagster, eischeres, beschuldigster, v.
KLAGESACHE, f. regtsgeding, proces, O. "...TON, n. klaagtoon, klagende toon, m.
KrAGLicH, a. et adv. klagend, treurig, jammerend, erbarmelijk; huilend (van dieren).
KLAGLOS, a. voldaan, geschikt, in der minne ; - stellen,
schadeloos stellen. "...LUSTIG, a. twist-, procesziek.
KLASIM, a. naauw ; fig. schaarsch ; klam, stij f van koude .
*-, m. (22) bezetting
beklemming in de keel, v.
KLAMMER, 1. ijzeren hack, m. houvast, o. kram, v. roarhang stokj e ; (10) nijphoutje, o. *-N, va. krammen, klampen.
KLANG, rn. klank, toon, m. geluid, o.
KLAPPE, f. klap, klep, v. klepje (eener fluit) ; mondstuk
(eener fagot), o. * -N, vn. klappen, toevallen.
KLAPPER, f. klap, klep, v. ratel, ttammelaar, rn. * -.TAGD,
f. klapperjagt, v. "-MANN, m. klapperman, kleper, m.
nachtwacht, v. * -MialLE, f. klapmolen, tn. -N, vn.
klappen, klapperen ; klappertanden.
"-ROSE, KLATSCHROSE, f. (53) klaproos, v. * -SCHLANGE,f. ratelslang,v.
KLAPPHANDSCHUH, f. want (grove handschoen), v.
4
KLAPPOHR; n. langoorig
loboorig paard, o.
KLAPPS, m. klap, slag, m. "-EN, va. kleine enkerhaalde
slagen geven, ranselen.
KLAPPTISCH, m. kleptafel, toesktande tafel, v.
KLAR, a. et adv. klaar, helder, licht, zuiver, glanzend,
duidelijk. "-HEIT, f. klaarheid, helderheid, zuiverheid;
duidelijkheid, v.
KLURE, f. fijnheid, zuiverheid, gelouterdheid, v.
KLiRLICH, adv. fig. klaar, duidelijk.
KLATSCH, m. klap, slag, m. "-BdCHSE, f. klapbus, v.
*-E, f. "-MAUL, n. fig. snapster, iisatster, babbelaarster, verklikster, klikspaan, v.
j -EN, vn. klappen, met
vn. et a. babbelen, snappen, prode handen klappen.
ten ; overbrengen, verklikken, klappen.
n. geklap, handgeklap, o. toejuiching, v. ; fig. gebabbel, gepraat, gesnap,
het klikken, o. "-ER, KLATSCHER, m. -INN, f. babbelaar, prater, verklikker, klikspaan, m.; praatster, babbelaarster, verklikster, v. "-EREI, f. babbelarij, praterij, v. gesnap, gebabbel, 0. "-HAFT, a. babbelachtig,
snapachtig, praatzuchtig.
KLAUBEN, va. uitpluizen ; kluiven ; fig. uitpluizen.
KLAUE, f. klaauw, pout, nagel, m. "-NSTEUER, J. Was-

ting op het vet, v, * ...Icy, a. met klaauwen.
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KLArtsh, f. kluis, cel, hermitage, v.; bergpas, M.
KLAliSEL, f. btjzondere bepaling,-voirwaarde, clausule,v.
KLAUSNER, m. kluizenaar, heremid,' m.
K LEBEN, vn. kleven, aankleven, aanhangen; hechien; fig.

kleven, vastzitten.
va. kteven, plakken.
a. kleverig. * ...FRIG}, a. kleverig, slijmertg, lijmachtig.
f. kleverigheid, taaiheid,. v. "...GARN, n. leeuwerikkennet, o. "...KRAUT, m. (53) klit, V.
KLEcx, (Mimics), m. vkzk, inktvlak, v.
"-EN, vn. bekladden, bevlekken, inktvlakken maken; fig. kladden;
voldoende zijn. * - ER, m. ktadder, kladschilder, m.
f. kladderij, v. *kladwerk,
O. ,"-IG, "-SIG, a.
PlIklad, gevlakt, bemorst.
KLBE, M. klaver,v. "-BLATT, n. klitverblad, drietal, 0.;
fig. drietal, o. trite, v.
KLEI, xn. * -ERDE, f. klei, kkiaarde,v. kern, o. *-BEN,va.
met Teem metselen, met klei bepleisteren ; plakken, heckten. * -BER, m. metselaar met klei, m. -LEHM, m.
tnortel van Teem en gehakt stroo, M. "-BEWERK, n.
metseting van teem, v.
KLEID, n. kleed, kleedingsteh gewaad, o. japon, m.jurk,
v. ; -er machen Leute, de kleeren maken den man.
* -EN, va. kleeden, aankteeden, van kleederen voorzi9;
(een altaar) versieren. SICK
vrf. zich kleeden; aankteeden ; einen
kleeden, goed staan, passen.
KLEIDERBESEN, M. "...BORSTE, f. kleederborstel, v. schuijer, M. *...HANDEL, * ...MARKT, M. oude kleerenkraatn, -markt, V. *...lihNDLER, *...TRODLER, M. uitdrager, oude-kle€renkooper, m. * ...KAMMER, f. kleerkamer, V. * ...MOTTE, f. kleerworm, m. mot, V. * ...ORDNUNG, f. verordening omtrent de kleederdragt, v.
"...FRACHT, f. pracht weelde in de kleeding, v.
* ...SCHRANK, m. kleerkast, v. "...TRACHT, f. kleederdragt, wijze van zich to kleeden, v.
KLEIDUNG, f. kleeding; bekteeding, v. ; kleed met plooijen,
o.; draperie, v. * -SSTilOK, n. kleedingstuk, O.
I LEIB, f. KLEIEN, pl. zemelen, grove zemelen, v. my.
zemelmeel, 0. "-BROT, n. brood met zemelen, o. *-NBiEHL,
n. zemelmeel, O. "...IG, a. zemelachtig.
KLEIN, a. et adv. klein, gering, smal, dun, nietig, onbe"-ENKE, "-KNECHT,
duidend; geringelijk, povertjes.
m. onderbediende in een logement, en. * -ERN, va. verminderen. "-GEIST, m. klein vernuft, gering verstand, o.
"-GEISTEREI, f. kleingeestigheid, v. k-GLutIBIG, a. (31)
kleingeloovig. * -111iNDLER, M. koopman in het klein,
slitter, m. * -HEIT, f. kleinheid, kleinte, geringheid, v.
* -IGKEIT, f. kleinigheid,nietigheid,beuzeling,v. "-LAUT,
a. fig. neerslagtig, moedeloos ;
werden, den moed verliezen. "-LICH, a. klein, schraal, dun, onbeduidend.
* -MEISTER, m. jonkertje, o. poppegek, M. "-MUTH, M.
* -MCITHIGKEIT, f. kleinmoedigheid, bloohartigheid, blooheid, v. * -MLITHIG, a. kleinnzoedig, bloohartig.
KLEINOD, n. kleinood, o. kostbaarheid, v. juweel, o.; (115)
•
afval, m.
KLEINSCHMIED, M. egsmid, kleinsmid, m. *...sTUDTIscH,
a. et adv. overeenkomstig de gebruiken van kleine of
provinciale steden; burgerlijk, alledaagsch, kleingeestig.
KLEISTER, M. pap, v. meellijm, stijfsel, o. *-N,va. plakken, stijven, stijfselen.
KLEMME, f. klem, soort van nijptang ; fig. klem, v. naauw,
o. ; in der - sein, in groote verlegenheid -, in het naauw
zitten. "-EN, va. klemmen, nijpen, knellen.
KLEMMHOLZCHEN, n. voorhangstokje, o. houvast, m.
liLEArrivER, m. blikslager, m.
KLEPPER, m. klepper, m. hitje, o. spaansche hengst, m.
sraansch paardje, o. 4 -124Y, f. hoer, v.

KLIT.
MATTE, f. (53) klis ; fig. smet, lastering, v.
KLETTERER, KLBTTBRMANN, M. klauteraar, M. *...TERN,
vn. klimmen, bestijgen, klauteren, bektimmen.
KLIEBEN, va. et n. klieven, kloven, splijten.
KLIMA, n. klimaat, o. luchtstreek, luchtgesteldheid, v.
KLIMMEN, vn. vay. KLATTERN.
KLIMPERN, vn. klinken, klingelen, gerinkel maken.
KLINGE, f. kling, v. lemmet; fig. zwaard, o.; fiber die
springen lassen, over de kling jagen.
KLINGEL, f. schel, bel, v. * -BEUTEL, *-SACK, m. kerke-

zakje, armenzakje, O. "-TR§GER, m. diaken, kollektant,
m. -N, vn. luiden met eene schel of bel, bellen, schetlen.
KLINGEN, vn. klinken, klank geven. *-, n. klank, m. geluid, o. ; - der Ohren, tutting der ooren, v. "-SCHMIED,

m. zwaardveger, m.
KLIBTKE,f. klink eener deur, v. *...sz, f. spleet, scheur,v.
KLIPP, *-E, f. klip; rots, v. "-FISCH, m. soort van stokvisch, kabeljaauw, m. "-ICHT, a. klipachtig, rotsachtig. * -IG, a. klippig, rotsig, vol kltppen. * -ING, m.
noodmunt, v. "-KR.AM, m. ijzerkramerij,v. "-KRUMER,
m. ijzerkramer, m. * -WERK, n. snuisterijen, v. my.
kinderspeelgoed; muntgereedschap, O.
KLIRREN, vn. kleppen, kletteren, een scherp geluid geven;
klinken. "-, n. gekletter, gerammel, O.
KLITSCH, m. klap, slag ; brok, m. stuk, o. "-EN, va. klappen, met dezweepklappen, de zweep doen klappen.
a. week, papachtig, breiachtig.
KLOBEN, m. katrol, v. windas; hijschtouw, o. takel, m.
houvast, o.; staander, m.; schaar eener weegschaal, v .
KLOPFDAMM, M. straatstamper, m.
RLOPFE, f. geklop, geklap, o. ; niet geheel uitgedorschte
korenschoof ; fig. klem, verlegenheid, v.
KLOPFEL, IiLOrPEL, m. klopper, houten hamer ; linnenklopper, m. blok, o. ; klos (voor kantwerk) ; klepel, m.
kloppen, slaan, beuken, stooten; trillen ; (10) een worm opkloppen. "...ER, M. klopper, deurhamer, m.

KLOPFEN, va. at n.

KIAPPERINN, f. kantwerkster, v.
KLOPFFECHTBR, M. voorvechter, twi stzoeker , m. * ...HENGST,
m. klophengst, m.
n. klopper, stamper, beuker,
m. ; (10) klophout, o.
KLOPPELKISSEN, n. kantkussen, O. * ...LADE, f. kantendoos, v. *...N, vn. kantwerken.
KLoss, m. kluit, v. balletje, o. *-IG, a. deegachtig.
KLOSTER, n. klooster, o. ; ins - gehen, in het klooster

gaan, den sluijer aannemen. * -AUFHEBUNG, f. opheffing der kloosters, v. * -BRUDER, M. kloosterbroeder,
leekebroeder, m. "-FRAU, *-SCHW ESTER, f. non, kloosO. * -GANG, m.
terzuster, geestelijke zuster, v. klopje,
• omgang in een klooster, nl. * -GEISTLICHE, m. monnik,
m. * -GELOBDE, f. kloostergelo fte, v. * -LEBEN, n. kloosterleven, monnikendom, O.
KIMSTERLICH, a. et adv. klooster..., kloosterlijk.
KLOSTERORDNUNG, * ...ZUCHT, f. kloosterorde, -tucht, V.
* ...WENZEL, m. zwartgekuifde bastaardnachtegaal,
M.
* ...ZWIRN, M. brabandsch garen, kantgaren, o.
m. blok, o. klos, m. ; kuipersblok, o. ; fig. dom mensch,
"-EN, va. iemand aanstaren.
botterik, stijve klaas, m.
* -IG, a. etadv. ruw, grof, lomp, onbeschaafd. * -SCHUH ,
M. houten klomp, M.
KLUFT, f. hol, o. grof ; kolk ; scheur, spleet, kloof, v.
KLUFTIG, a. gekloofd, met kloven.
KLUG, a. voorzigtig, behoedzaam, wijs, bedachtzaam, verstandig, beraden, schrander, geslepen, stint ; wijselijk.
KLiiGELN, va. vitten, muggeziften, haarkloven. *-,
n.
KLUGELEI, f.

vitterij, haarkloverij, muggezifterij, v.

KOB.

KNI.
sLUGHEIT,

f. voorzagkeid, behoedipaettheid, v. beleid,1
0. wijsheid, v. doorzigt, verstand, 0.
KLOGLICH, adv. wijselijk, met beleid, met voorsigtigheid.
" ...LING, *...BLER,Na.wijsneus, waatuotjze, haarklover, m.
KLUMP, m. klomp, hoop, m. massa, v.
KUM:THEN, n. klompje,hoopje, deeltje (eens ligchaams), o.
KLUMPEN, m. klomp, m. blok, o. ; hoop, massa; baar,
staaf (goud of zilver), v.
KLUMPER, m. klont (blood), v. * -BRIG, KLUMPIG, a.*
klonterig. *-mucH, f. gestremde -mak, v. "-N (sicH),
vrf. klonteren:mich tot klonten zetten.
KM:TIMF:TSB, m. horrelvoet, m.
KLUNKER, f. slijk, o. vuiligheid,.spat, v. * - IG, a. bespat,
bemoret, bevuild.
KLUPPE, f. neuspranger, neuentjper (voor paarden),m.tang,v.
RUSE, f. (126) kluisgat, o.
KLYSTIER, n. klisteer, v. lavement,
0. *-SPRITZE, f.
klisteer-, lavementspuit, v.
KNABCHEN, n. knaapje, jongetje, O.
KNABE, m. knaap, jongen, m.
KNABENALTER, n. kindschheid, v. "-KRAUT, a. (53)
standelkruid, O. *-SCHANDBR, m. sodomiet, m.
KNACK, (KNACKS), int. knak! knak! "-, m. knak, m.
break, v. * - EN, vn. knakken, kraken. va. met de
nagels doodknippen ; kraken. * -ER, m. kraker, m.
*-WURST, f. metworst, v.
KNALL, m. slag, klap, m. * -BlICHSB, f. klapbus van
vlierhout, v. *-EN, vn. klappen, eenen slag geven. "-PULVER, n. slagpoeder, knalkruid, o.
KNAPP, a. et adv. naauw ; fig. gering, zuinig, armoedig,
zeldzaam; ter naauwernood ; sehr - anliegend, naauw
passend; einen - halten, iemand kort houden.
KNAPPE, m. jongen; knaap ; (77) schildknaap, m.
KNARPELEIRSCHE, f. bonte spaansche kers, v. "...PELN,
vn. knaauwen, kluiven.
KNARRE, f. ratel, m.
vn. kraken, knarsen, ratelen.
KNASTER, m. kanaster (tabak), m. "-BART, m. fig. knorrepot, brompot,
KNATTERN, vn. kraken, knetteren, knappen. itet
KNAUBL, KNaUEL, m. kluwen, o. klomp, m.; naaikussen, o.
KNAUF, m. knop, m. ; (13) kapiteel, o.
KNAITPELN, vn. knagen, knabbelen, kluiven.
KNAUSER, m. schrok, gierigaard, vrek, m. * - EI, f. vrekheid, schraapzucht, v. * - IG, a. et adv. gierig, vrekkig,
schrokkig. "-N, vn. zeer gierig zijn, vrekkig zijn.
KNEBEL, m. kneppel, knuppel, pakstok, m. mondprop, v.
"-BART, m. knevelbaard, m. *-N, va. knevelen, binden;
eene prop -, eenen bal in den mond steken. "...LER, m.
-INN, f. schovenbinder, m. -bindster, v.
KNECHT, m. knecht, lijfeigene, dienstknecht, dienstbode ;
werkman, gezel, knaap, m. "-UCH, *-LICK, a. et adv.
dienstbaar, slaafsch. "-SCHAFT, f. dienstbaarheid, slavernij, v. m. slaafsche geest, m. laagheid van
ziel, slaalschheid, kruiping, v.
; snoei-, hakmes, o.
KNEIF, m. snijrnes ; (93) krom
"-EN, KNBIPEN, va. knijpen, knellen, nijpen ; fig. valsch
spelen ; es kneipt mich im Leibe, ik heb snijdingen in
de darmen.
KNEIPE, f. tang ; fig. kroeg, herberg, v. bordeel, o.;
buikkramp, v. *-N, n. buikpijn, snijding, v.
KNEIPSCHENEE, f. stille knip,v. * ... ZANGB, f. knijptang, v.
n. (4) schietplank, v.
KNETEN, va. kneden.
KNICK, m. knik, knak, beret, m. "-EN, va. et n. doen
barsten, splijten, breken, doodknippen; barsten, breken,
knappen, kraken ; knikken (van de knitn).
* -ER, m.

vrek, tarok,

f. vrekheid, gierigheid, v.

*-BRIG, a. vrekkig, schrokkig, inhalig.

vrekkig
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*-BRN, vn.

gierig zijn.

KNICKS, tn. barst, beret, m.; neiging, buiging,v. groet,m.
KNIE, n. knie, v. "-BAND, n. knie-, kouseteband, m.
*-BRUGE, "-KEHLE, f. knieboog ,m. knieschij f, v. "-EMTGUNG, f. kniebuiging, knieling, •v. *-KAP41., f. kap
eener laars, v. knieleder, o. "-BUSCH, m, habosa, o.
"-Pi:SMUG, a. knievormig ; knoestig, knobbelig. * - GBIGE,
f. (109) viool-di-gamba, v.
KNIEN, vn. knielen, nederknielen, de knie buige7.
KNIEPOLSTER, n. knielbankje, -kussen, o. "...SCHEIBE,
f. knieschijf, v. "...SCHNALLE, f. kniegesp, v. * ...8TfiCK,
n. kniestuk, kniewapen, o.

m. knijping, kneep, neep; valsche vouw, v. ; fig.
streek, m. kunstgreep, loosheid, v. looze trek, m.

KNIFF,

KNIPPEauLCHEN, n. knikker, m.
KNIPPS,

m. tik op de vingers, m.

KNIRPS, m. mannetje, dwergje, dreumesje,
o.
KNIRSCHEN, vn. knarsen, kraken. "-, va. kneuzen, ver-

brijzelen. "-,n. geknars, gekraak, o.; tandeknarsing, v.
KNISTERGOLD, KNITTERGOLD, n. klatergoud, o.
KNISTERN, KNITTERN, vn. kraken, knetteren, ratelen.
*-, n. gekraak, geknetter, o.; (00) het knappen van het

zout in het vuur ik

me)

KNOBLAUCH, m.
knoflook, o. * - BRUHE, f, knoflooksaus, v. * -ZEHE, f. knoflook-klaauwtje, o.
KNiicHBL, m. kneukel, knokkel; (74) enkel, m. "-CHEN,

n. beentje, bikkeltje, o. koot, v.
KNOCHEN, m. been, o. knok, m. *- ABBLaTTERUNG, f.
schilfering, v. * - ARTIG, KNOC7ICHT, a. beenachtig,
vol beenen. * - AUSwUCHS, m. (36) beenknobbel, m.
* -DaRRE, a. zoo mager als een bout. * - LEHRE, f. beenkunde, v. "-MANN, m. geraamte, o. ; fig. de dood, m.
"-SPLITTER, m. splinter van een gebroken been, rn.
KNoCHERN, a. beenen, van been. "...IG, a. grof clerk

van gebeente, grof geschonkt.
KNOLLEN, m. klomp, knobbel, m. uitwas, o. groote brok,m.
KNOLLIG, a. knobbelig ; fig. lomp ; buitengemeen.
KNOPF, m. knop, knoop, m.
KNOPFCHEN, n. knopje, o.
va. knoopen.
KNOPFGIESSER, m. knoopengieter, m. *...LocH, n. knoopsgat,o. * ... MACHER, m. knoopmaker, M. "...MACHERARBRIT, f. knoopmakerij, v.
KNOPPER, f. galnoot, v.
KNORPEL, m. Icraakbeen, O. *-ICHT, *-IG, a. kraakbeenig.
KNORREN, m. kwast, knoest, m.
"...ICHT, a. gelijk een
knoest. * ... IG, a. knoestig, kwastig.
KNOSPCHEN, n. knopje, o.
KNOSPE, f. knop, m. uitspruitsel, o. bot, v.
KNOSPEN, vn. botten, uitspruiten, knoppen. knoppen krijgen. "-HhUTCHEN, U. ?iPititenliuid der bloemknoppen, v.
KNOSPICHT, "...IG, a. knoppen hebbende.
KNoTCHEN, m. knoopje, uitwas, o.
KNOTEN, m. knoop, knop, m.; da steckt der -, daar zit
de knoop. * -IZSUNG, f. fig. ontknooping, v. "-STOCK,
m. knoestige stok, m. * -WURZ, a. (53) spierklierkruid,

o.

a. knoestig ; klonterig ; kwastig.

KNOLLEN, va. kreuken, frommelen, ineenwringen.
KNilPFEN, va. aaneenknoopen, zamenbinden.
KNURREN, vn. knorren, brommen ; das - im Leibe, ge-

rommel in het liif, o.
KNUTE, f. knoet (straf met de zweep in Rusland), v,
ANUTTEL, KNUPPEL, m. knuppel, kneppel, dikke stok, m.
KNUTTELVERSB, m. mv. koddige boertige verzen, o.
KOBALT, m. kobalt, o. *- ISCH, a. kobalt bevattende,
ROUX, M. varkenskot, varkenshok, Q,
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RoBER, m.

KOM.

mand, v. korf, M.
KOBOLD, M. kwelduivel, m. kaboutermannetje, O.
KOCH, m. kok, m. "-APFEN, m. kook-, stoofappel, m.
*-BUCH, n. kook-, keukenboek, O. "-EN, vn. koken,
zieden.
va. koken, bakken, stoven.-, n. koking, v. het
bakkele; het stoven. * -ER, m. kookketel, M.
KOCHER, m. pijlkoker, m. * ...INN, f. keukenmeid, v.
KOCHJUNGE, m. keuken-, koksjongen, m. * ...KUNST, f.
kookkunde, v. "...SALZ, n. keukenzout, O. * ...TOPF, m.
kookpot, kookketel, m. * ...ZUCKER, M. keukensuiker,
gewone bruine suiker, v.
RODER, m. lokaas, o. *-FISCH, M. visch die tot lokaas
gebrulk wordt, m. *-N, va. azen, lokken.
KOFENT, m. dun bier, O.
HOFFER, m. koffer, m. "-KAPPE, f. kofferdeksel, O.
KOHL, m. kool, v. * -FEVER, n. kolenvuur, O.
KOHLE, f. kool, (ale houtskool ens.), v.
KOHLENBECKEN, f. komfoor,o. vuurpot, M. * ...BERGWERK,
n. kolenmijn, v. "...BRENNEN, n. het kolenbranden.
* ...BRENNER, M. kolenbrarider, M. * ...BRENNEREI,
kolenbranderij,v.*...BRENNEREOTTES.kolenbrandershut,
V. * ..DNMPFER, M. doofpot, M. * ...DECKEL, M. vuurdontper, m. " regtloopende kolenader, v. "...GLUTH,
f. kolengloed, m. gloeijende houtitplen,v. MV.
LER, * ...M ANN, "...TRUGER, nt'kolenkooper, -drager,
M. * ...HAUS, n. *...K AMMER, f. kolenhok, o. -mijn, v.
* ...KORB, M. mand, v. * ...KROCKE,f. vuurhaak,m. * ...SACK,
m. kolenzak, m. *.. SATZ, M. * ...SCHICHT, f. kolenlaag, V. * ...SUURE, f. koolzuur, o. * ...SCHAUFEL, f.
kolenschop, V. * ...SCHIFF, n. kolenschip, o. * ...STAUB,
M. gestootene kolen der vuurwerkers, v. MV. *...STIFT,
M. stukje houtskool om to teekenen, O. * ...TOPF, M.
vuurpot, m. komfoor, o.
KOHLER, m. kolenbrander, M. *-GLAUBE, M. fig. aljameen geloof, O.
KOHLGARTEN, m. moestuin, m. * ...MEISE, f. koolmees, v.
* ...RAB, m. koolraap, v. * ...RUBE, f. koolraap, v. knolkool,
v. * ...SCHWARZ, a. koolzwart, zoo' zwart als kool, als roet.
* ...SFROSSEN, f. pl. koolspruiten, v.mv. * ...STRUNK, m.
koolstronk, M.
KOLBE, f. KOLBEN, m. knods ; kolf (van een geweer);(90)
distilleerkolf, v. distilleerketel, M.
KOLBENSPIEL, n. kolf-, maliebaan, v. kolf-, maliespel, o.
KOLBICHT, a. als een knoest. * ...BIG, a. knoestig.
KOLDERGATT, n. (126) koldergat, hennegat, o. * ...STOCK,
In. (126) zwengel, m.
KOLERISCH, a. cholerisch, galachtig.
f. kolijk, o. buik-, accr.npijn, v.
KOLLER, M. kraag, halsboord, m. bef, v. overslag, m.;
wambuis, o. ; kolder (der paarden), m.; fig. razernij,
v. *-ia, a. kolderig ; fig. razend. "-N, vn. (112) kolderen. * -N, va. et v. rollen.
lioLoN, n. (98) dubbelpunt, O.
KOLOSS, m. kolossns, M. *-ALISCH, *-Iscll, a. holossaal.
KOMET, M. staartster, komeet, v.
hOMIKER, m. komiek, M. * ...MISCH, a. et adv. tot het

bEjspel behoorende; koddig, kluchtig ; op eerie aardige
koddige wijze; komiek, komisch.
KOMMA, n. (98) komma, v. scheidteeken, o.
liommEN, vn. komen, aankomen, opkomen;

afkomen, afkomstig zijn, ontstaan, voortkomen; wassen, groeijen ;

an sich - lassen, afwachten, zich niet haasten ; auf
eihen zu-, naar iemand toe komen, iemand naderen ;
. ad eine Materie-, een onderwerp aanvoeren; aufetwas-, op
jets komen, zich jets herinneren; hinter etwas-, fig. achter

jets komen, iets ontdekken ; in Yerfall -, in vernal ge-

KOR.
1
iemand bezeeken; zur Sache -, ter
Taken; zu einen
to pas komen. *-, n. komst,
zake komen ; zu Statten
v. * -D, a. komende, aankomende, toekomend.
KOMODIANT, M. *-INN, f. tooneelspeler,komediant,tooneelist, m. tooneelspeelster, V. *...DIE, f. blij-, tooneel-,
schouwspel, O. "...DIENHAUS, n. komedie, v. schouwburg,
m. * ...DIENZETTEL, m. tooneelberigt, o.

KONIG, m. koning ; (131) koning ; (46) koning, beer, m.;
(90) zuiver metaal, O. "-INN, f. koningin ; (46) vrouw, v.
* -LICH, a. et adv. koninktijk, vorstelijk. * -GESINNT,
*-ISCH, a. koningsgezind. * -REICH, n. koningrijk, O.
KONIGSKRONE, f.

koningskroon, V. * ...MORD, * ...MORDER,

m. koningsmoord, -moorder, m. * ...ROSE, f. (53) pioene,
v. "...TAG, m. Driekoningendag, m. * ...WASSER, n. (90)
f. koningschap, o. koninkkoningswater, O.
lijke waardigheid, v.
KONIGTHUM, n. koningschap, o.
KtsNrum, vn. kunnen, vermogen, mogelijk zijn. *-, va.
weten, kennen. "-, n. vermogen, O.
KOPEKE, f. kopek, (russische koperen munt), m.
KOPER, M. keper, v. keperweefsel, o. inslag, m. "-N, va.
keperen.
KOPF, m. kop, m. hoofd,o. kruin, v. bol; knop; fig. kop,
geest, M. *-ARBEIT, f. hoofdwerk, o. studie, V. * -BRECH.
EN, O. hoofdbreken, O. * -BRECHEND, a. hoofdbrekend,
moeijelijk. * -BRET, n. hoofdeneind, o.
KOPFEN, va. onthoofden, onthalzen ; (eenen boom) toppen.
hoofdgeld, o. "...HaNGEN, n.
fig. schijnheiligheid, v.
"...HaNGER, M. scheeve of stijve hale ; fig. schijnheilige,
M. * ...HEILBEIN, n. (74) wiggebeen, O. * ...KISSEN, n.
hoofdkussen, oorkussen, O. * ...LAUF, adv. met het hoofd
vooruit. *...Los, a. zonder hoofd, hoofdeloos.
KOPFMASCHINE, f. guillotine, v.
KOPFNICKEN, n. knikken met het hoofd, O. * ...PUTZ, M.
n. hoofdtooisel, kapsel, o. "...SALAT, M. kropsalade,v. * ...SCHEU, a. schuw. * ... SCHMERZ, M. * ...WEH,
n. hoofdpijn, V. * ...SCHNUPFEN, M. verkoudheid in het
hcofd, zinkzng, v. "...SCHOTTELN,al. hoofdschudden, O.
"...TUCH, n. hoofddoek, M. "...WASSERSUCHT, f. hoofdwaterzucht, v. * ... WUTH, f. dolle woede, v.
KOPPE, f. top, m. kruin, v.
KOPPEL, f. koppel, paar ; park, o. omheinde plaats, v.
*-FISCHEREI, f. gemeene visscherij, v. vischvijver, m.;
regt daarop, O. *--JAGD, f. gemeene jagt, v. *-N, va.
koppelen, paren. * -RIEMEN, M. koppelriem, m. * - WEIDE, "-HUT, * -TRIFT, f. gemeene weide, V.
KOPPEN, va. aftoppen. *-, vn. (112) kribbebijten.
KORALLE, f. KORALLEN, pl. koraal, v. en o.
KORALLENARTIG, * ...FARBIG, a. koraalachtig, -kleurig.
*...BAUM, m. koraalboom, M. "...FISCHER, M. koraalvisscher, in. * ...FISCHEREI, f. koraalvisscherij, v. * ... NETZ,
O. koraalnet, O. "...SCHWAMM, m. versteende zeepaddestoel, m. * ...ZINKE, f. koraalbed, O.
KORB, m. korf, m. mand ; degenplaat, V. *-FEIGEN,
f. pl. mandjesvijgen, v. inv. *-FLAscHE, f. omvlochten
flesch, v. * - MACHER, M. mandennzaker, M. *-MACHERARBEIT, f. "-MACHERHANDWERK, n. mandenmakerij,
mandenmakerswe•k, O. * -WAGEN, M. kinderwagen,
KORINTHE, f. brent, korent, korint, v.
KORHORRE, f. flamingo (vogel), m.
KORK, * -BAUM, In. *-HoLz, n. kurk,v. en o. kurkboom,
D3. * -EN, va. kurken. * -STOPSEL, n. kurk, V. * -ZIEHEE,
KOPFGELD, n. * ...STEUER, f.

het hangen van het hoofd;

M. kurkentrekker, m.
koorn, koren, graan, n. korrel, v.; vizier (eens
and Schrot, allooi (eerier mont), a.
geweers), o. ;

KoRN, n.

KRA.
* -ACKER, m. "-PBLD, n. korenland, o. *-5HRE, f. korenaar, v. ."-AHRENBINDE, f. korenaar-verband, o. "-BAU,
m. korenbouw, m. *-BLumE,J.korenbloem,v. "-BODEN,
m. graanzolder, in.; -land, 0."-BRAND, m. honigdauw, m. "-.BRASSTWEIN, m. korenbrandewijn, m.
KORNCHEN, n. graankorrel, v. ; korreltje, o.
KORNELBAUM, rn. kornoeljeboom, kornellenboom, m. "...KIR..
SCHE, f. kornoelje, v.
K8RNEN, va. in korrels veranderen ; (metaal, buskruid)
korrelen ; korrelen maken (op leder) ; lokaas voorhouden (aan vogels) ; (was) korrelen.
KORNERNTE, f. graanoogst, tn. "...HANDEL, m. graanhandel,m. "...H5NDLER, m. graanhandelaar,m." -HAUS,
"...MAGAZIN, II. korenschuur, V.
KORNICHT, a. korrelachtig. "...IG, a. korrelig ; fig. zinrijk,
krachtig, kernachtig.
KORNJAHR, n. goed korenjpar, o. * ... LAND, n. graanland, o. "...MARKT, In. groan-, korenmarkt, v. * ... MASS,
"...MIIHLE, f. koa. korenmaat, v.; (3) kogelwijdte, v.
renmolen, rn. "...RADEN, In. (53) onkruid in het koren,
o. "...SIEB, n. korenzeef, v.
KORNSIEB, n. korrelzeef (voor kruzd), v.
KORNSPEICHER, M. graanzolder, m.
KORNUNG, f. aas, lokaas, o. /okspijs, v.
KORNWERFER, "...SCHWINGER, M. korenverschieter, rn.
*...WURM, m. korenworm, In. "...ZEHENT, m. tiende
der granen, o. *...zirrs, m. belasting in graan, V.
KijRPER, rn. ligchaam, lijf, o. "-BAIT, m. ligchaamsbouw,
1. leer van
In. "-CHEN, n. ligchaampje, o. "-LEHR
. et adv.
de waste deelen des ligchaams, v. "-L
melijkheid,
ligchamelijk, stoirelijk, vast. -KEIT, f. 1
stoffelijkheid, v. "-MESSUIVG, f. meetkunde der vaste
ligchamen, v. "-WELT, f. stoftelijke wereld, v.
KORSAR, M. zeeroover, zeeschuimer, kaper, m.
liosEN, vn. praten, snappen, kouten. "-, va. liefkozen.
hossAT, in. kleine landbezitter, m.
KOST, f. kost, m. spijs, v. voedsel, o.
KOSTBAR, a. et adv. kostbaar, duur, kostelijk, dierbaar;
"-KEIT, 1. kostbaarheid,
schoon, prachtig, • heerlijk.
duurte, groote waarde, v.
liosTEN, va. proeven, beproeven. *-, ri. proeving, proef,
heproeving, v. "-, vn. kosten, gelden; fig. kosten, to
"-FREI,
staan komen. *-, pl. kosten, onkosten, m. mv.
a. kosteloos, vrij van alle kosten.
"-HEIT,
f.
vrije
tafel, v.
KOSTFREI, a. devrije tafel hebbende.
* ...GANGER, "...SCHULER, M. -INN, f. kostganger, ni. kostgan.ster, v. kostjongen, -leerling, rn. kostscholier, m.
-scholierster, V. "...GELD, "...HAUS, n. "...SCHULE, f.
kostgeld, -huis, o. -school, v.
KaTLICH, a. et adv. kostelijk, van waarde, uitmuntend,
lekker, fijn, prachtig, heerlijk. "-KEIT, f. kostelijkheid,
lekkerheid, v. het voortreffelijke.
KOSTSPIELIG, a. duur, kostbaar. "...VRIttiCHTER, m. lekkerbek, m.
Eon', m. slijk, o. modder; drek, m. vuiligheid, v. uitwerpsel, o. ; mest (van vee) ; drek (der roofvogels);
plas (van den regen), m. "-BURSTE, f. schoenborstel, v.
ROTHE, f. boerenstulp, schamele hut, v.
o.
hoTHE, f. gewricht boven de kniesci,ijf der paarden,
KOTHIG, a. et adv. slijkerig, modderig, vuil, vol drek,
bevuild ; - maclien, bernodderen.
•
KOTHLACHE, f. modderpoel,m." ...mEisTER,m. zoutzieder, M.
KOTHURN, no. (77) halflaarsje; (108) schoeisel, o.
liOTzE, f. dekkleed, o. *-N, vn. broken, overgeven.
KR ABBE, f. krab, v. zeekreeft, M.
liRABBELN, va. krabben, kraauwen. "-, vn. kruipen.
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kraak, m. iokraak, 0. *-MANDEL, f. kraakamandel, m. *--RN, vn. kraken. , n. gekraak, gerammel, o.
KRaCHZEN, vn. krassen (van raven) ; fig. klagen, kermen.
"-, n. gekras (der raven), o. ; fig. klagt, v. gekerm. O.
KRACKE, f. hitje, slecht paardje, o. knol, m.
KRAFT, f. kracht, sterkte, magt, v. vermogen, o. ; kloekhcid,
krachtdadigheid ; 1. kracht, V. nadruk, m.
krachtig vleeschnat, o.
KR§FTIG, a. et adv. krachtig, sterk, magtig, voedend ; fig.
vermogend, magtig, nadrukkelijk, krachtdadig, forsch,
gespierd; wettig, geldig ; krachtdadiglijk, wettiglijk.
"-EN , va. versterken, krachtig maken.
KRAFTLOS, a. et adv. krachteloos, magteloos, zwak, on"-IGKEIT, f.
vermogend, uitgeput; fig. niet geldend.
krachteloosheid, magteloosheid, v. onvermogen, o. zwakheld, uitputting ; fig. nzet-geldigheid,.v. "...MEHL, n.
stijfsel, stijfselmeel, o. "...SUPPE, f. krachtige soep, V.
"...VOLL, a. at adv. krachtvol, gespierd ;;fig. krachtdadig,
nadrukkelijk ; met nadruk. "...WASSER, n. versterkend
water, o.
KRAGEN, m. kraag, overslag, omslag, M.
KRAGSTEIN, M. (13) kraagsteen, M.
KRUHE, f. kraai, v. *-N, vn. kraaijen.
KRUHENAUGE, n. kraaioog, o. ; braaknoot, V.
iiRAHN, M. kraan aan eene kaai, v. windas, O.
KRAHNBALKEN, M. kraanbalk, hefboom, m.
KRAKEEL, M. krakeel, a. twist, M.
It RALLE, f. klaauw, M.
KRA LLENHIEB, M. (44) krab -, v. slag met denklaauw,m.
KRNLLEN, va. krabben, openrijten.
K RAM,
kleinhandel, in. winkelnering ; kramerij ; kraam,
v. winkel, tn.; fig. kraam, zaak, v. "-BUDE, f. "-LADEN, In, winkel, m. kraam, v.
MILiMER, (KRAMER), m. winkelier, kramer, kleinhandelaar, na,k "-GEWICHT, n. winkelgewigt, o. "-HAUS, n.
winkelh
f. winkelierster, v. "-INNUNG, f.
winkeliersgin, a.
KRAMMETSBEERE, f. jeneverbes, v. * ...VOGEL, m. lijster, v.
KRAMPE, f. haak, m. krant, V.
KRAMPE, f. rand van eenen hoed, m.
KRAMPEL, f. "-KAMM, m. kaarde, V. "-N, va. kaarden.
KRaMPEN, va. (eenen hoed) optoomen.
V. "-ARTIG,
KRAMFF, M. kramp, trekking der zenuwen,
a. et adv. krampachtig. "-HUSTEN, M. kranzphoest, M.
KRUMPFIG, a. krampig.
KRAMPHAFT, a. krampachtig "...STILLEND,a. krampstillend.
KRANICH, m. kraanvogel, M.
KRANK, a. ziek, kraak, ongesteld. *- E, m. zieke, kranke, m.
KRUNKELN, KRANKEN, vn. ziekelijk zijn, sukkelen.
KRONKEN, va. krenken, leed aandoen, kwellen, grieven..
SICH vrf. zich bedroeven. * -D, a. krenkend, grievend.
KRANKENBESUCH, n. krankenbezoek, o. doktersgang, m.
visite, v. "...BETT, n. ziekbed, o. ; fig. ziekte, v. "...GE•
SCHICHTE, f. geschiedenis der ziekte, beschrijving van
den loop eener ziekte, v. "...HAUS, n. ziekenhuis, gastn. hospitaalschip, o.
huis, hospitaal, o.
* ...STUBE, f. ziekenkamer, v. "...VERSCHL AG, M. (1N)
kazemat, V. "...WaRTER, m. * ...waRTBRINN, f. ziekenoppasser, m. - oppasster, v.
KRANKHAFT, a. ziekelijk, lijdend, zwak.
"-SISRANKHEIT, f. ziekte, krankheid, ongesteldlieid, v.
LEHEE, 1. leer der ziekten, v. "-STOFF, m. ziektestof,
v. '-SWECHSEL, m. ziektekeer, 112. krisis, v.
KRUNKLICH, a. ziekelijk, ongesteld, ongezond, kwijnend.
KRACH, M.

f. ziekelijkheicl, kwUneitde gezondheid, v.
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KRArricuNG, f.

KRI

YU.

krenking; grtevi
-v. teed, o.
KBAEz, m. krans, m. kroon, bloemenkrans,
(43)
kroonlijst, v. *-, n. valletje (aan gordijnen), O.
KRaNZCHEN, n. kransje, kroantje ; fig. besloten gezelschap,
kransje, o.
va. omkransen, kroonen.
KRANZLEISTE, f. (13) kroonlijst, v. aidak, uitstek,
O.
KRAPF, KRAPFEN, M. pannekoek, m.
KRATZBURSTE, f. krasbarstel,v. schker, M. "...DISTBL, f.
kaardedistel, v.
KRITZE, f. KRATZEISEN, n. krasser,m. krasijzer, schraapijzer, O.
KRATZE, f. schurft, v. en o. ; afschraapsel, O.
KRATZEN, va. krabben, krassen, wrijven; kaardenj; met
de krasborstel reinigen.
KRUTZER, KRASSER, m. kogeltrekker; krasser, m.
KRATZFUSS, rn. strijkvoetje, O. "...GARTEN, M. moestuin, m.
KRUTZIG, a. sclarftig, schurftachtig.
KRaTZSALBE, f. zalf voor de schurft, v.
KRATZWOLLE, f. scheerwol, v.
KRaUEL, m, vleeschvork, v.
KRAUEN, va. krabben, kraauwen.
KRAUS, a. "roes, gekruld ; - werden, krullen, kroezen.
"-BEERE, f. kruvsbes, kruisbezie, v.
"-E, f. krui, m.
krulling, v. ; geplooide halskraag, m. ; das, v.
K RUM ELN ,va. krullen, het haar kreppen, kroezen ; plooijen.
KRAUSEMaNZE, f. (53) kruizemunt, V.
KRAUSIIAARIG, a. kroesharig. * ...KOHL, M. boerenkool,v.
KRAUT, n. kruid , moeskruid, o. groente; kool, v. ; buskruid, O.
KRaUTER, n. pl. moeskruid, o. groenten, v. my. ; geneeskruiden, o. mv. "-BUCH, n. "-SAMMLUNG, f. kruidboek,
o. kruidenverzameling, v. *-icH, n. kruidenblaadjes, o.
"-KENmy. *-KLisE, m. groene zwitsersche kaas, v.
NER, m. kruidkundige, botanist, m.
* - MANN, "-SAMMLER, m. kruidenzoeker, kruidenlezer,
M. "-SUPPE, f.
groentesoep, v. "-THEE, M. kruidenthee, v. "-TRANK,
m. aftreksel van kruiden, O. "-WEIN, M. Igipidentvwz,
m. "-WERK, n. groente, v. *-vassENsoirerf. kruidkunde, v. "-ZUCKER, m. konserf, O.
KRAUTGARTEN, m. moestuiV, M. "...JUNKER, M. fig.
landjonker, m.
KIR.EATUR, f. schepsel; fig. werktuig, o.
KREBS, M. kreeft (ook 401); (22) kanker, m. koudvuur, 0. "-ARTIG, a. kankerachtig. "-AUGE, n. kreeftsoog,o. "-EN, vn. kreeften vangen. "-GANG, M. fig. kreeftengang, m.; den - gehen, krebsg5ngig werden, den
kreeftengang achteruit gaan.
"-SCHADEN, M. (22)
kanker, m. koudmur,o.. "-SCHALE, f. harde kreeftshuid,
v. "-SCHERE, f. kreeftsknijper, m.
KREIDB, f. krijt, O. "...DEN, va. met krijt teekenen, merken. "...DENARTIG, "...DICHT, a. krijtachtig. "...DENERDE, f. krijtaarde, v. "-WEISS, a. zoo wit als krijt.
KREIS, M. kring, cirkel, rn. rond, o. kring, m. loopbaan
(eener planeet), v. ; fig. kreits, m. distrikt, o.
*- AMTMANN, M. drossaard
baljuw van eenen kreits, m.
"-BEWEGUNG, f. cirkelloop, m. draaijing, v.
KREISCHEN , vn. schreeuwen, krijschen.
KREISEL, m. drij ftol, M. "-BOHRER, M. drilboor, v. "-N,
vn. tollen, met den drijftol spelen.
KREISFaRMIG, a. et adv. cirkelvormig, rond, kringvormig.
"...LAUF, m.
"...HAUPTMANN, M. kreitsbestuurder, m.
omloop, m. *...soHLuss, m. besluit door een kreitsbestuur
genomen, 0. "...SCHREIBEN, n. rondgaande brief, m.
KREISSEN, vn. in barensnood zijn.
KREITSSTADT, f. hoofdplaats van eenen kreits, v.*
KRENDEL, M. pin, v, kurk, o.
KREPINB, f. franje, v.. "...PIREN, vn. sterven.

KRBPP,

"--PLOR; M. "rip, fibers, 0 .
KRUSE, f. (53) leers, waterkers; post
KREUZ, n. kruis, o. ; leaden, v. mv.;

(visa), V.
(46) klaveren ; fig.
kruis, o. bezoeking, v. tegenspoed, m. onheil, o. "-ABWARNE, f. (92) afeeming van het ket*is, v. "-BOGEN, M.

(13) kruisboog, m. "-BRAV, a. door en door braaf.
* -BRUDER, *-FAHRBR, m. kruisvaarder, us. "-CAPRIOLE, f. sprang, in. kruis-, luchtsprong, m. "-CHEN, n.
(116) kruisje, O. "-DORN, n. (53) kruisdoorn, m.
KREUZEN, va. et n. kruisen. BICH -, vrf. ztch kruisen ;

het teeken des kruizes maken.
KREUZER, m. kreutzer (count), m.
KREUZESERHoHUNG, f. (140) kruisverheffing, v.
KREUZGANG, m. kloostergang, m. "...GASSE, "...STRASSE,
f. kruisstraat, v. "...GEWEBE, n. keperweefsel, O.
KREUZIGEN, va. kruisigen; fig. (het vleesch) tuchttgen.
KREUZLAHN, a. lendelam. ".,RIEMEN, in. kruisriem, m.
"...RITTER, in. kruisridder, ridder wen Malta,
m.
"...SCHRAFFIRUNG, f. teekening met kruisstrepen, v.
"...SEGEL, n. (426) kruiszeil, O. "...SPINNE, f. tuin-,
kruisspin, v. "...STENGE, f. (126) kruissteng, v. "...TRaGER, in. kruisdrager; fig. martelaar, m. *...wEG, m.
kruisweg, M. "—WEISS, adv. -kruiswijze, kruiselings.
* ...wOCHE, f. bidweek, week v6Or Hemelvaart, v. "...EMI.,

m. kruistogt, in. kruisvaart, v.
jeuken, kriewelen,
prikkelen. *-, n. krieweling, jeukte, v.
KRIECHEN, vn. kruipen (ook fig.).
"-D, a. kruipend
(ook fig. 4,.
KRIECHB
I. kruipeend, v. taling, in.
KRIEG, 111:
g, oorloy: fig. twist, m. "-EN, vn. (KRIEG
FiiHREN), oorlog voeren, oorlogen. -, va. krijgen, nemen, vatten, ontvangen, bekomen, verkrijgen, hebben,
erlangen. "-D, KRIEGFiiHREND, a. oorlogend, oorlogvoerend. "-ER, m. krijgsman, oorlogsman, krijger,
M.
"-ERISCH, a. krijgshaftig, oorlogzuchtig.
KRIEGSBAUKUNDE, f. krijgsbouwkunde, genie, v. "...BAUMEISTER, in. krijgsbouwkundige, ingenieur, m.
"...BEDARF, "....VORRATH, M. krijgsbehoeften, v. mv. ammunitie, v. "...CAMERAD, in. krijgsmakker, m. "...CASSE, f. krijgskas, v.
"...DIENST, 111. krijgsdienst, v.
"...ERKLaRUNG, f. oorlogsverklaring, V. "...FLOTTE, f.
oorlogsvloot, v. "...FUSS, in. voet van oorlog, m. "—GB. BRAUCH, m. lerijgsgebruik, O. "...GEFANGENE, in. krijgsgevangene, in. "...GERaTH, n. oorlogstuig, O. "...GERICHT, n. militair geregtshof, 0. "...GESCHICK, in. lot
van den oorlog, 0. "...GESCHREI, n. krijgsgeties. -geroep, o. *...GOTT, In. (30) Mars, krijgsgod, rn. *...G6TTINN, f. (30) Bellona, krijgsgodin, v.
* ...HEER, n.
Leger, heerleger, heir, heer, o. "...HELD, in. krijgsheld,
in. "...KNECHT, In. krijysknecht, soldaat, in. *...RosTEN, rn. pl. oorlogskosten, rn. mv. "...KUNST, f. krijgskande, taktiek, v. "...LaUFTE, pl. "...ZEIT, f. oorlogstijd,
in. "...LEBEN, n. oorlogsleven, O. "...LEUTE, pl. krijgslteden, soldaten, m. mv. "...LIED, n. .krikslied, o.
"...LIST, f. krijgslist, v. "...MACHT, f. krijgsmagt, v.
"...MANN, in. krijgsman, soldaat, m. "...MINISTER, M.
minister van oorlog, in. "...PFLICHTIG, a. dienstpligtig.
"...RATH, m. krijgsraad, m.; lid van den krijgsraad,
O. "...RECHT, n. krijgsregt, o. krijgswet, v. ; fiber
einep ergehen lassen, iemand voor den krijgsraad brengen. "...RUHM, m. krijgsroem, M. "...RUSTUNG, f. krijgstoerusting, v. toebereidselen ten oorlog, o. My. "...SCHULE,
f. militaire school, v. "...STEUER, f. oorlogsbelasting,
v. oorlogslasten, in. My. "...THAT, f. krijysdaad, v.
KRIEBELN, KRIBBELN, vn. et vimp.

3t

"...LIBUNG, V.

wapenoefening, v. *...voLK, a. krzjgsvolk,

KRU.
MV. * ...WESEN, n. krijgswezen, O.
* ...zAHLMEISTER, m. betaalmeester van het'leger, m.
* ...ZUCHT, f. krijgstucht, v.
* ...ZUG, M. krijgstogt,
M. *...ZWANG, m. militair vonnis, O.
KRIMPELSPIEL, m. brelan (zeker kaartspel), O.
KRIMPEN, va. (laken) krimpen.
vrf. ineenkrimpen.
KRINNE, f. groeve, spanning, keep (in hout), v.
KRIPPE, f. krib, v. voederbak, m.
schoeijingen
KRIPPEN, va. krommen, buigen ; ein Ufer
maken. * -BEISSEN, n. het kribbebijten. "-BEISSER,
* -SETZER, m. kribbebijter, M. * -REITER, m. fig. pen-

o. troepen, m.

nelikker, v.
KRISTALL, M. kristal, o. * -EN, a. kristallen. * -HELL,
"-LINISCH, a. kristallijn. * -ISIREN, va. tot kristal vormen, kristalliseren. * -LISIRUNG, "-LISATION, f. kris-

tallisering, kristalvorming, kristalwording, v.
f. kritiek, oordeelkunde, v. * -ER, m. kritikus, hekelaar, beoordeelaar, m. * ...TISCH, a. kritisch;
kritiek, gevaarlijk, netelig. * ...TISIREN, va. hekelen,
bedillen, kritiseren; beoordeelen.
KRITTLER, m. bediller, hekelaar, muggezifter, vitter, m.
*...mcff, a. kribbig, netelig, kregelig.
KRITZELN, va. krabbelen. *-, vn. kraken.
KROKODILL, m. et n. krokodil, m.
KROLLERBSEN, f. pl. erwten in zout water gekookt, V.
mv. "...HECHT, m. krulsnoek,
KRONAMT, m. kroonambt, o. * ...BEA3ITE, m. ambtenaar
van de kroon, m. * ...BLUME, f. (53) keizerskroon, v.
KRONE, f. kroon, kruin, v. ; top (van eenen boom), m.;
(13) kroonwerk, o.•; (10) kroon (senor drukpers) ; (53)
bloemenkroon, v. ; (44) gewigt (van een hert), o.
KRONEN, va. kroonen,bekroonen; omkransen; sin gekronter, een bekroonde, gelauwerde.
KRONERBE, m. '...ERBINN, f. erfgenaam van de kroon,
m. en v. * ...GEHoRNE, n. kroon der hertshorens, v.
n kroondomein, O. * ...HIRSCH, m. kroonhert, O.
* ...LEUCHTER, m. kroonkandelaar, m. * ...PRINZ, rn.
kroonprins, nr. . "...PRINZESSINN, f. kroonprinses, v.
m.
* ...RAD, D. kroonrad, kamrad, o. "...TH.ALER,
kroondaalder, m.
KR6NUNG, f. krooning, v. "-SMONZE, f. krooningsmunt,
v. * -STAG, m. krooningsdag, m.
KRONWERK, n. (113) kroonwerk, o. ; (53) kornilje, v.
KROPEL, m. voy. KRUPPEL. * -STUHL, m. kleine armstoel,m.
KROPF, m. krop, vogelkrop, strot, m. ; kropgezwel, o. ;
kropzweer, v. klier-, keelgezwel, o. "-ARTIO, "-I0, a.
aan kropgezwellen onderhevig, klierachtig. * -GANS, f.
kropgans. pelikaan, v. * -TAUBE, f. kropper, m.
KR6SCHEN, va. et n. bruin braden. -bakken; sissen, knappen.
KR8TE, f. pad, padde, v. ; gezwel (bij dieren), o.
KROTENFLACHS, m. wild vlas, lijnzaad, o. * ...KRAUT, n.
(53) St. Jakobskruid, o "...LOCH, * ...NEST, n. * ...TEICH,
In. paddenest, o. * ...STEIN, tn. paddesteen, m.
KRUCKE, f. ovenkrabber, vuurhaak, m. ; kruk, v.
KRUG, m. kruik, kan, v. aarden pot, m.; fig. kroeg, v.
*-BURSTE, f. kannewasscher, m.
KROGER, m. kroeghouder, m.
KRULLHAAR, n. paurdenhaar voor matrassen, O.
KRUMCHEN, KRUM ELCHEN, n. kruimel, broodkruimel, m.
KRUME, f. krui•t (van brood), o.
KRUMELIG, a. kruimelig. * ...MELN, va. brokkelen, kruimelen.
KRUMM, a. et adv. krom, aches!, gedraaid, gebogen, bogtig, hobbelig; haaksch; haaks ; slingerend ; ongelijk ; -e
Finger haben, lange vingers hebben, stolen. " -fiSTIG,
a. kromtakkig; afgebroken (van boomtakken); - biegen,

KRITIK,
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Rigen,krommen. * -BEIN, n. krom
gedraaid been, o.
* -BEINIG, a. krombeeniq.
KRUMME, (KRummuNG), f. kromming, bogt, kromte,draaijing, scheofheid, bogtigheid, kronkeling, v. *-N, va.
buigen, krommen, boogvormig, bewerken.
vrf.
zich krommen, - buigen, kruipen, zich kronkelen; fig. •
zich vernederen.
KRUMMGaNGIG, a. bogtig, hobbelig. * ...HAhSIG, a. kromhalzig. * ...HOLZBAUM, no. (53) pljnboom, m. * ...HORN,
n. kromhoorn, m. grondschalenei, v. "...LINIG, a. kromlijnig. * ...STAB, M. staf, herdersstaf, on.
KRUMPELIG, a. gekreukt. "...PEN, va. krimpen (laken).
KRUPPEL, m. kreupele,
"-IG, a. kreupel.
KRIISTCHEN, n. korstje brood, O.
KRUSTE, f. korst, V. *. .TIG, a. korstiq, korstachtig.
KUBEL, m. kuipje, n. houten nap, bale, rn.
KUBIK, M. teerling, M. "-FUSS, m. kubiekvoet, rn. * -WURZEL, f. (84) kubiekwortel, m. "-ZAHL, f. (84) kubiekgetal, o.
KUBISCH, a. kubiek. * ...BUS, m. teerling, kubus, m.
KiIBLER, no. kuiper, m.
KUCHE, f. keuken, v. * -LCHEN, n. gebakje; keukentje ;
kuiken, O.
KUCHEN, in. kook, m. * - BaCKER, m. pastei - , koekebakker, no.
KUCHENGARTEN, M. moestuin, M. * ...GERUTH, * ... GE
n. keukengereedschap, o. * ...GEW3CHS, n
SCHIRR,
moeskruid, o. keukengroenten, v. mv. * ...JUNGE, m
keukenjongen, m. * ...LATEIN, n. fig. keukenlatijn, o
* ...SCHRANK, M
* ...MEISTER, M. ketikenineeSter, M.
etenskast ; pottenkast, v. "...SCHREIBER, m. keukenschrijver, m. *...sTuss, f. provisiekamer, v.
KUCHENTEIG, M. koekedeeg, O.
KUCHENTISCH, m. keukentafel, aanregttafel, v. * ...ZETTEL, m. keukenlijst, v. * ...ZEUG, n. keukenlinnen, O.
KUCHLEIN, n. kuiken, O.
hUCKUCK, M. koekoek.
KUFE, f. kaip, tobbe, v.
KUFNER, KUPER,

m. kuiper, m.

KUGEL, f. kogel, bal, bol, kloot, m. * -BAHN, f. maliebaan, v. "-BUCHSE, f. getrokken vuurroer, O.
KiiGELCHEN, n. balletje, bolletje, o.
KuGELDICKE, f. kaliber, o. * ...FORM, f. kogelvorm, m.
* ...FORMIG, "...ICHT, a. et adv. kogelvormig, rond, bolroad. * ...GIESSER, m. kogelgieter, m.
ASS, n.
* ...PROBE, f. kogelmaat, -mal, v.
KUGELN, vu. rollen, met den bal spelen ; met keurballetjes stemmen, ballotteren. •
KUGEL RING, m. hoepring, M. * ...RUND, a. kogelrond,
bolrond. "...SCHROT, m. kleine kordonkogel, m. * ...WAGEN, m. kogelwagen, m. * ...ZANGE, f. (36) kogeltangetje O. * ...ZIELIER, M. kogeltrekker, tn.
KUH, f. koe, v. koebeest, o. * -BLUME, f. (53) goudsbloem,
V. "-DILLE, f. (53) veld-, stinkende kamille, V. * -EUTER, n. koeuijer, m. * -FLADEN, m. koemist, m. * -HIRT,
m koelzerder, m. "-HIRTINN, f. koedriffster, v. * -HORN,
n. koehoorn, M. * -KALB, n. vaars, v. jong kalf, o.
KUHL, a. et adv. koel, frisch. * -E, f. et n. koelte, frischheid, v. het koele. * -EIMER, m. koelvat, o. "-EN, va.
et n. koelen, afkoelen, verkoelen. -D, a. verkoelend.
* -FASS, n. -KESSEL, tn. koelvat, o. * -MITTEL, n.
verkoelend middel, O. *-SCHIFF, n. * -STOCK, m. (15),
koelvat, O. * -TRANK, m. - verkoelende drank, M. *- IING,
f. verkoeling, koelte, v. ; koellje, o. ,
KurimucH, f. koemelk, v. *...MIST, m. koemest, m.
KUHN, a. et adv. koen, stoutmoedig, onversaagd. "-uniT,
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f. koenheid, stoutmoedigheid, onversaagdheid,v. *-I,
adv. vrij, stoutelijk, koen.
KUHPOCKEN, f. pl. koepokken, v. my. "-MATERIE, f. koepokstof, v. * ... REIHEN, M. koe-, Alpenzang , M. * ...STALL ,

m. koestal, m.
RUMMEL, m. komijn, m. "-Cm, n. komijnolie, v.
KUMMER, m. kommer, m. smart, v. verdriet, hartzeer,
o. angst, m. zorg, v. ; sich machen, zich bedroeven.
KUMMERLICH, a. et adv. kommerlijk, zorgelijk, ellendig.
KUMMERLOS, a. kommerloos, zorgeloos, zonder zorq.
KOMMERN, vn. zich bekommeren, zich ongerust maken.
KUMMERNISS, f. bekommering, zorg, v. *...voLL, a. kom-

mervol, kommerlijk.
KUMMET, n. halsband, m. gareel van een paard, haanz,
O. "-HORN, n. gareelboom, m. * - KETTE, f. ketentjeaan
den hals der paarden, o. *- 31ACHER, m. gareeltuig-

maker, m.
KUMPAN, KUMPE, m. makker, kameraad, genoot,
KUMPF, KUMPEN,

m.

m. kom, v. nap, m.

KUND, adv. bekend, openbaar ; -

machen, - thun, bekend
maken, mededeelen, aankondigen, kennis ge,ven;
werden, bekend openbaar worden, uillekken.
* - BAR,
a bekend, openbaar. "-BARKEIT, f. bekendheid, open-

baarheid, v.'
KuNDR, f. kennis, wetenschap, v. *-, KUNDMANN, m.
kalant, klant, m. *-N, vimp. es kundet sich, men zegt,

het gerucht loopt, naar men wil.
KUNDIG, a. kundig, bedreven, ervaren.
KUNDMACHUNG, f. bekendmaking, operbaarmaking, v.
KUNDSCHAFT, f. kondschap, kennis, v. berigt, narigt,

o.;

klanten, m. my kalandizie ; getuigenis, v. certifikaat, o..;
- bekommen, kalanten bekomen ; - einziehen, onderzoek
dien, narigten inwinnen. * - EN, va. onderzoeken. * - ER,
ma. zendeling, verspieder, kondschapper, navorscher,
spion, m.
KtiiirTio, a. toekonzstig, toekomende, aanstaande. *-,
* -HIN, INS KUNFTIGE, adv. voortaan, voor het vervolg, in de toekonzst.
KUNKEL, f. spinrok, m. * -LEHEN, n. vrouwelijk leen, o.
KUNST, f. kunst; vaardigheid, behendigheid, v. ; ambacht,
beroep ; waterwerk, o. ; stadsfontein,v..
kunsten;
goochelkunsten, v. my. * - ARBEIT, f. kunstwerk,o.
'
* - BEFLISSEN, a. kunstig, nijver. "--DRECHSLER, m. kunstdraaijer, m.
KUNSTELEI, f. kunstenarij, kunstgreep, v. * ... ELN, va.
kunstig bewerken.
KUNSTFaHIGKEIT, f. kunstvaardigheid, v. * ... FEUER, n.
kunstvuurwerk, o. * ... FEUERwERKER, in. kunstvuurwerker, in. * ... FLEISS, m. kunstvlijt, v. * ... GURTNER,
m. tuinbouwkundige, in. * ... GENOSS, m. kunstgenoot, m.
* ...GERECHT, a. volgens de voorschriften, der kunst.
* ...GRIFF, m. kunstgreep, v. slag, m. vaardigheid, v.
* ...HANDEL, m. kunsthandel, m. * ... HANDLER, m. kunsthandelaar, -kooper, m. "...KAMMER, f. kunstkabinet, o.
KONSTL FR, m. kunstenaar, no. "-INN, f. kunstenares;
tooneelspeelster, v. * ... LICH, a. et adv. kunstig, kunstvol, kunstrijk; kunstiglijk. -KEIT, f. kunst, v.
KUNSTLIEBH ABER, m. kunstliefhebber, beminnaar der
kunsten, m. * ... LOS, a. et adv. eenvoudig, kunsteloos.
* ...MUSSIG, a. et adv. volgens de regelen der kunst ;
technisch. * ... MEIsTER, m. bron-, fonteinmeester,
* ...REICH, a. kunstig, vindingrijk * ...RICHTER, M. kunstregter, M. k ...SACHEN, f. pl. kunstwerken, o.
* ...SAMMLUNG, f. kunstverzameling, v. kabinet van
schilderijen ens., 0. * ...SCHREINER, * ...TISCHLER, no.
ebbenhoutwerker,
schrijnwerker, nl. "...SPRACHE, f.

kiinstspraak, v. * ... STRASSE, f. goed onclerhouden straatweg , kunstweg,m. * ... STUCK, n. kunststuk,-werk,o.; kunst
(met de kaart enz.), v. * ... TRIEB, m. natuurdrift, v. ; instinkt, o. *... VERSTUNDIGE, m. meester in eene kunst,
m. * ...WASSER, n. pompwater, O. * ...WERK, n. kunstwerk, werktuig, o. "...woRT, n. "...AUSDRUCK, M. kunstwoord, o. technische term, m.
KUNTERBUNT, adv. kabelbont, door elkander, overhoop.
KUNZ, m. kater, m.; - oder Punz, Jan of Piet.
KUPE, f. kuip, v. vat, o.
KUPFER, n. koper, koperen vaatwerk ; vat, o. ; puisten (in
het aangezigt), v. MV. "-ARTIG, * -ICHT, a. koperachtig. * - BERGWERK, n. kopermijn, V. * -2LATT, n. koperplaat, V. * -DRAHT, M. koperdraad, O. * -DRUCKER,
M. plaatdrukker, m. * - DRUCKERPRESSE, f. plaatpers,
v. * -ERZ, n. kopererts, rn. * - FARBE, f. koperkleur, v.
*-GELD, n. kopergeld, o. "-GERUTH, "-GESCHIRR, n.
O. * -GESICHT, n. puis•
koperwerk, koperen vaatwerk,
tengezigt, O. *-GRUN, a. et n. koperroestig ; kopergroen,
o. *- HALTIG, a. koper beoattende. * -HAMMER, M. kopermolen, m. "-HANDEL, no. handel in koper, no.
"-HUNDLER, m. koopman in koper, m. *- 1G, a. koperig ;
vol puisten. *--N, a. koperen, van koper. * - PLATTE, f.
koperen plaat, V. "-ROTH, a. koperkleurig. * - SCHMIED,
M. koperslager, m. * - STECHER, no. plaatsnijder, M.
*-STECHERKUNST, f. plaatsnijderskunst, v. * - STICH,
m..plaat, prent, v. plaatdruk, m. * - TITEL, no. titelblad
van een boek, O. "-WA ARE, f. koperwerk, koperslagersneck, O. '-WASSER, n. koperrood, vitriool, 0.
KUPPE, f. top, m. kruin, v.
KUPPEL, f. koepel, m. mond dak, helmdak, o. *-DACH, n.
koepeldak, o. * - EI, f. koppelarij, v. *-N, va. koppelen,
paren.
va. et n. koppelen, den koprlaar spelen.
KUPPLER, m. * - INN, f. koppelaar, no. -ster, v.; hoerenwaard, m. -in, v. *_ISCH, a. koppelachtig.
KURASS, on. borstharnas, o. *-IER, too. kurassier, m.
KURBE, KURBEL, f. handvatsel, o. spit, v.•
KUREISS, in. pompoen, kauwoerde, v. * - FLASCHE, f. nitgeholde kalebas, v. * - KERN, m. pompoenpit, 0.
KiiREN, va. keuren, kiezen.
KURRE, f. kalkoensche hen, v.
KURSOHN, M. aangenomen soon, pleegzoon, M.
KURSCHNER, M. boniwerker, tll. * -HANDWERK, n. bontwerkersambacht, o. *- WAARE, f. bont, boniwerk, o.
KURZ, a. kort; fig. kort, bondig, beknopt; vor -er Zeit,
sedert kort, onlangs, korten tijcl geleden. *-, adv. kortelijk, in het kort ; -e Waare, allerhande klein ijzerot metaalwerk, o. *- ATHMIG, a. kortademig.
IiiiRzE, f. kortheid, v. *-N, va. verkorten, inkorten.
KURZGEWEHR, n. hellebaard, no. * ...KoPFIG, a. driftig,
ligt geraakt.
KURZLICH, adv. kortelijk ; kortelings, binnen kort.
KURZSICHTIG, a. kortzigtig, bijziende; (3-1) op kort zigt.
no. kortzigtige, no.
* ...SICHTIGE,
"...SICHTIG KEIT,
f. kortzigtigheid, v. * ...WEILE, f. kortszvijl, boerterij, v.
tijdverdrijf, o. beuzelarij, v. * ...WEILEN, vn. KURZWEIL
TREIBEN, kortswijlen, vrolijk zijn, schertsen. * ...WEILIG,
a. et adv. kortszvijlig, kluchtig , geestig, boertig.
PRET, n. teelballen van een hert, m. mv.
KUSS, in. kus, zoen, no.
KISSEN, va. kussen, zoenen.
n. kussen, oorkussen, O.
* -ZIECHE, f. kussensloop, v.
KUSSMAL, n. roode plek op de huid door kussen, v.
KIOSTE, f. kust, v. oever, boord, no. strand, O.
KiiSTENBEWAHRER, on. (12G) kustbewaarder, uttlegger,
M. * ...BEWOHNER, no, kustbewoner, no. '...FAHRER,
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LAD.
kustvaarder, M. *...PARRY, f. kustvaart, v. *...WACHE,
f. kustwacht, V.
KOSTER, m. koster, M.
f. kosterij, kosterswoning, v.
liuTscHs, f. koets, v.; (110) bed, 0.
KUTSCHENBAU* m. disselboom eener koets, m. "...BOCK,
KIJTSCHBOCK, M. bolt, m. zitplaats van den netsier, v. "...FENSTER, n. ruit van een portier, V. "—GESCHIRR, n. at het toebehooren eener koets.
* — GESTELL, n. onderstel eener koets, o. "...HAUS, n. koetshuts, o. "...HIMMEL, m. koetshemel, m. "...KASTEN,
m. bak eener koets, m. * ... LADER, n. klep van eene
koets, V. "...MACHER, M. rijtuigmaker, M. "...QUASTE,

f. kwast in eene koets, m. * ... RAD, m. wiel eener koets,
0. "...RIEMEN, m. p1. hangriemen van eene koets, m
MV. "...SCHLAG, M. "...THOR, f. portier van eene koets,
0. "...THOR, n. koetspoort, v.
KUTSCHER, M. koetsier, m. * -SITZ, m. bole, m.
KUTSCHIREN, KUTSCHEN, vn. met eene koets rijden.
KUTTE, f. monnikskap, v. -kleed, o.
KUTTEL, f. "-N, * -FLECKB, pl. pens, v. ingewand gedarmte der dieren, o. *-1101,, -MARKT, m. pensmarkt , v.
KUTTER, M. (126) kotter, m.
KUTTLER, M. "-INN, f. pensverkooper,m. -verkoopster, V.
KUX, m. aandeel in eene mijn, o.

L.
LAB, n. leb, v. stremsel, o.
f. lip, v. mond, m.
LABBERDAN, M. labberdaan, zoutevisch, tn.
LABBERN, va. et n. babbelen, praten, beuzelen, kakelen.

*-, va. opslurpen, leppen.
va. SICH
vrf. doen stremmen; laven, verkwikken, ververschen ; stremmen, runnen. * -D, a. lavend, verkwikkend, verfrisschend, opbeurend.
LABET, a. * -SPIEL, n. (46) beest (kaartspel), o.; - werden, (46) beest worden.
LABETRANK, "...WEIN, m. verkwikkende drank, uitgezochte
wijn, M.
LABIALBUCHSTABE, M. (98) lipletter, V.
LABKRAUT, H. 53) walkruid, 0.
LABORANT, m. chimist, scherkundige, M. "...RATORIUM,
n. scheikundige werkplaats, v.
LABSAL, .n. LABUNG, f. verkwikking , laving, opbeuring , v.
LABYRINTH, n. doolhof, M.
LACHBAUM, M. grensboom, M.
LACHE, f. poel, modderkuil, m. moeras ; het lagchen ; gelach, n. lath, m. ; teeken, merk, o.
LaCHELN, vn. glimlagchen. *-, n. glimlach, m.
LACHEN, vn. lagchen. "-, n. lack, m. pelach, o. belagchelijkheid, v. "-, va. eenen boom merken, - insnijden.
LACHER, m. "-INN, f. lagcher, spotter, m. -ster, v.
LaCHERLICH, a. et adv. belagchelzjk, bespottelijk ; - maehen, belagchelijk maken, on een bespottelijk daglicht
stellen ; sich - machen, zich belagchelijk aanstellen. "-E,
n. het belagchelijke, komieke.
belagchelijkheid,
bespottelijkheid, v.
LaCHERN, vimp. doen lagchen, lachlust hebben.
LACHIG, a. modderig, moerassig.
LACHS, M. zalm, M. *-FORELLE, f. zalmforel, V.
LACHSTEIG, in. opening (in een bosch, in eene heg), v.
LACHSWEIBCHEN, n. wijfje van den zalm, o.
LACHTAUBE, f. indiaansche tortelduif, v.
LACHTER, f. vadem, m.
m. voortand, m.
LACK, M. lak, vernis, 0.
L.ACKEI, m. lakkei, lijfknecht, m.
LACKFARBE, f. gekleurd talc, o. * ...FIRNISS, m. vernis, o.
LACKIREN, va. verlakken. "...ER, m. verlakker, m.
LACKMUSS, n. "...PFLANZE, f. (53) lakmoes, o. plant, v.
LACKSTOCK, M. "...VIOLE, f. (53) muurbloem, V.
LaDCHEN, n. kistje ; winkeltje ; luikje, o.
LADE, f. kist, v. koffer, m. ; - desBundes, verbondsarke, v.
LADEN, va. laden, bevrachten ; uitnoodtgen, verzoeken ;
vor Gericht vorladen, dagen, dagvaarden ; auf sich -,
op zich laden, zich berokkenen.
LADEN, M. luik, 0. ; winkel, m. magazijn, 0. * -DIENER,
LABEN,

m. winkelbediende, M. *-11tiTER, M. fig. koopwaar die
,peen aftrek heeft, v. * -JUNGFER, f. winkeldochter, v.
LADER, M. belader, bevrachter, m. 5 -LOHN, n. (126)
hijschloon, o.
LADESCHAUFEL, f. (3) laadlepel, M. *...STOCK, m. laadstok, aanzetter, m.
LaDIREN, va. letsel doen, benadeelen.
LADUNG, f. lading, belading, vracht, bevrachting ; uitnoodiging ; (83) dagvaarding, V. 5 -SINTERESSENT, M.
(34) deelhebber in eene lading, m. * -SCHBIN, m. (34)
vrachtbrief, m.
uilskuiken, o.
LAFFE, m. gek, sot, lafbek, m.; junger
LaFFELN, va. vleijen, flikflooijen, zijn hof maken (bij
eene vrouw). "...ELEI, f. flikflooijerij, vleijerij, v.
LAFFETTE, f. (3) affuit, V. *-NSTANGE, f. (3) (quitbout, m. "-NWAND, f. zijstuk van een rolpaard, o.
LaFFLER, m. vleijer, saletjonker, modegek, m.
LACE, f. ligging, gelegenheid, plaatsing, v. stand, m.;
houding ; laag, v. ; bed, o. bedding; v. ; katern, o. ; fig.
staat, toestand, m. ; (3) laag, voile laag ; (126) ligging
der kust ; gesteldheid, omstandigheid ; eerste positie, v.
LAGENWEISE, adv. bij laden, laagsgewijze.
LAGER, n. leger, bed, o. legerstede, v. ; winkel, m. pakhuis, magazijn, o. ; goederenvoorraad, m.; kamp;
(32) leger (van wilde dieren, van eenen haas); nest
(van wilde zwijnen), o. ; (91) positie, v. stand, m. ;
(7) laag, bedding ; fig. ziekte, v. "-, *-BAutt, m. stelling, v. * - APFEL, m. lang bewaarde appel, winterappel,
n.
M. *-BESTAND, m. overschot, te goed, o.
oud bier, o. * -BUCH, n. landmetersregister, kadaster,
n.
legger,
m.
groot
vat,
o.
"-FIBBER,
m.
0. "-PASS,
hongaarsche ziekte, v. "-GELD, n. keldergeld, o. "-HAUS,
n. magazijn, tuig-, pak-, wapenhuis, o. "-KUNST, f.
kunst om eene legerplaats of te steken, v. 5 -MIETHE,
f. pakhuishuur, v.
LAGERN, va. een kamp bereiden; legeren, nederleggen,
van een bed voorzien. "-, vn. gelegerd zijn, kamperen.
vrf. zich legeren, - nederleggen; eene legerSICH
plaats betrekken. "--, n. legerplaats, v. kamp, o.
LAGEROBST, n. vruchten om te bewaren, v. My. "..:SBUCHE,
f. (68) legerziekte,v. * ...STUTTE,f. legerstede, v. "...ZINS,
m. pakhuishuur, v.
LAGUNE, f. klein meer, moeras, o.
LAHM, a. lam, kreupel, beroerd ; fig. lam, mank gaande.
* -E, m. lamme, kreupele, m. "-EN, vn. lam kreupel worden.
LaHME, (LaIIMUNG), f. lamheid, verlamming, beroerdheid,
v. "-N, va. verlammen.

•
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dunne metalen plaat, v. gouddraad, M. *-31A.
CHER, m. gouddraadtrekker, platenmaker,
M.
LAIB, LAIB BROT, n. wittebrood, o. wegge, v.
LAICH, n. L A ICHE, LAICHZEIT, f. kuit, v. kuitschieten,
o. rijdtijd (der visschen), In. * -EN, vn. kuit schieten.
LAIE, m. leek, wereldlijke, m. *-11, p1. leeken, m. mv.
het VQlk (in tegenstelling met de geestelijkheid),
O.
LAIENBRUDER, M. leekebroeder, M. * ...SCHWESTER, f.
leekezuster, V.
LAKE, f. pekel, v.
LAKEN. n. laken,lijnwaad,o. * - HANDLER, m. lakenkooper,m.
LAKRITZE, f. zoethout, O. * -NSAFT, M. drop, O.
LALLEN, vn. stamelen. *-, n. stameling, v.
LAMBERTSNUSS, f. St. Lambertsnoot, V.
LAMENTIREN, vn. klagen, weeklagen.
LAMM, n. lam,o.; fig. zachtaardig mensch, m. ; ein Ldinmchen, een lammetje. * - EN, vn. een lam werpen.
LaMMERGEIER, M. lammergier, M. * ...LATTICH, *... SALAT , M. veldsalade, v. * ... WOLLE, f. lamswol, V.
L A MMFELL, n. lamsvel, O. * ... FLEISCH, n. lamsvleesch, O.
LAMMSBRATEN, m. gebraad van lamsvleesch, 0. "...GESCHLINGE, n. afval van een geslagt lam,
LAMMZEIT, f. werptijd der ooijen, M.
LUMPCHEN, n. illumineerlampje, -glas, O.
LAMPE, f. lamp, v.; fig. haas, m.
LAMPENDOCHT, m. lampepit, V. * ...MANN, * ... FUTZER,
m. lantaarnopsteker, m.
* ... SCHNAUZE, f.
tuit eener lamp, v. * ... SCHWARZ, n. lampzwart, O.
* ...STOCK, * ...TRUG ER,M. voet eener lamp,lantaarnstok,m.
LAMPRETE, f. lamprei, v. prik, M.
LAND, n. land, o. grond, m. veld, o. akker, ,m. landschap,
o. ; das feste -, het vasteland. * ... ADEL, M. landadel,
m. landedellieden, mv. * -ANBAU ER, * - BAUER, M. landbouwer, M. * -ANWACHS, M. aanslibbing, v. aangespoelde grond, no.
LANDAU, LANDAUER, M. landau, (snort van rijtuig), V.
LANDBAU, M. landbouw, M. * ...BEZIRK, M. distrikt, O.
* ...DROST, no. landdrost, M. "...EDELMANN, m. landedelman, M. * ...EINWaRTS, adv. landwaarts in.
LANDEN, vn. landen, aan land komen, aanlanden; eene
landing doen, ontschepen, aankomen.
LANDENGE, f. (I) landengte, landtong, v.
LaNDEREIEN, f. a. landerijen,grondeigendommen,v m. mv.
LANDESART, f. landsgebruik, o. landaard, m. ; lucht- en
grondgesteldheid eens lands, v. * ... BESCHREIBUNG, f.
landbeschrijring, v. * ... ERZEUGNISS, n. voortbrengsel
des lands, inlandsch produkt, O. * ...FURST, * ...HERR, tn.
landvorst, landsheer, no. * ... FURSTINN, f. regerende
vorstin, V. "...PO RSTLICH, * ...HERRLICH, a. den heer
des lands behoorende. * ... HERRLICHKEIT, f. heerlijke
regten, 0. mv. * ... HERRSCHAFT, * ... HOHEIT, f. opperheerschappij, landsregering, v. ; landsheer, regerende
vorst, no. regerende vorstin, v. "...KIND, n. landskind,
o. inboorling, in. "...MUTTER, f. landsmoeder,regerende
vorstin, v. * ...OBRIGKEIT, f. bestuur, o. overheid,regering, v. * ...REGIERUNG, f. landsregering, v. gouvernement, bewind, bestuur ,o. * ...SCHULD, f. land sschuld , st aat sschuld, nationals schuld, v. * ...SPR ACHE, f. taal des lands,
landtaal, v. '...VATER, in. landsvader, regerend vorst, m.
"...vERwEisuNG,Lverbanning,ballingschap, v. "...VERwiESENE, no. balling, banneling, tn. *...wonLoo. seelzijn
des lands, o. 's lands welvaart, v.
LANDFAHRER, no. landlooper, rondzwerver, Is. * ...FLOCHTIG, a. et adv. voortvlugtig. * ...FRACHT, * ...FUHRE, f.
verroer to land, - per as, O. * ...FRAU, f. landvrouw,
boerin, V. * ...FRIEDE, m. landvrede, M. * ...GEISTLICHE,

m. dorpsgeestelijke, -predikant,-pastoor, m.
* ...GBMETNE,
f. dorpsgemeente, v. * ...GERICHT, n. landgeregt, o. opperste regtsmagt, V. *...GRAF, m. * ... GRaFINN, f. landgraaf,
m. landgravin, v. "...GRAFSCHAFT, n. landgraafschap, O.
"...GUT, n. landgoed, o. buitenplaats, v. * ... HANDEL, M.
handel to land, binnenlandsche handel, M. "..,HAUS,
n. landhuis, o. buitenplaats, v. ; gebouw waar de proO.
vinciale staten vergaderen, gouvernementsgebouw,
* ...JUNKER, En. landjonker, landedelman,ra. * ...KARTS,
f. landkaart, v. "...KRUMER, m. marskramer, m. *
DIG, LANDESKUNDIG, a. bekend, algemeen bekend,wereldkundig. *...xuTscHE, f. postwagen, M. * ... LaUFER,
M. landlooper, m.
* ... LOUFERINN, f. landloopster, v.
"...LEBEN, n. land-, buitenleven, o. *...LEuTE, p1. landlieden, buitenlieden, my.
TANDLIcH, a. landelijk, boersch.
LANDLUFT, f. land-, buitenlucht, V. * ...MACHT, f. landmagt, v. * ...31aDC HEN, n. landmeisje, boerenmeisje, O.
* ...MANN, m. landmass, Boer, m. * ...M ARK, f. grenzen van
een land, v. mv. * ... MESSER, m. landmeter, m. "...MILIZ,
landmilitie, v. *...moNzE, f. landsmunt, v.
* ...PFARRE, f. dorpsparochie, -pastorij, V. * ...PFARRER,
M. dorpspredikant, -pastoor, m.
* ... FFLEGER, m. landvoogd, gouverneur eener provincie, m. * ...PHYSIKUS, M.
*
... PLAGE, f. landplaag,
no. plattelands-heelmeester, m.
straf over een land, v. * ,.. RATII, M. provinciale raad,
landraad, M. * ...RECHT, n. landregt, O. * ... REGEN, M.
landregen, langdurige regen, M. *... REISE, f. landreis,
O. * ...REITER,
reis over land, v. togtje door het land,
M. politiebeambte to paard, m.
* ... RICHTER, no. provinciale regter, landregter, m.
* ...SASS, n. landzaat,
bezdter van een riddergoed, m. "...SaSSIG, a. tot een
landzaat behoorende.
LANDSCHAFT, f. landvoogdij, provincie, v. gewest, regtsgebied, O. landstreek, v. ; stenden, landstenden, provinciale staten, M. MV. ; landschap, o. *-LicH, a. gewestelijk, provinciaal. * - MALER, m. landschapschilder, M.
LA NDSCHATZUNG, f. schatting van een land, V. * ...SCHREIBER, no. griffier der provinciale staten, m.
* ... SCHREIBEREI, f. griffie der provinciale staten, v.
* ...SCHULE,
f. landschool, v.
k ...SEE, rn. meer, binnenmeer, 0,
"...SEUCHE, f. landziekte, heerschende ziekte,v. "...SITZ ,
M. landgoed, O.
LANDSKIND, n. landskind, o. inboorling, no. * ... KNECHT,
(77) m. duitsche soldaat, m. * ... LEUTE, p1. landslieden,
landgenooten, m. mv. "...MANN, M. * ...MaNNINN, f.
landsman, m. -vrouw, v. landgenoot, m. en v. * ...MANNSCHAFT, f. landgenootschap, o. landgenooten, mv natie, v.
LANDSPITZE, f. (1) landtong, kaap, V. * ...STADT, f. landstad, provinciestad, v. * ...STAND, M. lid van de stenden, - van de provinciale staten, O. * ...STANDS, p1.
landstenden, provinciale staten, m. mv. * ...STEUER, f.
belasting, schatting, v. ....STRASSE, f. groote weg, rijweg, so. * ...STREICHER, m. landlooper, no. * ... STREICHORES, f. /and/ooperij, v. * ...STREIFER, m. strooper,
tn. * ...STRICH, M. landstreek, v. gewest, distrikt, O.
* ...STURM, m. lanchtorm, m. "...TAG, M. landdag, M.
* ...TAPE, f. schatting, v. * ...TRAUER, M. algemeene roues,
us. * ...TRUPPEN, f. pl. landtroepen, no. mv. landmagt,
v. '...iiBLICH, a. volgens landsgebruik.
LANDUNG, f. landing, aankomst, v.
LANDVOGT, no. landvoogd, drost, drossaard, m. * - EI, f.
n. landvolk, o.;
landvoogdij, v. drostambt, o.
landmilitie, v. * ...WORTS, adv. landwaarts. * ...WEHR
f. grensvesting, v. ; gewapende burgers, m. my. landweer, v. * ...WEIN, 111. landzvijn, M. * ...WIND, M. land-

LAHN, M.

•

LAU.

LAS.
wind, m.
m. landhuishoudkundige, Zandman,
landbouwer, m. "...WIRTHSCHAPT, f. landhuishoudkunde, v. landbouw, m. -LICH, a. tot den landbouw
behoorende. "...zoLL, m. landstol, m.
LANG, a. et adv. lang, groot, hoog ; in de lengte. "-AUGEN, n. pl. naalden met lange oogen, v. mv. "-BAUM,
m. disselboom, m. *- BBINIG, a. lange beenen
LANGE, adv. Zang, langdurig, langen tzjd.
LaNGE, f. lengte; long (visch), v.

hebbende.

LANGEN, vn. reiken, langen, toereiken;

toereikend zijn;
groeijen, lang worden, opschieten. va. langen, brengen, reiken, toereiken, halen, krijgen.
LaNGENMASS, n. lengtemaat, v. * ... MESSUNG, f. lengtemeting, v.

a. et adv. Langer; langeren tijd.
L5NGLICH, a. eenigzins tang, langwerpig.
!ANGER,

langmoedigheid, verdraagzaamheid, v. "...MaTHIG, a. langmoedig,verdraagzaam,
gedutdig. * ... OHR, m. fig. langoor, ezel, m. "...OHRIG,
a. lang-, loboorig (van paarden). "...RIEMEN,En. span-

LANGMUTH, * ...MiiTHIGKEIT,f.

riem, m.
LANGS, adv. Tangs heen.
LANGSAM, a. et adv. langzaam, traag ; langzamerhand.
"-KEIT, f. langzaamheid, traagheid, v.
LANGSCHLaFER, m. slaapkop, slaapkous, m. * ... SCHWANZIG, a. een langen staart hebbende.
"...SICHTIG, a.

(34) op lang zigt, op drie maanden zigt.
adv. lang, sedert tang, sedert geruimen tijd,
tang geleden. * - ENS, AUFS LANGSTE, adv. op zijn
langst. *- LEBENDE, m. langstlevende, m.
LANGSTROH, n. lang-stroo, o. * ... WAGEN, m. achterstel
van een wagen, o. * ... WEILIG, a. et adv. langwijlig,
Zang, vervelend. -KEIT, f. langwijligheid, verveling, v.
LUNGST,

"...wIERIG, a. et adv. Lang; langdurig, van langen
duur. -KEIT, f. langdurigheid, v.
LAI1KB, f. flank, zijde, v.
LANTERLuH, m. (46) lanterlu, o.
LANZE, f. tans, speer, v.
L A NZENBRECHEN, n. steekspel, o. *... BRECHER, m. kamp-

vechter, m.

"...REITER, "...TRUGER,

m. lansdrager,

lansier, m.

LATERNE, f.

LANzETTE, f. (36) vlijm, laatvlijm, v. lancet, o.
LAPFALIE, f. kleznigheid, beuzeling, zotternij, v.
LaFFCHEN, n. lapje, o. lap, m. (74) lelletje, o.
LAPPEN, m. lap, m. stuk, o. vlag, v. vod, o. lomp,

maker, -opsteker, m.

v.

wisch-, wrijflap, m. ; (74) lel, v.

m. boomzwam, o.
LaRm, m. alarm, geluid, geraas, getier, geweld, gerucht,
o. "-EN, vn. geweld geraas -, alarm maken. * - ER,
m. rumoer-, geweldmaker, m. * - GLOCKE, f. alarmklok,
v. "-FLATz, m. vergaderplaats der militaire magt,
loopplaats, v.
LARVE, f. masker, momaangezigt, o.; pop eener rups, v.
LASCHE, f. oor van een schoen, o.;lap,m. ; lasch, keep, v.
LASE, f. kruik, v.
DE, f. laatbandje, o.
paarden), o.

tantaarn, lantaren, v.

LATERNENMACHER, "...MANN, "...FUTZER, m. lantaarn-

LUPPERN, vn. leppen, slorpen.
LbPPERSCHULD, f. dringende schuld, v.
LAPPIG, a. in stukken gescheurd, haveloos.
UPPISCH, a. laf, kinderachtig, mat, zot, dwaas, gek.
LUPPSCHEN, vn. mallen, stoeijen, kortswijlen. * ... EREI,
f. stoeijerij, v.
MBCHB, f. "-NBAUM, m. lorkenboom, m. *- NSCHWAMM,

LASS, a. vermoeid, lui, traag, nalatig.
LASSBAUM, m. boom die gehakt moet worden,
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va. et n. laten, toelaten, verlaten; achterlaten.
*-, vn. et vimp. schijnen, voegen, staan, passen. "-, n.
das nun and
gedrag, het doer en laten, O.
LASSGUT, n. goed aan grondlasten onderworpen, O.
LASSHEIT, f. vermoeidheid; luiheid, v.
Lassicii, a. et adv. vermoeid, lui, traag, nalatig ; - (lass)
werden, moede worden, verslappen. "-KEIT, f. luiheid,
traagheid, nalatigheid, vermoeidheid, v.
LASSREIS, n. boompje dat bij het kapren gespaard wordt,
r. "...zWEIG, m. gesnoeide tak, m.
fig. last,
LAST, f. last, m. vracht, lading, v. gewigt, o. ;
m. bezwaar, o. belasting, v. ; zur - fallen, lastig vallen.
"-BAR, a. ein -es Thier, lastdier, o. * -EN, vn. zwaar
zijn, drukken, tot last zijn, bezwaren.
-D, a. bezwarend, zwaar.
LASTER, n. ondeugd, v. * - CHRONIK, f. stadspraatje, o.
LSSTERER, m. lasteraar, kwaadspreker, eerroover,
m.
LASTERHAFT, a. et adv. ondeugend, misdadig. "-IGKETT,
f. ondeugendheid, geneigdheid tot kwaad, v.
LUSTERINN, f. kwaadspreekster, lasteraarster,v.
a. lasterlijk, eerroovend. "...MAUL, n. "...ZUNGE, f. lastertong, v. lasteraar, m. -ster, kwaadspreekster, v.
LASTERN, va. lasteren, belasteren, kwaadspreken.
LUSTERSCHRIFT, f. schotschrift, paskwil, o.
"...THAT, f. rnisf. lasterzucht, kwaadsprekerij, v.
daad, ondeugendheid, v. "...UNG, f. lastering, kwaadsprekerij, v.
lastig,
LaSTIG, a. et adv. zwaar, zwaarwigtig, bezwarend,
moeijelijk. "-KEIT, f. moeijelijkheid, moeite, v.
LASTIGKEIT, f. (126) vracht, scheepsruimte, v.
n. lastschip,
LASTPFERD, n. lastpaard, o.
n. lastdier, o.
vrachtschip, o. "...TRIER,
* ...TRSGER, m. pakdrager, kruijer, m. "...W.AGEN, m.
vrachtwagen, En.
LASUR, "-STEIN, m. lazuur, lazuursteen, m. * - PARBE,
f. hemelsblaauw, lazuurblaauw, o.
LATANIENBAU31, m. amerikaansche palmboom, m.
f. belagchelijke zucht
LATEIN, n. latijn, 0.
tot de latiinsche taal, v. *- R, m. die het latijn goed
verstaat en spreekt, Latinist, m. "-ISCH, a. latijnsch.
LASSEN,

m. "...BINn. lancet, laatijzer (voor

"...PFAHL, m.

lantaarnpaal,

"...TRaGER, rn. lantaarndrager, m.
LATTE, f. Tat, v. *-N, va. met latten beslaan, - beleggen.
LATTICH, m. latuw, latouw, v.
LATWERGE, f. (22) slikartsenij, v.
LATZ, m. lap, voorlap, borstlap, m.; vest, O.
LAU, a. laauw.
LAUB, n. loof, blad, o. bladeren, o. mv. ; (13) loofwerk,

o. "-DACH, n. afdak van bladeren, o.
LAUBE, f. loof van een boom; pried, zomerhuisje,

o.

loofhut, v..
LAuBERIVITTE, f.

loofhut, v. ; jagershuisje, o.

* ... FROSCH, m.
groene boomkikvorsch, m. "...HOLZ, n. geboomte dat in
den herfst zijn blad verliest, o.
LAUBICHT, a. bladvormig. "...IG, a. bladrijk.
LAuBwERK, n. loof; (13) loofwerk, o.
LAUCH, m. look. o. prei, f.
LAUE, f. sneeuwval, m. "-N, vn. laauw zijn.
f. auf der
LAUER, m. slechte wijn, spoelingwijn, m.
LAUBFINK, m. bloedvink; (44) brand, m.

stehen, op den loer staan, loeren, bespieden.
- sein,
"-ER, LAURER, m. bespieder, m. "-x, vn. bespieden,

loeren, staan luisteren, afwachten.
LAUF,

m. loop; stroom ; ioop (van een schietgeweer),

m.
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LEC.

LAV.

LArr, ULMER, m. (109) loopende zangtoon, M. *-BARN,
f. loopbaan, (ook fig.), v. *-BAND, n. *-zAUM, m.
• leiband, m. * -BANK, f. rolstoel, -wagen, m. * -BURSCHE, *-JUNGE, M. loopjongen, boodschaplooper, m.
LAUFEN, vn. loopen, gaan, vloeijen; heet
ridsig

loopsch zijn (van dieren) ; einen - lassen, iemand laten ontsnappen; davon
weyloopen, vlugten; sich
made
sich Wund
zich, vermoeijen met loopen,
iets nazich de voeten open loopen nach-, urn etwas
jagen. *-, n. loop, m. 'het loopen. * -D, a. loopend,
vloeijend.
LOUFER, M. looper, hardlooper ; (109) loopende zangtoon,
m. wriffsteen; m. (152) looper, raadsheer, M.
LAUFFEUER, n. loopvuur, loopend vuur, O. * ...GRABEN,
M. (68) loopgraaf, v. * ...GRABEN, pl. loopgraven, v. mv.
LUUFIG, LiUFISCH, a. loopsch.
LAUFKUGEL, f. geweerkogel, M. * ...PLATZ, M. renbaan,
V. * ...PULVER, n. loopje buskruid, O. * ...WAGEN, M.
loopwagen, m. * ...ZEIT, L speeltijd der dieren, m. * ...ZETTEL, "...PASS, M. rondgaande brief, m. ; fig. afscheid, o.
LiiUGBAR, a. loochenbaar.
LA UG E, f. loog,loogwater, O. *-N, va. loogen ,in de loop zetten.
LAUGENARTIG, * ...HAFT, a. (90) loogzoutachtig. * ...ASCHE,
f. loogasch, V. * ...BUTTE, f. * ... FASS, n. loogkuip, v.

•

LAXIREN, vn. (126) laveren ; fig. geduldig afwachten.
LAXIREN, va. purgeren, 'zuiveren. *-, vn. eene purgatie
innemen,purgeren. * ... MITTEL, n. purgatie, v. purgeer-

middel, O.
LAZARETH,

n. hospitaal, gasthuis, ziekenhuis, o.; fahrendes -, vliegend hospitaal, veldhospitaal, O.
n. leven; fig. levend deel, levend vleesch, hart

LEBEN,

of binnenste van een boom ; levensonderhoud, bestaan,
o.; levendigheid; levensbeschrijving, v. leven; geraas,
a.
leven, o. *-, vn. leven, bestaan, zich gedragen,
levend. "-DE, M. et f. levende, in. en V. fr. -DIG, a. et
machen, levend maken,
adv. levendig, vlug ; levend ;
verlevendigen; - machend, levend makend ; - werden,
levend worden. * -DIGKEIT, f. levendigheid, vlugheid, v.
LEBENSART, f. levensaard, m. manier van leven, levenswijze, v. gedrag, o. beschaafdheid, v. manieren, v. mv.
wereldkennis, v. ; ohne -, ongemanierd. * ..,BESCHREIBER, M. levensbeschrijver, M. ". ...BESCHREIBUNG, f.
levensbeschrijving, v. * ...FADEN, M. fig. levensdraad,
bevensgevaar, O. "...GEIST, M. lem. * ...GEFAHR,
vensgeest, m. ° ...GEISTER, M. pl. de levezzsgeesten, m.
mv. *... GENUSS, M. levensgenot, O. * ...GESCHICHTE,
f. levensgeschiedenis, v. * ...GtITTINN, f. schikgodin, v.
in -, levensgroot.
* ...GROSSE, f. levensgrootte, v. ;
"...KRAFT, f. levenskracht, v. * ...LANG, adv. levenslang,
* ...KORB, rn.zijgkorf,
n. loogzout, o. *... TUCH,
a. levenslang, voor
...LUNGLICH,
*
tot aan den dood.
n. loogdoek, M.
het leven. "...LAUF, M. levensloop, M. * ...LICHT, n. leLUITGNEN, va. loochenen, ontkennen, verloochenen.
venslicht, o.; das ausblasen, iemand het leven beneL AUIGKEIT, LAULICHKEIT, f. laauwheid; fig. laauwheid,
men. * ...LUSTIG, a. levendig, vrolijk, opgewekt, opgeflaauwheid, verflaauwing, v. '...LicH, a. laauw.
ruinzd, lustig, blijgeestig. "...MITTEL, n. levensmiddel,
LAUNE, f. luim, gril, kuur,. eigenzinnigheid, v. inval, M.
o. -, pl. victualie, v. levensmiddelen, o. mv.
LAUNENHAFT, LAUNISCH, a. grillig, eigenzinnig.
zat. * ...NOTHDURFT,
* ...SATT, a. des levens moede
LAUNIG, a. luimig, kortswijlig, grappig.
f. nooddruft des levens, v. het noodige. "...ORDNUNG,
LAUS, f. Luis, v.
f. leefregel, m. died, o. levenswijs, v. * ...REGEL, f.
LAUSCHEN, vn. luisteren, loeren, beloeren, bespieden;
levensregel, regel voor het gedrag, m. "...SAFT, M. leluijeren (in het bed). * ...ER, M. luisteraar, spion, M.
venssap, o. levensgeesten, in. mv. * ...STRAFE, f. doodLAUSEBEERE, f. aalbes, v. "....TuNGE,m. fig. tabaksmanop straffe des doods. * ...UNTERHALT,
straf, v.; bei
netje, dreamesje, O. "...KAMM, rn. naauwe kam,
m. levensonderhoud, bestaan, o. * ...WANDEL, M. levensLaUSEKNICKER, In. fig. aartsvrek, m. * ...KRANKHEIT,
O. "...WASSER, n. levenswater, O.
wandel,
m.
gedrag,
luiskruid,
o.
n.
(53)
...KRAUT,
V.
*
* ...SUCHT, f. luisziekte,
"...WIERIG, a. levenslang. * ...ZEICHEN, n. teeken van
LAUSEN, va. luizen, luizen zoeken. *-, vn. talmen, suklevenslang,
f. leeftijd, m.; auf
gaper,
O.
"...ZEIT,
Leven,
kelen, lanterfanten; fig. gierig zijn. "...ER, m.
voor het leven. * ...ZIEL, n. eindperk des levens, O.
drentelaar, lanterfanter, M. "...IG, a. et adv. luizig ;
openhartig
LEBER, I', lever, v.; von der - weg reden,
traag, langzaani ; gierig.
vrij spreken. * -BRAUN, *-F.ARBEN, a. leverbruin, leI lAuT, m. geluid, o. toon, klank, m. *-, a. et adv. luid ;
verkleurig. '-ENTztiNDuNG, f. leverontstektng,v. * -FARluide, luidkeels, hard op. *-, pr. luidens,blijkens, naar,
bekend
BE, f. leverkleur, v. *-FLECKEN, M. zomervlak, v. zovolgens, krachtens, nit krachte van ; - werden,
mersproeten, v. MV. "-FUCHS, M. lichtbruin paard, O.
worden. "-BAR, a. et adv. bekend, wereldkundtg, van
* -KRANKHEIT, f. leverz,iekte, v. * -KRAUT, n. (53)
algemeene bek,endheid.
leverkruid, o. leverwortel, M. * -RAUTE, f. (53) maanop
de
licit
speschlagen,
spielen,
LAUNE, f. luit, v. ; kruid, O. " - REIM, m. boertige verzen, o. mv. * - STEIN,
len. * -N, vn. luiden, geluid geven, klinken ; bedoelen,
M. /ffer4Cen, rn. * -SITCHT, f. leverzucht,v. * -SaCHTIG,
strekken ens (Ian to toonen.
a. leverzuchtig. k -WURST, f. leverworst, v.
LliuTEN, va. luiden, bellen.*-, n. gehti, klokkengelui, O.
LEBEWOHL, ir. vaarwel, afscheid, O.
LAUTENIST, in. luitspeler, m. * ...MACHER, M. luitmaker,
LEBHAFT, a. et adv. levendig, vlug, woelig, vrobjk, opge* ...SPIELER, M. /Uttspeler, M. * ... STEG,
ritimd. "-KETT, f. levendigheid, vrolijkheid, v.
no. luitboog, rn. `...zuo, m. luitregister, O.
LEBKUCHEN, M. peperkoek, kruidkock,
LAUTER, a. et adv. looter, zuiver, gelouterd, gezuiverd ;
LEBLOS, a. et adv. levenloos ; zonder leven. *-IGKEIT,
f. zuiverheid, v.
fig. enkel, alleen.
f. levenloosirid, v. gebrek aan geest, O. * ...TAGB,
LliUTERN, va. louteren, zitiveren; (vochten) klaren; (sulbij bet
mein - , at mijn levees. "...ZEITEN, pl. bei
ker) ralfineren ; verbeteren ; appel aanteekenen van
leven.
een vonms, v.
lekken
;
smachten,
kwzjnen
;
bezwifiken
LECHZEN, vn.
LAUW ARM, a. laauw.
(ran Borst) ; fig. smachten. * - D, a. dorstig ; fig.
I. AUWINE, LAWINE, f. sneeuwval, M.
smachtend.
LAVA, f. lava, v.
LECK
, a. et adv. - sein, - werden, lek zijn, - worden ;
lavendelolie,
v.
LAVENDEL,
m. lavendel, v. *-6L, n.
(126) eon lek bekomen. *-, m. scheur, spleet, reel,
"-WASSER, n. lavendelwater, O.
kloot, v. ; (126) lek, o. *-AGE, f. (126, 34) lekkaadje ,
LAYETTE, f. voy. LAFFETTE.
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v. *-E, f. lek, O. *-EN, vn. lekken, druipen, uit-, weglekken, laten loopen. va. lekken, likken ; fig. dikwijls
zoenen of kussen.
LEER, m. lekkerbek, m. "-, a. et adv. lekker, snoeptehtig. "-RI, f. lekkerntj, v. * -HAFT, a. lekker. "-HAFTIGKEIT, f. snoepachtigheid, v. "-MAUL, n. lekkerbek,
lekkertand, m.
LECKFASS, n. lekvat, o. * ...WEIN, m. lekwijn, m.
LECTION, f. lee, v. leeruur, o. ; fig. berisping, v.
LEDER, n. leder, ledr, vel, o. "-BAND, m. lederen band,
m. * -BEREITER, m. lederbereider, m. * -BEREITUNG,
lederbereiding, v. " - HANDEL, tn. handel in leder, m.
lederkooperij, v. * - HaNDLER, m. lederkooper, m. " - HART,
a. taai. "-LEINWAND, f. grof hemdenlinnen, o.
LEDERN, a. lederen, van leder. *-, va. met leder voorzien; fig. afrossen.
LEDERwAARE, f. hoiden, v. mv. "...WERK, n. lederwerk, o.
LEDIG, a. ledig ; onbelast ; open; fig. vrij, ongehuwd, onbezet. "-KEIT,
tijd gedurende welken een anzbt openstoat ; fig. ongehuwde stunt, m. * - LicH, adv. alleen,
enkel, eenvoudiglijk.
LEE, n. (126) bakboord, o.
LEER, a. et adv. ledig, open ; - ausgehen, met ledige handen blijven zitten; -machen, ledigen. k -E, f. het ledige,
het raim, ledigheid, v. " - EN, va. ledigen.
LEFZE, f. lip, v. lippen (van dieren).
LEGAT, n. legaat, o. erfmaking, v. *-, in. (pauselijk) legaat, in. " - AR, m. legataris, erfmaker, m.
LEGATIONSRATH, m. legatieraad, gezantschapsraad, m.
* ...SECRET5R, m. sekretaris van legatie, gezantschapssekretaris, m.
LEGE, f. bewaarplaats, stapelplaats, v. magazijn, o. * - GELD,
n. intredegeld, a. " - SCHUSS, m. * - BiiCHSE, L e springbus, v.
LEGEN, va. leggen, plaatsen. stellen; (een kind) to bed
leggen; (eijeren) leggen; (strikken) spannen; den 13oden - , bevloeren. SIGH - , vrf. zich nederleggen, - legeren, - plaatsen, stellen; fig. ophouden, verminderen,
vertraging ondergaan ; bedaren, overgaan; sich krank
zu Bette - , bedlegerig worden; sich auf etwas
zich
op jets toeleggen ; sich darein
tusschenheide komen,
zich met jets bemoeijen, - inlaten. *-, n. het leggen ;
nederlegging, stelling, plaatsing, v.
LEGENDE, f. legende, v. volksverhaal, o. overlevering, v.
LEGER, LEGGER, m. (126) kielligter ; waterlegger, m.
LEGEZEIT, f. leglijd, m.
LEGHENNE, f. leghen, v.
LEGION, f. legioen, o. keurbende, v.
LEGIREN, va. vermengen, het allooi geven.
LEGISLATUR, f. welgeving, v.
LEGITIM, a. wettig, wetliglijk. * - IREN, va. wettig verklaren, wetligen.
f. wettigheid, v.
LEGULEJER, in. advokaatje, o.
LF.HDE, f. woeste grond,
braakland, o.
LEHEN, LEHN, 0. leen, leengoed, o. ; zu - geben, in leen
geven; zu - gehen, afhangen, afhankelijk zijn; zu tragen, in leen bezitten, hebben.
f. beleening, leenhuldiging, V. * - BAR, a. leenroerig. * - BARKEIT, f. leenroerigheid, afhanging van een leen, v. " - BRIEF, m.
leenbrief, m. * - DIENST, m. leendienst, heerendienst, v.
"-FRAU, LEHNSFRAU, f. leenvrouw, v. * -GUT, n. leengoed, o. "-MANN, LEHNSMANN, m. leenman, m. * -RECHT,
n. leenregt, o.
LEHENSBEFREIUNG, f. vernietiging, aflossing, v. k ...BUCH,
n. leenregister, 0. * ...ERBE, fr ...FOLGER, "...VETTER,
M. opvolger van een leengoed, m. "...ERRICHTUNG, f.

LEI.

159

het geven van een leengoed. * ...FALL, M. openvalling
van een leen, v. * ...FEHLER, m. (56) verraad, o. "...FOLGE, f. leenopvolging, v. * ...GEBOHR, "...wAARE, f. leenverhelling, V. "...GEFOLLE, m. mv. voordeelen van een
leen, o. niv. "...PFLICHT, f. leenpligtigheid, v. "...VERF.ASSUNG, f. leenstelsel, o. "...VETT ERN, m. , p1. bloedverwanten van vaders zijde, ru.
LEHENwESEN, n. leenstelsel, o.
cijns, m.
schatting , v. "...ZINSFREI, a. met leenpligtig. * ...ZINSFREIHEIT, f. onleenroerigheid, v.
LEHM, ni. leem, o. klei, v. * - ARBEIT, f. k - WERK, H.
metseling met leem, v. .* - ARTIG, " - ICHT, a. leemachtig. " - ERN, a. leemen, van leem. " - GRIME, f. leemknit, in. k - IG, a. vernzengd met teem. " - KOBEL, m. draagkalkbak, m. " - w AND, f. mune van leem, m.
LEHNBANK, f. bank met erne leaning; leenbank; bank
van leening, v. lombard, in.
LEHNE, f. leaning, v. rug, m. steunsel, o. * - N, va. aanleunen, ondersteunen, stutten.
vn. leunen, steunen.
va. leenen; afleenen.
LEHNER, m. geldleener ; leenman, m.
LEHNKUTSCHE, f. huurkoets, v.*...tAKEI,in.huarknecht,
m. "...STUHL, m. leuningstoel, arnzstoel, m. *...sArrz,
nr. (121) lemma, voorbezvijs, o. voorafgaande stelling, v.
LEHR, n. voorbeeld, toonbeeld, o. * - AMT, n. leeraarsambt,
n.; fig. leerstoel, rn. " - ART, f. leerwijze, v. * - BEGIERDE, f. leergierigheid, v. * - BEGIERIG, a. et adv. leergierig, leerzaam. * - BEGRIFF, m. leerstelsel,o. " - BRATEN, n. welkomstmaal van een leerjozzgen, o. " - BRIEF,
m. leerbrief, m. * - BUCH, n. leertoek, o. " - BURSCH,
leerjongen, gezel, m. " - CONTRACT, in. leerkontrakt, o.
LEHR E, f. leer, v. leerstuk; onderrigt, onderwijs, o. ; les,
zedeles, v. voorschrift, o. leering, v. ; leertzjd, in.; patroon, model ; kaliher, o. ; (13) boog, m. * - N, va. leeren, onderwijzen, onderrigten.
LEHRER, m. leeraar, onderwijzer, leermeester, m.
f. leermeesteres, onderwijzeres, v.
LEHRGEBOUDE, n. leerstelsel, 0. * ...GEDICHT, n. leerdicht,
o. "...GELD, n. leergeld, o. * ...GRUND, in. grondbeginsel,
0. ...HERR, "...MEISTER, m. leermeester, m. "...JAHRE,
n. pl. leerjaren, o. mv. * ...JUNGE, * ...LING, m. leerjongen, leerling, kweekeling, m. * ...MEISTERINN, f. leermeesteres, v. * ...REICH, a. leerrijk, leerzaam. "...SA AL,
m. gehoorzaal, v. "...SATZ, m. stelregel, m. stelling,
leerstelling, v. leerstuk, o. thesis, v. "...SPRUCH, m.
leerspreuk, v. zetregel, m. ; merkwaardig gezegde van
een beroemd man, o. "...STUHL, in. leerstoel,m. "...STUNDE, f. les,•,klasse,v. leeruur, o. * ...STYL, en. leerstellige
stijl,
as. meesterachtige toonon.
a. (31) onregtzinnig. "...ZEIT, f. leertijd, m.
LEIB, n. lij f, ligchaam, o. buik, m. ; ligchaamsgestalte, v. ;
fig. lijf van een bleed, o. ; bei - and leben, op stralfe
des doods; bei - e sein, zwaarlijvig zljn. * - ARZT,
lijfarts, m. " - BINDE, f. lzygordel, m. " - CHEN, n. hjfje,
keursje, o. * - CHIRURGUS, m. gewoon Izeelmeester (van
eenen vorst), m. * - COMPAGNIE, f. bykompagnie, v.
LEIBEIGEN, a. lijfeigen. *-E, in. lijfeigene,m. " - SCHAFT,
f. lijfeigenschap, v. " - THUM, in.eregt van eigendom, esgendomsregt, o.
LEIBEN, vn. levees, bestaan; dik -, vet worden.
LEIBESBESCHAFFENHEIT, f. ligchaamsgestel, o. "...BESCHWERUNG, f. zwakheid, v. ligchaanzsgebrek, o. ",..BEWEGUNG, f. lig chaamsbetv eging , V. "...BORDE, f. vrucht,
zwangerschap, v. * ...ERBE, f. natuurlijke erfgenaam, m.
"...ERBEN, pl. kinderen, o. mv. nakomelingen, m. mv.
"...FRUCHT, f. vrucht, V. * ...GAREN, f. p1. gaven des
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losheid, zorgeloosheid, v. "-SINNIG, a. et adv. ligtzinligchaams, v. MV. "...GEBRECHEN, n. * ...SCJ{ADEN, M.
nig, onbedachtzaam, onbezonnen, wispelturig, zorgeloos.
ligchaarnsgebrek, o. -kwaal, v. "...GEFAHR, f. lijfsgsLEID, n. teed, onregt, o. ; pijn, smart, droefheid, v. vervaar, O. * ...GESTALT, f. ligchaanisgestalte,v. * ...GRUSB,
driet, o. rouw, m. ; klagt, v.
f. ligchaamsgrootte, v. * ...KRAFT, n. * ...ST§RKE, f. ligLEIDEN, va. lijden, verduren, uitstaan, onelergaan,terchaamskracht, v. ; aus Leibeskr1ften, met alle kracht.
dragen; fig. lijden, toelafen, laten, gedoogen, dulden. *-,
* ...NAHRUNG, f. - and Notbdurft, benoodigdheden des
n. lijden, ongeluk, o. *-D, a. lijdend,:geduldig. * -DE,
levens, v. mv. * ...PFLEGE, f. zorg voo? het ligchaam, v.
m. et f. lijder, m. lijderes, v.
LEIBESSEN, n. geliefkoosde kost, lievelingskost, m.
LEIDENSCHAFT, f. hartstogt,m. drift,geestdrift. v. *-LICH,
LEIBESSTRAFE, f. lijfstraf, v. "...iiBUNG, f. ligchaamsoe•
a. et adv. hartstogtelijk; met geestdrift. *-SLOB, a. befening, v.
daard, kalm, zonder hartstogt.
LEIBFARBE, f. vleeschkleur, v. geliefkoosde kleur, v.
LEIDENSGESCHICHTE, f. (31) lijdensgeschiedenis, v.
* ...FARBEN, a. vleeschkleurig. * ...GARDE, f. lijfwacht,
LEIDENTLICH, a. et adv. lijdelijk, dragelijk, lijdend.
n. lijftogt, m. vruchtgebruik der goedev.
LEIDER, int. helaas 1
ren, o. * ...GURT, * ...GURTEL, m. lijfgordel, gordel, m.
LEIDFRAU, f. (77) klaagster, klaarrouw, v.
* ...HAFT, * ...HAFTIG, a. et adv. hgchamelijk; naar het
fig.
LEIDIG, a. treurig, noodlottig, ellendig, armzalig ;
leven geschilderd. m. jager van eenen vorst,
ondeugend, listig ; slecht, snood, verderfelijk.
m.
lijfkoetm. * ...KOCH, m.mondkok, m. * ...KUTSCHER,
LEIDLICH, n. et adv. dragelijk, lijdelijk; tamelijk.
sier (van eenen vorst), m. "...LAKE', In. lijfknecht. M.
* ...WESEN, n.
LEIDTRAGEND, a. treurend, rouwdragend.
"-KEIT, f. lijvigheid, ligLEIBIG, a. lijvig, gezet, dik.
o.
rouw, m. droefenis, smart, v. leedwezen,
chaamsdikte, v.
vn .
LEIER, f. tier, v. "-MANN, m. lierspeler, m.
LEIBLICH, a..vol (voile neef of nicht). *-, a. et adv. ligop de bier spelen; fig. talmen, luijeren, lanterfanten.
chamelijk, lijfelijk, tijdelijk.
LEIHBIBLIOTHEK, f. leesbibliotheek, v. * ...CASSE, f. bank
LEIBLIED, n. gelzefkoosd lied, lijfdeuntje, O. * ...PAGE, m.
van leening, v. lombard, m.
dienstdoende paadje, M. "...REGIMENT, n. eigen regeLEIHEN, va. leenen, panden, verpanden. * ...ER, m. -INN,
meat van eenen vorst, lijfregement, o. "...RENTE, f.
f. leener, m. leenster, v.
* ...ROCK, m. lijfrok, tabbaard ; overrok eens
LEIHHAUS, n. lombard, m. pandjeshuis, o. "...KAUF, m.
priesters, m. * ...SCHNITT, m. middel , v. middellijf, o.
uitkoop, m. geld op hand, o. ; (56) leenverheffing, v.
* ...SCHMERZEN, pl. * ...wEH, n. buikpijn, v. "...SCHNEI* ...LAKEN, m. beddelaken, o.
DEN, n. snijdingen in het lijf, v. me. * ...STUCK, n.
LEIM, *- EN, m. lijm, v. en o.; voy. LEHM. * - EN,va. lijmen,
O. * ...STUHL, m.
ligchaam ; lijfstuk, geliefkoosd stuk,
met lijm bestrijken. * -FARBE, f. lijmverf, v. * -FUGE,
stilletje, o. * ...WACHE, f. lijfwacht, v. " f.
f. gelijmde naad, m. "-ICHT, a. lijmachtig, kleverig.
lijftogt, in. * ...wASCHE, f. huiswasch, v.
"-PINSEL, m. lijmkwast m.
* -IG, a. lijmig, vol lijm.
LEICHDOEN, m. likdoorn, m. eksteroog, o.
k-RITTHE, f. lijmstang, v. * -SIEDER, m. lijmkoker; fig.
LEICH, n. kuit, v.
lanterfanter, m. *-STANGE, f. staak met lijmstangen, m.
LEICHB, f. lijk, dood ligchaam, o. doode, m. ; lijkstaat* -TIEGEL, m. /ijrnpot, m. * -WASSER, n. lijmwater, O.
sie; (10) uitlating van eenige woorden, v.
"-ZWINGE, f. klemhaak, m. klemhaken, m. mv.
LEICHENACKER, m. kerkhof, In. * ...ARTIG, a. lijkachtig,
LEIN, m. vlas, O. "-ACKER, m. vlasveld, o. * -B AU, m.
-kleurig. "...BEGANGNISS, n. lijkstaatsie, begrafenis, v.
vlasbouw,
m. vlasteelt, v. "-BAUM, m. olnzboom, m.
*
...BIT* ...BEGLEITUNG, f. lijkstoet, m. * ...BESORGER,
k ...BLASS, LEINE, f. lijn, v. touw, koord, o. leireep, m.
TER, m. bidder, aanspreker, lijkbezorger, In.
LEINEN, n. linnen, o. "-, a. linnen. "-BAND, n. garena. doodsbleek. "—BITCH, n. doodenregister, o. sterflzjst, v.
band, o. * -NADEL, f. borduurnaald, v. "-WA ARE, f.
' ...ESSEN, * ...MAHL, n. doodmaal, 0. * ...FACKEL, f.
linnenwaar, v.
fakkel, flambouw bij eene begrufenis, v. * ...FARBE, f.
LEINFELD,
n. vlasveld, o. * ...KUCHEN, m. lijnboek, m
o.
"...GERLIST,
lijkkleur, v. * ...GEDICHT, n. lijkdicht,
* ...oL, n. lijnolie, v. * ...SAMEN, m. lijnzaad, a. * ...STRAn. prachtige stelluadje voor de lijkkist van een vorst;
SSE, "...PFAD, n. jaagpad, o. * ...TUCH, n. linnen doek,
verlichte kapel waarin het lijk eens overledenen wordt
m. lijklaken, o.
* ...GESANG, m. Wkzang,
ten toon gesteld, katalalk, v.
LEINWAND, f. lijnwaad, linnen, o. * -BLEICHE, f. linm. * ...HAUS, n. sterfhuis, o. * ...KLEID, n. lijkkleed, o.
nenbleekerij,
v. "-EN, a. lijnwaden, linnen. * -HANf.
...MUSIK,
* ...KOSTEN, pl. begrafeniskosten, m. Env. *
DEL, "-KRAM, m. lijnwaadhandel, linnenwinkel, m.
treurmuziek, v. * ...FREDIGT, * ...REDE, f. lijkpredikatie,
*-HaNDLER, m. -INN, f. linnenkooper, m. -koopster, v.
m.
lijkrede, v. * ...STEIN, rn. grafsteen, m.
LEINWEBER, m. linnenwever, m. * -STUHL, m. weeftekst voor eene lijkpredikatie, tn. * ...TRUGER, m. drastoel, m.
ger, lijkdrager, m. *. . .TUCH, n. lijkkleed,o. * ...WRGEN,
LEISE, a. laag, stil, zacht ; fig. gemakkelijk, ligt. *-, adv.
* ...WLIBTER, m. waker bij
m. lijkwagen, m. lijkkoets, v.
zoetjes, zacht, laag ; ein -s Gehor haben, een scherp
m. lijkstaatsie, begrafenis, v.
dooden,
gehoor hebben. * -TRETER, m. verklikker, veinsaard, m.
LEICHNAM, m. lijk, dood ligchaanz, o.
LEISEG EL, n. (I26) bonnet, v. lijzeil, o.
LEICHT, a. et adv. ligt ; fig. gemakkelijk, vlug, snel, ligtLEISTE, f. lat, rigchel; lijst, v.; rand, booed, m. lijn, v.
zinnig ; ligtelijk, zonder moeite, met gemak. * -FERTIG,
kant, in. ; (13) pilaarlijst, holte tusschen de groeven
a. et adv. ligtvaardig, ligtzinnig, stout, los, Bartel, oneener zuil; (74) lies, v.; (10) file, lampje, o.
bezonnen, ligtvaardiglijk. -KEIT, f. ligtvaardigheid, onLEISTEN, va. doen bewijzen, uitvoeren, betoonen ; (eenen
bezonnenheid, dartelheid, v. * - FUSSIG, a. vlug ter been.
m. leest v.
eed) afleggen; (gezelschap) houden.
* -GLL1UBIG, a. ligtgeloovig. * - GLI+UBIGKEIT, f. ligtgevorm, m. * - BEULE, f. (36) liesgezwel o. " - BRUCH,
loovigheid, v. "-IGKEIT, f. ligti eid ; fig. vlugheid, geploegschaaf.
v.
HOBEL,
m.
*
En.
(36)
liesbreuk,
v.
ligtelijk,
makkelijkheid ; behendigheid, v. * - LicH, adv.
* - SCHNEIDER, m. leestenmaker, m. *-wERK,o.(13) gegemakkelijk, zonder moeite. * - SINN, m. * - SINNIGKEIT,
sneden lijstwerk, loofwerk, o.
f. ligtzinnigheid, onbedachtzaamheid, wispelturigheid,

LEU.
vervulling, volbrenging, uitvoering, betooning, v. bewijs, o.- (eeds)aflegging, v.
LEITBAND, U. leiband, m.
LEITE, f. heuvelhelling ; tobbe, v. vat, o..
LEITEN, va. leiden, geleiden ; fig. besturen, rigten.
LEITER, m. geleider (van eene elektriseermachine),m. *-,
f. ladder, leer; wagenladder, v. * - BAUMIlirra. boom van
eene ladder, m. * - SPROSSE, f. sport, v.
LEITFADEN, in. fig. wegwitzer, m. "...FEUER, n. loopIncur, o. "...H AMMEL, m. belhamel, m. * ..kHUND, m. hond,
* ...RIEMEN, In. leiriem, m. koppeltoa, o. leis, leist,
v. "...STERN. m. poolster, noordstar, v.
LEITUNG, f. leiding, besturing, v. bestuur, beheer, o.
LEMMING, f. laplandsch konijn,o.laplanclsche marmot, v.
LENDE, f. heup, bil, v. `-r f. pl. lenden,v.mv.;kruis-,
o. ruggegraat van een paard, v.
LENDENBRATEN, m. lendestuk, nierstuk, o. x ...LAHM,
n. lendelam. * ... STUCK, n. lendestuk, o. "...WER, n.
heupjzcht, v.
LENKEN, va. wenden, leiden, sturen, neigen.'
LENKRIEMEN, m.
n. leis, leist, v. * ... SAM, a.
et adv. buigzaam, handelbaar, gedwee. * ... 8AMKEIT, f.
buigzaamheid, v. "...SCHEIT, n. voorste wagenstel, o.
LENKUNG, f. draazjing, wending, besturing, v.
LExz, m. lente, v. * - MONAT, m. Lentemaand,Maart,v.
LEOPARD, m. luzpaard, m.
LERCHE, f. leeuwerik, m.
LERCHENGARN, n. leeuwerikkennet,
o. "...KilUZCHEN,
n. nachtuil, m. * ... STREICHEN, va. leeuwerikken vangen.
"...STRICH, m. streek die de leeuwerikken houden ;
leeuwerikkenvangst, v.
LERNEN, va. leeren, studeren. "-DE, m. scholier, leerling, m. '...ZAHL, f. aantal to leeren lessen,o.*...ZEIT,
f. leertijd, tn. •
LESBAR, a. leesbaar.
LESS, f. lez.ng , verzameling, v. oogst; (46) ttek, slag,
in.
lezing, leeswijze, v * - BUCH, n. leesboek, o.
LESEN, va. lezen, voorlezen ; lezen, inzamelen, vergaderen,
plukken, oogsten, urtzoeken ; einem den Text -, iemand
den tekst lezen, doorhalen. "-, n. LESUNG, f. lezing,
voorlezing, v. * - SWERTH, a. lezenswaard.
LESEPULT, n. leeslessenaar, lezenaar, m.
LESER, nl. *- INN, f. lezer, voorlezer, m. lezeres, voorlezeres, v. *-LOCH, a. et adv. leesbaar.
LESEWELT, f. lezend publiek, o. * ... ZEIT, f. lees-foogittijd, m.
LEITEN, tn. klei, potaarde, v. * -GRUBS, f. lee ► put, m.
LETZE, f. gift, gave, v. geschenk, o. ; verversching, v.;
overschot, rest, overblijfsel, o.; wal, in. schans, v. bolwerk, O.' verdediging, v. *-rr, va. uitspanning
vermaak verschaffen. Soon
vrf. uitspanning nernatt,zich
ontspannen ; zich verheugen.
LETZT, a. laatst, uiterst, jongst ; zurn -en Male, voor de
laatste maal; zum -en, ten laatste, laatstelijk.
* - ENS,
* -HIN, "-LICH, adv. laatstelijk, ten laatste. * - WILLIG,
a. bit uitersten wil bepazad.
LEUCHTE, f. lantaren, lantaarn, v. "-N, vn. schijnen,
glinsteren, blinken ; lichten ; wedrlichten ;
einem -,
iemand voorlichten; fig. iemand de deur uitzetten. *-,
n. verlichting, voorlichting, v. ; we€rlicht, o.
LEUCHTER, m. kandelaar, in. *-STUHL, tn. (licht)knaap,m.
LEUCHTFEUER, n. vuurhaak, v. * ... KUGEL, f. vuurbol, tn.
* ...THURM, m. vuurtoren, m.
LEUGNEN, va. voy. LEUGNEN.
LEUMUND, m. achting, v. naam, m. krediet,

fawn, v.
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LIE..

LEISTUNG, f.

o. mare,

LEUTE, p1.

lieden, menschen, mv. * - SCHEU, a. menschen
schuw. * - SCHINDER, tn. fig. viller, m.
LECTESSER, m. groieling (visch), m.
LEUTSELIG, a. et adv. gemeenzaam, spraakzaam, beleefd,
vriendelijk, menschlievend; beleefdelijk.
* - KEIT, f. gemeenzaamheid, spraakzaamheid, beleefdheid, vriendelijkheid, menschlievendheid, v.
LE ANTE, f. Lemont, v. oosten, morgenland, o.
LEtKOJE, f. LEVKOJENSTOCK, m. violier, nagelbloem, v.
LEXICON, n. woordeizboek (bijzonder grieksch),
o.
LIBELL, n. schotschrift, O. * -E, f. (72) schoenlapper, m.
LICENT, in. impost, accijns, m. helasting, v. *- OAT, m.
licentiaat, die de geneeskunde, de godgeleerdheid enz.
mug uitoefenen, m. * ...cENZ, f. vrijheid, vergunnzng, v.
LICHT, n. licht, daglicht ; schijnsel; maanlicht ; hemellicht, lichtgevend ligchaam ; was-, kaarslicht, o. *-,
* -E, a. licht, helder, klaar, schijnend.
* - ARBEIT, f.
nachtwerk, avondwerk, o. * - BRAUN, a. lichtbruin. * - EN,
va. ligten, opligten, tillen ; ligten (het anker) ; lossen ;
dunnen (een woud).
LICHTER, tn. (126) ligter, rn.
n. p1. (92) licht, o.
dag,
* - LOH, adv. - brennen, in voile vlam -, in
lichtelaaije vlam staan.
LICHTFARBEN, a. blond. * ... FORM, f. kaarsenvorm,
* ...FUCHS, m. vos (paard), at. "...GANS, f. * ... BRATEN,
m. St. Maartens-gans, V. -gebraad,
o. "...GIESSER,
* ...ZIEHER, m. kaarsenmaker• m. * ... HUT, m. domper,
in. m. kaarsenkistje, o. "...KERZE, f. kaars,
V. ....KNECHT, m. profijtertje, O. * ...MASSE, * ...MATERIB, f. licttende zelfstandigheid, v.
* ... MESSE, f. Vrouwendag, zu. Maria-lichtmis, v. "...PUTZE, '...SCHERE,
f. snuiter, in. "...PUTZENSCHALE, f. * — PUTZENTELLER,
m. snuiterbak, m. * ... PUTZER, m. kaarsensnuiter, m.
* ...SCHEU, a. lichtschuw. "...SCHIRM, m. lichtscherm, o.
* ...SCHNUPPE, f. kaarsensnuasel,
o. * ... STRAHL, m.
lichtstraal, M.
LICHTUNG, f. het (anker) ligten ; woud-opening, v.
LICHTVOLL, a. lichtend, lichtvol, glansrijk. * ... WELT, f.
kernel, m. * ...wURM, m. glimworm. in.
LIEB, a. et adv. geliefd, waard; dierbaar, lief, liefeldk,
beminnelijk, aangenaam. "-HABEN, va. liefhebben, beminnen. "-aUEELN, vn. lonken, toelonken.
LIEBCH EN, n. geliefde, beminde, v. ; mein -, mijn liefje,
mijn engel.
LIEBE, f. liefde, min, genegenheid, v. hartstogt,m. * -LEI,
f. vrijerij, v. minnehandel,m. * - LN, vn. vrijen, liefkozen.
LIEBEN, vn. berninnen, liefhebben, minnen, vrijen.
LIEBENSWURDIG,a.beminnelijk,beminnenswaardig. "-KEIT,
f. beminnelijkheid, beminnenswaardigheid, v.
LIEBER, adv. liever, beter. *-, int. ik bid u, goede vriend!
LIEBESABENTEUER, n. "...ANGELEGENHBIT, f. liefdesavontuur, liefdegevalletje, o. minnehandel, tn. * ... ANDENKEN, n. aandenken der liefde, m. band
der het de, m. "...BLICK, m. liefdeblik, minnelonk, m.
* ...BRIEF, tn. minnebrief, tn. "...BRIEFCHEN, n. minnebraiefje, o. * ... DIENST, m. herded/end, v. * ... ERKLaltUNG,f. liefdesverklaring, v. * ... FIBBER, n. minnekaorts,
minneziekte, v. liefdegloed, m. * ... GEDICHT, n. minnedic/it, o. -zang, m. * ... GESCHICHTE, f. liefdesgeschie-

denis, v. "...GESPRaCH, n. minnepraatje, o. liefdekout, m. kozerijen, v. * ... GOTT, m. liefdegod, minnegod, Amor, Cupido, m. "...GOTTINN, f. godin der 'liefde, mingodin, Venus, v. 4 ...HANDEL, tn. liefde-, minnehandel, m. vrijerij, v. "...KIND, n. onecht kind, o.
n. l efdemaal, heilig avandmaal, O. "...PAAR,
n. paar geliefden, O. "...PPAND, a. pand der Min, 0.
21

1 62

LO D.

LIN.

f. vene•ische zickle, v. "...TRANK, m. liefdedrank, minnedrank, m. "...WERK,n.igerk der liefdadigheid,
f. (22) zinneloosheid uit liefde, v.
liefdewe•k, O.
LIELEVOLL, a. liefderijk, liefdevol; liefdadig.
LIEBHABER, In. minnaar, vrijer, liefhebber, m.
f.
/ttst, m. vermauk, o. liefhebberij, v. *...INN, f. geliefde,
berninde, vrijster; liefhebster, v. * ... KOBEN, Va. liefkoZen, streelen, vleijen. * ... KOSUNG, f. *e/kozing, stoleling, vleijerij, v.
LIEBIG. m. wink, bloedvink, m.
LIEBLICH, a. et adv. lief, liefelijk, beminnelijk, aangenaam, zacht, bevallig. * -KEIT, f.
beminnelijkheid, zachtheid, bevalligheid, v.
LIBELING, m. lieveling, uitverhorene, gunsteling,beminde,m.
LIBBLINGSIDEE, f. geliefkoosd denkbeeld, o.
LIEBLOS, a. et adv. liefdeloos, hard, hardvochtig, onmededoogend. * - IGKEIT, f. liefdeloosheid, hardheid, hardvochtigheid, v. * ...REICH, a. liefderijk, beminnelijk,aangenaam, welwillend. * ... REIZ, m. bekoorlijkheid, aantrekkelijkheid, liefelijkheid,beminnelijkheid, v. * ... REIZEND, a. et adv. bekoorlijk, aanlokkelijk, beminnelijk.
* ...SCHAF•, f. minnarij,.vrijerij, v.
LIEBSTE, m. et f. beminde, geliefde, m. en v. vrijer, m.
vrijster, v. ; ecktgenoot,.m. en v. *-, n. dierbaarste,
meest geliefde, 0.
LIEBWERTH, a. zeer waard, zeer geliefd.
LIED, n. lied, gezang, o." zany, deun, m. *--cEEN, o.
liedje, deuntje, o.
LIEDERBUCH, n. gezangboek, o. * ... DICHTER, M. liedjesdichter, m.
LIEDERLICH. a. et adv. liederlijk, los, losbandig, ongebonden, slecht ; onachtzaam, laag. * - E, no. losbol, ligtmis, zwierbol, m. "-KEIT, f. liederlijkheid, losheid, ongebondenheid, losbandigheid, slechtheid;onachtzaamheid,v
LIEDLoHN, no. loon, arbeidsloon, o.
LIEFERANT, m. leverancier, leveraar, bezorger, M.
LIEFERN, va. leveren, hezorgen, geren, overgeven, overleveren; einen -, fig. ienzand to gronde rigten, dooden;
er ist geliefert, hij is verloren.
LIEFERSCHEIN, no. bewijs van levering, o.
LIEFERUNG, f. levering, leverancie, afleveving, V.
LIEGEGELD, n. (34) liggeld, O.
LIEGEN, vn. l;ggen, nederliggen; gelegen zijn ; ziek zijn.
wimp. liggen aan, alhankelijk zijn van ; gestaakt
worden, beteekenend telangrijk aangelegen zijn;
- lassen, lalen, verlaten, opgeven. "-D, a. liggende, gelegen ; -e Cuter, vaste onroerende goederen, o. mv.
LIEGEZEIT, f. (126) ligdagen, no. inv. quarantaine, v.
LIEN, m. (126) touw, o. kubel, M.
LIESCHGRAS, ri. (53) rietgras, O.
LIESPFUND, n. lijspond, o.
LIEUTENANT, as. /uitenant, in. * - SSTELLE, f. luitenantsplaats, v.
LISTIG, a. Hug, gczwind, gaauw.
LzKiin, on. likeur, o. sterke drank, M.
LILIE, f. lelie ; (116) lelie, v. "-NARTIG, a. (53) idleachtig. "-NwEIS, a. zoo wit als eene lelie, leliewit.
'ALLA, n. lila, no. lilukleur, v.
LIMON A DE, f. limonade, v . binoendrank , m. citroenwater, o.
LIMONE, LIMONIE, f. limoen, citroen, Iii. * ... NIENBAUM,
no. citroen-, linioenboom, m.
LIMPI", n. boonitop; jaurtjksch nieuw host, O.
LINDE, a. zacht.
f. linde, lindebooni, on.
LINDEN, a. lindenhouten.
ALLEE, f. loan Van lindeboomen, v. " - BAST, n. bast van jonge lindeboomen, m.
* -BALM, in. lindenirooni, in. "-BLriTHE, lindebloesent,m.
"...SEUCHE,

va. verzachten, verligten, stillen, lenigen, bedaren. *-E, a. verzachtend, lenigend, siillend. *...uNG,
f. verzachting, verligting, leniging, V. -SMITTEL, n.
(22) verzachtend pijnstillend middel, O.
LINDWUR3f, no. lintworm, m.
LINEAL. n. likhout, liniaai, o.
LINEAMENTE7ri. pl. gezigtadnen, v. mv.
f. lojn, v. trek. in. streep, v. ; nakomelingschap,
afstamming, geslachtslijn; linie, evennachtslijn, v.
LINIENELATT,02. gelijnd papier om regt to schrijven, o.
spons, v. * ...SCHIFF, n. liniesehip, O. '...TRUPPEN, f.
pl.. linietroepen. no. Ia1v. "...ZIEHER, m. lijnpen, trekpen, v .
LINIREN, va. lijnen, lijnea trekken, linibren, doorstrepen.
LINK, a. linker. * -E, f. linkerhand, v.
LINKS, LINKISCH, a. et adv. linksch, lomp, onhandig ;
links, verkeerdelijk.
LINON, n. kamerdoek, garengaas, a.
LINDERN,

LINSB, f. linze, v. *-ItFoRmiG, a. /inzevormig.
O. linzeglas (loupe), o.
LIPPE, f. lip (ook van dicren), v.
LIPPENBUCHSTABE, M. lipletter, v.

* -NGLAS,

va. vereflenen, likwideren.
lispen, fluisteren ; fig. murmelen, statnelen,
kwinkeleren. "...LER, m. fluisteraar, lispelaar, M.
LIST, f. list, law, v. streek, Creek, m. kunstgreep, v.
LISTS, f. lijst, eel, V. register, O.
LISTIG, a. et adv. listig, slim, loos, doortrapt ; listiglijk.
LITANEI, f. litanie, v.; fig. langwijlig verhaal, o.
LITTERARISCH, a. letterkunclig. "...RAT, -OR, in. letterkundige, ni. * ...RATUR, f. letterkunde, v.
LITURGIE, f. kerkdienst, v. ; kerkgebruik, O.
LITZE, f. snoer, o. hoedbatid, 111. streng, v.
LIVREEBEDIENTE, na. livereibediende, lakkei, no.
LOB, n. /oh on. lofspraak, Initiating, v. "-I3EGIERDE, f.
roemzucbt, v. "-BEGIERIG, a. roemzuchtig, eergierig.
LODEN, va. loven, prijzen, roemen. * - SWURDIG, a. lotwaardig, prijzenswaardig.
LOBESERHEBUNG, f. lof, m. verheerlijking, V.
LOBGEDICHT, n. lofdicht, O. * ...GESANG, M. * ...LIED, 11.
lofzang, m. lollied, o.
LCBL1CH, a. et adv. loffelijk, prijselijk ; doorluchtig (IWO.
LOBPREISEN, va. prijzen, loven, verheerlijken, verhellen.
"...PSALM, m. lofpsalm, m. * ... REDE, f. lofrede, lofspragic, v. * ... REDN ER, no. lofredenaar, no. * ... SINGEN,
va. lofzingen. * ... SPRUCH, M. lofspraak, lofluiting, V.
LOCH, n. gat, O. opening, v. oog ; fig. gat, o. kelder, m.
hok; oog (eener naald), o. " - BOBBER, M. kelder - ,
zwikboor, v. "-EISEN, n. doorslag, dril, m.
LoCHELCHEN, (pl. LtiCHERCHEN), n. klein gat,gaatje, o.
LOCHEN, va. gaten maken, doorboren.
•
LOCHER,G, a. vol gaten, doorboord; - inachen, * ...N, Va.
doorboren.
LocHRING, no. hone if zeren cilinder, no. "... SUGE, f.
handzaag, stootzaag, V. "...TAUBE, f. boschduif, v.
LOCKA AS, H. lohaas, o.
; lokking, v. aanloksel, o.
LOCKE, f. lok, haarlok,
LOCKELN, va. krullen (het haar).
LOCKER, va. lokken, aanlokAen, door lokacts tot zich breizkrullen.
gen, aantrekken; behoren ; krullen. SICH
LOCKER, a. et adv. los, slap, beweegbaar, ligt, teeder ;
wankelend ; fig. los, wild, ongebonden, losbandig.
LOCKIG, a. in. lokken, krullend, gekruld.
f.
LOCKPFEIFE, f. lokpijp,v. lokfluitje, 0.
spijs, v. lavas, o. '...VOGEL, so. lokvogel,
LODE, f. oude sod, V. lap, no. Hank, v. ; (110) taAjes, sprititjes,
ranAjes, a. mv. ' - x, vs. (110) ontspruiten, ontkiemen.
LIQUIDIREN,

LISPELN, vn.

LOS.
LODERASCHE, f.

len, branden.

gloeijende asch,

vk

LOW.
...DERN, vn.

smeu-

LUFFEL, na. lepel, m. ; fig. hazenoor, o. *-Fnttio, a. lapelvormig. * - GANS, f. lepelaar, pelikaan, m. * -KRAUT,

n. (53) lepelblad, o. *-N, vn. lepelen, met een lepel
eten. *- SCHALE, f. lepelholte, v. -blad, 0. "-STIEL, M.
steel van eenen lepel, m.
LooBuotr, n. (126) logboek, o.
LOGE, f. (108) loge, v. "-NMEISTER, m. (108) loge-opensluiter, o.
LoGix, f. redeneerkunde, logika, v. * -ER, m. redekunstenaar, M. "...GISCH, a. et adv. redeneerkundig ; -lijk.
LOH, m. moeras, o. poet, m. * -BEIZE, f. run-, looikuip,
v. *-EICHE, f. groote gebogen steeneik, m.
LOHE, f. vlan z; run, v. " .-N, vn. in vlam staan. *-, va.
looijen, touwels.
LOHFARBE, f. runkleur, v. * ...GAR, a. gelooid. k...GaRBER, p. 1. looijer, m. "...GaRBEREI, f. looijerij, V. * ...GRUBE, f. looikuip , v. * ...KUCHEN, * ...BALLEN, n1. runkoek, m. * ...3filliLE, f. runmolen, m.
LOHN, m. loon, 0. belooning, vergelding ; bezoldiging, wedde, v. salaris, traktement, 0. * -ARBEIT, f. loonwerk,
o. "-ARBEITER, M. huurling, daglooner, m. * -BEDIENTER, m. loonbediende, huurknecht, m. *-EN,
va.
loonen, beloonen; vergelden. * -KUTSCIIE, f. huurkoets,
V. * -KUTSCHER, M. huurkoetsier, M. *- StiCHTIG, a.
baatzuchtig.
LOHNUNG, f. soldij, bezoldiging,v. *- ST AG, m.betaaldag , m.
• LOHNwACHE,f. /00nWaCht,V. ft ...WACHTER,M. loonwachter,m.
LOHRINDE, f. eikenbast, M.
LOLCH, M. (53) onkruid, 0.
LOMBARD, tn. lombard, ru. hank van leening, v.
LOMBER, "-SPIEL, n. (46) oneberspel, lomberspel, o.
Loos, n. lot, loterijbriefje ; fig. lot, noodlot, o. "-EN, vn.
loten. * -KUGEL, f. keurballetje, o.
LOOTSE, LOOTSMANN, M. loods, loodsman, m.
LOOTSEN, LOOTSGBLD, n. het loodsen, loodsgeld, o.
LORBEERE, f. laurierbezie, v. bakelaar, m.
•ORBER, *-BAUM, m. laurier, laurierboom, m. * -BLATT,
0. laurierblad, O. *-KRANZ, m. laurierkrans, lauwerkrans,
m. *-8L, n. laurierolie, v. * -ROSE, f. (53) oleander, M.
"-ZWEIG, m. lauriertak, lauwertak, m.
LORI, f. pad, padde, v. * -E, f: slechte drank, m.
Los, a. et adv. los, losgemaakt ; fig. vrzj, vrijgesteld, bevrijd, ontslagen ; frisch drauf-! frisch op! voorwaarts!
*-, n. voy. Loos. *-ARBEITEN, ,a. loswerken. "-BINDEN, va. ontbinden, losmaken. * -BRECHEN, va. et n.
losbreken, verbreken, losrukken ; barsten, uitbarsten.
* -BRINGEN,
*-BRENNEN, va. losbranden, afschieten.
va. losmaken.
LtISCHBLATT, /1. vloeiblad, o. * ...BRAND, m. uitgebluscht
brandhout, o.
LoSCHE, f. steenkolenasch, v. -gruis, o.
•
LoSCHEN, va. blusschen, uitdoen, uitblazen, dempen, smoren, lesschen, uttwisschen; (126) loosen, ontladen.
LoSCHHORN, n. kaarsdomper, M. * ... KOHLE, f. doove
kool ; houts kool, v. * ...PAPIER, n. tdoeipapier, O. * ... PLATZ,
m. koelbak, m.
M. (126) losplaats, V.
LSSCHUNG, f. uitblussching, uitdooving, lessching ; (1926)
loosing, ontlading, ontscheping, v.
LOSCHWASSER, n. (14,2) koelwater, O.
LOSDREHEN, va. losdraatjen. * ...DROCKEN, va. losbranden, afvuren ; afschieten; ontspannen (een boog).
LOSE, a. los ; fig. dartel ; listig, slim, doortrapt, loos ;
kwaadaardig, slecht ; - Worte, male taal.
LoSEGELD, n. losgeld, rantsoen, o.

LOSEN, va. ontbinden, slaken, losmaken;
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fig. oplossen,

loskoopen, loosen, vrijspreken; ontslaan; afschieten,
loosen; (geld) trekken, maken; (een toegang-kaartje)
nemen ; (een vraagstuk) oplossen.
LOSESCHLOSSEL, M. refit (van den paus) one zonden to
vergeven, o.
LOSFAHREN, vn. (tegen iemand) uitvaren, (iemand) aanvallen. * ...GEBEN, va. loslaten, bevrijden, ontslaan,
vrijmaken ; eenen leerling tot gezel maken.*...GEBUNG,
f. loslating, invrijheidotelling, vrijmaking, v. ontslag,
o. "...GEHEN, vn. losgaan, loslaten, breken, barsten;
afgaan (van een schot) ; fig. er op losgaan, een begin
maken ; auf einem -, op iemand losgaan, iemand aanvallen. * ...HALFTERN, va. den halster afdoen. * ...HELFEN, va. helpen losmaken. * ...KAUFEN, va. loskoopen,
vrf. zich vrij koopen, zich vrij maken.
loosen. SICH
"...KaUFLICH, a. losbaar, aflosbaar. * ...KAUFEN $, f.
vrijkooping, tossing ; verlosszng, v.
* ...KNOPFEN, va.
ontknoopen, losmaken. * ...KOMMEN, vn. loskomen, de
vrijheid herkrijgen, de gevangenis verlaten.
"...KRIEGEN, va. los krijgen, iemands vrijheid verwerven.
"...LASSEN, va. loslaten, in vrijheid stellen ; afzien ;
ontslaan ; ontketenen, ontbinden. * ...LASSUNG, f. losta; slaking, v. ontslag, o. * ...LEBEN, vn. sorglos
en onbezorgd leven leiden.
TTen
LOSLICH, a. oplosbaar, op 4e loosen.
LOSMACHEN, va. lgsmaken, vrijmaken, ontslaan, in vrijheid stellen. *...3TAcHuNG, f. losmaking, vrijmaking, v.
ontslag, o. invrijheidstelling, v. * ...REISSEN, va. losrukken, ontscheuren ; zich losrukken. * ...SAGEN, vn.
sich von etwas -, van iets afzien, afstand doen. "...SAGUNG, f. verzaking, v. afstand, M. "...SCHIESSEN, vn.
schieten, afsehieten, afvuren. * ....SEIN, va. los -, vrij-,
* ...SPRECHEN, va. vrijspreken,
cp vrtje voeten zijn.
ontslaan, outheffen, kwijtschelden ; eenen leerling' tot
gezel verklaren. * ...SPRECHUNG, f. vrijspreking, kwijtschelding, v.; ontslag, 0.
LOSUNG, f. leus, v. krijgs-, wachtwoord, o. ; ontvangst,
v. ; (44) drek van wild, m. ; fig. belasting, v. geld, o.;
inning, v.
LOSWERDEN, vn. zich ontslaan, aide ontdoen, van de
hand zetten. * ...WICKELN, va. ontwikketen, losmaken.
vrf. zich loswikketen, zich losmaken, zich ontdoen. *...zaHLEN,Nra. ontheffen, ontlasten. * ...ZIEHEN,
tegen iemand
va. lostrekken, losrukken ; auf einen
uitvaren, iemand uitschelden.
waarde
eener
zilvermunt,
v.;
LOTH, n. lood (gewigt), o. ;
lood, o.
LSTHE, (L6THUNG), v. soldeersel, o. *-N, va. solderen.
LOTHASCHE, f. weedasch, v. *...BilcHsB,.f. boraxbakje one
to solderen; zeker schietgeweer, o.
LoTHIG, a. van een lood ; fijn van allooi.
LOTHKOLEEN, m. soldeerkolf, v. "...KORN, n. stukje sotdeersel, o. "...PFANNE, f. loodpan, v.
LOTHRECHT, a. et adv. loodregt.
LiiTHRofiRCHEN, n. soldeerpijp, v.
LOTHSE, m. loods, stuurman, kustloods, m.
LOTTERICHT, a. los, slap, lodderig. * ...BETT, n. sofa, v.
oosterschezetel, m. * ...BABE, m. deugniet, schooijer, en.
LOTTERIE, f. loterij, v. '--Loos, n. loterijbriefje, o.
LOTTO, LOTTOSPIEL, n. lottospel, o.
LOWE, M. kettW, M.
LSWENGRUBE, f. leeuwenkuil, m. * ...HLINDCHEN, n. leeuwtje, leeuwhondje, o. * ...MAUL, n. (53) leeuwenbek, en.
* ...RITTER, m. ridder van de Leeuwenorde, m.
m. (53) paardebloem, honciroos, T.
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leeuwin, v.
losch, lynx, M. *-STEIN, M. dondersteen, M.
LUCKE, f. ledigheid, v. opening, v. gat, o. bres; gaping, •
v. * -NBUSSER, m. fig. stopwoord, O. * ...IG, a. gatig,
met eaten, met openingen.
LUCE ATIV, a. voo•deelig, winstgevend.
LUDEL, m. fin buskruid; meel, o. ; zuigkan;tabakspijp,v.
LUDMAGISTER, M. schoolmeester, M.
LUDER, n. dood aas, kreng, o.; fig. vuile prig, v. "-N,
vn. losbandig leven.
LUF, f. (126) loef, v. * -WARTS, adv. loefwaarts.
LUFT, f. lucht, v. ; fig. wind, m. ; ademhaling, v.• hemel,
m. lucht, v. uitspansel, O. * -ADER, f. slagader, v.
* -BALL, m. luchtbol, m. "-BLASE, f. waterbel, v.
* -DICHT, a. luchtdigt. * -BLUME, f. windbloem, V.
LtilTCHEN, n. luchtje, koeltje, O.
LUFTEN, va. luchten, aan de lucht blootstellen, to luchten zetten.
LUFTERSCHEINUNG, f. luchtverschijnsel, O. * ...FARBE, f.
azuur, hemelsblaauw, o. * ...FtSRMIG, * ...ARTIG, a. (90)
luchtvormig. * ...GEGEND, f. luchtstreek, v. * ...GEIST, m.
luchtgeest, M. * ...HIMMEL,
m. honigdauw,
m. * ...KREIS, m. dampkring, m.
LUFTIG7 a. luchtig ; fig. ligtzinnig, luchtig.
LUFTKLAPPE, f. klep (in eene pomp enz.), v.
"...KUGEL,
(73) wind-, dampkogel, M.a "...KUNDB, f. luchtkunde, v.
"...LEER, a. luchtledig.
n. luchtgat, keldergat, windgat, O. "...MALZBIER, m.porterbier, O.
m. luchtmeter, m. * ...PUMPE, f. luchtpomp, v.
* ...ROHRE, f. (74) luchtpijp, v. strot, M. *...SALZ, n.
luchtzout, o. *...sduEE, f. stiklucht, v. * ...SCHIFF, n.
luchtschip, O. * ...SCHIFFFAHRT, f. luchtreis,v. * ...SCHIFFER, rn. luchtreiziger, nt. *...SCHLOSS, n. fig. luchtkasteel, o. hersenschim, v. *...scHwEEE, f. zwaarte der
lucht, v. * ...SPRINGER, m. luchtspringer, koordendanser, M. "—SPRUNG, m. luchtsprong, m. * ...STREICH,
M. slag in den wind, tn. *...THEILcHEN, n. pl. luchtdeeltjes, o. My.
LUFTUNG, f. blootstelling aan de lucht, v.
LUFTWAGE, f. luchtmeter, n. * ...WASSER, n. (22) windenbrekend water, O. "...WURZ, f. (53) angelika, v. * ...ZEICHEN, n. luchtverschijning, v . luchtverschijnsel,o.
M. togtmaker, luchtgever (werktui9), m.
LUG, M. - and Trug, leugen, v. bedrog en leugen.
LOGE, f. leugen, logen, onwaarheid, v.
LUGEN, vn. loeren, op den loer staan.
LUGEN, vn. liegen, jokken. * -HAFT, a. logenachtig, onwaar. * - PROPHET, m. valsche profeet, m.
LOGIN ER, M. * -INN, f. leugenaar, m. -ster, v.
LUKE, f. dakvenster ; (126) luik, o. valdeur, v.
LULEI, m. lediglooper, straatslijper, m.
LULLEN, vn. een kind in slaap zingen.
LummEL, m. lummel, botterik, botmuil, srt.
LUMP, M. schooijer, ellendeling; vrek, schrok, m.
LoWINN, f.
LUCHS, M.

•

MEAL, * -ZEICHEN, n. teeken, merk, o. ; moedervlek, v.;
Joel, o. ; grenssteen, m. * -BAUM, m. grenslfoom, m.
MA ASS, MASS, n. mast; kan, v. *-EN, a. aangezien, ver-

mits. * -FL A SCHE, f. flesch die eene Icon inhoudt, v. * - IG,
MiiSS1G, a. eene kan inhoudende. * - KANNE, f. Iran, v.
"-LADE, f. schoenmakersmaat, v. * -STAB, M. nzaatstaf,m.

LeMPCHBN, n. oud lapje, O.
LUMPEN,

m. lomp, vod, v. lap :

wrif flap, vaat-

doek, m. *-, va. met verachting behandelen, beleedigen;
sich nicht - lassen, niet karig zijn. * -GELD, n. kleinigheid, v. loge prijs, m. "-PACK, "-VOLK, n. graanw,
yespuis, schuim, janhagel, O. *-HANDSTto m. lompenhandel ; fig. nietige handel, m. * -HUND, "-KERL, M.
schobbejak, lomperd, m. * -KRAM, tn. voddenwinkel, m.
* -SAMMLER, rn. voddezoeker, m. * -SAMMLERINN, f.
vodderaaapster, v. * -ZUCKER, m. bruine suiker, lompensuiker, v.
LUMPEREI, f. beuzeling, vodderij, kleinigheid, v.
LUMPICHT, a. et adv. lompig, voddig, karig, schriel, ge•
ring, armzalig, ellendig. * ...IG, a. et adv. gescheurd,
haveloos.
LUNGE, f. long, V.
•
LurTGENENTztimmTNG, f. longontsteking, V. * ...FAUL, a.
(112) kortademig, dampig. "...FLriGEL, M. (94) kwab
van de long, v. "...GESCHWiiR, n. longzweer, v. * ...MITTEL, n. middel tegen de gehreken der long, o. "—muss,
n. gehakt van kalfs- of schapenlong, o. *...sucHT, f.
longtering, v. "...SiiCHTIG, a. terzngachtig.
LONSE, f. pin, lune, V.
LUNTE, f. lont, v.; - riechen, 'fig. lont ruiken, de lucht
krijgen. * -STOCK, M. (3) lontstok, m.
LUST, f. lust, m. genoegen, vermaak, plezzier, o. ; zin,
trek, m. begeerte, graagte ; begeerlijkheid, v. lust, m.
"-BARKEIT, f. verlustzging, ve•makelijklieid, v. vermaak, feest, o. partij,v. * -DIRNE, f. meisjevanpleizier,o.
LUSTS, f. pl. lusten, m. mv. wellust, m. "-N, "-RN, v imp.
beg-eren, begeerig zijn. * -RN, a. begeerig, belust.
-HEIT, f. begeerlijklieid,belustheid, v. ongeregelde lust, m.
LUSTERWECKEND, a. aanlokkelijk, den lust opwekkende.
LUSTFAHRT, f. spelevaart, v. pleiziertogtje, O. * ... FEUER,
n. vreugdevuur, O. * ... GANG, tn. wandelplaats, -dreef,
v. * ...GARTEN, m. lusthof, pleiziertuin, M. * ...HAUS,
n. lusthuis, O.
LUSTIG, a. et adv. lustig, vrolijk, blij, verheugd, verge-.
noegd, lagchend, aangenaanz, vermakelijk, pleizierig.
"-KEIT, f. vrolijkheid, lustigheid, opge•uimdheid, v.
* -MACHER, M. kluchtenmaker, potsenmaker, m.
LUSTORT, M. lustoord, o. * ...REISE, f. pleizerreis, v.
*...scHLoss, n. /usts/ot, o. * ...SEUCHE, f. venuskwaal, venerische ziekte, v. * ...SPIEL, n. blijspel, o. "—STUCK,
tiLDn. bloemperk, O. * ...WALD, m.pleizierbosch, o.
CHEN, n. boschaanje, lustboschje, O. * ...WANDELN, vn.
wandelen.
LUTHERANBR, m. * -INN, f. lutheraan, m. luthersche, m.
en v. "...IscH, a. luthersch. "...THUM, n. lutherdom, o.
luthersche godsdienst, V.
LUTTER, m. brandewijn van de eerste stoking, tn.
Luxus, m. weelde, pracht, v.
LYCAEUM, m. lyceum, o. school van Aristoteles, v.
LYRA, f. (81) Tier, v. * ...RISCH, a. lyrisch.

MACHE, f.

maak, v. fatsoen, o. snede, v.

MACHEN, va. maken, doen, voortbrengen, vormen, zamen-

stellen,vervaardigen, bereiden; geven, wedergeven; veroorzaken; - lassen, laten maken. SICH
vrf. gedaan
worden; sich - lassen, aitroerlijk, zijn ; sich an einen
zicl• tot iemand wenden; sich an etwas
iets onderne-
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MAIL
voordeel
men, iets bij de hand nemen ; deb Mivas
met iets behalen.
o. zamenstelling, v.
MAcHEREI, f. MACHWERS, n. we
fatsoen, O. * ...LOHN, n. maakloon, o.
MAcHT, f. magt, mogendheid, v. vermogen, o. kracht, v.
gezag, geweld, o. vrijheid ; krijgsmagt, v. "-GIBBER, m.
lastgever, volmagtgever, m. * - GEBOT, n. bevel eens al1
o. "-HABER, m. lasthebber, gevolmagtigde, gemagtigde, m. *-mts, a. magteloos, zwak, onvermogend.
MUCHTIG, a. et adv. magtig, vermogend, sterk ; wijd (van
eene mijn) ; met kracht ; zwaar, massief.
MACHTLILIE, "...BLUME, f. herfst-, najaarsbloem, v.
"...RAUB, m. overweldiging, v.
"...SPRUCH, m. magtspreuk, v.
f. willekeur, v. "...WORT, n.
magtwoord, o. zetregel, m.
MACHWERK, n. middelmatig werk, o. zamenstelling, v.
MACK (HACK CND), jan en alle man, jan rap en zijn
maat. "-ENTE, f. poel-, moeraseend, v.
MACULATUR, n. et f. misdruk. o.
MUDIIHEN, n. meisje, o. jonge dochter, deem, v. ;
braunes
-, (53) adonis-plant, v. "-SOMMER, M. (53) plantendons, v.
MADE, f. made, v. * ... DIG, a. vol maden.
Mum, n. meid, dienstmeid, v.
MAGAZIN, n. magazijn, pakhuis, o. winkel, m. "-VERWALTER, m. pakhuismeester, magazijnbewaarder,
m.
MAGD, f. dienstmaagd, meid, vrijster, v.
MUGDLEIN, n. jong meisje, o. jonge dochter, v.
MAGEN, m. maag, v.; maanbol, slaapbolon. "-ARZENEI,
f. maagversterkend middel,
O. "-BESCHWERUNG, f.
maagpijn, v. * - DRUCKEN, n. hartklopping, v. "-MUSTER,
Is. maaghoest, m.
'-KRAMPE, in. maagkramp, v.
"-KRANKHEIT, f. * - WEH, n. maagpijn, v. *- MUND,
m. opening der maag, v. "-PFLASTER, n. maagpleister,
v. "-PULVER, n. noaagpoeder, O. * -SAFT, m. maagsap,
O. "-STARKEND, a. maagversterkend. * - STURKUNG, V.
maagversterkend middel, O. "-TROPFEN, m. pl. droppets voor de maag, m. mv. * -WASSER, n. maagwater,
O. *-wuRsT, f. kruidworst, v.
MAGER, a. Inver, dun, schraal, droog. * -KEIT, I. magerheid ,schraalheid, v. "-MANN, m. (126)voorlijn,toplijn,v
MAGIE, f. tooverij, v. "—emu, m. wijze, magus, m.
"...GIKER, m. toovenaar, m.
"...GISCH, a. tooverend,
tooverkundig.
MAGISTER, m. meester in de vrije kunsten. m.
MAGISTRAT, m. overheid, regering, v.
* -SPERSON, f.
magistraatspersoon, m. "-UR, f. regering, v.
MAGNAT, m. magnaat, edelman (in Hongartje en Polen), m.
MAGNESIE, Allnaganesia, v.
MAGNET, m. magneet, zeilsteen, m.
*-ISCH, a. magnefitisch, aantrekkend. "-ISIREN, va. magnetiseren, genezen door het dierlijk magnetismus. * -ISIRER, rn. magnetiseur, m. *-Ismus,m. kracht-, etgenschap van den
zeilsteen, v. ; dierlijk magnetismus, o.
"-RADEL, f.
magneetnaald, v.
MAHAGONIHOLZ, n. mahonihout, o.
MAHD, f. zwad, v. het maaijen.
M HEN , va. maaijen. * ... ER, m. manijer, m. "...ERLOHEN,
n. daggeld eens maaijers, O. "...ZEIT, f. maaitijd, m.
MAHL, n. maal, o. maaltijd, m. gastmaal, O.
MAHLEN, va. malen, vermalen.
MAHLGELD, n. "...GROSCHEN, M. "...METZE, f. maalloon,
gemaal, o. maalpenning, m.
MaHLIG, a. allengs.
MAHLMUHLE, f. korenmolen, m. A....SCHATZ, M. bruidschat, m. "...STROM, m. maalstroom, m. draaikolk, v.

MAHLZEIT, f. maaltijd, m. gastmaal,

o.

MAHXBAR, a. invorderbaar. "...BRIEF, m. maanbrief,
MUNE, f. pl. manen (van een paard), v. mv.
MAHNEN, vn. vermanen. *-, va. aanmanen, manen (tot
betaling). "...UNG, f. vermaning ; aanmaning Oct betaling), v. "...ER, m. vermaner, m.
1116HE, *-R, f. vertelling, boodschap, mare, v. "-CHEN, n.
sprookje, o. fabel, v. "-HAFT, a. fabelachtig, verdicht.
MAHRE, f. knot, m. oud slecht paard, O.
MAI, m. Mei, in. Bloeimaand, v. "-BLUMCHEN, n. (53)
lelie der dalen, v. zegeltje, o. "-E, "-BAUM, m. mei 7
m. *-FiscH, m. elft, M. "-KUPER, as. meikever, m. bom,
in. mats, turksch koren, O.
MAVELDRAHT, M. (71) geer, v.
MA/TRESSE, f. bijzit, v.
MAJESTaT, f. majesteit, v. *-ISCH, a. et adv. majestueus,
statig, grootsch, heerlijk, uitniuntend.
MAJESViTSVERBRECHEN, n. misdaad van gekwetste majesteit, V. "...VERBRECHER, "...SCHUNDER, M. schul-

div aan gekwetste majesteit. m.
m. majoor, in. * - AN, m. (53) marjolein,v. * --AT,
n. regt van eerstgeboorte, O. * -ENN, a. mcerderjarig.
f. meerderjarigheid, v.
MAKEL, tn. vlek; Pout, v. gebrek, O.
"...RELIC,
MaKELEI, f. makelaardij; courtagiCprovisie, v.
va. et n. vitten, hedillen, hekelen, laken; makelaar zijn,
de makelaardij uitoefenen. "...KLER, m. makelaar, m.
-LOHN, n. makelaarsloon, o. courtafie, V.
MAKREELE, f. makreel, M.
MAKRONE, f. amandel-, bitterkoekje, O.
MAL, n. maal, o. reis, v. keer, m.;
ein fuYalle -, wens
telken male;
voor al; manehes,menigmaal; jedes
ein - ums andere, om den anderen keer, bij afwisseling ; mit einem -e, aufein-,opieenmaal, in eens ; zu
verseliedenen -en, herhaaldelijk; *-, voy. MAAL.
MALEN, va. schilderen, teekenen ; fig. afschilderen, voorstellen ; sich - lassen, zijne beeldtenis laten maken.
MALER, m. schilder, m. * - AKADEMIE, f. schilder-, teekenakademie, v. * --EI, f. ichilderkunst, v. ; schtlderstuk,
"-GOLD, n. geO. * -ESEL, m. schildersezel, -aap, in.
malen
kleurig goud, o. ; goudverf, v. *--IscH, a. et
adv. schitderaehtig. * - PINSEL, al. penseel, O. "-SCHULE,
f. schilderschool, v. "-SILBER, n. kleurig zilver, o. zil
ververf, v. *.STOCK, m. schilderstok, m. leunstokje, O.
MALTER, n. et ns. mudde, f.; halve vadem (hout), m.
"-HOLZ, n. vadmhout, o. *-N, va. hout meten.
MALVASIER, m. malveziewijn, ra.
f. (53) maluwe, malwe, v.
MALZ, n. moat, M. "-DARRB, f. mouteest, moot, m. *-EN,
vn. mouten. *- KNICKS. f. roerstok, in. *-MiiHLE, f.
moutmolen, m. "- TERRE, f. moutzolder, m.
MAMMA, f. mama, moeder, v.
MAMME, f. lafaard, bloodaard, M.
MAMMON, m. mammon, rijkdom, m. schatten, m. mv.
MAN, pr. men.
MARCHER, "...CUB, "—MIES, pr. menig, menige, menigeen.
"-LEI, a. velerlei. "...MAL, adv menigmaal.
MANDAT, n. bevel, o. last, m. volmagt, lastgeving, v.;
mandaat, O. "-ARIUS, la. gevotmagtigde, mandutaris, m.
MANDEL, f. amandel, m.; (74) keelklier, v.; (136) vtjfgebrannte
tiental, o. hoop van vijftien garven, m. ;
iiberzuckerte-, suikeramandel, m. bruidsuiker,v. "-BAUM,
m. amandelbootn, M. "-BREI, M. "-muss, n. amandeldeeg, O. * -BROT, n. amandelgebak, O. "-KERN, m. amandelpit, v. * -KLEIB, f. amandelzemelen, v. mv. "-KUamanCHEN, in. amandelkoekje, gebak, o.
MAJOR,,
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delmelk, orgeade, v. *-N, va. (136ri1jftientallen maken. * -8L, n. amandelolie, V. * --SEIFE, f. amandelzeep,
v. "-TEIG, m. amande/deeg, o. * -TORTE, f. amandeltaart,v.
MANDOLINE, f. kleine citer, mandoline, v.
MANLN, p1. schimmen, v. inv.
MAN.B, MANGEL, MANDEL, f. mangel, M. *-HOLZ, D.
mangelstok, rolstok, m. *-, voy. MANDEL.
Al ANGEL, m. mangel, in. gebrek, o. ontstentenis, v. ; armoede; schaarschheid, ontbering, v. ; gebrek, o. onvolmaaktheid, v. "-HAFT, a. et adv. gebrekkig, onvolmaakt.
* -HAFTIGKEIT, f. gebrekkigheid,onvolmaaktheid, v.
*-N,
vn. ontbreken, feilen, schorten.
MANGEN, MANDELN,
va. mangelen.
MANGKORN, * ...FUTTER, n. gemengd koren, mastellp, o.
MANGOLD, M. (53) beet, v.
MANICHaER, in. fig. schuldeischer; woekeraar, m.
MANIE, f. verzotheid, woede, v.
MANIER, f. manier, wijze, v.
* -IRT, a. gedwongen, gekunsteld. "-lam', a. et adv. manierlijk, beleefd, welgemanierd, beschaafd, fatsoenlijk ; beleefdelijk. * -LICHKEIT, f. welgemanierdheid, ho/felijkheid, beschaafdheid,
beleefdheid,. v.
MANIFEST, n. manifest, gebod, 0.
MANN, m. man, manspersoon; echtgenoot, gemaal,
- fur -, man mar man, om beurten; auf den -, per
man, per hoofd.
MANNA, n. manna, v.
MA NNBAR, a. manbaar, huwbaar. * -KEIT, f. mannelijke
leeftijd, m? manbaarheid, huwbaarheid, v.
MaNNCHEN, n. mannetje, o.; Mannerehen machen, fig.
ttickesprolgen maken.
MONERN, vn. trouwlustig zijn.
MANNESALTER, M. mannelijke ouderdom, m.
MANNHAFT, a. et adv. mannelijk; manhaftig, manmoedig, kloekmoedig, dapper. "-IGKEIT, f. manhaftigheid,
dapperheid, v. moed, in.
M A NN REIT, trizannelijkheid,v. * ...HocH, a. ter manshoogte.
MANNIGFACH, * ...F.ALTIG, a. et adv. menigvuldig, vpscheiden, onderscheiden, menig, veelvuldig. * ...FALTIGKEIT, f. menigvuldigheid, veelvuldigheid, v.
MUNNIGLICH, pron. ieder, iedereen, elk.
MANNISCH, a. als een man.
MANNLEHEN, n. mannelijk teen, 0.
MilliNLICH, a. et adv. mannelijk ; den man toekomende,
- behoorende ; nianhaftig ; (98) mannelijk. "-KEIT, f.
mannelijkheid, v. ; mannelijke aard, m. -geaardheid,v.
MANNSBILD, n. manspersoon, M.
MANNSCHAFT, f. manschap, v. krijgsvolk, o. ; (126) bemanning, ekwipaadje, v. "...SCHEU, a. mannenschuw.
MANNSHAND, f. manshand, v. * ...HEMD, n. manshemd,
f.
0. *...Hocir, a. et adv. van manshoogte.
manslenyte, v.
...LEUTE, pl. "...VOLK, n. manvolk, 0.
"...NAME, in. mansnaam, in. * ...PERSON, f. manspersoon, in. "...PFLICHT, f. pligt van den echtgenoot, in.
* ...STIMME, f. mannenstem, v. * ...TIFF, a. een vadem
diep. * ...TREU, f. (53) kruisdistel, seringe, v.
MANNSUCHT, f. manziekte, v. "...SuCHTIG, a. manziek."
MANNZUCHT, f. krijgstucht, v.
MANNTOLL, a. maizziek. *- HEIT, f. manziekte, v. "...WEIB,
D. tweeslachtig mensch, hermaphrodiet, m.
MANSARDD ICH, us. (13) vlieringclak, o.
.ANSCHEN, vn. morsen, plassen. "...EREI, f. morserij, v.
A NSCHESTER , Iii. manchester (katoenen stof), 0.
A NSCHETTE, f. lab, lob, v. ; -a haben, hang zijn.
MANTEL, ni. mantel ; sehoorsteenmantel, M. "-BRET, n.
kapstok,

MANTELCHEN, n. manteltje, 0.
0. *...SACS„MANTELKIND, n. gewettigd natuurlijk kind,
m. valies, o. maniglzak, m.
MANUAL, n. handbolk, journaal; (76) klavier, 0.
MANUFACTUR, f. werkplaats, /abriek, v.
MANUSCRIPT, n. handschrift, manuskript, o.
MARDER, M. marter, m. bunsing, v. * --FALLE, f. val voor
stinkdieren, m. * -FELL, n. martervel, O.
MARGINALIE, f. kantteekening, v.
MARIEI‘BAD, n. (90) waterstoof, v. * ...BILD, n. Mariabeeld, o. "...GLAS, o. moskovisch glas, o. * ...ROSE, f.

pioene, v.
MARINIREN, va. pekelen, inzouten.
MARK, n. merg, o. pit, v.; vleesch

(van vruchten), o.;
grens, v. grenzen, v. mv.; mark (gewigt), o.
f. merk, teeken; (46) fiche ; kaartje (voor
lessen), o. * -TENDER, M. -INN, f. zoetelaar, marketender, m. zoetelaarster, marketenster, v.
MARKGEWICHT, n. markgewigt, 0. * ...GRAF, M. * ...GRUF* ...GRAFSCHAFT, f.
INN, f. markgraaf, m. -gravin, v.
*...GRAFTHUM, n. markgraafschap, o.
*
MARKICHT, a. mergachtig. "...IG, a. vol merg ; (92) zacht.
f. markies, m. markiezin, v. * -AT,
MARKIS, m.
n. markiezaat, o.
MARKSBEIN, n. * ...KNOCHEN, M. mergbeen, 0.
MARKSCHEIDE, f. grensbepaling, v. "-KUNST, f. kunst om
mijnen to meten, v. "...SCHEIDER, m. mijnenmeter,
m. "...STEIN, m. grenssteen, m.
MARKSTORTE, f. mergtaart, v.
•
MARKT, m. marktonarktplaats , v. * -EN, vn. markten, ding en.
"-FLECKEN, M. groot dorp, vlek, o. "-GELD, n marktgeld ;
standgeld, o. "-KORB, M. draagkorf, ui. "--L BUTE, pl.
marktlieden, marktbezoekers,m. my. "-MEISTER,m. markt' meester , M. * -PLATZ, m. marktplaats, v. plein, o. "-PREIS,
tn. marktprijs, in. * -RECHT, n. regt om eene markt to
hebben, o. * -SCHIFF, n. marktschip, o. -schuit, v.
* -SCHREIER, m. kwakzalver, M. * -SCHREIEREI, f.
kwakzalverij, v. * -TAG, m. marktdag, m. * -ZETTEL,
m. marktberigt, 0.
MARKUNG, f. grenzen, v. my.
MARKZIEHER, M. mergtrekker, m.
MARMOR, M. marmer, O. * -ARBEIT, f. marmerwerk, o.
marmering, v. " -BAND, -in. gemarmerde band, nr.
* -BRECHER, *- SCHNEIDER, m. marmersteenhouiveron.
*-EN, *-N, a. marmeren, van mariner.
* -BRUCH, m.
* -GRUBE, f. marmergroef, v.
"-IREN, va. marmeren,
als marmer schilderen. * -IRER, M. marmeraar, die papier marmert, m. * -LILIE, f. (53) keizerskroon, kievits,
eibloenz, v. * -PLATTE, f. marmeren vloerstn,m. *
ni. marmeren to/el, v.
MARODE, a. vermoeid, afgemat.
MA RONE, f. groote kastanje, v.
AIARSCH, rn. nzarsch, toot, optogt, m. *-, f. drasland, 0.
111ARSCHALL, m. "-INN, f. maarsehalk, m. gemalin eens
maarschalks, v. * -AMT, n. ambt van maarschalk, 0.
MARSCHALLSGERICHT, n. geregtshof der fransche maarschalken, o. * ...STAB, m. nzaarschalksstaf, m.
MARSCHFERTIG, a. nzarschvaardig.*...1REN,vn.marscheren.
O.
MARSCHLAND, n. laag-, vochtig land, drasland,
* ...LIINDER, m. beivoner van een laag land, M.
MARSSEG EL, 11. (1G) marszeil, 0.
stedelijke paardenstal,
MARSTALL, m. vorstelijke
MARTER,.M. wrecde pijn, marteling ; pijniging, pijnbank,
V. * -BANK, f. pijnbank ; fig. marteling, v.
1115RTERER, m. martelaar, M. * ...BUCH, n. "...GESCHICHTE,
f. martelaarsboelc, o. geschiedenis der martelaren, v.
MARKE,

MAT.
MARTERHOLZ, n. fig. verschoveling, verschoppeling, m.
MaRTERINN, f. martelares, v. * ...KRONE, f. martelaars-

kroon, v.
MARTERN,

va. martelen, kwellen, pijnigen, op de pijnbank leggen, - brengen.
martelaarschap, O. * ...TOD, m. nzartelaarsdood, tn.
MARTERWOCHE, f. heilige week, v.
MARTIALISCH, a. krijgshaftig.
'MARTYRER, m. martelaar, m.
MARUNKE, f. soort van groote pruim ; kleine abrikoos, v.
1115itz, m. Maart, Lentemaand, v. "-BECHER, m. (53)
voorjaarsnarcis, v. "-WURZ, f.. (53) steenbreek,
MARZIPAN, f. marsepein, amandelbrood, o.
MASCHE, f. steek (van breiwerk), m. ; maas (van netten), v.
MAscHiNk, f. werktuig, o. machine, v.
MASCHINENMACHER, "...MEISTER, M. werktuigkundige,
kunstwerker, machinist, m. "...2,15SSIG, a. et adv. werktuigelijk, machinaal.
141AsER, n.. aders (in hout), v. my.; vlek, v. "-HOLZ, n.
mazelenhout, o. "-ICHT, "-lig, a. gevlekt, gespikkeld.
MASERN, pl. mazelen, v mv. *-, a. van gevlekt hout, van
mazelenhout.
MASHOLDER, M. MASERLE, f. masthoutboom, M.
MASKE, f. masker, momaangezigt, o. gemaskerde, m. en v.
MASKENBALL, 111. gemaskerd bal, o. maskerade, v. "...KIREN, va. et n. vermommen, maskeren ; zich vermommen.
MASKOPEI, f. (34) maatschappij, v.; kabaal, o. kuiperij , V.
MASLIEBE, f. (53). madeliefje, o.
MaRTERTHUM, n.

MASS; 11. vuy. MAIDS.

massa, v. geheel, o. hoop, m.; maatjuiste verhouding ; wijze, v. aard, m.; ilber die -n, bovenmate,
buitensporig, overmatig ; einiger -n, gewisser -n, eenigermate, in zekeren zin.
ASSGABE, "...GEBUNG, f. mate, v.; rach
volgens
naar mate; ohne -, zonder iets to willen voorschrijven,
onbepaald.
AllissiG, a. et adv. matig, genzatigd; gering,middelmatia;
met mate. "-EN, va. matigen, temperen, verzachten, lenigen. SICH
vrf. zich matigen, - inhoudete"-KErr,
f. tnatigheid; geringheid, middelniatigheid, v. * -UNG,
f. matiging, inhouding, v. ; stelsel der gematigden, o. ;
daling der stem, v.
MASSIV, a. et adv. digt; louter ; massief,stevig ; fig. rUW ,
onbeschaa fd, lomp, onbeleefd, grof.
MASSKUNDE, f. meetkunde, v. "...REGEL, f. maatregel, M.
MAST, * - BAUM, m. mast; mastboom, m. ; beuknoot, v.
*-BucHE, f. beukenboom. m. "-DARM, m.aarsdarm, M.
MASTEN, BEMASTEN, va. bemasten, van mastenvoorzien.
111ilsTEN, va. mesten, bemesten, vet mesten.
MASTFEDER, f. vette ganzepen, v. "...GELD, n. mestgeld, O.
MASTIX, tr. et n. mastik, M. "-BAUM, m.mastikboom, M.
"-KORNER, n. pl. mastikkorrels, v. mv.
MASTKORB, M. (126) mars van den mast, v. "...Los, a.
masteloos; - machen, ontmasten ; - werden, masteloos
raken. "...MACHER, "...MEISTER, m. mastenmaker, m.
*...00Rs, m. nzestos, vette os, m. * ...SCHWEIN, n. mestvarken, o. * ...STENGE, f. (126) maststeng, marsslegg, v.
MOSTUNG, f. bemesting, vetmesting, v. "...WaCHTER, M.
(126) uitkijker, m.
MASTVIEH, n. tnestvee, O. "...WAND, f. (126) hoofdtouwen,
o. my. want, O. "...WANGEN, f. pl. (126) zijstukken, o.
my. wungen, schalen, v. mv. klampen, m. mv.
MATADOR, M. (46) matador ; fig. voornaam persoon,
MATERIALIEN, f. pl. bouwstoffen, v. inv. "-1ST, m.
droogist ; aanhanger van het stelsel dat alles stoffelijk
MASSE, f.

MAU.
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en eeuwig is, materialist, m. "...WAARE, f. droogerijen, v. mv.
MATERIE, f. stof, v. ; inhoud, m. onderwerp, o. ; elter,
m. "...RIELk, a. et adv. stoffelijk.
MATHEmATIE., f. wiskunde, v. * --ER, m. wiskundige, wiskunstenaar, m. *...MATISCH, a. et adv. wiskundig.
MATRATZE, f. matras, V.
MATRIKEL, tn. register, 0. naanzlijst, rol,
MATRIZE, f. matrijs, V.
MATRONE, f. bejaarde dame, V.
MATROSE, M. matrons, m. "-NGERICHI., n. matrozengeregt, o. "-NHOSEN, M, at f. pl. pikbroek, v. "-NSOLD,
soldij der matrozen, v.
MATSCH, a. at m. (46) dood, kapot. "-EN, vs. (46) kapot
maken..
MATscHAFT, f. maatschap, kanzeratzdschap, o.
MATT, a. mat, moede, vermoeid, =ilk, ter neder geslagen, uitgeput ; fig. dof, mat, Neck; laf, schaakmat;
- machen, verdooven, verduisteren ; goud zilver opkoketr; schaakmat zetten ; - werden, laauw worden, verkoelen.
MATTE, f. mat, v. ; weiland, o. ; kaaswrongel, M.
MATTENMACHER. m. mattenmaker, m.
MA TTH EIT,f. verdooving,dofhekl,verduistering,v. "...HERZIG, a. ontmoedigd, neerslagtig.
MATTIGKEIT, I. kwijning, zwakheid, neerslagtigheid, v.
IIIATZ, m. gestremde melk, v.
MUUCHELN, vs. veinzen.
MAVEN, vn. maauwen.
f. muur, m. * -ABSATZ, M. vooruitsteking, -.springing, v. * -ARBEIT, f. metselwerk, O. "-BAND, tn. band
van eenen muur, m. "-BRECHER, in. stormram, mug).breker, in. * -BRUCH, m. "-LOCKE, f. bres, v. "-ESEL,
"-WURM, M. (72)pissebed,v. duizendbeen, in. "-GRUND,
metselwerk, O. * -KAPPE, f. kap van eenen muur,
* -K ELLE, f. troffel, tn. truweel, n. "-KRANZ, M. MUM .//iSt, v. muurkrans, al. "-KRONE, f. (25) muurkroon,
v. "-MEISTER, M. metselaarshaas, nt.
MAuEitzv, va. metselen. "-, n. metselwerk, o.
MAUERPFEFFER, m. (53) huislook, o. peper,v. "...RITZE,
f. * ...SPALT, m. scheur
berst in .eenen muur, v.
"...SALZ, n. muurzout, O. "...STEIN, 1n. metsel-, baksteen, M. "...WERK, n. metselwerk ; muurwerk, o.
IVIAuKB, f. (112) knieboogskloven, v. mv.
MAUL, M. bek, snuit, smoel,
das
h ngen, de lip
listen hangen. * -AFFE, M. gaper, lanterfant, apekopon.
"-BEERBAUM, M. moerbezieboom, m.
* -- BEERE, f.
moerbezie, v. "...BEERSAFT, M. moerbeziJnsap, o.
MaULCHEN, n. bekje, o. ; kus, rn.
MAULCHRIST, M. naamchristen, geveinsde, m.
MAULEN, VI1. pruilen, pratten, de lip laten hangen.
MAULESEL, in. "-THIER, n. muilezel, in. -dier,o.
f. muilezelin, v. "-TREIBER, in. muilezeldrzjver, M.
MAULFAUL, a. nietveelsprekende, achterhoudend.
GER, m. pruiler, prettier, m. "...111iNGEEEI, fpruilerij,
v. "...KLEMME,
E muilband, In. ; trekking van den mond, v. * ...KNEBEL, tu. mondprop, v.
• "...KORB, rn. muilband, M. "...SCHELLE, f. muilpeer,
oorveeg, oorveeg, v. klap, m. "...TROMMEL, f. mondtrom, v. "...TRUMP, "...TUCH, n. kinband, rn.
n. mondvol, bekvol, M. "...WERK, n. bespraaktheid,radheid van tong, v:
MAULWURF, tn. mol, M. *-SFALLE, f. molleval, m. "-sFaNGER, n1. mollevanger, M. * -SHAUFEN, m. molshoop, M.
MAURER, M6URER, m. metselaar, M. * -ARBEIT, k -KUNST,
f. metselwerk, o. metselarij, v.
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doodstil. "...TODT, a. morsdood.

MAUSIG, a. et adv. sich - machen, zwetsen, grootspreken.
MAUTH, f. tolgeld, weggeld, O. "-FREI, a. tolvrij. * - NER,

m. tollenaar, tolgaarder, m.
werktuigkunde, v. "-ER, "...NICUS, m.
werktuigkundige, m. *...zuscs, a. et adv. werkt4igkundig, -lijk." ..avismus,m.werktuigkundige zamenstelling,v.
MECKERN, vn. blaten.
MEDIAN, a. middelbaar. "-PAPIER, n. mediaan-, groot
papier, O.
MEDICIN, I. geneeskunde, v. "-ER, m. student in de mevn. geneesmiddelen gebruiken.
dicijnen, m.
x-iscH, a. geneeskundig.
MBDICUS, m. arts, geneeshee ►, doktor, m.
MEER, n. zee, v. oceaan, m. "-AAL, m. zeeaal, m. "-ADLER, m. zeearend, m. *-BINSB,f. zeeriet, O. "-BUSBN,
M. zeeboezem, inham, m. golf, baai, v. * - BriqE, f. zeeengte, straat, v.
stilte op zee, v.
MEERESSTILLE, f. windstilte, kalmte
MEERGEG.END, f. zeestreek, V. "...GOTT, m. (30) god der
zeegras,
zeewier, O.
m.
"...GRAS,
n.
(53)
zee, Neptunus,
"...CRON, a. et n. zeegroen. "...KALB, n. zeekalf, o.
f.
eendegroen,
"...LINZE,
"...KATZE, f. meerkat, V.
kroost, O. "...NEBEL, m. zware mist op zee, m. "...RET.
TiG, m. mierikwortel, m. wilde ramenas,v. "...SCHAUM,
m. meerschuim, o. * ...SCHLAMM, m. zeeslijk, O.
"...SCHwAMM, M. spans, V. "...SCHWEIN, n. dolfijn, m.
"...STROM, M. stroom in zee, m. "...STRUDEL, m.
draazkolk, v. maalstroom (in zee), m. "...UFER, n. zee"...FRAU, f. meerkust, v. oever der zee, m.
min, V. "-AMP, m. zeewolf, M. "...WUNDER, n. zeegedrogt, o.; gezigisbegoocheling, v. "...ZAHN, ru. tandschelp,
V. "...ZWIEBEL, f. (53) zeeajuin, m.
bloem van meel, v. "-BAUM,
MEHL, n. meel, o. ; feines
"-BEERBAUM,m. meelboom,wildewijngaard,m. "-BEERE,
"-BEUTEL, m. meelbuidel,
wilde
wijngaardbezze,
v.
f.
M. builzeef, v. "-BREI, m. meelpap, v. "-BUNDLER, m.
meelkooper, m. "-ICHT, "-IG, a. melig, meelachtig.
"-KASTEN, M. meelkist, -ton, v. "-KLEISTER, m. stijfsel van meel, O. "-KLOSS, rn. meelkoaje, meelballetje,
O. "-SIEB, n. zeef, v. "-SPEISE, f. meelspijs, v. "-STAUB,
rn. stof-, stuifmeel, o. "-suPPE, f. meelsoep, v. "-THAU,
M. honigdauw, M. "-WURM, M. meelworm, m. "-ZUCKER, m. losse suiker, v.
die -e Zahl, (98) het
MEHR, adv. meer, daarenboven;
meervoud. *-ERE, a. velen. "-ESTEN (DIE), de meesten.
"-BIETER, m. overb , eder, hoogere birder, tn.
MEHREN, va. vermeerderen, vermenigvuldigen. SIGH
vrf. zich vermenigvuldigen, aangroeijen.
MEHRENTHEILS, adv. meerendeels, von het meerendeel,
meestentijds.
m.
MEHRER, M. vermeerderaar, uitbreider,

MECHANIK, f.

MEL.

1VIEH.

MAURISCH, a. moorsch, moresk.
MAUS, f. muis ; (74) spier, v.
MAUSCHEL, m. jood, (scheldnaam), M.
NAUSCHEN, n. muisje ; (74) muisje, spiertje, O.
MAME, f. het ruijen, ruijing, v.
MIUSEDORN, M. (53) muizedoorn, soort van steekpalm,
m. muizekeutel, v. "...PAHL, "...FALB, a.
M.
m.
muisvaal. 4...FALLE, f. muizeval, m.
knaauwsel • van muizen, O. "...GIFT, *...PULVBR, n.
muizegat,
o.
rottekruid, O. "...LOCH, n.
MAUSEN, vn. musen vangen. *-, va. ontfutselen, stelen.
SICH
vrf. ruijen.
MAUSEREI, f. wegmolfeling, v. diefstal, m.
MAUSESTILL, MUUSCHENSTILL, a. zoo stil gls eerie muis;

MEHRERWAHNT, "...GENANNT,..a. meergemeld, -genoemd,
voormeld. "...GEBOT, n. opbod, hooger bod, O.
MEHRHEIT, f. meerderheid, veelheid, V.
biEHRMAL, *...MALS, adv. meermalen, dikwijls, meer dan
f.
eens. "-IG, a. menigvuldig, herhaaldelijk.
(98) meervoud, o.
va.
mijnen,
vermijden,
zich
onthouden.
MEIDEN, '
van eene boerde,
MEIER, M. "-INN, f. pachter,,huurder
rij, m. pachtster, v. *-EI, f. "-GUT, n. "-HOP, m.
metierij, pachthoeve, landhoeve, v. landhuis, O.
MEILE, f. miji, v.
MEILENLANGE, f. lengte van eene mijl, v. * ... MASS, n.
mijlschaal, v. *...SIDLE, f. "...STEIN, M. MifienViii, v.
mijlsteen, m. "...ZEIGER, m. mijlpaal, m. mijlschaal,v.
MEILER, m. oven, M. "-HOLZ, n. hout waarvan houtskoo. "-KOHLB, f. boutslen moeten gebrand worden,

kool, v.

MEIN, MEINE, pr. mijn, mijne."-E, *-4GE, pr. et n. de

het mijne, de mijnen.
MEINEID, m. meineed, valsche eed, m. ".4G, a. meineedig. "-IGE, m. meineedige, M.
MEINEN, vn. meenen, vermeenen, van meening zijn, denkfn, gelooven, bedoelen ; einen -, van iemand gewagen;
At op iemand gemunt hebben; es gut mit einem -,

het wel met iemand meenen.
MEINERSEITS, adv. mijnerzijds, van mijnen
MEINETHALBEN, "...WEGEN, "...WILLEN (um), adv. mij-

nenthalve, om mijnetwil, voor mij, wat mij betreft ;
meinethalben, meinetwegen! int. zoo lean het er door!
MEINUNG, f. meening, bedoeling, v. glen, o. gedachte ,
v. ; oogmerk, doel, o.
MEISCH. m. doorweeking, v. *-EN, va. mengen. "-PASS,

n. moutkuip, V. "-KRUCKE, f. (15)
MEISE, f. mees, v.
MEISENKASTEN, "...SCHLAG, m. knip

schop,

V.

om meenen to vangen, m. "...PFEIFE, f. mees-, kwakkelfluitje, o.
m. at f. (36)
MEISSEL, m. beitel, m. graveerijzer, o.
wick, v. "-N, va. beitelen, houwen.
die -e Zeit,
a.
meest
;
am
-en,
nicest,
het
meest
;
MEIST,
meestenikds ; die - en, de meesten. "-ENS, "- BNTHEILS,
adv. meest, meestendeels. "-BIETENDE, m. meestbiedende, m.
MEISTER, m. meester, baas heer, m. ; - werden,meester - ,
bans worden ; zich meester maken van lets. "-ARBEIT,
f. meesterwerk, o. "-GELD, n. betaling voor het meesterschap, v. "-GESANG, M. gezang der nude minnezangers, O. "-HAFT, "-LICH, a. meesterachtig, meesterlijk,
volmaakt. "-HAND, f. fig. meesterlijke -, bekwame hand,
v. "-INN, f. meesteres, bazin, v. *-N, va. beheerschen,
overheerschen ; fig. hekelen, bedillen. "-RECHT, n. meesterregt, o. "-SaNGER, M. minnezanger, M. "-SCHAFT,
f. meesterschap, gild, o. *- STREICH, rn. meesterlijke
slag, in. "-STUCK, .n. meesterstuk, O.
MELDE, f. (53) mettle, v.
MELDEN, va. melden, doen weten, aankondigen, berigten,
mededeelen, zeggen; vermelden, gewagen, melding mazich bij
ken; berigt green, verhalen; sich bei emem
iemand aanmelden, zich tot iemand wenden; mit Ehren
zu -, met eerbied gesproken. "- SW ERTH, a. meldenswaard.
MELDESCHIFF, n. "...JACHT, f. adviesvaartuig,o. -boot,V.
MELDUNG, f. melding, vermelding, v.; - than, melden,
mededeeling doen.
O.
MELISSE, f. (5:3) me/isse, v. bijenblad, citroenkruid,
MEBISZUCK ER, M. melissuiker, v.
AlErx, a. melkgevend. "-EN, va. melken. "-EREI, f. melf. melkkoe, v
kerij, v. "-PASS, n. melkemmer, ,m.
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METJ.

MES.
f. zangwijze, v. * ... DISCH, a. et adv. welluidend,
vol gezang.
IVIPLON•E, f. meloen, m. * - NBEET, n. meloenbed, O.
M EMME. f. bloodaurd, lafaard, m.
MENAGERIE. f. dierguarde. v.
MENGE. f. reelheid, menigte, v. overvloed, m.; in -, in
meniute. overvloediglijk.
MENGEN, va. mengen, vermengen; unter einander -, on' der elkander rermengen. ondereenmengen ; sich in etwas
n. * ... UNG, "—EH EI, f.
zich met iets betroetjen. *-,
mengsel, het mengen. o. vermenging, V. "...FUTTER, n,
mastelein, gemengd koren, O.
MENGSEL, n. mengsel. O.
ENNIG, m, inenie, v.
niemand. *-, n, ligteMENSCH, m, mensch, m.; kein
knoi, hoer, v.
MENSCHENALTER, n. menschenleeftijd, m. -geslacht, O.
"...BLUT, n. menschenbloed, 0. "...FEIND, m.menschenhater, M. "...FEINDLICH. a. et adv. menschenhatend.
* ...FETT, n. menschenreuze/. V. * ...FLEISCH. n. menschenvleesch, o. ".. PR ESSER, m. menscheneter. M.
FREUNDLICH,
* ...FR MIND, In. menschenvriend, rn.
a. et adv. menschlievend. "...FREUNDLIC H KEIT, f.
* ... FURC HT, f.
menschlievendheid, menRchentiefde, v.
menschenvrees, v. "...GEDENKEN, n. menschengehettgen,
O. "...GESCHLECHT, n. menschelijk geslacht, menschA AR,
dont, O. * ...GESTALT, f. menschelijke gestalte, v.
n. menschenhaar, O. * ...HASS, M. menschenhaat, m.
"...KBNNER, m. menschenkenner, nr. * ... KENNTNIS, f.
menschenkennis, v. * ... KOTH, m. menschendrek, M.
''...LEER, a. woest, onbewoond. "...LIEBE, f. menschenbeide ; menschlievendheid, v. * ... PFLICHT, f. pligt van
denmensch,m. * ... R AUB, m.menschenroof, m. * ... RtiUBER,
M. menschenroover. tn . "...R BICH, a. zeer bevolkt. "...SA TZUNG , f, menschelijke instelling, v. * ... SCHEU, a. Inenschenschuw. * ... STIMM E. f. menschelijke stem, V. * ...VERSTA ND,
m. menschelijk rerstand, o. * ... WERK, n, menschenwerk, O.
MENSCHHEIT, r. menschheid; menschelijkheid,v.*...LICH,
f. menschelijkheid, v.
a. et adv. menschelijk.
". ...WER DUNG. f. (31) menschwording, v.
MENSUR, f. (109) maat, v. * - IREN, va. (109) indeelen.
IVIEPHITiscH, a. verpestend, kwalijk riekend.
MERGEL, m. merget, m. * - ARTIG, a. mergelachtig. * - GRa* - GRUBE, f. mergelgroeve,
BER, m. mergelgraver, m.
v. * - IG , a. vol mergel. *-N, va. tnergelen.
MERK, n. teeken, merle, O. * -BAR. a. et adv. merkhaar,
tnerkelijk. "-EN, va. merken, teekenen; fig. bemerken,
opmerken, bespeuren, gewaar worden ; npletten, gadeslaan, acht yawn; auf etwas - , op iets letten; sich
iets onthonden ; sich - lassen, doen gevoelen,
etwas
* -MAL, n.
to kennen geven. *-LicH, a. merkbaar.
merk, teeken, o. aanduiding, aanwijzing, v. kenmerk, O.
MERKANTILISCH, a. den handel betre/fende.
MER KUR, m. (90) kwik, kwikzilver. O. * -IA LISCH, a. kwikzilver in zich bevattende. k - IALMITTEL, n. kwikmiddel, o.
MBRKWURDIG, a. et adv. merkwaardig. * - KEIT, f. merkwaardigheid, merkwaardige hijzonderheid, v. " ...ZEICHEN, n.
merkteeken, kenleeken, o. aanwijzing, aanduiding, aantooning, v.
MERLE, f. meerle, v.
MERUNG, f. verlaat, waterverloop, O.
MESSA MT, n. mis, V. * ...BAR, a. meethaar. * ... BRIEF, M.
(126) meethrief, m. "...BUCH, n. misboek,o. " ... DIENER,
m. mtsbediende, m.
MESSE, f. mis ; mis, jaarmarkt, kermts, v. ; fig. kermisgeschenk, o. ; - lesen, de mis

MELODIE,

va. meten, afpassen; roeijen, peilen; sich mi t
einem - , zich met iemand meten, zijne krachten meten.
MESSER, rn. meter, land-. houtineter, in.
MESSER, n. mes, o. '-BESCHALER, * -MACHER, M. die
de messen van stelen voorziet.
* -BESTECK. n. messenknker, m. -bakje, o. *-HEFT, n. meshecht, O.
f.
* - KLINGE,
lemmet van een mes, O. *- LO FIN, M.
meettm, O. * - RiiCKEN, M. rug -,m. dik van een mes,
M.
O. * -SCHEIDE, f. messcheede. v. *-SCHNIIED.
messenmaker, M. * -SCHMIEDARBEIT. f. * -SC WANED HA NDW ERK, Il. * -SCHNIIEDWERKSTATT, f. messenmakerij, v. "-SCHN EIDE, f. scherpe. zjjde van een ones,
v. * -SCHNITT, '-STICH, M. messteek, sleek met een
Ines, rn.
MESSFREIHEIT, f. vriiheid van eene mis of jaarmarkt, v.
n. meet100n, o. *.. GEWAND, n. miskleed, O.
* ...GLOCKE, f. misklnk ; fig. kermisintaiding, v. *...GUT,
riaV.
n. marktgoederen. knoptearen voor eene mis, o. v.
"...HERD, n. mishemd. 0.
MESSIAS, m. Messias, Verinsser, tn.
MESSING, n. geel knper. a. " - DnAnT, m. knperdraad, M.
* -HAMMER,
"-EN. a. van peel knper, geelknperen.
f. geelgieterij, V. * - In NDL ER, * - SCHLUG ER,
m. geelknperslager, geelgieter, in, * -WA A RE, f. geelkoperwerk, O.
MESSKETTE, f. /andmetersketting, m. "...KR5MER."...MANN,
no. marskramer, kermisreisiger, tn. "...KUNST, f. meet+ ...KiiNSTLER, M.
kunst, -kande, landmeetkunde, v.
m 'etkundige, landmeter, no.
m.
MESSNER, M. koster, bewaarder van het kerkgoed,
* ... RUTHE,
MESSOPFER, n. misoffer, o. offerdtenst, v.
O.
meetroede,
v.
meetsnner,
* ...SCHNUR, * ...STANCE, f.
H EN,
* ...STAB, "...STOCK, rn. maaistok,
n. twettafeltje, O. "...TUCH, n. altaardoek, tn. * ... WAARE,
f. ntarktgoed, o. *...wocHB, f. kermisweek, v.
MESTIZE, M. MESTIZINN, f. mesties, no. en v.
METALL, n. metaal, hrons, o. klokspijs, v. * - ARTIG,
- Isux, a. bergstoffelijk. "-EN, a. metalen, bronzen,
van metaal, van brons. * -ISIR EN, va. (90) den staat
van metaal doen aannemen. * -SCHAUM, m. metaalschuim, o. k -TEIG, no. gemalen klokspijs, v. * - unG,
m. metaalkundige, -kenner, no. * - unGrE, f. metaalzuiveringskunde, metaalkunde, v.
METAPHER, f. vergelijking, verbloemde spreekwijze, v.
* ...PHORISCH a. et adv. verbloemd, leerspreukig, overdragtelijk. "...P EIYSIK, f. hovennatuurkunde, v. -ER, M.
bovennatuurkundige, M. * ...PHYSISCH, a. et adv. bovennatuurkundig.
METH. no. mee, meede, v.
METHODE, f. leerwijze, methode, V. "...DISCH, a. regelmatig, methodisch.
METRIK, f. rijmkunst, versifikatie, v.
"...RISCH, a( tot de
r;jmkunst behoorende, onetrisch.
METTE, f. vroegmis, v. rroeggebed, O.
METTWURST, f. metworst, V.
METZE, f. schepel, o. schepkoren, o. ; fig. straathoer, v.
METZIG, f. slagthuis, O. *-LEI, f. slagting, dooding, v. bloedbad, o. *-LN, va. slagten, dooden, moorden.
*-N, vn. scheppen (ale maalloon).
METZGER, m. slayer, vleeschhouwer, m. *- SGANG, xn.
matte boodschap, v.
METZKORN, n. schepkoren, O.
MEUCHEL, nI, kwaadwillige, M. * -BUND, M. * -Er, f.
zamenswering, v. * -3fORD, m. sluipmoord, M. * -MORDEN, va. vermoorden. * - MORDER m. * -MoRDERINN, f.
sluipmoordenaar, m. -moordenares, V. "-MORDERISCH,
MESSEN,
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MIL.

a. als een moordenaar. * -N, vn. zamenspannen ; heitne-

lijk roepen ; moorden.
MEUCHLINGS. adv. op eene verraderlijke wijze.
MEUTE, f. (44) troep jagthonden, in.; muiterij, v. * - MACHER, m. miter, oproermaker,
ni. *-REI, f. muiterij, v. oproer, o. * - RISCH, a. et adv. muitzuchtig,

oproerig.

MEW E , f.

meeuw, v.

vn. voy. MAUEN.
MICH, pr. mij.
f. lijst, kruk, klamp, v.
MIEDER, n. korset, o. borstrok, rn.
MIENS, f. aangezigt, gelaat, uitzigt, o. ; houding, v. voorkomen, o. k -NDEUTER, tn. gelaatkundige,
MIESMUSCHEL,
mossel, v.
MIETE, MILBE, f. /nip, made, v.
MIETHCONTRACT, m. huurkontrakt, o.
MIETHE,
huur, v.; zur - baben, in huur hebben. "-N,

va. huren, in huur nemen ; (een schip) bevrachten.
* -R, m. huurder, m. * - RINN, f. huurster, v.
MIETHOELD, n. huur, v. huurpenningen, v. mv. * ... HERR,
m. verhuurder, oh. * ...FR AU, verhuurster, v. * ... KNECHT ,
in. huurknecht, m.
"...KUTSCHE, f. huurkoets, v.
* ...KUTSCHER, In. huurkoetsier, m. * ... LING, m. huurling, m. * ... MANN, m. huurder, in. "...PFENNIG, m.
huurpenning, godspenning, in. * ... PFERD, n. huurpaard,
o. *...wEisE, adv. in huur. * ... ZEIT, f. huurtijd,

m. huishuur, v.
MIETIG, a. vol mijten.
MIETZ, MIEZCHEN, n. kat, poes, v.
MIKROSKOP, m. vergrootglas, mikroskoop, o.
MILBE, f. made, mijt, v. "...BIG, a. vol mijten.
MILCH, f. melk, v.: hom (van visch), v. * - A DER, f. (74)
melkader, v. * -ARTIG, * -1CHT, a. melkachtig. * - BART,
m. tnelkbaard, (ook fig.), in. *- BREI, in. "-MUSS, n.
melkpap, v. * - BROT, "-BRoTCHEN, n. melkbrood, o.
* -BRUDER, m. zoogbroeder, in. * - CUR, f. melkkuur, v.
* -FARBE, f. melkkleur, v. * - FIEBER, n. zogkoorts, v.
* -FLOR, m. snort van krip, v. "-FRAU, f. R -MaDCHEN,
n. "-MAGD, f. "-WEIB, n. melkvrouw, -boerin, -nzeid,
v. * - GEFNSS, n. (74) chijl-, melkvat, o. "-HAAR, n.
vlashaar, O. "-In, a. melk bevuttende, vol melk.
* -KALB, n. melk-, zuigkalf, O. * -KAMMER, f. *-KELLER,
m. melkkamer, v. -kelder, rn. * - K ANNE, f.
* -TOPF,
melkkan, v. -pot, in. * - LAMM, n. zuiglam, o. '-NAPF, in. melkschaal, v. "-NER, * -ER,
m. hommerd (visch), m. * - PUMPE, f. tiorstglas, o. zogpomp, v. "-RAHM, in. room, in. * - SAFT, m. (74) chijl,
v. maagsap, o.
f. melkzuur, o. * - SCHAUER,
m.zogkoorts, v. "-SCHRANK, m. melkkast,v. * - SCHWEIN,
n. speenvarken, o. * - SCHwESTER,
zoogzuster, V.
* -SEIRE, f. "-TUCH, n. zeef, v. zijqdoek, rn. "-SPEISE,
f. melkspijs, v. -kost, oh. "-STEIN, nI. melksteen, m.
* -STRASsE, f. (101) melkweg,m. "-SuPPE, I. melksoep,
v. * - TOPF, m. melkkan, v. * - WARzE, f. tepel, v.
* -wEISS, a. wit als melk, melkwit. A-zAHN, m. melktand, zu. `-zUCKER, in. melksuiker, v.
MILDE, a. et adv. feeder, week; fig. zacht, goed, lzefderijk, goedwillig, mild, vroont; teederlijk ; vromelijk; Stiftungen, vrome weaken, O. my. *-, MILDIGKEIT, f.

weekheid; fig. zaclaheid, goedheid,toegevendheid; lief Le,
mildheid, weldadzgheid, v.
va. verzuchten, matigen, lenigen, stillen, doen
bedaren. * ... ERUNG, f. verzachting, nzutiging, leniging,
vermindering, v.
MILDHERziG, a. goedhartig, liefderijk. * - KEIT, f. teederheid, goeclhartigheid, licplerijkheid, v. * — REICH, a. mild,
MILDERN,

MIS.
liefderijk. * ...TIOTIG, a. et adv. mild, milddadig, weldadig. -KEIT, f. milddadijheid, weldadigheid, v.
MILITAIR, MILIT/R, n. krjgswezen, 0. '-ISCH, a. tot
; militair .....
den krijg behoorende, krijgs
MILIZ, f. militie, landweer, v.
MILL, f. pain, o. afbrauk, v.
MILLION, 1. millioen, 0.
* -SUCHT, f. miltziekte,
MILZ, I. milt, v. *-KRANKHEIT,
- zucht ; zwuarmoedigheid, v. "-SUCHTIG, a. miltzuchtig ;
droefgeestig, zwaarmoedig.
in. miltzuchtige, m.
MINDER, a. et adv. minder, kleiner, lager ; jonger ; minder.
* -J5HRIG, a. minderjarig, onmondig: * - KEiT, f. minderjarigheid, onmondigheid, v. * - N, va. verminderen,
verkleinen, verlagen ; matigen, verzachten, lenigen.
yd. verminderen, minderen, afnemen. * -UNG, f. mindering, vermindering, verkleining, verlaging ; verzachting,
leniging, v.
* -NS, NICHT IM -N,
MINDESTE, a. het minste, kleinste.
adv. ten minste, minstens; geenszins, niet in het minst.
MINE, f. mijn, groef, v.; eine - sprengen, eene mijn doen
springen.
MINENKAMMER, f. kruidkamer (eener mijn), v.
MINER, f. erts, m. beristof, v.
MINERAL, n. mijn-, berg, delfstof, v. *-IEN, n. pl. mineralien, delfsiolten, v. mv. *-Iscx, a. delfstoffelijk.
MINERALOG, in. delfstofkundige, in.
MINERALREICH, n. delfstolfelijk rijk, o.
MINIATURMALER, in. fijn-, miniatuurschilder, m.
in. onderinijner, m.
MINIREN, va. ondermijnen.
MINISTER, in. minister, staatsdienuar, to. * - TELL, a.
ministerieel.
n. ministerie, kabinet, 0.
MINNE, f. liefde, min, v. *-GLticx, n. geluk der lzefde, O.
* -LOHN, * -SOLD, in. loon der min, o. *-SUNGER,
minnezanger,
MINUTE, f. minuut, v. k -NUHR, n. horologie dat de minuten aanwijst, o. * - NZEIGER, in. minuutwijzer, tn.
MIR, pr. mij, aan mij.
MISCEBAR, a. mengbaar. * - KEIT, f. mengbaarheid, v.
MISCHEN, va, mengen, vernzengen, ondereen mengen;
sieti in etwas
zich in ..ene zaak mengen, zich met
iets bemoeijen; unter einander
onder elkander mengen, verwarren; die Karten -, de kaarten schudden,
wacschen.
MIsCHKORN,n. mastelein, genzengd koren, o.
gemengd voeder, O. A...mAscHon. mengsel, mengelmoes,o.
MiscHuNG, f. mengsel, o. vernzenging, v.
MISPEL, 1. nzispel, in. "-BAUM, in. mispelboom, m.
MISSACHTEN, va. veruchten, minachten. k ...BEHAGEN, n.
mishagen, ongenoegen, o. '...BIETEN, va. ocular de
wuarde bieden. '...BILLIG EN, %a. wraken, a/keuren.
alkeuring, wraking. v. * ...BRAUCH. in.
misbruzk, o. *... BR AITCHEIN- , va. misbruiken, misbruik,
maken.
a. et adv. vcrkeerd, wederregtelrjk ; verkeerdelijk•
miskrediet, mistrouwen, o. ; ongenade, ongunst, v.; in - bringen,
het vertrouwen doen verliezen, in vernal brengen.
* ...DEUTEN, va. misduiden. verkeerd uitteggen,. fig.
ten kwade duiden, kwalijk ntmen. "...DEUTUNG, f.
nzisduiding, misvutting, verkeerde uitlegging, - opvatting, v.
ilIISSEN, va. et n. missen, vernzissen ; ontberen. missen.
AlissETHAT, f. misduad, overtreding, v. wanbedrijr, o.
"...TiiiiTER, nl. misdadige,r, boosdoener, in. "...TilaTERINN, v. misdadige, v.
MissFALL, U. onyeval, ongeluk, ongelukkig Coeval, a.;
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MIT.

MIT.
miskraam, v. * ...FALLEN, vn. mishagen, stuPen.

n.

misnoegen, o. ontevredenheid, v. *...F§LLIG, a. et adv.
onbehagelijk, onaangenaam, stuitend, aanstootelijk.
* ...GEB!;HEEN, vn. eene wiskraam hebben ontijdig bevallen. * ...GEBOT, n. bod onder de waarde, o. * ...GEBURT, f. misgeboorte, v. wanschepsel, u. ; mislcraam,
V. '...GELAUNT, a. in eene kwade hum. * ...GESCHICK,
n. ongeluk, u. tegensproed, m. "...GEsTALT. E mismaaktheid, wanstaltigheid, v. * ...GEWiCHS, n. misgewas, o. k ...GLiiCKEN, vn. mislukken, missen.
NEN, va. misgunnen. r ...GREIFEN, vn. mistasten, misgrijpen, zich vergissen. * ...GRIFF, rn. misgreep, misslag, in. * ...GIINST, f. wangunst, afgunst, misgunning,
v. * ...GONSTIG. a. et adv. algunstig. wangunstig, nijdig. * ...H'iLLIG, * ...HELLIG, a. et adv.wanluidend; oneenig. -KEIT, f. tweespalt, oneenigheid, v. * ...HANvn misDELN, va. mishtazdelen, kwalijk bejegenen.
doen, eenen misslag begaun. "...HANDLUNG, f. mrshandeling, v. ; misslag, ut. misdaad, verkeerde handeling,
v. * ...HEIRATH, f. ongelijk huwel;jk, o. * ...JAHR. n.
onvruchtbuar jaar, 0, * ...KENNEN, va. miskennen.
* ...KLANG, m. wanklank, m. wangeluid, o. * ...LAUNISCH,
a. in eene kwade luim. *...LAuT, m. wanklank, m.
wangeluid, o. wanluzdendheid, v. * ...LAUTEND. a. wanluidend. * ...LEITEN, va. misleiden, bedriegen, era den
tuin leiden.
MISSLICH, a. et adv. onzeker, ongewis, gevaarlijk, ha7chelijk, twijfelachtig, moeijelijk. * - KEIT, f. onzekerheid,
gezwarlijkheid, hagchelijkheid, v.
MISSLINGEN, vn. mislukken, kwalijk uitvallen.
* ...MUTHIG,
m. mismoedigheid, neerslagligheid, v.
"...MOTHIG, a. mismoedig, neerstagtig. * ...RATHEN, va.
n. tevn. Palen, mislukken.
afraden, ontraden.
genspoed, m. `...RATHUNG, f. atrading,v. * ...RECHNEN,
vn. zich misrekenen. k ...STAND, tn. misstand, rn.
een wanm. wanklank, valsche toon,
een valschen Loon geven. * ...TRAUEN, vn.
klank
n. wantrouwen, mistrouwen,
mistroutven, wantrouwen.
o. achterdocht, v. * ...TRAUISCH, a. mistrouwig, wantrouwig, achterdochtig. * ...VERGN0GEN, n. misnoegen,
o. onterredenheid, onvergenoegdheid, v. * ...VERGNUGT,
a. misnoegd, onvergenoegd, ontevreden. * ...VERHALTEN,
n. wangedrag, o. ontrouw (als ambtenaar) , v. "...VERHnTNISS, n. onevenredigheid, v. * ...VERSTAND, m.
* ...VERSTaNDNISS, n. misverstand, o. misvatling, v.
verkeerd begrip, o. ; oneenigheid, v. * ...VERSTEHEN,
va. ntis verstaan, verkeerd verstaan. * ...WACHS, m.
onvruchthaarheid, v. ; misgewas, o. mislukte oogst, m.
MIST, m. mest, mist, m. * - BAHRE, *-TRAGE, f. meatbaur, -berrie, v. * - BEET, n. mestbed, broeibed, O.
MISTEL, f. (53) mistelplant, v.
MISTEN, vn. drek lozen (van dieren). "-, va. mesten,
misten; den stal reinigen.
MISTFINK, m. fig. morsepot, m. morsebel, slons, v. * ...LABEL, f. mestvork, -gaflel, v. * ...GRUBS, f. mestput,
-poel, m. "...HAUFEN, tn. mesthoop, vuilnishoop, m.
* ...H0F, rn. vaalt, V. * ...KUFER, m. stront-kever, m.
f.. mestkuil, in. * ...WAGEN, m.
* ...LACHE,
meslkar. v.
MIT, prep. met, door, van, aan, in, onder, op, tegen.
* -ARBEITEN, va. medearbeiden, medewerken.
BEITER, as. medewerker, medearbeider, m. * - BEGRIFFEN, a. medegerekend, ingesloten, er in begrepen. * - BEKLAGTE, m. medebeschuldigde, m. * - BESITZ, m.medeeigendom, gezamenlijke eigendom, m. "-BESITZER, m.
mede-eigenaar, m. x-BEVOLLMaCHTIGTE, in. medege-

magtigde, m. .--szvynnium, m. mededinger. m.

* - Breng.

va. medebrengen, aanbrengen, aanvoeren. 1 - BRUmedebroeder, kollega, konfrater, ambtgenoot,
m. * - BORGE, in. medeborg, in. * - BURGER, in. * - BURv. x - CHRISTon.
GERINN, f. medeburger. m.
" - CHRISTINN, f. medechristen, tn. -christin, v. "-DASEIN, n. mede - aantvezigheid, v. * - EIGENTHOMER. M.
*-EIGENTHiiMERINN, f. mede - eigenaar, m. - eigenars,
V. * - EINANDER, adv. met elkander. * - EINFLIESSEN
LASSEN, va. (een woord in zijne rede) laten vloeijen.
"-EMPFINDEN, va. medegevuelen. *-EMPFINDUNG, f.
medtgevoel, 0. * -ERBE, m. * -ERBINN, f. mede-erfgenaam, tit. en v. * -EsSEN, vn. mede eten. * -ESSER, rn.
dischgenoot, ns.; hnidwormpje, haarwormpje, 0. "-FAHREN, vn. mede rijden, - varen. '--FaHREN, va. medevoeren, met zich nemen, vervoeren. "-GABE, f.
bruidschat, tn. huwelijksgi ft, v. " - GAST, m. gast, medegenoodigde, m. * - GEBEN, va. medegeven; mede ten
huwelijk geven. * - GEFANGENE, rn. medegevangene, in.
"-GEFuHL, m. medegeroel, 0. * -GEHEN vn. medegaan, vergezellen; fig. er door kunnen; - heissen, tig.
ter sheik wegnemen. * - GEHOLFE, tit. k -GEHOLFINN, f.
helper, m. helpster, v. medepligtige, m. env. * - GENOSS,
m. deelgenoot. makker; medepligtige, in. "-GENOSSENSCHAFT, f. deelgenootschap, o. maatschappij, v. " - GENossiNN, f. deelgenoot, v. *-G ESCHOPF, n. natuurgenoot, m. * - GESELL, m. medgezel, makker, medepligf. huwelijksgift, v. * - GLIED, n. lid,
tige, m.
medelid, o. "-HALTEN, vn. deelnemen, van de partij
zijn. * - 11ELFEN, vn. helpen, bijdragen. * - HELFER, m.
helper, in. * - HERRSCH AFT, f. mederegentschap, O.
* -HERRSCHER, tn. mederegent, m. * - HIN, adv. bljgevolg, gevolgelijk, derhalve, due. * - HULFR, f. hulp, v.
bijstand, tn. bijdrage, v. * - KLANG, m. * - KLINGEN, n.
iveerklank, m. " - KOMM EN, vn. medekomen. * - LAUFEN,
vn. medegaan ; er onder doorloopen. *-LArrT, * - LAUTER, M. (98) medeklinker, on. *-LEBENDE, m. tijdgenoot, m. "-LEID, * -LEIDEN, n. medelijden, mededoogen, o. deernis, v. * - LEIDEN, vn. in iemands lijden
deelen, deelnemen. * - LEIDENHEIT, f. medegevoel, mededoogen, 0. * -LEIDENSWORDIG, a. medelijdenswaardig, deerniswaardig. "-LEIDIG, a. medelijden ,l, mededoogencl. * - LEIDIGKEIT, f. mededoogendheid,v. * - LEIDSBEZEIGUNG, f. rouwbek/ag, o. "-MACHEN, va. et n.
medemaken, van de partij zijn. " - MACHERINN, f. Sg.
loszinnig meisje: ligt vrouwspersoon, o. * - MENSCH, m.
evenmensch, naaste, evennaaste, m. * - NEHMEN, va.
medenemen; fig. verzwakken, uitputten, verwoesten,
zets voor lief nemen.
vertreden ; hekelen; etwas
* -RECHNEN, va. mederekenen. * - REGENT, m. mederegent, medebestuurder, rn. * - REGENTSCHAFT, * - REGIERUNG, t. mede-regering, V. medebestuur, O. * - REISEN, vn. medereizen. * - SCHULDIGE, m. medebesckuldigde, in. * - SCHOLER, m. schoolmakker, tn. medescholier, rn. * - SPIEL EN, va. medespelen ; fig. mishundelen.
MITTAG, m. middag, tn.; zuiden, o. * - s, adv. des middags. * ...TdGIG, * ...TaGLICH, a. et adv. zuidelijk, in
het zuiden.
GEN,

DER, m.

MITTAGSESSEN, * ...BROT, n.

f. * ...TISCH,

m. middageten, middagmaal, o. * ...GEGEND, f. zuidelijk klimaat, O. * ...11811E, f. hoogte, zonshoogte, v. * ...KREIS,
* ...ZIRK EL, rn. (1) naiddagcirkel,meridiaan, m.
f. middagltjn, v. meridiaan, rn. *...RUHE, f. middagslaapje, 0. * ...SEITE, f. zuidzijde, v. *...SONNE, f. middajzon, v. * ...WIND, rn. zuidewind, M.
MITTE, f, midden, middelpunt, a.
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MITTEL,

MON.

MOD.
n. middel, redmiddel, geneesmiddel, 0. *-,

middelen, o. my. vermogen, o. rijkdom, m. ; vermogens,
o. Inv.; rich ins - schlagen, tusschen beide treden, zich
inntengen. *-ALTER, n. de middeleeuwen,v.mv. " - ART,
f. middelsoort, v. " - BAR, a. et adv. middelbaar, middellijk. * - BEGRIFF,m. middelterm, tn. " - DING,n. middelding, o. onvers,:hillige zaak, v. " - FARBE, f. middelbare kleur; halve schaduw, v. "-FINGER, rn. middelvinger, in. * - GATTUNG, f. middelsoort, v.; (98) onzijdig geslacht, o. "-LUNDISCII, a. middellandsch. "-Los,
a. onbemiddeld, arm. * - LoSIGKEIT, f. gebrek aan middelen, o. armoede, v. "-MANN, m. man van den middenstand, in. * - M:iSSIG, a. et adv. middelmatig. - KEIT,
f. Middelnzatigheid, v. " - MAST, m. (1261 groote mast,
rn. "-NtAuEn, "-WAND, f. (13) middelmuur, gemeene
muur, uI. " - PUNKT, ut. middelpunt, o. " - SALz, n. middelzout, o. " - SATZ, in. tweede stetting, v. middelterm,
m. " - SCHLAG, tn. middelslag, tn. -snort, v.
AlliTTELSMANN, tn. ".. PERSON, f. middelaar, bemiddelaar,
scheidsntan, tn. scheidsvrouw, v.
MITTELST, prep. door, doormiddel van, door tusschenkomst
van. * - E, a. middelste.
MITTELSTAND, a. middel-, burgerstand, m.; middelmatigheid, v. *...sTarmn, f. (109) middelstem, tweede bovenstem, v. "...STRASSE, f. lig. middetweg, tn. * ...STRICH,
m. (98) koppel-, verbindings-, scheidtee ken, o. *...sTUcK,
n. middelstuk, o. "...TINTE, f. (9:2) halve schaduw, v.
Licht en schaduw.
"...TON, m. (109) middeltoon,
m. "...wEG, in. middeliveg, middenweg, in. * ...WORT, n.
( )8) deelwoord, o. "...ZAHN, m. middeltand (van een
paard), m.
MITTEN,

prep.

-

auf,

-

durch,

midden, - op, - dour, - in,

entzwei,

-

in,

-

unter,

onder.

MITTERNACHT, f. middernacht
; noorden, o.
"...NUCHTLICH, a. van middernacht ; noordelljk.
" - NACHTS, adv. to middernacht.
MITTHEILBAR, a. mededeelbaar.
va. mededeelen. SIGH
vrf. zich elkander mededeelen.
* ...THEILEND, a. mededeelzaam. "...THEILUNG, f. mededeeling, v. berigt, o.

to.
middelaar,bemiddelaar, no. -ster,v.
' - n. a. middelste. " - WEILE, " - ZEIT, adv. middelerwijl,
intusschen. -, conj. terwijl.
MITTWOCHE, f. Woensdag, in.
MITUNTER, adv. somtijds, nu en dan; onder anderen.
MyTuliSACHE, f. medewerkende oorzaak, v. * ...VERBRECHER, in. -INN, 1. medepligtige, tn. en v. "...VERSCHwORNE, in. zadmgezworene, eedgenoot, no. *...VORMUND, in. toeziende voogd, sn * ... WELT, f. de tegenwoordige tijd, de tijd wuarin wij terra, nt. "...wERBEN,
en. mededingen. "...WERBER, in. mededinger, m.
* ...wERBUNG, f. mededinging, v. "...WIRKEN, vn. medewerken; bijd•agen. ",..WIRKUNG, f. medetverking ; bijdrage, v. "...wissEN, n. medeweten, o.; ohne vein
buiten nzijn torten. * ...ZAHLEN, va. deel hebben in de
betaling, snedebetalen. * ... ZUHLEN, 'va. mederekenen.
MIXTUR,
mengsel, o. ; vermenging, v.
MOBILIARVERMiiGEN, n. roerende goederen, - bezittingen,
o. v. Inv. '...IEN,
pl. meubelen, huisraad, o. roerende goederen, o. inv.
MOBLIREN, va. nzeubeleren, sto/feren.
MODE, I. mode, v. smaak,m. manier,v. fatsoen, o. ; - sein,
in den smack zijn; in zwang zijn; ass der - , uit de
mode, uit den snittak. " - HUNDLER, tn. - INN, f. modehandelaar, in. nzodemaakster,v. " - KLEID, a. modekleed,o.
11411]).EL, tn. room, rn. zetnzaat, v. model, patroon, o. ; nzaMITTLER,

trijs, v. ; figures (eener stof), o. Inv. "-max,

in. die

de stoffen watert.
n. model, patroon, voorbeeld, o. mat, v. ; model
(van een whip), o. * - IREN, va. modellen neaten, vormen, afgieten. "-MACHER, tn. vorm-, model-, patroonmaker, tn.
MODELN, va. vormen, gieten, afgieten, fatsoeneren, stofiemands voorbeeld
fen tvateren; sieh nach einem
vol ten. *-, n. fulsoen, o. ; het w,teren van stollen.
MoLELTucti, n. vormdoek, tn. vormgaas, o.
MODER, iu. modder, in. slijk, a.; verrotting, .vermolming,
v. bederf, o. * - ICHT, * -IG, a. modderig, slijkg ; verrot,
vermolmd, bedorven, vergaan. * - N, vn. verrotten, vermotnten, bederven, vergaan.
MonnsuoriT, I. modezucht, v. * ... WAARE, f. modewaar,
v. modeartikelen, -goederen, o.
MODISCH, a. et adv. naar de mode.
MOGEN, vn. mogen, geregligd zijn, vermogen; durven,
willen, wenschen.
MOGLICH, a. mogeluk, doenlijk. * -KEIT,f. mogelijkheid,v.
MoHN, m. "-HAUPT, n. * -KOPF, in. slaapkrutd, maan-,
mankop; heal-, slaapbol, tn. k - sAFT, in. moan-, heatsap, slaapkruid, o. " - SAMEN, 01. maankopzaad, o.
MOHR, in. moor (zijden stof), m. "-, m. moor, neger,
moriaan m. " - BAND, n. gewaterd lint, O.
MOHRE, MOHRRuBE, f. gele peen, v.
MOHRE N FARBIG, a. zwarthram; pikzwart (paard).* ...KOPF ,
moorenkop, t11. * ...TANZ, in. moorendans, m.
MOHRINN, f. moorin, negerin, v. * ...ISCH, a. et adv. moorsch,
moresk ; op zijn moorsch.
MOLCH, tn. salamander, In.
MOLKEN, pl. hai, wei, v. " - CUR, f. gebruik van wei, o.
" - DIEB, tn. vlinder, rn. kapel, v.
MOLKICHT, "...IG, a. wei - ; waterachtig, waterig.
MOLL, a. (109) mol, minor.
Mori ADE, f. (121) eenvouclig beginsel, stofje, O.
MONARCH, m. monarch, alleenheerscher, ul. "-1E, f. monarchic, alleenheersching, v. " - INN, f. alleenheerscheres,
v. * - ISCH, a. et adv. alleenheerschend.
MONAT, in. maand, v. *-LicH, a. et adv. maandelzjksch;
maandelijks.
MOaATSFLUSS, m. maandstonden, m. mv. "...FRIST, f.
tijd van eene maand, in. ; (34) uso, o. "...GELD, n.
maandgeld, a. "...ROSE, f. (53) maandroos, v. "...SCHRiFT.
dag der maand,
f. maandschrift, -neck, o.
dag,eekening, v. * ...UHR, f. horologie dat eene
maand loopt, - dat de dagen der maand aanwijst, o.
* ...wEISE, adv. bij -, met de maand, maandelijks.
Mt$ricH, tu. monnik, kloosterling ; bronttol; trekker, vlasvink (vogel) ; duiker aan eenen vijver, tn.! bedpan, v.;
ruinpaard : (10) bloenzversiersel, o. " - EREI, f. monnikendom, o. monnzkerij, v. * - 18oH, a. monniken van
eenen monnik.
MONCHSKAPPE, f. monnikskap, v. "...KLOSTER, n. monnikenklooster, o. rrn, f. monnikskap, v. -kleed,
o. *...ortDEw, nl. monnikenorde, v. "...SCHRIFT, f.
gothisch schrift, o. gothische letters, v. mv. "...STAND,
* ...wESEN, n. monnikenstand, tn. -wesen, 0.
MOND, in. maan, v. ; tig. maand, v.; abnehatende
wassende maan. * - AUGE,
afoande
zunehatende
n. maanoog, o. * - tiUGIG, " - BLIND, a. katoogig. "-BESCHR EIBUNG, I. maanbeschrijving, v.
MONDENHELL, a. maneschijn. "...JAHR, n. maanjaar, 0.
* ...LICHT, n. , maanlieht, o. "...MONAT, m.maanmaand,v.
MONDFINSTERNIsS, f. maansverduistering, v. "...FLECKEN,
ni. pl. vlekken in de maan, v. my. "...FORMIG, a. moan-

MODELL,

17 3

MUL.

MOR.
vormfg. *...1 A RTB, f. kaart der man, v. *...L A UP, m.
loop der maan, tn. "...SCHEIBE, f. tnaanschijf, v.
"...SCHEIN, m. "...LICHT, o. maanlicht, schijnsel der
maan, o. maneschijn, In. "...SUCHT. f. maanziekte, v.
"...SuCHTIG, a. maanziek. "...SJCHTIGE, m. maanzieke, m.
MONDsWANDELUNG, f. tnaansomloop, in. ; aftvisselingen
der. maan, v. my.
MONDvIERTEL, n. eerste of laatste ktvartier van de maan, o.
MONKALE, MONDKALB. n. vleeschktomp, In. wanvrucht,y.
MONOLOG, in. alleenspraak, v. "...roL, n. alleenhandel,
m.; monopolie, uitsluitend regt (tot iets), o. "...TON, a.
eentoonig.
MONSTRANZ, f. sakramenthuis, o. altaarkas, v.
MONSTRUM, n. wansckepsel, misgeboorte, monster, o.
MONTAG. In. Maandag, in.
MONTIREN, va. (68) uitrusten. * ...TIRUNG, * ...TUR, f.
uitrus ting, kleeding, moldering ; liverei (vun bedienden), v.
MOOR, n. moeras, o. poet, tn. "-GRUND, m. moerassige
grond, in. drasland, o. * - IG, a. moerassig.
Moos. n. (5:i) mos, o. "-FLECHTE, f. (53) boomleverkruid,
o. "-ICHT, a. mosachtiq. * - IG, a. vol mos, bemost. "-ROSE,
f. (53) mosroos, v. "-WED'S, I. vischarend, rn.
Mots, in. (MoPscHErt, n.) mops, W. "-GESICHT, n. fig.
f. lig. stompneus, m.
leelijk gezigt. o.
MORAL, f. zedekunde, zedeleer, moraal, v. *-18cH, a. et
adv. zedekundig, zedelijk.
"-ISIREN, va. de zedeleer
voordrugen, zedelessen geven. * -IST, m. zedeleeraar, m.
f. zedelijkheid, v.
* -IG,
MORAST, m. moeras, drasland ; slijk,o. modder,m.
a. moerassig, drassig, modderig.
MORATORIUM, n. (34) respijtbrief, m.
AloRcHB, f. (53) nachtschaduwe, v. " -L,f. (53) rnorilje,v.
MORD, m. muord, munslag, m. * -BEIL, n. moordstaal, o.
"-BRENNER, m. brandstichter, tn. * -BRENNERINN, f.
brandstichtster, v. "-EN, va.etn. vermoorden,eennzoord
begaan, - plegen.
hliiRDER, m. "-INN, moordenaar, m. -der, moorderes, v.
*-GRUBE, f. "-LOCH, n. enoordenaarshol, moordhol, o.
"-Ism!, a. at adv. moorddadig, -lijk. "-moil, a. bovenmalig : - schreien, luidkeels schreeuweu.
MORDGESCHICHTE, f. moordgeschiedenis, v. verhaal van
eenen moord, a. " _OBSCURE', n. moordgeschrei, o.
"...GEwEHR, n. moordluig, O. "...KELLER, m."...GRUBE,
f. kazemat, v. "...LUST, f. moord use, bloeddorst, tn.
"...MESSER, a. moordstaal, o. dot", m. "...THAT, f.
* ...WEG, m.
moord, in. moordenarij, v. tnonslag, m.
fig. slochte weq,
MORGEN, m. morgen, ochtend, morgenstond, m.; morgen
(lands) ; oosten, o. *-ANDACHT, f. godsdienstoefening
des morgens, v. ochtendgebed, o. "-BESUCH, n. morgenbezoek, o. "-BLATT, n. morgenblad, ocht.ndblad,
blad dat des morgens verschijnt, o. "-BROT,n. ontbijt, o.
MORGEND, a. van morgen; der -e Tag, de volgende dog,
de dag vat: morgen, m. *-Licn, a. van den morgen,
morgen...
MORGENDHMMERUNG, f. morgenschemering, v. krieken
van den dag, o. "...GABE, f. geschenk van den man aan
zijne vrouw den dug na de bruiloft, o. morgengave, v.
* ...GEBET, n. * ...SEGEN, m. morgengebed, o.
INN, f. (30) Aurora, godin des dugs, v. "...LAND, n.
het oosten, de Levant. "...LANDER, rn. oosterling, m.
* ...LaNDISCH, a. oostersch. "...LIED, n. morgenlied, o.
-sang, m. * ...LUFT, f. morgenlucht, frissche litchi, v.
n. "...ROTHE, f. morgenrood, o. dageraad,m.
MORGENS, adv. des snorgeus.

f. oostelijke zijde, oostzfjde, v. * - 8011 NB ,
f. opgaande zon, v. "...STaNDCHEN, n. ochtendmuziek
voor de deur, v. *...STERN, In. morgenster; lenods met
ijzeren pennon, v. '`...sruNDE, f. morgenstond, tn. uur
van den morgen, ochlenduur, o. in. morgendauw, tn. "...TR AUM, tn. morgend room, aunfiename
droom, m. "...WIND, tn. morgentoind, oostewind, m.
"...ZEIT, f. morgentijd. ochtenstond, In.
MoRscu, a. et adv. broos, zacht, brokkig, vergaan, verwerdeu, vermolnzen, verguan.
molmd ;
MORsELLE, f. borst-, chocoladekoekje, o.
mort,er, in. "-BLOCK, in.
MORSER, MORSEL, in.
morherblok. o. "-KEULE, f. stamper, m.
MORTEL, nr. mortel, niortelkulk, in.
MORTIFICIREN, va. vernietigen (eon verloren wissel).
a. tooMO
zu
SiAsh.
ic K, "-ARBEIT, f. ingelegd werk, o.
MORGENSEITE,

AlOsCHRE, f. moskee, v. * ...SCHUS, m. voy. BISAM.
Moses (DIE 5 BUCHER), n. pl. de vijf boeken Moses, v.
MOST, in. most, m. * -EN, * -ELN, va. et D. uitpersen

;

naur most rieken.
MOTION, t. beroeping, voordragl, motie, v. voorstel, o.
voorslaq, m. "...TIV, n. beweegreden, v. motief, o.
MosTRICH, In. mosterd, mostaard,
o.
MOTETTE, f. motet, kerkelijk zangstuk,
mottegat, o.
; ;g*.at*,-nN. FRASS,
MOTTF:, f. %/.ot,vomiij:,0
FRIISSIG,

MOTTO, n. motto, o. zinsprettk, V.
MuCKE, f. grit, kuur, kwade gewoonte,
MUCKS, f. mug, vlieg, V.

v.

m.
kikken, naken.
veinsaard, m. "...iscH, a. achterhoudend, geveinsd.
machen, vermoeiMaDE, a, vermoeid, traoede, afgemat werden, zich vermoeijen. "...DIGjen, moede maken;
KEIT, f. vermoeidheid, vermoeijenis, v.

MUCKEN, MUCKSEN, vn.

MUFF, In. mot, m.
opgeblazen gezigt, o.
MUFFELGBSICHT, n. dik
MUFFELN, vn. mompelen ; kieskuauwen.
MUFFEN, vn. blalfen ; pruilen. k-, MUFFEN, vn. muffen, muf ruiken. "...IG, a. pruilend.
MuFFIG, MiiFFEND, a. muf,
MUHE, f. moeite, v. ; - machen, moeite veroorzaken, be-

moeijelijken, lastig vallen ; sich - geben, sich
zich moeite geven, moeite doen. *-voLL, a. moeijelijk,
bezwaarlijk, met moeite.
MUHLARZT, "...BAUER, m. molenmaker, m. * ...BOTTICH,
motn. molensteenkuip, v. "...BURISCH,
lenaarsknecht, m,
M u RLE , f. molen, m.
MUHLBNBAU, in. molenwerk, o. kunst am miens to bouwen, v. "...ORDNUNG, f. reglement op het malen, o.
"...SPIEL, n. hinkbaan,v. * ...TWANG, m. dwangmolen, rn.
MOILGANG, m. 'gang van den molen, m. * ...KLAPPER, f.
molenonrust, v. "...RAD, n. molenrad, o. "...RUMFF,
".:.STEIN, m. molenm. molentrechter, tremel, m.
steen, m. "...WEHR, n. steenen beer, dam, m. "...WERK,
n. molenwerk, o.
MUnxtE, f. nicht ; moei, tante; kindermeid. v.
MUHS A M, a . it adv. moeijelijk,bezwarend, bezwaarlijk, =tzar,
ongemakkelijk, lastig; met moeite. "...SELIG, a. et adv.
moeijelijk, lastig, bezwaarlijk. -KEIT, f. moeite, moeijelijkheid, v.; teed, verdriet, o. * ...WALTUNG, f. moeite, v.
arbeid, m.
MULATTR, m. MULATTINN, f. mulat, m. mulattin, v,
MULDE, f. taktrog, bak, m. kom, v.
MULL, in. pain, a. rnul, v. moim,
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MUS.

MUN.
molenaar, tn, -ster, v.

MULM rn. mo/m. tn.
MULTIPLICIREN, va. vermenigvuldigen. *-, n. *...CATION,
f. vermenigritIrliging, v.
MULTON, Muurum. tn. molton (zekere stof), O.
MUMIE, f. mumie, v.
MUMME, f. ?row, v. dik
sterk brunswijksch bier, O.
MUMMEL, ttl. bullebak, m. ' - N, MimrMEN, MUMPELN, vn.
0 pelen ; kieskauuwen.
MUMMEBEI, f. monunerij, vermourning : snakerij, yeveinsdheid. v.
MUND ui. road, tn.; fig. opening, v. ; seinen - halten,
zwjgen, het geheim tewaren. " - ART, I. tongral, tn.
uitspraak, v. * - B5CEER. in. bakker van het hof, in.
" - B ■ CKEREI, f. hofbakkerij, v. " - BEDARF, In. mondbehoefien, v. mv.
3UNDEL, tn. et f. pupil, onmondige, rn. en V.
MiiNDF:241, vn. uitwateren (van eene wrier).
MliNDIG, a. mondig, ineerder jarig.
mondigheid,
meerderjarigheid. v.
MUNDFAUL, a. stilzwijgend. lei in het spreken.
f. scheurbuik, o.
m. post, v. "...GLAUI3E. tn.
huichelend geloof, u. "...GUT, n. mondbehoeften,
valsch
v. mv. x...noLz. n. heelkruid, 0.
MUNDIREN, va. de grosse eener akte maken, in het net
schriji en. '
MUNDKOCH, m. mondkok, m. "...KOCHE, f. vorstelijke
keuken, v. "...KnCHELCHEN, n. pl. borst-, chocoladekoekjes, O. mv. "...LEIM, ut. mondlijm, v.
MONDLicH, a. et adv. mondeling, mondelijk: bij monde.
MUNDLOCH, n. MnNDUNG, t. mond, in. opening, v. mondstuk (van blaasinstrumenten), o. "...PFROPFEN, In. (3)
prop, v. "...POMADE, f. lippenpomade, v. "...SCHENK,
ni. schenker (van eenen vorst), tn. "...STOCK, n. mondsink ; gebit, o. "...THEIL, m. runtsoen, o. portie, v.
MUNDUM, n. grosse eener akte, v. net afschrift, O.
MiINDUNG, f. monding, uitwatering, v. mond, in.
MUNDVOLL, m. mondvul, in. "...VOREATH. ill. mondvoorread. in. mondbehoeften, v. mv. "...wEEK, n. welbespraaktheid, v.
MUNGOwURZEL, f. (53) inrliaansch slangenkruid, o.
MUNITION, f. krijgsbehoeften, v. my. ammunitie, v.
1;UNITIONSEASTEN, * ...WAGEN, m. legerwagen, m.
MUNKELN, vn. mompelen.
MuNsTER, n. domkerk, kathedraal, hoofdkerk, v.
MUNTER, a. et adv. wakker, waakzaam ; fig. vrolijk, laslig, opgeruinid, vlug, levendi,f. "-KEIT, f. waakzaamheid ; fig. vrolijkheid, vlugheid, levendigheid, v.
n.
MnNZABDHUCK, in. afdruksel eener munt, o.
kamer der muntmeesteren, v. "...BEAMTE, m. amblenaar der moil, tn. "...BESCHREIBUNG, f. besehrijving
der nude gedenkpenningen, v. "...CABINET, n. penningen muntIcabinet, O. * ..DIRECTOR, tn. muntmeester, in.
MUNZE, f. munt, muntspecie, v. gemunt geld, o.; (53)
f. MiiNZHAUS, n. ...STATT, ...STiITTE,
munt, v.
f. munt, v. muntgebouw, o.
va. munten, verminten„ geld slaan. * - R, m. counter, muntgezel, em.
MUNZFEILE, f. zoet-, slotviji, v. "...FUSS, nt. muntstandaard, em. "...HAMMER, ilt. munthamer, tn. "...HERE,
heer die het regt ran munten bez,it, m. "...JUNGE,
nt. leer jongen in de mum, in. "...JUSTIBER, tn. weger
der muntstukken, tn. * ... KENNER, nt. muntkenner, beoefenaar der penningkunde, em. "...KNECHT, m. ?minf. after,
* ... KOSTEN, Pl. muntloon, 0.
val der man!, m. "...RUNDE, f. munt-, penningkunde,
v. "...MEISTER, m. mu,ntmeester, M. "...PLATTE,

plaatje bestemd em gemunt to warden,
o. *...pitEsso, f. muntpers, -schroef, v. "...FROBIBER,
m. geldtoetser, essuyeur, in. "...SCHLAG. m. muntslag,
m. "...SORTE, f. muntsoort, muntspecie, v. "...STEMPEL,
4GE, t'. muntschaal, v .*... WARm. muntste ',pet
DEIN. in. geldtoetser, m. "...WESEL 0. muntwezen, O.
"...ZEICHEN, n.
"...WISSENSCHAFT, f. muntkunde, v.
n. ,ountgereedschap, 0.
muntleek n, 0.
MERE, a. week. malsch fig. broos, breekbaar ; einen machen, iemand diep beleedigen, - vernederen. "...BIGKEIT, f. weekheid, zachtheid, nialschheid. v.
MINMELN, va. et n. ► ,0 npelen; broitimen. "...MELTHIER,
n. mar Hotje, n. bergrot, v.
MURREN, vn, morren, brovinen, knorren.
WiRRIsCH, a. knorrig, geinelijk, narrig, lastig.
.GUSCHEL. f. schelp, mossel. v. " - BANE. 1. inosselbank.v.
" - CABINET, n. " - SAMMLUNG, f. kabinet - , o. verzameling van schelpen, v. "-ERDE. f. sclzelpzand 0.
" - FANG, am. niaSsarangSt, v. "-KALE, in. schelpkalk,
m. * - LEFIRE, f. schelpkunde, v. " - SAND, n. schelpzand,
o. * - SCH ALE, mosselschelp, v. * - WERK, n. schelpwerk, o.
Muscus, in. muskus, m.
MUSE, v. zanggodin, maze, v.
MUSELMANN, ut. muzeliean, mahomedaan, m.
MUSENALMANACH, tn. muzenalmanak. rn. * ... SOHN, in
nz.fig. hoogeschool, v.
muzenzoon; tig. student, m.
MUSEUM, n. museum, 0.
MUSICIREN, vn. muziek maken. *...cus, in. beoefenaar
der toonkunst, muziekant, loonkunstenaar, in.
MUSIE, t'. muziek, toonkunst, v.; concert, 0. *-ALIsca.a.
et adv. muziekaal, toonkunstig. " - ANT, m. nzuziekant,
vioolspeler. m. "-MEISTER, tn. muziekmeester,
MUSIRTE BUCHSTABEN, f. pl. (10)gefigureerdeletters,v. mv.
MUSIVARBEIT, (MUSIvISCHE ARBEIT, MOSAIK), f. inge f. het schilderen in
m
lefoi zdaiwk.erk, mozatk, o.
MUSKATE, f. muskaat, v.
MUSK ATELLER, (MusKATwEINI,

delwijn, tn.

m. muskaatwijn, muskamuskadelappel, m. "-BIRNE,
f. muskadelpeer, v. *-TRAUBB, f.

" - APPEL, in.

(Mu.KATBIRNE),

muskadeldruif, v.
MUSK ATENBAITM, rn. muskaalboom, rn. "...BLUME, "...BLitTHE f. foelie, v. * ...NUSS, f. muskaatnoot, v.
MUSKEL, rn. (74) spier, v. * - IG, a. gespierd. * - LEHRE,

f. leer der spieren, v.
f. musket, vuurroer, o. * - NFEITER, n. rimsketvuur, 0. "...TIER, in. muslcctier, m. "...TON, m. donderbus, v.
Mcss, (Mus), n. moes, o. pap, v. *-, n. et m. noodzakef. ledige tijd,
lijkheid, verpligting, v. dwang, m.
m. ledigheid, v.
MussELIN, m. neteldoek, moesselien, 0.
gedwortgen
MiiSSEN, vn. et viinp. moeten, verpligt
genoodzaakt
MUSSICHT, MUSIC, a. et adv. pappig ; ale moes.
MussiG, a. et :id•. ledig, werkeloos; zonder werk. " - KEIT,
f. ledigheid, werkebosheid,v. lediggang, ui. " - GaNGER, m.
ledigganger, lediglooper, m.
MUSSIREN, vn. van firptren voorzien (speelkaarten).
. MUSTER, n. voorbeeld, model, patroon,o.; teekening,proef,
v. stool, monster; fig. z ,00rbeeld, origineel, o. * - BUCH,
n. * - KARTE, f. mnonsterboek, O. -kaart, V. " - HAFT, a.
et adv. voorbeeldig, navolgenswaardig ; voorbeeldelijk.
" - INSPECTOR, m. (68) offIcier die de troepen monstert,
m.
va. monsteren. monstering houden, in oorienvia. van figurer voorzien. * - ROLLE,
schouw nemen,
MUSEETE,

NAC.

NAO.
f. (68 en 426) tnonsterrol,v. " - SCHREIBER, m. monsteringrneester, in. * - sCHRIFTSTELLER, n,. klassiek schrijver, no.
MUSTEHUNG,
tnonstering, wapenschouwing, v. " - SFLATZ,

verzamelplaats der troepen, v.
n. (98) voorbeeld, o schets, v.
MUTEN, MUTERN, MUTTERN. n. het van schalen veranderen, ruijen (van kreeften). "...TER, m. ruikreeft, tn.
ni. moed, tn. dappetheid, v. hart, a.
MUTHIG. a. et adv. moedig, dapper; dapperlijk.
f. moed, m. stoutmoedigheid, veimetelheid, v.
111uTHLos, a. et adv. tnoedeloos, kleinnwedig, neerslagtig,
ontmoedigd; zonder moed. " - IGKEIT, f. moedelooshezd,
oedigheid, neerstagtigheid, v. gebrek aan moed, o.
MUTHMASSEN, va. vermoeden, gissen, vooronderstellen.
* ...mASsLICH, a. et adv. rermoedeljk, waarschijnlijk,
denkelijk ; bij gissinq. "...MASSLICHKEIT, f. waarschjnlijkheid, v. "...mAssuNG,f. vermoeden, o. gisoing, waarschjnlijkheid, onderstellinq, v. "...wiLLE, nr. moedwil,
m. moedwilligheid; ongebondenheid, losheid ; stoutheid,
baldadigheid (van kinderen), v.; guitenstreken, tn. mom,
"...wiLLIG, a. et adv. moedwillig, stout, buldadig, dar-.
uitgelaten; frauduleus, bedriegelijk ; mel moedwil,
met opzet, opzettelsjk. *-ERwEISE, adv. met moedwil,
opzettelijk, met opzet.
MUTTER, f. moeder; moer (van wijn) ; moer (van eene
schroeff, v.; droesem, yrond (van azijn ens.), nr.;
baarmoeder, v. *-ALLEIN, adv. nioederziel alleen. "-BESCHwERDE," - BESCHwERUNG,f. nioeclerkwaal,v. " - BRUDER, in. oom van moederszijde, m. " - BIENE, f. bzjenkoningin, v.
MiiTTERCHEN, n. moedertje, oud vrouwtje, besje, o.
MUTTERFLECKEN, III, moederviek, V. "...FLUBS, in. vioed

MUSTERWORT,

NABE, f. naaf, nave, v.
NABEL. ru. navel, n. "-BINDE, f. navelband, in. " - SCHNUR,
f. navelstreng, v. "-BRUCH, m. nuvelbreuk, v.
NABEyRING, in. ijzeren ring, - band, in.
NACARATFARBE, f. "...FARBIG, a. helderrood.

prep. na, naar, tot, op . naar, volgens. * -, adv. hinten -, na, achterna ; - hinten, naar achleren, achterallengskens, langzame•hand, 'Van liewaarts ; - and
voor en na, altijd. "-ACHTEN, va.
verlede; vor wie

MACH,

in acht nemen, opvolgen, nakomen. "-ACHTUNG, f. inachtnenzing, oprolging, nakominy, v. " - raFEN, va. naapen, nabootsen, namaken. * - AHMEN, va. narolgen, nawaken. * - AHMEND, a. nabootsend. " - AHMER, w. navoiger, n,. "-AHMERINN, f. navolyster, v. "-AHNILIcli,
a. navolgbaar. "-AHMUNG, f. navolying, v. "-ARTEN,
vn. geljken, warden.
NACHBAR, in. "-INN, f. buurman, m. buurvrouw, v.
"-Locx, a. et adv. naburig. *-SCHAFT, v. nabuurschap. nabjheid, v.
NACHBETEN, vn. nahidden; napraten. * ...BEZAHLEN, va.
bijbetaten; afbetaten.*...BILDEN, vs nateekenen,kopi ,ren.
* ...BILDuNG. f. "...BILD, n. kopij, v. afschrilt, albeeldsel, va. aanbrengen herstellen (een
verzuinz). ....DATIREN, va. de dayteekening to mat
stellen.
adv.
NACHDEM, conj. nadat, naar dat, naar mate.
daarna, daarop, verrolgens.
NACHDENKEN, vu. naclenken, overwegen, overdenken, pein-

v. "...FULLEN,
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moederlijke vreugde,
n. nzerrieveulen, o, * ...HALS, n,, hats

der baarmoeder, m.

"...FREUDE, f.

der baarmoeder, m. "...HARZ, n. soort van gom, v.
n. moederhart, a. moederlijke teederheid, v.
"...KALB, n. koekalf, o. "...KIRCHE, f. moederkerk. algemeene kerk, v. "...KORN, n. brand in het koren, tn.
verbrand koren, o. "...KUCHEN. tn. (74) nageboorte, o.
n. moederland, o.
n. ooi/am, a.
MCITTERLICH, a. et adv. moederlijic ; met moederlijke
teederheid ; als eene moeder.
MUTTERLIEBB, f. moederliefde, v. *...Los, a. moederloos.
"...MAL, n. moedervlek, v. "...miLcH, f. moedermelk, v.
"...MORD, '...meiRDER, no. moedermoord, -moorder. m.
* ...MUND, m. (74) mond van de baarn oeder, tn. "...NACKT,
a. nzoedernaakt. * ...PFENNIGE, no. pl. steekpennazg,
spaarpot, tn. "...pFERD, n. merrie, v. * ...scHAF, n.
ooi, v. "...SCHAFT, f. moederlijke staat, tn. moederschap,
o. "...SCHEIDE, f. (74) moederscheede, v. * ...SCHwEIN,
n. snug, zog, v. * ...SCHwESTER, f. moei -, tante van
moederszijde. v. "..StiHNCHEN, n. moeders kind, -coontje, o. "...SPRACHE, f. moedertaal, v. * ...THEIL, n.
moederljk erfdeel, o. * ...WITZ, no. natuurlijk verstand, o.
MiiTzE, f. 711nio, V,
MUTZEN, va. knotten, snoeijen.
MtiTzENmACHER,.m * - INN, f.mutsenmaker,m.-maakster,v.
MYRTHE, f. (53) tnyrre, v. ' - STEIN, vc1. spec,rj-steen,
MYRTE, f. mirte, v. * - KRANz, n. mirtekroon, v.
MYSTERIEN, f. pl. verborgenheden, geheimen ssen, v. my.
MYSTIKER, w, mystieker, in. "...TISCH, a. et adv. ver-

borgen, geheinizinnig.
MYTHE,
mythe, fabel, legends,
MYTHuLOG, in. fabelkundige,

saga,

Y.

zen, denken aan, overleggen. *-, n. nadenken, o. overweging, overdenking, overlegg ing, v. "...D EN K EN D. a. nadenkend, peinzend. "...DENKLICH, a. nadenkend, °reliveyzng verdienende. "...DRUCK, rn. tweede pe•sing, v. nadruk ; fig. klem, nadruk, in. kracht, v. "...DRUCKEN,
va. (een boek) nadrukken. "...DROCKEN, vn. ten tweeden
male driikken, - persen ; zijne kruchten in,pannen.
"...DRUCKER, tn. nudrukker, in. "...DR, CKLICH, a. et
adv. nadrukkelijk, krachlig, veelbeteekenend, streng,
met krucht, met nadruk. "....EIFER, w. * ...EIFERuNG,
f. naijver, m. "...EIFER ER, m. wederstrever, in. "...EIFF.RN, vn. najveren, wedifreren, nastreven. * ...EILEN,
va. naijlen, nuloopen, nazetten.
NAC H Et NAND ER, adv. na elkander, achtervolgens.
NACHEMFFINDEN, va. berouw hebben ; - yevoelen.
NAcHEN. m. auk, schuit, boot, v.
NACHERBE, En. tweede erfgenaam, m. * ...ERNTE, f. naoogst, w . nalezing, v. "...ERNTEN, va. nalezen. * ...ESSEN, n. nageregt, dessert, a. * ...FAHREN, vn. narijden,
nararen; achtervolgen.
vn. eene inijn hezoeken.
"...FLIEGEN. vn. navliegen. "...FOLGE, f. oprolg ng ; fig.
navolging, nabootsing, v. "...FOLGEN, vn. volgen, opvolgen; fig. navolgen, nabootsen. * ...FOLGER. m. opvolger, er/genaanz, tn. "...FORDERN, va. navorderen,
nog iets rorderen been helyeen men reeds ontvangen
heeft. *...FORDBRuNG, f. nageko to en vorde•ing. v.
"...FORScHEN, va. navorschen, onderzoeken. "...FORsCHUNG,

L navorsching, onderzoeking, v. onderzoek,

o.
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* ...YR AGE,

N.Q.C.
f. navraaq, v. onderzoek,

0. * ...PRAGEN,
* ...PtILLEN. va. op -, aan-

navruag onderzoek doen.
vullen. * ...GEBEN, va. et n. bijvoegen: toegeven, ,tvdken
losgaan, luslaten; einem -, toegeven, zich naar iemands
wit of verlangen schikken. * ...GEBEND, a. toegevend,
inschikkelijk. ....GEBOHREN, a. na 's waders dood geboren. "...GERUNG, f. loslating ; fig. toegevendheid, inschikkelijkheid. v. * ...GEBURT, f. nagehoorte. v. ". .GHFull!, n. gevoel, o. gevoelrgheid, v. * ...GEHEN, vn. nagaan. naloopen, achterna guars, volgen, achtervolgen;
iemand den voorrang geven win de lagerhund van
iemand gaun; fig. (zijne taken) nagaan, waarnemen.
* ...0 EH ENDS,
adv. naderhand, daarna. vervolgens.
1"...GEMACHT, a. et p. nagemaakt, nagebootst. * ...GESCHMACK, tn. nasmaak, on. *...GIEBIG, a. toegevend,
rekketjk. * ...GIEBIGK EIT, f. toegevendheid, rekkelijkheid, v. * ...GIESSEN, va. bdgieten,aanvullen • nagieten.
* ...GRAB, a. (53) etgroen, nagrus, o. *...GRUBELN, vn.
navorschen, uitpluizen. n. navorsching, uitpluizing,
v. * ...HALL, in. tveergalm, echo, m. * ..HALLEN, vn.
klinken. weergalmen. *...HUNGEN, vn. zich aan eene
zaak overgeven, zich op iets toeleggen; seinen Gedanken
-, den vrijen loop aan zijne gedachtengeven. * ...HELFEN, vn. helpen, bevorderen ; bijhelpen.
NACHHER, adv. naderhand, daarna, vervolgens.
NACHHERBST, M. naherfst, no. najaur, o. "...HERIG, a,
later, volgend. * ... HOLEN, va. hernemen inhalen. "...HUT,
f. * ...TRAB, m. achterhoede, v. * ...JAGEN, va. najagen,
vervolgen, nazetten. "...KLANG, m. naklank, weergalm,
weerklank, m.
-KUNGEN, vn. weergalmen, klinken.
"...KOMMEN, vn, nakomen, achteraan komen, volgen ;
einer Sache
iets nakomen, een bevel opvolgen.
"...KOMMEN, pl. -SCHAFT, f. nakomelingschap, v. afstammelingen, m. MV. * ..:KOMMLING, * ...KOMME, M.
nakomeling, afstammeling, m. * ...KOST, f. nageregt, O.
"...X.SNSTELN, va. kunstig nabootsen.
"...LALLEN, va.
nastamelen, nabaauwen.
* ...LASS, m. nalatenschap ;
verrnindering, v. afslag, m. ; kwijtschelding ; ophouding,
v. stilstand, m. verpoozing ; ophouding (van koorts), v.
"...LASSEN, va. laten, nalaten ; loslaten, vieren, laten
schieten ; aftrekken, afkorten (van den prijs) ; afstaan;
toegeven.
vn. losluten, losgaan, lossprin en ; fig. verminderen, ophouden; (126) een touw vieren.
a. et adv. nalatig, achteloos. -KEIT, f. nalatigheid,achteloosheid, v. "...LAUFEN, vn. naloopen. * ...LEBEN, vn.
fig. naleven, nakomen, zich kwijten van. * ...LEGEN, va.
bijvoegen, toevoegen. * ...LESE, f. nalezing, v. naoogst,
m. ; hijmegsel, O. ...LES EN, va. nalezen (korenaren enz.) ;
iets nalezen (in een boek). "...LESER, M. * ...LESERINN,
f. nalezer, m. naleester (van korenaren enz.), v. * ...LIEFER N, va. vol leveren,naleveren, geheelverzorgen. * ...M A C HEN, va. namaken, nahootsen, kopieren.
* ...MACHUNG,
f. nan, aoksel, o. nahootsing, v. * ...M ALEN, va. eene
schilderij naschilderen; fig. namaken.
ft ...MALIG, a.
later, volgend, naiolrend.
* ...MALS, adv. namaals,
daarna. vervolgens. "...111ESSEN, va.narneten,overmeten.
*...mITTAo, m. -SZEIT, I. namiddag, nanoen, m. * ...MITTnGIG, a. van den narniddag. * ...MITTAGS, adv. des natniddags, na den middag. "...RECHNEN, vn. narekenen,
overrekenen. *.. BEDE, f. slotrede, v. ; able
slechte
naam, m. kwaad gerucht, o. lastering, kwaadsprelard,
v. "...REDEN, va. nazeggen, napraten; einem iemands
stem nabootsen, napraten ; lasteren, kwaadspreken.
* ...REISE, f. vervolging, reis, nazetting, v. * ...R EISEN,
vn. nureizen, vervolgen. * ...REITEN, vn. narijden, to
paard vervolgen. * ...REUE, f. naberouw, o. * ...RICHT,

NAG.
narigt, berigt, o. tijding ; nieuwst;jding, v. gedrukt
berigt, O. * ...RICHTER, rn. scherpregler, beul, m.
* ...RICHTLICH, a. tot narigt. * ... RUCKEN, VD. (68) oprukken. * ... RUP, m. nagelalen naum, tn. * ... RUPEN, Va.
naroepen. * — RUHM, N. roem, groote naam,m.beroeq dheid, vermaardheid, eer, v. "...R(iintEr va. tot lof
spreken. * ... SAGEN, va. nazeggen, napraten; einem
etwas
iets van iemand zeggen * — SATZ, m. laatste
stelling eener redo, v. slot, o. '...SCHICKEN, va. nozenden. * ... SCHIESSEN, va. bijpassen natellen, bijvoegen. -, vn. navallen ; naschieten. "...SCHIESSEN, n.
*...SCHUSS, m. naschot, o. ; bijpassing, hijbetaling, v.
f.

* ...SCHLAG,

M.

(109)

8/0/t200t,

V.

* ...SCHLAG EN, Va.

naslaan (munt); opzoeken (in een book) ; raadplegen,
naslaan (een boek). * ... SCHLEICHEN, vn. nasluipen.
"...SCHLEPPEN, va. naslepen. "..SCHIASSEL, M. val* ...SC NOSS, m.
ache sleutel; slatopsteker, looper, m.
nahetaling, hdgevoegde schatting, v. * ...SCHREIBEN, va.
naschriiven, afschrdven, kopiSren ; onder dictamen
schrijven. * ... SCHRIFT, f. naschrift, o. apostille, v. bijvoegsel, O. "...SCHUSS, m. herhaulde bet ding, biPetaling, v. "...SCR WA RZEN, va. naar het zwarte naar
het donkere trekken. * ... SEHEN, va. et n. nazien. nastaren ; nazien, onderzoeken ; einem etwas
inschikkelijk voor iemand zijn; toegeven.
n. overziening ;
fig. inschikkelijkheid, v. '...SETZEN, va. achlerstellen,
geringschatten, verlagen, minachten; einem -, iemand
vervolgen. "...SETZUNG, f. minachting, geringschatting,
vervorging, v. * ... SICHT, f. oogluiking, toegevendheid,
inschikkeldkheid, v.; uitstel, respijl, O. "...SICHTIG, a.
et adv. oogluikend, toegevend. "...SINNEN, vs. nadenken, overdenken.
n. nadenken, o. overdenking, v.
*...sommEa, m. nazomer, tn.
vn. onderzoeken, uitvorschen. '...SPIEL, n. (108) nastuk, nastukje, O. * ...SPOTTEN, vn. einem -, iemand bespo tten, - naapen. * ... SPRECHEN, vn. nazeggen, napraten,
herhalen.
vn. nasporen, opsporen, onderzoeken. * ... SPURUNG, f. nasporinq, onderzoek, o.
NaCHST, adv. - daran, zunachst, naast,digt hij. *-, prep.
naast,na. "-DEM, adv. onmiddellijk daarna. "-E, a. de-,
het nsaste. -, no. naaste, evenmensch, evennaaste, m.
"-ENS, adv. eerstdaags, weldra, eerlang, binnen kort.
NACHSTEHEN, vn, overbldven, volgen ; fig. onderdoen.
* ...STEHEND, a. ondervotgend, navolgend. * ... STELLEN,
va. nustellen ; achterzetten (eene klok).
vn. netten
strikken spannen, belagen, lagen leggen. "...ST ELLUNG, f. uitstel, o. ; belaging, bespted(nq, v. strik,
M.
* ...STEUER, f. opcenten, v. 111V. * ...STOPPELN, vn. nalezen, korenaren zoeken. "...STREBEN, vn. streven
haken naar, sterk hegeeren. "...STE EBUNG, f. streving,
navolging, v. * ... SUCHEN, va. nasporen, nuzoeken, onderzoeken. * .. SUCHUNG, f. opsporing, onderzoeking, v.
onderzoek, o.
NACHT, nacht, m.; bei -, des -s, in der -, 's nachts,
des nachts, in den nacht. bij nacht ; zu - essen, avondmalen. "-ANKER, M. (126) nachtanker, o. '-ARBEIT,
f. nachtwerk, o. nachtstudien, v. mv. * -ARBEITER, on.
nachtwerker, putruimer, M. *-BECKEN, * -GESCHIRR,
n. kamerpot, waterpot, tn. * -BESUCH, 11. nachtelijk bezoek, o. * - EN, vamp. nacht zijn, - worden. * - ESSEN,
n. avondmaaltdd, no. avondmaal, o. "-RULE, f. nachtuil, in. * - FALTER, *-voGEL, m. nachtvliiteler, m. kapel, v. * -FROST, no. nachtvorst, V. *-GaNGER, M.
nachtwandelaar, m. "-GLEICHE, f. nachleveniny, v.
* -HAuBE, f. nachtmuts, v.
NACHTIIEIL, m. "-IGKEIT, f. nadeel, o. schade, v. ver-

NAG.
lies, o. *-IG, a. et adv. nadeelig, schadelijk ; ten nadeele, ten koste.
NACHTHEMD, n. nachthemd, o. *...HERBERGE, L nachtherberg, v. nachtverblijf, o. ; slaapstee, v.
NACHTHUN, va. namuken, nabootsen, nadoen.
NACHTIGALL, f. nachtegaal,
NACHTISCH, ru. nageregt, dessert, O.
NACHTKLEID, n. nachtgewaad, o. "...LAGER, n. slaapplaats,
v. nachtkwartier, nachtverblijf, o. "...LAMPE, f. nachtlamp, v.
NnCHTLICH, a. et adv. nachtelijk ; bij nacht, des nachts.
NACHTLICHT, n. nuchtlicht, o. -kuars, v. "...MAHL, o.
nacht-, avondmual, o. "...MaNNCHEN, n. nachtduirel,
m. -nierrie, v. "...METTE, f. vroegmetten,v.mv.
f. nacht-, avondnzuziek, serenade. v. *...mitrzE,
f. nachtmuts, v. "...QUARTIER,n. nachtkwartier, nachtleger, o.
NACHTRAB, m. (68) achterhoede, v. "...TAACHTEN, va.
nasnellen.
NACHTRAG, m. bijbetaling, v.; bUroegsel, o. bijlage, v.
"...TRAGEN, va. nadragen, achterna dragen ; fig. bijbe•talen ; eenen wrok toedragen. n. "...TR_AGUNG, f.
wrok, haat, in. verbittering, v. "...TRETEN, vn. volgcn.
NACHTRIEGEL, tn. schoot ,m. tong van eel, slot, v. "...It uNDE,
f. rondo- (wacht), f. "...SCHATTEN, m.(53) nachtschadetw,
nachtbraker,w.
f. nachtbruken, o. "...SITZEN, n. nachtstudien, v. mv.
*...sTuHL, in. stilLije, o. k ...STUNDE, f. IlaChielijk
o. "...TISCH, m nacht - , kaptafel, v. "...TOPF, nt. waterpot,
"...wACHE, f. nachlwacht, v. * ...WRCHTEB,
nachlwacht, -waker, ni. *...wANats, m. borstroAje,
0. ''...wANDERER,
in. nacht-, staapitzndelaar,
"...WE1BCHEN, n. spooksel, nachtirouwtje, o.
f. nachajd, ni. ; bei
bij nacht. "...ZEUG, n. nachtgewaad, O.
- stellen, 's nachts strikken spannen.
NACHWtIGEN,
va. nawegen. * ... WEHE, f.
"...wEHEN, f. pl. napijn, v. naweeen, v. Inv.; fig. nowee, v. anberouw, o. "...wEISEN, va. aanzvijzen, heenwijzen, verwUzen. verwU.ing, orerze,jzing,
v. "...WEISUNGSZEICHEN, n. (10) aanwijz,ingsteeken, n.
* ...wELT, f. nakometingschap,, nawereld, v. nagesltzcht,
o. T .-WINTER, in. nazvinter, ni. '...wucHs, in. nieuw
hoot, o. ; fig. jeugd, v. kroost, o. "...wiINSCHEN,va. met
zijne wenschen vergezellen. "...ZAHLEN, va. het achterstallige Getalen. "...ZUHLEN, va. natellen, orertellen.
* ...ZECIIE, f. nagelag, overgelag, o. * ...ZEICHNEN, va.
nateekenen. "...zEICHNUNG, f. nateekening; Aop;j, v.
* ...ZIEHEN, va. nuar zich toe trekken, medeslepen ; fig.
oproeden, onderhouden, opbrengen. "...ZINS, m. buitengewone cijns, in. "...zUG, in. achterhoede, v.
NACKEN, n1. nek, tn.
NACKT, (NACK END, NACKIG), a..et adv. naakt, bloot, kaal.
* -E, n. (9'2) het naakte; naakt model, o.
f.
naaktheid, v.
NAGEL, f. naald, speld, v. * - BiiCHSE, f. naaldenkoker, rn.
"-GELD, n. speldegeld,o. *-HALTER, m. naalde-, speldekussen, 0. "-HOLZ, n. dennenhout, o. * - KISSEN, n.
spelde-, naaldekussen, 0. "-KNOPF, "-KOPF, ni. speldeknop, m. *-N, va. met de naald omgaan. * - iiHE, n. oog
van eene naald, o. " - STICH, m. uaaldesteek, steek,
speldeprik, in.
NADLER, tn. nualdenzraker, speldenmaker, m. * - WAARE,
f. ijzer
metaalkramerij, v.
NAGEL, m. spijker,
; pin, v. ; nagel, m.
" - BLUME, f.
nage lhloem, v. anjelier, m. " - BOHR ER, rn. spijkerboor, v.
NaGELc.H.EN, spijkerlje,o.
n. kruidnagel,

NAR.
NAGELEISEN,
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n. mai -, v. vorm tot het makes der spij-

kerkoppen, m. "...FEST, a. nagelvast. *...GBSCaWalt; n.
(36) fijt, vijt, v. "...KOPF, in. spijkerkop, m. *...KRAK,
"...HANDEL, m. spijkerwinkel, m.
NAGELN, va. spUkeren.
NAGELNEU, a. nagelnieuw. * ...PROBE, f. laatste droppel
wijn op den nagel, m. " ...SCHMIED, M. spijkermaker,
nagelsmid, in. * ...SCHMIEDE, f. spijkermakerij, nagetsmederij, v. "...ZIEHER, M. spijkertang, nijptang, v.
* ...ZWANG, m. dwangnagel, m.
NAGEN, va. et n. knayen, knaauwen, kluiven. * - D, a.
knagend.
NAHE, a. et alv. digt, digt bij, nab; j ; na ; einem etwas
- legen, aan iemand te kennen geven; iemand tarten,
- Barren; einem zu - treten, iemand in zijae eer fasten, beleedioen.
NO HE, f. nabijheid,nabnurschap, v. omtrelc, m.
N AH EN, vn. sicri
vrf. naderen, aunnaderen.
va. naaijen.
NaHER, a. et adv. nader; naderbij; -en UmstInde, bijzonderheden (eener zaak), v. me. *--KAuF, m. * - RECHT,
n. regt van benaderiny, - van naasting, o. " - KaUFEB,
m. (lie het regt van naasting heeft. va. SICH
naderen, genaken, naderbij komen.
n. NAILERUNG, f. nadering, genaking ; raining, v.
NaHK.ISSEN,
n. naaikussen, - doosje,o. "...LADE,
f. naailade, v. "...MADCHEN, n. naaimeisje. o. naaister,
v. "...NADEL, f. naald, naainaald, v. "...RAHMEN, m.
naai-, borduurraanz, o.
NdHREN, va. voeden, onderhouden. SICH
vrf. zich, voeden, leven. * -D, NAHRHAFT, a. voedend, voedzaam;
fig. 7,00rd,..elig.
NA HRHA FTIG KEIT, f.

voedzaantheid, v.

m. naairing, kleermakers vingerhoed, rn.
N1HRLICH, a. et adv. bekrompen, zuinig zuiniglijk.
N A H RLOS, a. onvoedzaam ; fig. ondankbaar, onvruchtbaar.
NAHRUNG. f. voeding, v. voedsel, u. kost, m.; beroep,
ambochl, o.; nering, v. handel, m. ; nering, kalandizie,
v. " - SMITTEL, n. voedsel, leven,middel, middel tot ond erhoud, o. " - SSAFT, tn. (74) voedend sap, chijl, maagsap, o. '-SSORGE, f. zorg voor het levensonderhoud, v.
" - SSTELTER, f. belasting op levensmiddelen, v.; patentregt, o.
NiiHSCHULE, f. naaischool, v. "...SEIDE, f. "naaizijde, v.
NA HT,
naad,
N5HTEREI, f. inactijerij, v. het naaijen. " ...TERINN, f.
naaister, f.
N5HZEUG, n. naaigereedschap, o.
N AmE. in. nuano, titel ; fig. naam, roem, m.
NAMENBCCH, n. naamregister, o. naamlijst, v. "...GEDicHT, n. naamgedicht, o.
a. naamloos ; fig.

onuitsprekelijk, naanzloos, nameloos.
NAMENSFEST, n. "...TAG, m. naamfeest, o. -dag, m.
"...REGISTER, * ...vERzEICHNISS, n. naamregister, o.

- 1;jst, v.

*...zuG, m. naamcijfer, o. trek van naamletters, m,

NAMENTLICH, adv. bij name, met name, uitdrukkelijk.
NAMHAFT, a. et adv. noenzenswaarzlig, aanmerkelijk, be-

&awl ; - machen, noemen.
zelfde,
hetzelfde. " , adv. namelijk, te welen.
NANKING, in. nankin, o.
NAFF, m. nap, m. kom, diepe schaal, v.; Napfchen, koMmetje, scholeltje, bakje, schaallje, napje, o. * - VOLL, m.
komeol, v.
NiLRBelizzl, n, klein likteeken, o.
t3
NiiMLICH, " - E, a.
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NEP.

NAT.

NABRB f. likteeken.o. nand. m. ; nerf (ran leder). v.*-N,
va." korrelen maken (op leder). - , vn.
vrf. ge-

?Anew toeproeijen.
wonden) : !current).
NARDI!, f. NARDEN.

a. genezend, toegeuroeid (run
m.

(53).nardtts, m.

NARKOTkCH. a. (22) narkototch, slaaprerwekkend.
NAPE. m. dwaas. gek, oar. zotskap: poisenmaker:

aittttelonze, m.; N - rrehen. kleine grappettmaker, schalk, w.
* -EN, ,a. roar den gek (louden, hespo'len.
NABRENDORTOR, in. kwakzalrer, tu. * ... FALLE, f. rala. mat. gek,
sink. in. fopperij, v. '...HAFT,
dol. *...HAus, n. dolhois. gekkenhois, o. * ... KAPFB,
zolskap. v. !*...Roi.BR. f. stakpaardje, 0. * ,..FOSSE, f.
* —STREICH, nl. nar•en pots. zotheid,gekheid,v.*...POS•
SRN, f. pl. heozelingen. v. mv .
NARRHEIT, f. zatheid gek heid, dwaasheid, v.
NfiBRINN, f. zottin, gekkin. v.
NABRIBEN, va. den gek spelen, boerten, schertsen.

et adv. gek, zot, dwaas, mat, koddig, zonderling; dwasclijk.
f. ,53) yards, V.
NASCHEN, vn. snoepen.
f.
NUSCHER. ni. *-INN, f. snoep:r, m, snoepster,
NASCHWERK, n. snoeperij. f.; lekkernjen. v. my .
NASCHHAET. NrISCHIG. a. lekker, snoepachtig. * - 1OKEIT,
NASCHIGKEIT. f. snoeperij, v. snoeplust, in.
NASE, f. netts, ni.; alit einer large
abtiehen, er met
een langen news afkomen.
NUELN, va. door den news spreken.
NAsENBAND, "...RIEM EN. at. neusriem (eens paards), m.
n. (74) neusbeen. 0. * ... 1sIXTEN, n. neusbloeding. v. * ... BUCHSTARE. at. neustetter. v. 1`...EisEri, n.
neannper. ni . * ... GERUCH, tn. stinkende netts, tn. * ...GEseI1wL11,n. stinkendneosgeswel. u. pot ppu s in. •
f. ,74) neat/wile. v. * ... KM)RPEI.. ut. (74) neak•aokbeen. a. *.. LAUT. n. neaklank, ni. *...Lord, n. ,74)
neusgat. a. *...RING. tn. neusring. in. "-JUMPY EN, 1,1.
nensophalen, spottend getach, u. *..
*...Kupt.E.
f. top van den neas. in. *...sTCRER. tn. kn .!, - , slag (p
den news. at. * ... TRoPFEN,
drotpel clan den near,
NASEWEIs. a. et adv. neatens, wjxneuzig, traanwijs,
lauldunk•nd. tn. wijsneus, waanwijze, nt. *- H EIT,
f. wijxneuzigheid. waantenxheid. loatdunkendheid, v.
NaRRIsCH. a.

NARnSSE,

NASHOBN, a. neushooindier, a. rhinoceros

at.

fig. heschoiden; eh, - er 13rtider,
een drinhelrner, zniplap. *-, at. rocht, a. vloelsrof, v.
Nriss.n. f. ratheid. vochtigheid, nattilleal. v. *-EN, * - LN,
vn. not znn sweeten.
n. lekking, druiping, v.
Nbssi,tra.. a. natachtig. vochlig.
NATION. f. natie, v. calk, a.
NATIONAL. a. et adv. nalionaal. * - CHARARTER, m. nationaut karokter, vollskarakter, u. *-sToLz, at. nationate hooginoed, at. *-VERSAMIILUNO, f. nationa:e verNAsS,

a. nal, rochtig

gadering, v.
NATIVITiiT, f. horoskoop, 0.;

einem die

-

stellen, iemands

horoskotp trekken.
NATBUM, n. (90) natuur/jk tooriZont, 0.
NATTER, f. adder, slang, V. * -FLUXE,

f. (53) melk-

Nom, v.
NATUR, f. natunr; inharst, v. crawl, m.
voortbrengselen van den grand, o.
NATURALIEN, f. pl
inv.; nuturaten. zeld,aainheden, v. Inv. * - CABINET,o.
kah:net van natuarlijke historie, u.
f, czanneNATURALISIBEN, va. nontraliseren.

ining•als inhoorl:ng. natitrufisaCe, v.
NATURBEGEBENHEIT,

f. natuurrerschnnsel, 0.

NATURELL, n geaardheid. v. anal. m.
NATCRFORsCHER, ni. noturtrhandige,

M.

* ...f;ABE.

f.

f. izataurlijke
!lure der natuitr. v.
historie. v. * ...GESETZ. a. natuorwet. v *.. KRAFT, f.
nulitarkracht. v. * ...KUNDE, * ...KENNTNISS, f. minor* ...KUNDIGE. nI. naliturk ► nder kennis der natuue, v.
kundige. u1. * ...LEHRE, f. natuurleer, natourkunde.v.
ongeNATiiRLICH, a. et adv. naluurlijk. natiturkuntlig;
f. nakunsteld, met juistheid. met waarkeid. *-KELT,
tuorlijkheid, ongekunsteldheid. v.
NATuRRECHT, H. natunrregt,natiturlijk regt.o. * ...R

u. * ...RELIGION, f. nan. rijk net natuur, natuurrijk,
tourtnke godsdienst, v. `...SCENE, f. notuortooneel, o.
'...SPIEL, n. speling der manor, v. "...TRIER. in. notuordrift,v. "...WISSENsCHAFT.f. natuurkunde.physica,v.
NEBEL, in. nerel, mist, 111.; fig. milk v. ; (126) swore
* -IG, a. nerelachtig. * -KAPPE,
mist opzee, in.
f. kaproen, reiskap, v. * -N, day. nevelen, ?nisten.
NEBEN, prep. noose, nevens. *- AN, adv. naast aan, digt
hij. * -ABSICHT, r. hijoogmerk. o. neveeedoeling, v.
k-AasErr, f. bijwerk, a. * --%UaGABs, I. buitengewone
uityare. v. * - BHUDER, a,. mt ,debroeder, to. * - BUHLEB.,

* - BUHLmedevrijer, inederninnaur, inetledinger, at.
EREI. f. minnestrijd, nr. ijeerzucht. v. * -BuHLERINN,

m.

f. medentinnares v. *-EiNKuNFTE, f. pl. hjeatteljes, buitenkansies, emolumenten, a. inv. '-EOBE, m. medeerfyenawn, tn. * - ESsEN, n. tasschengeregt, o.* - FORsT,
m. afyezonderd Nub, u. " - G 550 r, al. pl. fig. heinto lijke
kwade praktijken, v. mv. *- tIASSE. f. zijstraat,
v. *-GEttraTDE, n. eleuyel van een geho tie, in. nerengeb ow, aamirenzen ,l gehouw. u. *-GERICHT. a. litsschengereqt.u. *-CiEseifiFT,n. hijzaak,

v. * - OEsCHNIACK,111.

vreemde smaak. in. * -GESEi.I., in. medgezel, ka ,neraud,
rr akker, u,. * -GENVINN, .-0EwtNNST.111.biritenkamje,o.
* -HANDLCNO, f. tusschenverhaal u. "-HAUs. n. helenadv. nua,t, wrens; lig.
dend twig. a. " - HER,
in het roorbijgaan. * - HOF, ,, ► . (11) hinnenplaats, v.
aangrenzende boner, v.
'-x AataIElt, f. bdendende
ziji.elingsche
* -KIND, n. onecht kind. 0.
colla erase ljn. v. * -11AriD. f. tweede acid v. %MINN,
-MENsCH,
111. eren*
111.
minnaar,
nerenman; fig.
mei:sett. nuaste. al. *-1.1IrTEr„ n. lukimend oliddel, o.
' - moND, hij , aon, v. * -1•FEILF.R. la. (13)
post. stj/. 111. * -RECHNUNG, 1. bjnero ,gde rekening, V.
* - BOLLE, f. (108)
*-SACIIE f. hijzaak onverschillige omstandigheid, v.
k - SATZ, nl. h jko ,rende
tweede stetting, lasschensteiling. v. * - SC111.1t5sE1„ II.
valxche stettlel, !wiper, ta. ' - sciross, * - scailssLIN0, tn.
(5:3) triple scheat, in. loot, sproit, v. *-sONNP.,
Son, v. * --STRASSE,
dwarsstractt, v. ' - wrynE,
f. *-zniat F:11, n. aangrenzende
belendende homer, v.
zijdeur, v.
* - STUNI,E, f. sn;pyerttur,
a. * - TiraR,
bjkomende
1 ► 1.
*-Tiscii. tn. z;jtafel, v. A-1.311sTAND,
o,s/artigheid. v. * - UNKOSTEN. Jrl. onge/den, 0. tay•
hijoorzaak, toerallige tweede oorzaak,
* - URSACHE,
v. "-vORmt.IND. 111. toeziende ?wog& in. ' - vOR.Ta
n. middellijk •aordeel, u. *-w Ervin. bijtvg, a weg, tn.
* •-WERK. a. bjwerk, o. * --wORT, n. (98) bijitmord, 0.
* -ZIMMER. n. nerenvertrek,u. * -2.WECK, in. bijoog,nerk,
o. * -ZWEIG. la. zipak,
NEBs-r. prep. benevens, met.
NECKEN. va. tergen. kwellen.

* ...ER, m. plager, kweller,
-EI. f. terging, kwelting, plogerj. v. *....isoH, a. et
adv. boertig, koddig; op eerie koddige wij:e.
zosters zonn, in. *-:113ENEI F E, at. neer, hroeders
GiLiNSTICiL2W, I. be9unstiging der nabestaanden, v.

stelen,wegne nen, roova. ne en, ge jpen
yen ; (linkmen, aanne , en. "...ER, in. -INN, 1. ne•er,
Meijer the voJrnemens is re trouwen, us. , veijster, v.
NEHMLICII, a. buy. Nionactr.
NE1D, at.
u fganst, wangunst, v. * - ER, In. nifiligaard,
bemper,
*-EittNN, 1. oenj isles, v. 5 - IsC11 a. et
adv. n jrlig. urgunstig, wunganstig ; iLet net.
nijdnagel wan ringers, in.
NEIGE, I. oreeschot, u. rest, v. bezinksel,
a. ; «Pawing,
va. neigen, bukken, bni / en.
neiging, hellrng, v
SIC11 vrt.. neigen. butgen. bukken; sic!' vur eideal
cene bbsiging vow. ic „and n.aken: Melt how Fade
ne,g.ny,
vervalle ► , len einde !oven. 5 ...tiUNO,
overhellmg ; neiging, yeneyenheul, v. trek, lust,
sin. in. geneigdhe;(1. v.
NELGNADEL, f. n.agneetawald, v.
NEIN, adv. nee•. *-, U. «falljzing, ontkenniny, v. ontkennend antwoord, u.
NELKE, t nugelbbew, v. anjelier, anfer; kruidnagel, in.
NELKENBEET, 11. anjaiersbed, - pJa•k„ u. "...BRAUN, a.
kritidnagelkle,irig. *.. 11L, u. nagetolie, v. '...SENKER,
alzeiset van ecnen anjelier, u. *...srocx, ii. anjetiers' rn k.
NENNBAR, a. noemluzar, sit to spreken.
NENNEN, Va. noemen, benoeinen, eenen nano ., geven.
NENNER,
noeiner,
(84) noether; (9) e,rste
weeke•,
NENNUNG, 1. noeroing, nawngeving, v.
NENNwORT, II. (98) nun : wooed, u.
NERV, Iu. NERVE, 1. (74) zeisuw, spanader, pees, spier, v.
NERVENEAU,
zamenstel der zenuwen, a. '...FIEBER,
n. zenuwkoo•ts, v. "...o.EisT, fu. (74) vloeistof der zenuwen, v. "...KNOTEN, w. (74) zenuw-, peesknoop,
* ...KRANKILEIT, t. zenuieziekte, v.
"...LEHRB, 1. leer
der zenutven, v. *...SAFT,
zenuivsup, a. * ... SCHWACH,
a. zwak tan zenuwen. "...sT.RKEND, a. zenuwverster.
kend.
zenutvgestel, 0.
NEuvto, a. z2liuwachlig, gesp:erd.
NESSEL, f. (53) netel, beandnetel, V. 5 -BRAND, m. sleek
door brandnetels, In. , FIRBER, n. *-suctrr, v. netelkoorts, v. * - GARN, n. guren uit brundnetels gel.aakt,
o. *-TUCH, n. nelelitoek, u.
NEST, n. 'tea; tig. bed, ellendig hok, kot, nest, krot,
0.;
losse eels r,ussu, v.
n. nestei, o.
NEsTEL, 1. nestel, nestelrieoi, veler, tn. 5 -BESCIILtiGER,
m. die de nestels beslaut.
'-LOCH, n. nestel-, vetergat. o. * - N, va. rijgen, met een voter toebinden.
* - 8riFT, m. beslag -,o. sti ft (van een veter), v. * - wuktm,
m. lintworm,
NESTK::CHEN, 5 ...Iti1CHLEIN, * ...B5CKCII EN, n. nestkuiken,o.
NESTLER, tn. nestelbaker, tn. * ...LING, in. nestvogel,
NErr, a. et adv. net , zuiver, zindeljk, netjes.
a -IGKEIT, 1. netheid, zuiverhe:d, zindelijkheid, [raniheid, v.
NErro,' adv. (34) net, zmiver, rein, under just of baal,
netto.
NETA, n. net , vogelnet, vischnet, o. strik, m.; (101) net, o.
* -13ECIIER. UI.
5 -SCIIiiSSEL, f. bakje met seater (bij
het opinnewiel), O. " - BRUCII, in. (36) netbreuk, v.
NETZEN, va. nut maken, bevoAtigen, besprengen. *-, vn.
sweeten, lekken.
NETzFORMIO, a. netvormig.
* ...HAUT, f. netvlies, e.
* .-STRICKER, in. nelten-breijer,
us. *...WORST, f. toebereid dun schijfje kulfsvleesch,o.
NE1IXIEN,

179

NIC.

NET.
NECIER, m. *-INN, f. nerr, moor, m. negerin, moorin, v.
NEfiditEN, vu. otakertneri, tok:hea2a.

NED% a. n'enw, versa;

lig. ongeoejend, onbadreven. *-,

adv. op mead );
op aceolV,

kortelinv; Van -.10, UUR$
e -AUFtidLEtir,

a. hilrar.i.a.

nt,uwbakken. versed& ; ug. nieuwbakkaz
(adeti. -liEu.sHur.E, ut. nieuxbekeerde, pr ►seliet,
" LAND, a. meal° bs_ploegti laud, U.
nteawheid, nteuahgheal, v. liseuwa, u.
NEL•E,
NE.t1EttUINUS. a1V.
nie.(w oul.Jugt. ...L/C11. adv. ont3s, sJdert kart. Pas, ko•tebnis, dozer dagen.
NEUERUNU, 1. nieuw,gue d, verlieuwing, v. "-ssUcHT, f.
Za.lit tut ateduniplecleit, v. 4 - aSaCarIG, a. uteuilnyhe(lea be ,:inneade.
N uu
uk
r .::::elioit
a util. , a. Ftsgeboren. 5 ...GEAC,
M II11 a. nieuw,
* - BAGKEN. a.

1. nieuu•grerighe;d, v. ` - is, a. et adv.
nieuut,,gier,ge,
' - 1G1;,
I. nieuw,gneal, nieuwheed, v. nienws, 0.
v.
1. ace.aiod, u. miettiViteal. ta e
aeaCFiElrlt, a. n:euivjuarsNEU.IAtitt, 11. tatetitUptar, U.
0WUNsCif,
uvmi,
to.
nieuw.,auesday,
All.
giP, v. ' NEUW.Ett, ' - D13.
NEUtEir,

ittertiVjaarsiVatsea,
NEUL ► Gli, a. et adv. lautst
NE11E11461, at. nieaWitioy,
NEUX101/ISCH, a. it tide.

; korielings, ontangs.

nieuwmodisch, nieuwerwetsch.
nieuwe (imam, v.
f. lumprei, V. *-E, f. * -Ett, m.
►1, :!/en, v. negende,
"-ERLEI, a. et adv. negendcrlei.
5 -FACH, 5 -tetiLlai, a. et ...iv. negenvoudiy ;
144yea•otsui.
R1,1, a. itegaija•ig. A - X AL, adv. negeasnaul.
*-•tiutu. a. run negen (lagen.
NEON rE, a. cle-,421 negende.
In. de negende day der
insane!, in. * Th u. negende deel, U. '-NS, adv. ten negende.
NEON IHEILIG, a. utt negen deelen bestaunde.
'...MJNI), In.

NEUN,

a. 11.iydrt.

ill. Kt .:Walk, to.
NEU.NGEHN, a. negentien. 5 -re, a. de -, het negentiende.
NEUNAlii, a. negeatig. "- ER, m. * -ERIN a, 1. negentiger,
negentigjartge ironic, v. ' - ER, u1. trek van negentig oojela tin last piketspeti, In. ' - .131IRIG, a. neyentigju•ig. ',STE, a. de -, het negentigste.
NECSCIIRELBUNO, 1. nieuwe ((thjze run) spelling, v.
NuuritAL, a. onaijaig. '-trzlr, I. on; pligheid, v.
NEUVRUX, n. (06) onzijclig geslacht, u.
NECZEHENV, u1. ee•ste tcenden, u. Inv.
NEXUS, in. zumenhung, at. verbunct, u. betrekking, v.
MOH r,
bloem van sink, v.
NicHr, adv. met; - ►niche als, niet meer dan; ganz nod
gar - , durehaus
volsirekt hoegenaamd niet.
' - AcuruNu,
minachting, geringachting, versinading,
vermhting, v. 5 -LEFOLGUNO,
nee( opoulginj, macsting, v. verzuim, u.
it. niet uunwezig zijn, o.
S -BLILDUNG, 1. onverdraagzaaniheid, v.
NICIIrE, 1. nicht, (broeders of zuslers (luckier), v.
NICHTERKENNUNG, f. niet-erkenntng, loxliening, v.
UNG, f. verzuing voor den regter to versch jnen, u. niet-verschijning, v.
Nicfirses, a. nietig. ijdet, van Beene waarde.
f.
nietigheid, nietswaardigheid, niet geldigheid, v.
NICHTS, peso. Mos ; zu - werden, to niet gauss. * -DESTowENiGER, adv. desniette ►► in, desniettegenstaande.
NICHTS, n. met, o. * - BEDEur.END, a. nietsbeteekenend,
*-17.iTz1G, a. onnut, onnuttig, nietswuurdig. 5 -NuTAIGKEIT, 1. onnuttighid, natteloosheid,
nrelswaardigheid, v. ' - THUEREL,
ledig Jung, ul. werkeloosheid, v. het ledigloopen. "-woRnlii, a. nietswaarsleeht, onwaardag. "-WaRDLGKEIT, 1. niettvaardigheid, onwuctrdigheid, onwaarde, v.
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NICHTVOLLZ/EHUNG, f. nietvolbrenging; onuilvoerlijkheid, V.
NICK, M. (NICKEN, n.) knik, m. hoofdknikken, o. ; nek,

vn. knikken, met het hoofdwenken; knikkebollen.

NIE, NIEMALS, adv. nooit, nimmer.
NIEDEN, adv. hier beneden; fig. hier op aarde.
NIEDER, a. et adv. laag, nederig ; geringer ; neder, naar
beneden. "-BEUGEN, *-BIEG EN, va. buigen, nederbuigen. "-BORD, M. (226) bukboord, O. * -BRECHEN, va.
afbreken,omverwerpen, sloopen. * - BRENNEN , v a . et n. afbranden, in de aschleggen, nun kolen leggen. "-BRINGEN,

va. nederbrengen, -luten ; einen - , iemand op den grond
werpen. * - BCCISEN (sicH), vrf. zich hnkken, built n.
*-DEUTSCH, a. nederduitsch. * - DEUTSCHE, M. nederduitocher, in. k -DOI1NEEN, va. ter nederslaan. -, n. het treffen door den bliksem. "-DRUCKEN, va. ter neder drukken, nederdrukken ;
fig. onderdrukken, verwinnen.
*-DRUCKEN, n. * - DROCKUNG, f. onderdrukking , verdrukking. v. *-F AHR EN, va. et n. omrijden, overrijden,
omverrijden ; nederdalen, afdalen. * - FA HRT, f.
V. *-FALLEN, vn. nedervallen; bezwijken (under een
last, van verdriet enz.); vor einem - , voor iemand op
de knieen vallen. "-GANG, M. "-GER EN, n. ondergang, m.; het westen. * - GEHEN, vn. zinken, zakken ;
ondergaan (van de zon). *- GERICHT, n. lager geregt,
* -GESCHLAGEN, a. neerslagtig, verslagen, bedrukt.
* -G ESCHL AG ENHEIT, f. neerslagligheid, verslagenheid,
bedruktheid, v. * - H A UEN, va. nedersabelen, nederhouwen, verslaan. *- HOCKEN, *-H A UERN, vn. neerhurken.
*-HoLz, n. hakhout, kreupelhout, n. * - KNIEEN,
knielen. * - KOMMEN, vn. verlossen, bevallen (eener
vrouw). * - KUNFT, f. bevalting, verlossing, kraam, v.
* -L AGE, f. nederlaag, v.; magazijn, pakhuis, o. stapelplaats, v. entrepot, o.
**LASSEN, va. nederlaten.
vrf. zich nederzetten, plaits nemen; neerstrij*
BICH
ken (van vogelen) ; sich
zlell met der
woon vestigen. * - LASSEN, vn. (126) strijken, neerlaten.
*-LASSUNG, f. nederlating ; fig. vestiging, nederzetting,
v. * -LEGEN, va. nederleggen, overgeven ; afstand doen
vrf. zich nederleggen, zich to slapen legvan. SIGH
gen, naar bed gaan. * - LEGUNG, f. nederlegging, inbewaargeving, v. afstand, m. * - MACHEN, va. nederlaten;
fig. ombrengen, afmaken, vermuorden. k -METZELN, va.
vermoorden, ombrengen, afmaken.
* - METZELUNG, f.
bloedbad, o. slagting, v. * - REISSEN, va. nederrukken,
omverhalen, afbreken, sloopen. * - REISSUNG, f. omver"-REIwerping, afbreking, verwoesting, vernieling, v.
"-RENNEN, va. ornTEN, va. omrijden, omverrijden.
* - SrIBELN, va. neersabelen, neerhouwen.
verlocpen.
*-SA CFEN, * -TRINKEN, va. beschonken makers, Under
de tafel brengen. * - SCHIESSEN, va.neerschicten, doodschieten. * - SCHIESSEN, vn. nederstorten, van boven
naar beneden vallen. * - SCHLAG, m. (109) het slain
van de mast, o.; (90) neerpialling, v. "-SCHLAGEN,
va. doodslaan; ter neder slain ; omwerpen, omstooten ;
vellen (boomen) ; (90) nederploffen; (22) matien, bedaren; fig. to leur stellen, bedroeven, ontinoeiligen, ter
neder slaan. * - SCHLA GEN , vs. nederstorten, nedervallen. * - SCHLAGEND, a. ( -22) stillend, bedctrend, niatigend ; fig. teleurstellend, bedroevend, ontnioectigend.
* -SCHLAGAIITTEL, n. (22) verzachtend matigend
middel; (t_-)0) bezinkingsmiddel, 0. * -SCHREIBEN, va.
ter neder schrijven, in rpschrift brengen. * - SETzEN,
va. nederzetten, vestigen. SICH
vrf. zich nederzetten,
goon zitteyt. * - SINKEN, vn. nederzinken, in elkander
storten; zinken. inzakking, insiorling, v. *--orrz-

vn. nederzitten; neerhurken (van ditren). "-STINmlo, a. laag van slam. * - STECHEN, va. doorsteken,
dooden. * - STEIG EN, vn. afstijgen. *-STOSSEN, va. omstooten; doorsteken, dooden. * - STORZEN, va. ter neder
storten. * - STURZEN, vn. neerstorten, vallen. * - TRaCHTIG, a. et adv. laag, gemeen, laf. -KEIT, f. laagheid,
lafheid, v. * ., TRETEN, va. verirappen, met voeten treden ; schoenen of laarzen van achteren neerhakken.
NIEDERUNG,f. laag land, o. loge grond, rn.
NIEDERwALZEN, va. (het gran) plat rotten. * ...wURTS,
adv. benedenwaarts, naar beneden. * ...WERFEN, va.
omwerpen, omsmijten, omstooten; sich vor einem zich
* ...WERFUNG, f.
voor de voeten van iemand werpen.
omverwerpinn; nederknieling, v. * ...ZIEHEN, va. neer/talon, omhalen.
NIEDLICH, NIEDSAM, a. et adv. net , lief, fraai, mooi,
aangenaanz, uitgezocht, keurig. *-KEIr, f. netheid,
troaiheid, keurigheid, v.
NIEDRIG, a. et adv. laag; fig. laag, gemeen. " - KEIT, f:
laagte; laagheid ; geringheid (van prijs), v.
NIEMALS, adv. nooit, nimmer.
NIEMAND, pron. niemand.
MERE, f. nier, lende, v.
NIERENBRATEN, M. nierstuk, O. * ...FETT, n. * ...TALG,
m. nierenvet, O. * ...GRIES, m. graved, O. * ...KRANKHEFT, f. n. nierziekte, nierjicht, V. *.. STEIN,
steen, tn. * ...STUCK, n. nierstuk, O. * ...WEISE, adv. (67)
in lasso massaas.
NIESEKRAUT, n. (53) nieskruid ; vingerhoedskruid, o.
lelie der dalen, v.
NIESELN, vn. door den neus spreken; motregenen.
NIES EMITTEL, * ...PULVER, n. niespoeder, o.
NIESEN, vn. niezen.
NIESEWURZ, f. (5:3) nieskruid, o. nieswortel, m.
NIESSERAUCH, rn. vruchtgebruik, O.
MET, M. klinknageltje, o. * - BLECII, a. donne ijzerplaat,
V. * -E, f. niet, I. "-EN, va. (spijkers) omklinken.
*-NA GEL jo. taaije spijker ; nijdnagel (aan de vingers),m.
NIET- UND NAGELFEST, a. nagelvast ; fig. onroerend.
NIMMER, * -MEHR, adv. nimmer, nooit, nimmermeer.
* - sATT, a. onverzadelijk.
in. onverzadelijk mensch,
gulzigaard, m.
NIPP EN, vn. met kleine teugen drinken, slurpen.
NIRGEND, NIRGENDS, NIRGENDWO, adv. nergena.
NISCHE, f. nis, v.
f. p1. neten, v. mv.
NISTEN, va. et n. nesten, nestelen.
Nix, in, NIxn, f. (30) watergeest, tn.
NOBILITIREN, va. veradelen, tot den adelstand verheffen.
conj. neck ; weder eins - dos andere, het een nosh
het andere. "-, adv. nog."-MALIG, a. herhitald. * - M ALS,
adv. nogmaals, op nieuw, herhaaldelijk, bij herhaling.
NOCK, n. (16) nok (eener ra), v.
NOMADEN, m. pl. nomadische volken, o. my.
NONI1NATIV, in. (98) eerste naamral, noemer, worker, m.
NONE, f. zeker kloostergebed vowe de vesper, O.
NONNE, f. non, v. ; brimful (kindersp2eltuig),
- werden, in het klooster goon, den sluijer aannemen.
NONNENKLOSTER, n. nonnenklooster, O. '...LEBEN, n.
kloosterleven, o.
NOPPEISEN, n. nopijzer, O.
NOPPEN. va. noppen, de noppen van het Laken plukken.
NORD, NORDEN, in. noorden, o.
NORDERBREITE,
noorderbr'eedle, v.
NORDLiiNDER, n. p1. bewoners van het noorden, noordsche volten, m. o. my.
EN,

OBE.
noordelijk ; ten noorden.
noorderlicht, o. * ... OST,
*...osTEN, m. noordoost, -oosten, O. "...OSTWIND,
noordooslewind,
m. noordpool, v. * ...SEE, f.
noordzee, v. * ...SEITE, f. noordzijde, v. "...STERN, in.
poolster, noordster, v. "...WEST, "...WEsTEN, m. noordwest, noordwesten, O. "...WESTWIND, m. noordweslewind,
noordewind, rn. "...WURTS, adv. noordwaarts, ten noorden.
NeiRFLING, in. (soon van) brasem; goudvisch, m.
NeiRGELN, vn. pruilen, knorrcn.
N6SSEL, in. pint, o. .
NOTAR, "-IUS, m. notaris, m.
n. notariaat, noturisamit, o.
NOTE, f. noot, aanmerleing; (109) noot, v.
NOTENBUCH, n. notewoek, muziekboek, o. * ...PAPIER, n.
muziekpupier, o. *...SCHREIBER, ni. notenschrijver, rn.
"...SYSTEM, n. "...LINIEN, f.pl. devijf notenldnen, v. mv.
NoTH, adv. noodzakelijk. •
NOTH, f. noodzukelijkheid, v. nood, m. behoefte, armoede,
vallende
v. gevaar, O.; 7/ oeile, ellende, v.; schwere
ziekte, v. * - ANKER, n. (1d6) nood-, plechtanker, o.
* - AUsWURF, ni. over boorlil geworpen scheepsgoederen,o.
mv. " - BAU, rn. hulpgeboutv, o. " - BEHELF, Ill. noodmiddel, voorwendsel, o. *-BRUNNEN, , m. put van voorzorg
(bij het ontstaan van brand), in. * - DAMM, " - DEICH,
tn. nooddam, -dijk, m. " - DRANG, m. dringende nood,
m. * - DRINGEN, va. dzvingen, noodzaken. - D. a. dringend, noodzakelijk. * - DURFT, f. nooddru ft, behoefte, v.
* -DURITIG, a. et adv. nooddruftig, behoeftig.
"-ERBE,
ni. legitie m e erigenaam, m. "-FALL, nr geval van nood,
o. " - HELFER, tn. nood helper, in. " - HuLFE, f. noodhalp. v.
NoTHIG,a. noodig, noodzakelijk. " - E, n. het noodige. " - EN,
va. noodzaken, dringen, dwingen. " - UNG, f. dwang, in.
geweld, o.; dringende uitnoodiging, v.
NOTHLEIDEND, a. noodlijdend, hehoeftig, in gevaar verf. noodleukeerende. * - E, m. noodtddende, in.
gen, v. "...MAST, m. (116) nood. , ast, in. "...NAG EL, in.
fig. behulp, o. uit Haut, v. "...PFENNIG, m. noodpenning,
spaargeld, o. "...SCHUSS, w. noodschot, o. "...STALL,
haystal,
travailje, v. * ...TAUPE, f. schie/ijke deep
f. noodiveer, verdezonder plegtigheden,
diging, v. * ... WENDIG, a. et adv. noodwendig, onont"...WENDIGKEIT, f.
beerljk, onmisbaar, 'noodzakelijk.
* ... zEICHEN, n.
nooclevendigheid, noodzakelijkheid, v.
(1!.'26) noodsein, o. * ...ZUCHT. "...ZUCHTIGING, f. verkrachting, schending, v. "...ZECHTIGEN,va. verkrachten,
schenden. * ...ZWANG, m. nooddwang, m.
NOTIREN, va. aanteekenen, opteekenen.
NOTIz, f. kort berigt, o. ; kennis, v.
NOTORIETAT, f. wereldkundigheid, algemeenheid, v.
NOTORISCH, a. openbczar, algenienn bekend.
NoRDLICH, NORDISCH, a. et 'adv.
NORDLICIIT, n.

0! int. o! ml! oat!
Op, conj. of.
OBER, prep. op, boron.
OBAcHT, F. acht, ZOrg, inachtneming, v.
OBBEMELDET,OBGEMELDET,OBEitwaHNT, OBGEDACHT,

a. bovengemeld, -genoemd, opgenteld, gezegd, geduckt,
roornoentd, voorschrevm.
herherg, buisvesting, v.; fig. dak, O.
OBEDIENZ, f. gekoarzaamkeid, v.
OBDACH, n.

OBE.
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f. roman, m. verhaal, o.
NOVEMBER, m. November, tu. Stagtmaand, v.
Nu, in. in einem -, in een oogenblik, in een ommezien.
NOcHTERN, a. et adv. nuchter ; fig. matig; laf;
'-11E1T, f. nuchterheid ; fig. matigheid, v.
NUDEL, f. soon van deep ale draden, n. kno,dels, v. mv.
vermicelli, macaroni, a. deegklomp. tn .; propdeeg, beslag
voo• de vogels, o. " - HOLZ, n. rolhout, o. " - N, va. met
proprleeg mesten.
NULL, adv. - and nichtig, nut, niet van waarde, van
geene waarde. "-, f. net , v.
NUMERIREN, va. nommeren, tellen.
NUMERUS,
getal, nonziner, o.
\UM]IER,
nommer, o.
Nun, adv. na, tegenwoordig, titans, heden, heden tendage.
"-, conj. et hit. nit, weInte, nit dart. welaan I - wohfan I
weluttni konittan! " - MEHR, ' - MEIIRO, adv. tegenwoordig. thans.nu ." - MEHRIG.a. tegentvoordig, titans bestaande.
NuNnus, am. ntintius, pauselijk afgezant,
Nutt. conj. et adv. slechts, alleentjk, inaar; nicht -,
condemn ouch, niet alleen, maar oak; wenn -, mils,
wanneer slechts.
Nuss, f. nest, neat, hazelnoot, v. *-BAUM, tn. notenboom,
rn. " - BilUMEN, a. notenboomen, van notenhoweenhout.
*-GAnTEN, m.
" - BRAUN, n. verf van notenbolsters, v.
haz,elaarsbosch, o. "-GEH5usE, n. * - SATTEL, in. (53)
scheidvelletje der noten, o. " - HACKER, m. " - MAHE,
in. "-KERN, in.
f. blaauwspecht, notenkraker (rogel),
kern -, pit van de noten, v. " - KNACKER, in. notenkraker, nt. " - SCHALE,
grtitie -, bolster van groene
notenschattl. v. -dop, m.
notes, v.; bane, holziclite
NeSTER, f. neusgat, o.
(126) vullinggat,
zoggat, o.
•.. •
NUTH; f. groef, v. * - HOBEL, iYi. ploegschaar, v.
NUTZ,. (NOTZE), a. nunig, thenstig.
" - ANwENDUNG, f.
teepassing, zedeleer, v. *- BAR, a. nuttig, voordeelig,
dienstig; - .inachen, benuttigen, voordeel trekken ult.
* - BARKEIT, f. matigheid. v.
NUTZEN, ni. nut, voordeel, o. wins!, v. profljt, o. vrucht,
v..; sich eine Sache zu Nutze mactien, voordeel nit lets
trekken. "-, NiiTZEN, va. van jets voordeel trekken, benuttigen . wins! trekken (nit een land); zijn geld voordeeliq uitzelten.
va. gebraiken, gebruik maken van,
aanwenden.•
vn. nuttig zijn, van dienst zijn, dienen,
deugen.
NUTZHOLZ, n. levendig host, werkhout, o.
NiiTzmcH, a. et adv. nultig, dienstig, nut. * - KEIT, f.
nut, o. nuttigheid, v. voordeel, o.
* ...NIESSNUTZLOS, a. et adv. nutteloos,o”nta : vruchteloos.
ER, am. - INN, f. vruchigebruiker, m. -gebruikster, v.
NUTZUNG, f. gebruik, gent, o. nuttiging; opbrengst, v.
vruchtgebruik, o.
NOVELLE,

naaldzuil, gedenknaald, obelisk, v.
boven, van toren, &wen op. * -AN, adv. boaan.
"-HINAUS, adv. boAUF, adv. bovenop.
venuit ; g.eich - sein, spoedig driftig warden. * - HIN,
adv. boven-; fig. oppervlakkiglijk.
OBER. a. opper, bovenste ,:hoefd, eerste.voornaamste.
opperadmiraal, am. * - 3LTESTE, m. oudste,
, ouderling, m. * -AMT, n. opperboljawschap, o. *-AMTOBELISK, m.
OBEN, adv..
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Arm. m. oppe•baljuiv, drossaard, m. * - liRMEL, M.
buren hat•e ',mut, v. " - APPELLATIONS ,. ERICHT,
or pergeregIshol ran appel, u "- AUUITEUR, ur. hoofd•
audit•nr. tn. " - A t:Fs EH ER. In. hoo dopzigler, opperhewindhel,ber. In. " - AUFSICHT. f. omertwzigl, typo bewind, 0. *-BAUA MT. u. oppertoeziot over de •..ebuniven.
o. *-BAucti, nt. ,741 oppersmeobn.k in. " - BEI EHL,
" - COMM A N DO, ti. opi..berd. U. - LIEF LSH A B ER. tn.
opperbepelhebber. ut, *--BERGAltr, n. o ►perberogerigt. 0.
"n, dekl ed. 0. " - CHI itURG US, in chirurgijnmajoor.
CONSISTORI•M. n, upper - konsi.,torre, 0.
" - CONSUL, uI. eerste kunsul, in. '-1)EUTCH, a. hoogdibtsch.
°BEBE, nt. opperste; ondste; eerste, hoo7ate,
OB En EINNEH M ER tn. atierneene ontranger, m. * ...YELDHERR, tn.
erelhebber, generoul en chef. in. * .}Lii •
CHE, i, opperrlakle.,
• rond, tn. '..rvicfmicii. a.
et adv. opperptal . k.g. oriel grondig. '...} 0 It sT A M r, u. opperhoutresteps‘hop,opperbuschgereot o.*...}(ilisTEH. .1.. opper
houtreste•,ol. ',...}ofts•rmiusrut, ul. upp,,boxchregiev.
"...GEBIET n.opperge zed ho ► slegebied U.
nieeAter(•echt,
oppergei egt,hoog geregtshof.0.*
in."- GEWALT, f.oppertnaot,hoogste
• ...HA LB adv.
et prOp, b ► ren op. in het hougstegedeelte. "...HAN D, f. (74)
burenste der hand, o. roorhaial; lig. borenhand, vourkeur, v. •oo•rung, in. o. opperhoold, o.
"...HA US, U. hoogerhuis (Ito s de)• lords in Engeland),
nt. "...HAUT, I. (74) opperhuid. v. "...HERR, in. Upperbeer, sonverein, tn. ' ...H R RsCHA FT, f. opperheerschuppij, v. "...HOIGERICH'F. U. hoog geregtshuf, o.
"...110}MEISTER, in. opperh ► fmaars.clialk; goure•neur
"...HOI
leernteester ran eenen rorst.
N,
f. grootmeesteres (aan eon hof), v. *...itoFeBEDIGER,
•
opperhofprediker, - opperholkapelaan, in. "...HOFRICHTER, m. regter in het hoog gereglshof, in.
n. hoog geboonite, hoogslammig haul, 0.; al
ER, nt. opde tukken van eenen boom,
perjuger, W. "....T5GERMEIsTER, In. oppeijager , oeester,
tn.
"...K A It EitHERR, nt, opperkanierheer, in.
oppe•keldermeeste•, tn.
ELL N ER,
"...KLEID, n. Porenkleed, o. orerrok, oh "...LAND, n.
hoog land, o. "...LAUF. tn. (126) overloop, in. verdek, u.
n. bovenleder (ran een schoen), o. "...LEIB,
n. borenlijf, o. "...LIPPE, "...LEFZE, f. boventp, v.
"...31ACHT, f. oppermagt, v. *...m.etsTER, nt. hoofd ran
een gild, o. opzigter van werken, tn. "...MUNDsCHENK,
•
opperschenker,m.
in. hooft1-6fficier,
"...PARLAMENT. na. eerstekaaier eener welgerende vergadering, v. "...PF A RRER, tn. aa•tspriester. opperpriester,
opperste predikant, In. "...POLIzEOLF,IsTER, H. direktear ran policie, rn. *. .PosTAxur, n. hoold-direktie der
posterijen, v.
"...PE I EsT Elt ,
In, opperpriester, tn.
"...It A G, m. 'rooming, in. voorkeur. v. "...RICHTER,
m. opperregler, tn. "...RINDS, f, builen,te korst,
korst, v. bast, tn.
m. overjus, in.
eerste staling eener stailrede, v. major, rn. "...SCHATZEISTER , m. groot-thesaurier, nt. "...SCH EN K, oh opperschenker, in. "...SCHENK EL, nt. (74) opperbeen; dijbeen, o. "...SCHREIBER, in. oppepschrijrer,eerste sekre.
taris.
EISS, tn. hoofdschout, tn. "...SEGEL, n. (126) mar.szeil. topzeil, o.
OBERST, a. batiste, opperste.
OB ERsT A LLMEISTER, tit opperstalineester, m.
OBEtisTE, fn. orerste, kolonel, at.
onEttsT F,LLE, f. eerste-, roornaamsteplaats, overhand, v.
(IOU) bovenstem, v.

OCT.
OBEnSTLIECTENANT. M. luitenant-kolonel. m.
(OS) weglati ► gsteeken, 0. * ...TIT Pit, tn.
OBERsTitien,
groat-prin,0,,st, in.
'...veG•r,
borengedeelte. borenste,
"...VoRNIUN D. tn. edrsle rotogrl. in.
opperroofidd,NDSCHATT,
f. op ► ei rougdes, r. *
vonsT EH ER. in. /100p/ •up:den,•r. intendant, tn.
v.
f.
* ...WfiRTS, adv. bordnivaarls, naur burn.
/0•, v. bovenwind,
burenwereld v. "...WIND, in.
.11. boventand.m.
in. ".. wuLI.E. f. bovento,/, v.
OBGLEICH, "...SCHoN, c•inj. saloon, ofschourt, hoezeer,
f. fest:herAEEN, vn. belast zif ►t.
hoewel.
ming, h ► eite. v.
►
meld,
bovenstaande.
rengerneld,
voorschreren,roo
()BIG. a. b ►
Oni.A I' B. I. (mural, ah.oblie: !Jostle, v.
OBLIEG EN, v.. de overhand baomen; einer Sadie -,
vimp.
eene zuak bewerken, a ch up iets to.fl•ggen.
est liegt Muir Oh, het b.thutint mij, het is mijn pligt.
v.
/Wing,
►
Vell
M.
*-HErr, f.
f. obligatie, schuld, v.
OBLIG A T, a. (10) obi:goat.
OBM ANN. tu. bans der iverklieden; schealsman,arbiteron.
" - SCHAFF, f. scheidsreglerlijke teslissing,v. kompronsis, a.
OBRIGKEI•, E. overheat, rege•ing, v. magistraat,
*-1,1cH, a. et adv. tot de overheid behourende, van den
agistraut uitgaande.
Onnur, in. ()perste, kolonel,
ii 0 N. conj. o•schoon, schoon. *...scHwE BEN, v n. awe0
ven, driken; lig. dreigen, op het punt staun to kronen.
Onscds. a. schrtadeljk, twig, gemeen.
OBSERVA'FORIUM. n. ster•ewacht, v.
BsIEGEN. vn. orerwinnen, to bairn komen.
f.
OBST, n. fruit, o. v•uchten, v. Inv. coil, o.
versche;denheid va•ieleit van vruchten. v.
soort
*-BAum, in. vruchtboom, tlt. * - DARRE, f. droOgkaSt
1. 00r ooft. V. *- ESSIG, tn. rruchten - azijn, tn. "-GARTEN. m. boom3aard, in. "-HA N.DEL, tn. fritithandel,
IN, in.
in. g - lifilsDLER, tn. ‘-IVNDLERINN, 1.
" - TRAU, f. fraitrerkoope•, in. -rerkoupster, fititrrouw„
00g81-, wijngaardhoeder, in.*-K A MMER,
v. " - II:al:H.
f. °oft-, fruitkume•, v. "-KELLF.R., U. fruilkelder, in.
MARKT,
" - KORB, it., fraitmand, v. plak ► andp, o.
in. f•uitmcirkt, v. "-moNA'r, f. Herfstmaand, v. Septe, ber, ut. *-mosT, nt. appeldrank, fit. "-WEIN, in. rruchtenw;jra, fn. vrachtennat, u. " - W ER K , n. pruchten, v.
*- ZEIT, •. lip der vrachten, fruit-, oulttijd, in.
OBw A LTEN, vn. bestaan, heerschen zweven, dreigen;
arts -den Ursaeben, o rt welke redenen, redertenwaaro.i,
nit welken hoofde; bei den -den U ► istAnden, bij de
heerschende oin st and igheden, in de ; egeven ontstandigheden.
OBWOH 14, conj. hoewel, hoezeer, ofschoon.
OCEAN, ..t. oceuan, in. wereldzee, v.
Oc it ER, in. oker, in.
lig. do floor, ossenkop. m.
OCHS, lit.
OCHSBN A UG B, n. yowl dakrenster, venster in den gevel,
0. "...BRA FEN, ut. gebraden os•endeesch, • gebraad, a.
* ...FLEIsCil.n. ossenvleesch, rundtileesch, 0. "...H5NDLER,
f. "...LEDER,
Ill. ossenkooper, -handeluar, rn.
n. ossenhuid, V. -leder, a. "...HIRT, in. ossendrijveron.
"...K A LB, n. bar, o. "... -MiSSIO, a. et adv. zoo lo•pals
een os. " — KOPF, nt. fig. ossetikop,dontkop, in. "...STALL,
ni. ossenslal, in. *...Tit filn ER, In. ossen(lrijrer. fn.
E, I. kossent. in. halskwabbc van het randree,
v. "...ZIEMER, "...scHw AN& In. butb,pees, v.
BAND, ..t. b. ► ek in octavo, a. "-BLATT, n.
OC .P.A V, n.
oettiv ► -Wad, a. "-E, f. i 10:)) °churl, o. * - ruircHEN, n.
o.
tinge
OCTOBER, m. October, m. Wijnmaand, v.

* - BRITCH. in. onzuireri.eid der berysioffen, erisuseb. v.
melooluchtig s ter', u. " - GABEL, I. orengaffel, rake! •

sink. In.
oren , ond,

f. p ► ok,
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ORD.

OFF.
oktrooi, charier, o.
OcteLIREN, va. inenlen (boomen).
ODE: I, in. talent, Ill.
ODMR, C011i. of , anders, zoo niet. *_MENNIG, M. et f.
(53) leverkruid. o.
OEDP, F. woes/4n, v. *-. a. woest. otornchthaar.
OEFFENTLICH. a. openhaur, openlijk; in het openbaar.
* - KkIT, f. openhaarheid, v.
OEFINEN, va. et n. openen, open doen, ontsluifen, opengaan, onlkiirken; (een lijk) openen, ontleden, (versioppingen) tregneMen; (de oogen) °lumen. SICH vrf. ontIn . ken. "...NUNO, f. opening ; ont teding ; ontlasting, v.;
keine - babel), verstopt zijn.
OEFTER. OF'FMALIG, a. menigioildig. lerhauld. * - s, adv.
oftesten, adv.
dikwijts.dikwerf, m,rinalen. " - STEN,
meestentijds. meestal.
OEHMCHEN. n. ,72) huiskeeket, in.
OEHR n. oor, hengsel. o. oog rttn eene Waal( ; oog (poor
eenen hank), o. "-CHEN. n. oortje, henvelije, o. "-EN,
‘a. van ooren -. van hengsets voorzien.
OEKONOM, in. landhaishothlkondige, ie. * - IE. f.
del jA-heitl ; huishoudkunde huishouding, v. *-escti, a.
et adv. huishuudeldk. hnishoudkundig.
One., a. of e, v. ft - BAtIM, nt. otiffboo.ii, oh. " - BERG, in.
oljfberg. in." - BILD n. schilderij in oliererr, v. " - BLATT,
n. otjfb/ad, o. va. al en. "-FARRE. f. °Lero•'.
V. fr -FAsS, n. olierat. o. "-FLASCI1E, f. "-GLAS it. °liekan, f.
o. " - FLECKEN, in. olieetak. -rick.
v. *- GE:K. 11)(1ACR, tn. (dies" auk, in. * - ICHT, a. olieachtig, sme•ig, velachtio. *-10, a. olieachtig. *-KRITG.
it). oliekru k, v. " - KITCHEN, in.oliekoek. nI. ‘ - 31ALEREI,
L het schilderen n et oliererr. * - M11111.E. f.
nt. " - 311,LLER, " - SCIILFiG ER,iii. ales/ago., n, " - PFL A NZ h.
f. of eachtige plant, v. ft-sTEr.v. ut. olie•een. stijpsteen,
tit. *-zwElo. nt. of jitak. lig. vredepalw, w.
Oni.uN(4, f. zalr;ng. v.; !•we -, !waste oliesel. o.
OEHTLIcH a i ► aar,eljk; (2:11 niter/ jk mineendig. '-w EIT,
IiR.TSII.EsCHAFFENH Err, f. plataselijke gonad& eid, v.
lot het pus ha belmorende.
OF.sTERLICH. a. putsch
()EsTLIcee. a. et adv. oostel,jk; len nosten. ooslwaarts.
- , smeltOPEN, in. (Wen III. karichel v. fornois,0.;
o•en, nI, "-BANK, I'. kagcheltank, v. *-BLASE I. ge , etV.
orendeur.
n.
selde ketel in eenen oven, tn. " -BLECH,
OCTROI, f.

in. " - LOCH. n.

orengat. u.

in. * - PLATTE. r. oven-, kagchelplout, v.
f. kageheip jp, v. *-Buss, UI. kagchelroet, o.
oren - , kotenschop, v. * - ,CHIR in.
* - SCH AITF EL,
vuurscherm, o. *-THiirt. f. oren-. kagcheldeur. v. * - WIsCH.
tn. orentrisch, v. ovenwisscher, n. orendweil, v. " - ZANGE,
1'. tang. v. " - ZINS. ut. schoorsteengeld, u.
OFFEN, a. et adv. open, ongestoten; ontsloten; fig. open,
opregt, openhartiq, gut; opregtelijk, openlijk; ein - er
Wind, (126) een giinstige wind. " - BAR, a. et adv. ()pen-

OrrIcirt, f. apolhekers werkplaats; drukkerij, v.

Opricium. ui, pligt. anihtspligt,
OFT. OEFT Ens, OFTMALS, adv. dikwijls, dikwerf,
► a len, herhauldetijk.
OHEIM. ni.

Inter-

own,

them a. OHNIE, f. aam, o.
OHNE, prep. ,t adv. zonder ; batten. behalve.
011N3IACHT, I,. onmagt. magteloosheid, zwukheid; bezwij.
ming, flaultiete v. *...mricwrio. a. 017Maglill, Magle100‘,
flatruw: - werden, f/anita' - , in onmagi vat en.
OUR, n. oar gehoor ; lieng•et; ezelsuor. o. vouw, v.
OUR ENBEICIITE. f. onrhiecht, v. ". ..EMBER, tn. "...BLIis ER INN, f oorblaz.er, aunbrenger,v,rklikker, in. ; rerklikster,v. "...BRACSEN, * — SACSEN.n. gebrum
gesuis in de
uorhanger, in. oorsiersel, u.
ooren o.
f. oorhoite, v. "...It LINGEN.n. getuil -,geruisch
u. ell :setting in de ooren. v. `...SCHM A L.Z, n. oorsmeer, o.
*...zEuaE, nt. oorgetuige, in. '...ZwANO, tit. oorpijn, v.
FING En. ill. pink, in. "...KIS()hinFE.GE, f. oorveeg, v.
SEN, n. oorkussen, a. "...LUPPCHEN, n. ()orb:neje, o.
RINO, ill. oorring,
* ...LIIFFEL, ui, oorlepel, tn.
ni. oorworm, in.
OLIvE.
Off, v. objfhoom, in.
tiLtvENEAug, m. oili/boom, tu, * ...ERNTE, * ...LESS, f.

olijeenoogst, in. "...FARBIG, "...GRUN, a. oljfkleurig,
-geoen. `...KERN, in. olijfp:t, v.
oljfulie, v.
ONKEL,

in. aunt. at.

OPAL, In. oplulsteen. m.
OPER. f. OPERNHAITS, n.

opera, v. zangspel, o. opera-

:•1(11, v.
()FEE I I1 EN, va. (30) opereren, eene operatic doen.

OPERIs•, in. op,razanger,
m ENT. n. .!eel operment. o.
OPERNGUCKER, ill.
tooneelkijker,

M.

m.

"...sINGEErNs, f. zanger
zungeres van the opera. m.v.
OPFER, n. offer, o. oferande, offering, v. ; olferdier, u.
" - ALTAR, to. offerattaar. u. * - BECKEN, n. offerschaal,
v. * •DIENsT, in. oprdienst. v. " - ER. in. offeraar.
*-rr. EiscH, n. offerrleesch, 0. " - GEBF:T, n. offergehed
(in tie nit,), 0. *-GF.Fiiss, n. offerrat. u. *-G ELD, n. offergehl. 0. " - KITCHEN, tu, offerkoek, in. * - 3IESsER, o.
°Ironies, u.
OPFER N, va. et n. oreren, len offer hren• en ; oporeren.
"-, Il . ()FrF.1113.so, 1. het offeren, offer, a. offering, olferantle, V.
01 . rEuPRIESTER. nt. offerpriester, m, *...scHALE, f. offer,, ,,aal, v. *...TRIER, n. ofierdier,
offertojn. in.
OPIAT, n. (22) opiaat. o. slikarlsenij. v.
OPIUM, uI. opium, heul,up, maankruid. o.
OPP,NEN'F, in. opponent, beholder, bestrijder,

m.

()Friars, in. gez:glkundige, to.

tane, bekend, 1.1jkbaar, kennelijk, ontdekt.

ORAKEL. a. orakel. 0. godsprank, v.
ORANGE. r. oranjeappet. Ill. * -RI Ft, f. oranjerie, v.
OR.ANGENBAUM, tII. oranjeboom, tll. "...BLuTHE. f. oranpbtoeum, ui, "...FARBEN, "...GELB, a. oranjekleurig,

va. openbaren, bekend waken. alkondiyen, onIdekken.
SICIt vrt', zichopenbaren. zich bekend akin. "-BARUNG, f. °pent ar;ng. bekend9:aking, ontdekking. v. ; die
Juliannis, de openhuring van Johannes. '-ITEIT, f.
openha•ligheid, opregOeid, v. " - HERZIG. a. et adv. openharrg, opregt. gut; ()prey. telljk. " - KEIT, f, open/tart g-

ORCliEsTER, n. orkest, O.
ORDEN, in. (militaire, civiele, geestelijke) orde, v.
ORDENsBAND, n. ridderor ► e, v. - linlje, eereteeken,
a.
"....tiliUDER, ut. ordexh•urcler, kloosterling, in. `...GEISTtn. "...GEL.BDE. f. ge'ACHE, in. orde•geesteljke.

heal. opregtheid. gulheid, ongerensdheid, v.
OFFICIAL. tn. geestelijk regter ran een bisd ►►n, M.
OFFICIER. OFFIZIER, tu. officier, nt. * -DECK, 11.

kumpunje, v.

(12G)

oranjegeet.

torte an eenen o•desbroerler, tn. "...GESELLSCHAFT,
f. (mesh,' jke broederschap, v. "...KETTE, f. ordeketen,
f.
EI it, n. ordeskleed, -gruntad, u. *...KR RITZ. B.
eerekruis, ordeskruis, a. *...zduisTER, m. opperste
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deken

PAP,

PAL,
generaal eener orde, ni. *..autozp, f. -ordes-

regel, nl. -wet, v.

non, bagiin,

"...SCHWESTER, f. zuster eener orde;
v. "...STERN, m. ".,.zEicitEN,n.ster eener
* ... VERBRUDERIING, E broeder-

orde, v. ordeteeken, o.
schap, v.

a. et adv. ordelijk, regelmatig, geregeld,
gerangschikt ; gewoon ; gemeentijk,gewoonlijk, doorgoans.
ORDER, f. order, v. bevel, a. last, tn.
ORDIN ANZ, , RDON A NZ, f. (68) ordonnans, m.
ORDINATION,
priesterwijdinq, v. * .,.NIREN, va, ordenen, inwijden, bevestigen ; sich - lassen, zich laten opnemen.
OBDN EN, va. schihken, rangschikken, in orde brengen,
regelen, beschikken, hestellen.
f, cede, schikking ; bepaling, wet, v. beslait, o. regel, ,m. klasse,volgorde, v. ; die - der Gliiubige.r, (8:1) rangregeling der
schuldeischers, v. * - SZAHL,
98) telwoord van orde,u.
ORGAN, n. werktuig, orgaan, O. * -IS ATION, f, bewerktuiging, v. "Ascii, a. et adv. werkttivelijk, orguniek.
"-ISIR EN, va. bt-werkt uigen, organiseren.
--IsT , ORG ELSPIELER , tu. orgelist, organist, orgelspeler, M.
ORGANSINS EIDE. f. getwijnde zijde, v.
ORGEL, orgel, kerko•gel, a. "-RAGE, m, pl. orgelhlaasbalgen, in. Inv. *-13AURR, in.orgelmaker, in. * - GEHRISE,
a. orgdkast, v. * - N. vn. op het orgel spelen. * - PFEIFE,
f. orgelpijp, v. * - REGISTER, n. "-LUG, in. register van
een orgel, o.
ORIENT, m. oosten, o. *-ALISCH, a. oostersch; die - a.
ORDF.NTLICH,

•

de oostersche kwestie, het oostersche vraagstuk.
"-IEEE,
* -ALIST, m. liefhebber der oostersche talen,m.
va. SICH
vrf. naar de hemetstreken wooden; zich
orienteren; oost en west kennen.

Fragq,

ORIGINAL,
GINELL,

n. origineel, oorspronkelijk stuk, o. *-, ORIa. et adv. ortgineel. oorspronkelijk; fig. zon-

derling.* - MiT, f. zonderlingheid, v.
ORGAN, In. orkaan, hevige storm, M.
ORLEAN, m, orleans (rerfston, m.
ORLOGSCHIFF, n. oorlogschip, O.
ORNAT, n, sieraad, versiersel, o. opschik, tn.
URT, In. oord, o. plaals, v. gewest, o. streek, v,

hock, m.
ich ineieinde, o. ; els, v. ; oord ;vierde gedecite), o.;
* - BAND, n.scheede,
wut mij he'reft. ikroor
plaatsbeschrijring,
v.
beslag, 0. " - BESCHREIBUNG, f.
v.
RTSBEsCHAFFENHEIT, f. plaatselijke gestelalleid,
ORTsCHAFT, f. gezvest, distrikt, dovp, o. phials, v.
ORTSCHRIT, n. zwengel aan een rijtuig,
OsT. OsTEN, In. oost, m. oosten, O.
OSTER. a. puasch
* - PEST, n. paaschfeest, pascha, o.
t - LAmit, n. paschlam, o. * - 3I ESSE, E paaschmis, v.
OsTERN , f. pl. paschen, v. pascha, o.
OsTwh.tyrs, adv. oostwuarts, naar het oosten.
oostewind, in.
OTTER, I. otter rn.; adder, v. *-NGEZUCHT, n. adderennes -es,

yebroed,
OVAL, a.
OXHOFT,

a.

oraal, langwerpig rond, eirond.
n. okshoofd, o.

P.

PAAR,

n. paar, o. • ein
eenke. * - EN, va. paren, koppelen. SICH
yd. paren. " - wEISE, adv, paarsgewijze,
twee clan twee.
PABsT, in. patio, m, vo y . PAPST.
yacht, v.• ; in - geben, in pacht geven, verPACHT,
pach ten. * - 131 EF, * - coNTR ACT, m.pactit
m. hutrrceel, v.
EN, in Pact nehmen, va. pachten, in pucht
nemen, barer.. "-E1i, in. - INN, V. pachter, haurder,
pachtster, v. *-GELD, n. yacht-, huurgeld, 0. * - HERB,
pachtheer, tn. * - wEISE, adv. pachtsgewijz,e, bit ver-

PALLISSSADE, f. sto n ripaal, m. staketsel, 0.
PALMBAUM• tn. palmboom,
palmboo ,t, palm, palmtak, m.
PALME,
PALMKOHL, in. palmkool. v. *...SONNTA GI, M. palmzondug, tn. * ...STNG EL, * ...zWEIG, m.palnztak, M.
DE, f. wilgeteenhosmpje,
PANARGuMMI, n. gele gum, v.
PANDEcTEN, pl. (83) pandekten, mv.
PA NI ER. n. battier, vain, v.
PAI"TALON, Iu. pankdon, tii. lange brick, v. ; hansop,

pak, o. baal, v. *-, n. fig. gemeen volk,
pakken. g•ijpen, vangen, rotten, nemen;
pakkeu. inpukken. SICH • -, vrt. zich wegpakken, de
Hug! nemen. "-ER, nt. pakker ; engelsehe dog, m.
PACEET, * -CHEN.n. Turkel , pa hje. 0. - NooT, in. paket boot , V.
PACKHA CS, 0. * -110F, tn. palihuis; tothuis, u. "...LEINWAND,
paktinnen, 0. "...NADEL, f. paknaald, v.
* ...PAPIER, n. pakpapier, 0. * ...PFEBD, a. pak - , lastym!. 0. "...sArrEi„ in. droarizadet, tll. *...sTocK.
ni.
pakstok, bindknuppel voor voerlieden,
paktouw, o, "...TUCII, II. paklinnen, o. "...WAGER, RI.
vrachtwagen,
PACT. In. •erdrag, o. orereenko,nst, v.
PAGAMENT, uI. menging van nwtalen, V.
PARE, a. edelknaap, holjonk,, pagie, paadje, m.
PAGINA,
tiladz,iide, v. "...N1REN, va. de bladzijden
nummeren, pagineren.
PALAT1N, tn. sabellmt (vrouwenkraag), n.
PALETTE, f. Sat i idershOrd, o. palet, v.
PALLAsCH, In. sabel, v. pallas,
PALLAST, III. paleis, o.

PANTH EON, n. tempel alter goden; eeretempel to Parijs, m.
PANTHER. m. * - TRIER, tt. punter, in. panterdier, o.
PANToFFEL, In. 71101. pantalret,v. * - FmLz, n. * - BAUM, m.

pantalon in een ballet,
PACK, in. et n.
0. "-EN, va.

is.

kurkhout, o.-b,om,01.`-gAcHER, tn. pantoyelmaker, in.
PANZER, uI. pantser, pantsier, 0. malienkolder, tn. harnas, o. " - H A N DSC H U H
dzeren handschaen,
* - H EMD, a. pantse•hemd, o. " - KETTE,f pantsermalien,
v.

s ► v.

va. een pantser-, een harnas aandoen.

PaONIE, f. (5:3) pinksterbloem, pioene, v.
PApAGE1, In. pspegaai, m.
PAPIER, a. papier, o. * - ADEL, m. adeldom door b•ieven,
* - EN, a. papieren, van papier. * - FENATE , 11. geplakt papieren roam, o. " - GELD, n. papieren geld, O.
ANDEL, ni. papierhandel, tu, *-H,NDLER, in. papierkooper , -hand elaar, m. " - LUMPEN, SE. lompen waarvan men papier maakt, v. mu. ' - MACHER,
III. papiermaker, tn. *-mil FILE, f. papiermolen. m.
I - SCHERE, f. papier-, kantoorsehaar, V. ' - SCHIRNI,
papieren sche•m, o. *-SPURN, Is. ICI. snippers .ran papier, in. mv. * - STAUDE,
papierplant, V. * - TAPET,E,

f, tehangselpapier, o.

PAS.
PAPIST, M. papist, pausgezinde, m.
f. pausdom,
o. a. et adv. paapsch, pausgezind, pauselijk.
PAPPE, f. pap, v. brei, M. PAPPEND/ICKEL, ITI. bordpapier, 0.
PAPPEL, f. (53) muluwe, v. *-,f. "-BAUM, m. populier, M.
PAPPEN, va. lijmen, stzjfselen, plakken ; (een kind) met
pap voeden. * - STIEL, m. fig. bettzeting, v.
PAPST, m. paus, heilige vader, m.
POPSTLICH, a. et adv. pauselijk, van den paus ; den paus

toekomende.
n. pausdom, o. * ...WAHL, f. verkiezing van
een paus, v. * ... WORDE, f. pauselijke waardigheid, v.
PARABEL, f. gelijkenis, parabel, v.
PARADE, f. parade, v. *-BETT,n.paradebed,o. k -PLATZ,

PAPSTTHUM,

rn. parade-, wapenplaats, v.
n. paradijs, o.; fig. hemel, m. verblijfplaats
der gelukzaligen, v. * -FEIGENBAUH, m. banaanboom,
m. *-iscH, a. fig. paradijsachtig, zeer schoon.
PARADIREN, vn. pronken met.
PARCH, f. schikgodin, v.
PaRCHEN, n. paar, o.
PARDUNE, f. (126) pardoen, V.
PARFORCEJAGD, f. lange jagt, V.
PARI, adv. (34) pari, gelijk.
PARIREN, va. et n. gehoorzamen ; wedden; (91) pareren,
afkeeren, weren.
PARK, m. park, m. perk, o.
PARK ETFUSSEODEN, m. houten vloer van ingelegd werk,
PARLAMENT, n. parlenzent, o. * -SACTE, f. * - SGESETZ, D.
parlementsakte, v.
PARDIESANKUSE, M. parmezaankaas, v.
PARODIREN, va. parodieren.
PAROLE, f. parool, wacht-, paswoord, o.
PARTEI, f. partij, v. * - GUNGER, m. partijganger, m.
* -GEIST, 01. partijgeest, m. *-Lioll, a. et adv.
partijdig, eenzijdig ; -lijk. "-LICHREIT, f.partddigheid,
eenzijdigheid, v. "-Los, a. et adv. onpartijdig; -lijk.
*-LOSIGKEIT, f. onpartijdigheid, v. "-UNG, I. tweedragt,
oneenigheid, v.
PARTERRE, n. bloembed, o.
PARTIAL, a. gedeeltelijk, voor een deel.
PARTICIP, n. (98) deelwoord, o.
PARTIE, f. partij, v. "-GELD, n. (96) inzet, m.
PARTIKEL, f. (98) rededeeltje, o.
PARTISANE, f. snort van hellehaard, m.
PARTITUR, f. (109) partituur, v.
PASCH, HI. worp, goof, m. dubbelet (in het dobbelspel), v.
PASCHA, * -FEST, n.paaschfeest, o. *-, m. pacha, basso, rn.
PASCHEN, vn. met dobbelsteenen spelen, dobbelen. "--, va.
smokkelen,slui ken, de regten ontduiken. *...ER, m. amokkelaar, stalker, in.
PASQUILL, n. paskwil, schot-, schimpschri ft, o. * -ANT, m.
puskwillenmaker, schotschrijver, m. "-ANTISCH, a. onteerend.
PASS, adv. net , joist, pas, van pas.
PASS, m. noauwe weg, al. engte, v. bergpas, m. ; (86) tel-,
pasgang, m ; paspoort, o. reispas, M.
PASSAGE, f. (1261 doortogt, m.
PASSAGE, f. (109) gedeelte van een muziekstuk, o.
PASSAGIER, in. passagier, reiziger, M.
PASSATWIND, M. passcurtwind, moesson, M.
PASSE, adv. zu - kommen, te pas komen.
PASSEN, va. et n. pas maken ; oppassen, opwachten; passen, voegen; (46) passen. "-D, a. voegend,passend,juist,
van pas, betamelijk; (92) passend.
PASSCANGER, in. (86) pasgunger. telganger,, tn. hakkenei, v.
PASSION, f. hartstogt, m. passie, drift, begeerte,
PARADIES,
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PEC.
v. "-SBLUMB,

f. (53)

lijdenspreek, v.

passiebloem, v. 5 -8PREDIGT, f.

PASSIREN, vn. passeren, overgaan, oversteken; gebettren.
PASSIRZETTEL, m. pas, m. verlof om te passeren, o. •
PASSIVSCUULD, f. PASSIVUM, n. passieve schuld, v.
PASTE, f. zekere nagemaakte steen, m.
PA STELL, m. teekenkrijt, o. pastel, secede, v. A. -HAMMEL f.
"-GEDIALDE,n. schilderti met weede geteekend,v . 5 -DIALER,
tn. schilder in pastel, in.
PASTETE, f. pastei, v. "-NBUCKER, m. pasteibakker, m.
"-NWERK, n. gebak, O.
PASTINAKE, f. (53) pastznaken, pinksternakelen, v. MV.
PASTOR, m. herder, leeraar,predikant; pastoor,m. * -AT,
n. leeraarsanzbt, o.
f. leeraarsvrouw, v.
PATENT, n. patent, o. open brief, m. * -IRT, a. gepa-

tenteerd.

PATER, m. pater, ordesgeestelijke, M.
PATERNOSTER, n. paternoster, rozenkrans, m.
PATHE, m. et f. peetoom, m.; petemoei, v. ; peetkind.

o.

tn. doopbrief (papier om er het doopgesclzenk in te bewuren), rn.
"...GESCHENK, n.
doopgeschenk, o.
PATHETISCH, a. nadrukkelijk, zielroerend.
PATIENT, tn. "-INN, f. lzjder,m. lUderes,v. "rENSTIYEE,
f. ziekenz,aal, v.
PATRIARCH, rn. patriarch, oudvader, aartsvader, az.
* -ALISCH , a. patriarchaal, voorvaderlijk. "-AT, n.
patriarchaat, aartsvaderschap, o.
PATRIOT, m. vaderlander,'patriot, m. *--55cri, a. vaderlandslievend, -gezind, patriotisch. *-ismus,. rn. vaderlandsliefde, v. patriotisnzus, o.
PATRIZE, f. (60) priem, tn.
PATRIZIER, m. patricier,
PATROLLE, PATRULLE, f. ronde, wacht, patrouille, v.
*...IREN, vn. de ronde doen, patrouilleren.
PATRON, in. * -INN, f. patroon, m. patrones, v. beschermheilige, m. en v. beschermer, rn. beschermster, v. "-AT,
n. patronaat, beschermheerschap, o.
PATRONE, f. patroon, model, o.; (3) kardoes; (68) patroon, v.
PATRONT ASCHE, f. (68) patroontasch, V. * -NRIEMEN,
m. schouderriem, bandelier, M.
PATSCH ! int. flunk! krak! "-, rn. slag -, klap met de
hand, in. * -CHEN, n. handje, poezelig handje, o. * -EN,
va. et n. klappen, slaan, eenen klap geven.
PATSCHE, f. modder, rn. slijk, o. ; (97) hand, v. handje,
o. ; in der -n steeken, in de verlegenheid -, in den
nood zitlen.
PATZIG, a. at adv. hoovaardig, trotsch, oploopend, =rig ;
hoovaardiglijk.
PAUKE, f. keteltrom, pauk, v.
PAUKEN, vn. et a. de keteltrom -, de pauk slaan; fig.
afrossen. "-KLoPFEL, m. stok voor de keteltrom, m.
.•-SCHUGER, PAUKER, M. keteltromslager, m.
PAUSCHE, f. (105) sponszakje, o.
PAUSE, f. pauze, tusschenpoozing, pons, rustpoos, v. * ...SIREN, vn. rusten, pauzeren, ophouden, verpoozen.
PAVIAN, In. haviaan, tn. •
PECH, n. pek, pik, 0. "-ARTIG, "-ICHT, a. pekachtig,
pekkig, als pek. "-BAUM, M. pijnboom, m. * - DRAHT,
"-FADEN, tn. pikdraad, in.
PECHEN, va. et n. met pek bestrijken,pekken; pek maken.
PECHFACKEL. f. toorts,v. * ...HAD BE, * ...KAPPE, * ...210TZE,
f. lederen muts onder den hoed, v. * E, f. pekkokerij,v.
PECHIG, a. pek inhoudende ; vol pek. "...KELLS, f peklepel, m. k ...KRANZ, m. pekkrans, m. *...t)L, n. pekolie,v.
PATHENBRIEF,

"...PFLASTER, n.

pikpleister,

V. "...SCHWARZ,

a. pik-
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zwart. "...TANNE, f. roode pijnboom, m. "...TONNE, f.
piklon, v. "...TORE, m. zwaveluchtige turf, in.
PEDAL, n. voetklavier van een orgel. pedant, 0.
PEDANT, ni. schoolvos, pedant, waanwijze, m. "-BRET, f.
schoolvosserij. schoolmeesterachtigheid, pedunterie, v.
"-IscH, a. et adv. schoolvossig. pedant, den schooltneester riekende, schoolmeesterachlig.
PE ► ELL, ni. pedel. deurwaarder, stafdrager, m.
FEIN, f. pijn. smart, v. wee, lijden, zeer, a. "-IGEN, va.
pijnigen, kwellen, plagen. -D, a. pijnigencl, kwellend,
yrievend. "-.IGER, m. pijniger, tn. * - IGUNG, f. pijniging, beetling, v. *-LicH, a. et adv. pijnlijk, kwellend,
grievend, smartelijk; fig. ldfsiraffelijk; die
-e Frage,
de pijnbank. -KEIT, f. pijn. v. angst, in. konzmerlij kheid, v.
PEITSCHE, f. zweep, geesetroede, v. "-II, va. zweepen,
yeeselen. "-NHIEB, m. zweepslag,
PELIKAN, m. pelikaan, m.
PELZ, m, pets, huid, v. "-Ex, va. enten, griffelen; fig.
afrossen. "-FUTTER, n. bontivering, v. "-HANDEL, tn.
pelterijhandel, M. "-HANDLER, m. koopman in pelterijen, bontwerker, tn. * - ICHT, a. voos (van vruchten);
pluizig. * -IG, a. als pets; - werden, pluizig worden.
"-MATZE, f. pelsmuts, v. "-STIEFELN, in. pl. laarzen
met bout, f. pl. "-WA ARE, f. "-WERK, n. pelterijen,
v. inv. bunlwerk, n.
PENDUL, PENDEL, n. slitzgeruurwerk, 0.
PEN N A L, n. pennenkoker, m.
PENSION, f. kostschool, v. * -AR, m. kosNanger, kostscholier, kostleerling,
va. pensioneren.
PEONIE, f. (53) pioene, v.
PENSUM, n. tank, v.
PERGAMENT, n. perkament, 0.
ACHER, m. perka',tentmaker, -bereider, m.
"-MACHEREI, f. perkament
tnakerij, v.
PERIODS, f. tijdperk, o. "...DISCH, a. et adv. geregetd
bij afwisseling wederkomende; periodiek, op bepaulde
tijden verschjnentle.
PERU A TET1KER, m. aanhanger der leer van Aristoteles, M.
PRI1LE, f. panel, perel, v. "-N, vn. 'marten (van wijn).
PERLEN BANK, f. paarlbank, v. "...FANG, in. "...FISCHER RI, I. parelrangst, -visscherij. v. "...FISCHER, in. parelvisscher, ni. "...MUTTER, f.parelmoer, 0. "...SCHMUCK,
M. szeraud van paarlen, o. ". .SCHNUR, f. snoer paarlen, o. *. .SEIDE, f. Poste perzische zijde, v.
* ...FARBIG, a. parelkleuPERLFARBE. f. purelkleur, v.
rig.
"...GRAUPE, f. geparelde gerst, v.
"...HUHN, n. parelhoen, o.
PER LICHTE, n. knobbels aun het hertsgewigt, m.
my.
PER LSCHRIFT, n. (10) parelletter, v.
PEROR lit EN , vn. eene rederoering houden.
PERFENDIKEL. in. stinger. in. "-UHR, PENDELUHR, f.
slingeruurwerk, o.k...DIKtatiR, a. registandig, loodregt.
PERRuCKE. PERRUCK E, f. parui k, prttik, v. 1'
ACHER,
paruikennicter, ni. * -N STOCK , iii. pruikenbol,
PERSICO, in. perzik-brandewijn, persico,
m.
* - ALACTE, f.
PERSON, 1. persoon, iii. personuadje, v.
stunt van inlichtingen, tn. "-ALIEN, f. pl. personuliteilen, v. niv. persoonlijke heleediging, v.
PERSONENDICHTUNG, f. (81) pe•soonsrerbeelding, v.
PERSONMCIREN, va. eene zaak al, persoon voorstellen,
personifieren.
PERSiiNLICH, a. et adv. persoonlijk ; in persoon. * - KEIT,
f. persoonlijkheid. v.
pERSIECTIV, n. verrekijker, in. "-E, f. vergezigtkunde, v.
perspektief, o. "-Iscri, a. et adv. een vergezlyt voorstellende ; in perspektief.

PFA.
PERTINENZSTUCK, n. toebehooren, 0.
PEST, f. pest. v. *-ARTIG, a. pestaardig.

"-BEMS, f.

pesthuil, -blaar, -kool, v. "-ESSIG, tu. pestazijn, in.
"-HAUS, n. pesthu:s, 0.
PESTILENZ, f. pestilentie, V. "-IALISCH, a. et adv. besmettelijk, met de pest besmet.
PESTMANNER, in. I. lijkdragers in tijden van pest, in. mv.
PETA RDE, f. spring-, klapbus, V. "...DIRER, tn. klapbusmtker, -zetter,m.
PETER, en. stormvogol, m. * -MANN, m, pietermsn,
PETERSILIE, f. peterselie, v.
PETscHAFT, PETSCHIER. n. zegel, signet, cachet, o. zegetting, m. "-STECH ER. in. zegel-, stempelsnijder,
PETSCHIERwACHS, n. zegelluk, a.
PETSCHIR EN, va. verzegelen, toelakken.
PF AD, n. pad, voetpad, o. *-Los, a. niet begaanbaar,
ongebaand. "-SOH AU, f. inspektie der pact en en wegen, v.
PFfiFFCHEN, n. (97) geestelijke zonder verdienste, m.
PFAFF R, m. paap, priester, m. "-NHUTCHEN, n. (53)
papenhout, a. "-NMaSSIG, PFFISCII, a.et adv.paapsch;
priesterlijk.
PFAHL, m. paal, stack, stijl,post; schandpaal,m.kaak,v.
"-EAU, ni. paalwerk, o. pulissaderinq, v. "-BURGER,
m. burger die in het regtriebied eener stad woont, tn.
PFEIHLEN, va. paten inheijen, - insluan; met paten bezetten, afpalen; spiesen.
PFAHLRAM ME, 1. heiblok, o. "...RECHT, n. paalregt,
o. "-AYER K, n. paalwerk, mastbosch, o. "...WURZEL, f.
(53) hartwortel, m. ".. ZAUN, in. heining, van paten, v.
PFALZ, f. palts, m. "-GRAF, in. paltsgrauf, in. "-GOOFMori, a. tot den paltsgraaf behoorende, pultsgrafelijk.
PFAND, n. pond, onderpand, o. hypotheek, kusting, v.;
dood pond, o.; perstinliches
gijzeling, v. lijfsdwang,
"-BAR, a. in beslag kunnende genonten warden.
m.
"-BRIEF. m. pond-, kustingbrief, ill. hypotheek, v,
PEiiNDEMANN, ['FONDER, ui. hoeder, rn.
PFANDEN, va. reglen, straiten, panden; in beslag nemen ;
(een paard , eene koe) in de schutskooi. pluatsen.
PFUNDERSPIEL, n. pandspel. o.
PFANDGLiiumGER, iu. hypotheekhouder, m.
n.
bunk ran leening, v. lombard, m.
"...INHABER,
pundbezitter, in, "...BECHT, n. regt van hypotheek, a.
"...SCHAFT, f. hypotheek, v.
"...SCHILLING, in. op
ern pant ontrangen geld, o. "...SCHULD, r. hypothekaire schuld, v. "...SCHULDNER, m. hypothekaire schaldenaar, m. "...SPIEL, n. pundspel, o.
PFANDUNG, f. punding, v. beslag op goederen, o.
PFANLWEIsE, adv. hj wijze ran onderpand.
PFA NNE, f. pan; (74) heenkast, t , ulliylteid , pan, v.; in
die - hum fig. in de pan hakken.
PFANNENDECKEL, in. pandeksel, o. "...sciatTED, m. pan.
nenmaker, in. *...STIOL. en. steel van eene pun, M.
PFnNNER, tit. zoutzieder, in.
PrA N NI(UCHEN, in. ,, annekoek, m.
PFARRDIENST, ui. leeraursdienst. v.
PFAISRE, PFARREI. f. pastoorsclzap, o. parochie, v. kerspel. 0. k-, f. PFARRHAUS, is. PFARRwoHNUNG, f.
pastorij. v. " - N, vn. tot een kerspel behooren. "-R,
PFARRHERR, m. puoloor, predikunt, leeraar, priester,
domino, in. "- ERINN, PFARRFRAU, f. predikantsV7.011W. v.
o.
PFARRGEBiiHR, f. voordeelen eener predikantsplauts,
mo. "...GEMEINDE, f. kerspel 0. gemeente, v. *...GUT,
n. fieesleljk fined, good nun eene pastorij verbonden. o.
"...KIND, n. parechiaan, die lot een kerspel behoorl, in.
a ...KinCHE, f. parochzekerk, v. "...Lk:HEN, n.

•▪
▪

PFL.

PFI.
m. regtvanbenoeming tot een kerkelijk ambt,o.
ENT, tn. parachie-tiende, o.
PFAU, m. paauw, m. * - HENNE, f. paauwin, v.
PFEBE, f. * -NKURBISS, tn.•pompoen, in.
PFEFFER, m. peper, v. * - BATINI, tn. peperboom, m.
RE, f. saus van . peper en azijn, v.
* -BliCHSE, f. peperbus, v s. *-GURKB, f. ingemaakt agurkje, o. * • KORN,
n. peperkorrel, v. "-KITCHEN, in. peperkoek, m. * - MuHLE, f. pepermolen, m. " - MtiNZE, f. (53) pepermunt, v.
gepfefPFEFFERN, va. peperen, met peper bestrooljen;
ferte %ate, scherpe uitdrukking, v.
PFEUERNiiSSCHEN, n. pepernoot, v. "...PFLANZE, f peperplant, v.
die -n
PFEIFR, f. pijp, flied, v. fluitje, o. tabakspijp, v. ;
eintiehen, de zeilen een weinig inko•ten.
PFEIFEN, va. et n. fluiten, pjpen, op de /luit spelen.
PFEIFENDECKEL, ni. deksel van eene pjp, o.
f.
in. pijpuarde, v. ....FaRMIG, a. pijpvormig.
A CHER, in. pijpenma▪
i.F, iu. pijpenkop,
* ...ROHR, n.
ker ; fluitenmaker,
roer eener pijp, O., * ...STOPF ER, in. pijpenstopper, M.
* ...WERK, n. orgelpijpen, v. MV.
PFEIFER, m. pijper. fluiter, M.
PFEIL, in. pijl, schicht,
PFEILEn, in. pijler,pilaar, in.*-SPIEGEL.m.penantspiegel,m.
PFEILFORMIG, a. pijIvormig. * ... FUTTER, n. pjlkoker,
m * ...sCHNELL, a. pijlsnel. * ...SCHUSS, m. pijlschot, O.
* ...SCHiiTZE, ui. boogschutter, m.
PFENNIG, in. penning. in. * - GEwICHT, n. vierde gedeelte
van een drachma, o. * - ME/STER, M. penningmeester,
thesaurier, in.
PFF.RCH, tit. drek, meet, m. * - , m. * - B, f. perk, schuthok,
o. "-EN, vn. drek lawn (van dieren) ; ingesloten z jn,
va. mesten, misten ; in een perk
in een perk liggen,
leggen ; fig. insluiten, naauw opsluiten.
n. het
kooijen, kooi•egt, n. * - IrtiTTE, f. herdershut, v. * - KA R.
REN, ni. herderskar, v.
PFERD, n. paard, o. ; ein - reiten, een paard berijden.
* ...ARZT, m. paarPFERDEAPFEL, m. paardenvijy, v.
dendokter, in. *....BESCHLAG, m. hoefbeslag, o. * ...B0HNE, f. paardenboon, v. f. paarden-, ossenvlieg, hornet, v. * ...DECKE, f. dekkleed (voorpuarden),
* ...FUTTER, n. paaro. * ... FUSS, m. paardenvoet, in.
denvoeder, O. "...GESCHIRR, * ... ZEUG, n. paardentuig, 0. * ... GURT, m. gord-, buikreim (voor paarden),
m. * ..HAAR n. paardehaar, o. * ...HALS, RI. halo
van een paard, in. * ...HANDEL, tn. paardenhandel,
paardenkooper, -handeluar,
* ...HANDLER, ni.
m.
m.
f. paardenhaid, V. -leder, o.
pa arclenhoef, in. * ...KENNER, tn. kenner van paarden,
M. * ...KNEC HT, m. stalknecht, m. * ...KOPF, m. puardenkop, in. voorhoofd van een paard, o. *-.KRANK.v. * ...KRIPPE, f. krilbe, v.
REIT. f. ptrardenziekte,
ARKT,
"...M3KLER, in. makelaar in paarden.
adv. van een
m. paardenmarkt, v. "...mfissio, a. et
*...NIECE, f.
paurd, ale een paard ; fig. bovenmatig.
paardenmelk, v. * ...MIST, ui. paardenmest, m. '...NUBS,
f. groote okkernoot, v. "...RENNEN, n. harridraverrj, v.
paardenwedloop, m. *...SCHWEMNIE, f. paardentved, o.
paarden"...sTALL, in. paurdenstal, ui. '...TIONK
wed, o. k ...VERLEIH ER. m. stalhouder, verhua•der van
tuiy,
paardentuig,
o.
"...ZUCHT,
paarden, in. * ...zEuG, n.
f. paardenteelt, -fokkerj. stoeterj. v.
PFIFF, w. gefluit, o. ; lig. list, v. bedrog, o. * - ICI, a. et
adv. geslepen, slim. listig, loos. * - IGKEIT, f. geslepenheid, list, loosheid, v.
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PFINGSTEN,M.PF/NGSTFEST, Mpinkateren. pinkster feest, O.
PFIPPS. m. pip (zekere ziekte der vogelen), v.
PFIRSIC HE, P FIRSC HE, f. perzik, V.
PFIHSICHBAUM, tu. perzikkenboom, in."...BLUTHFARBEN,
a. van de kleur der perzikbloesems. "...KERN, m. per-

zikpit, v.
PFLANZBiiRGER, m.
PFLANZ E,

volkplanter, planter, kolonist,

M.

f. plant, v. gewus, O.

planten, poten; fig. planten (eene vlag).
*-ARTio, a. pluntaurdig. * -BEET, n. zaai-, broeibed,
O. * - RESCHREI BUNG, f. beschrijving -, leer der planten,
v. * - KUNDE, f. plantenkuncle, kruidkunde, botanie, v.
" - LEE EN,
plantenleven. o. " - LEHRE, f. leer der
planten, v. * - 8L, n. plantenolie, O. * - REICH, n. plantenrijk, o. * -STEIN, in. p/untsteen, m.
PFLANZER, m. planter,
m.
PFLANzGARTFN, iti. planituin, kweektuin, enthof,
p4otiizer, o. "...LING,
* ...HOLz. n. "...STOCK, m.
In. '...R EIS, n. loot, v. telg (om le paten), in. `...SCHULE, f. kweekschool, v. * ...STA DT, f. "...ORT, m. yolkplanting, kololonie, v.
PFLANZUNG, f. volkplanting, kolonie, plantaadje; planting; poling, v.
(luny levee, o. *-,
PFLASTER, n. pleister, v. ; theures
strantstraatsteen; vloersteen, rn. pitztvise/, 0.
maker, rn. * - GELD, n. st•aatgeld, passagie-, hekken'
- K ASin.
straatmakershamer,
in.
geld, o. *. HAMMER,
TEN, rn. pleisterdoos, v. * - LOHN, n. straatmakersloon,
o. * ; N, va. pluveijen, bestraten, bevloeren ; pleisters
opleggen. " - RAMME, f. straatstamper, In. ' - STEIN, in.
straw-, vloersteen, in. * - TRETER, in. fig. straatslijppr, lediglooper,
PFLAUM, in. dons, O.
droogedorrte
PFLA U ME, f. pruim, v.; gebackene
ge pruim.
PFLAUMENBAUM, m. pruimenboom, m. * ...GARTEN, M.
n. pruimengelei, v.
pruimenhoomgaard, m.
PFLEGAMT. n. voogdijschap, voogdij, weeskamer, v.
PFLEGE, (PFLEGSCHAFT), f. oppassing, zorg, versorging,
verpleging; voogdij, vooydijschap, v. beheer: distrikt,
kanton, o. * -3LTERN, rn. pl. pleeg-, voedsterouders,
PFL A NZEN,

1EV. * -BEFOHLENE, tn. et f. * -KIND, n. * -SOHN, in. •
"-TOCHTER, f. voedsterling, in. pleegkind, o. -soon, in.
-dochter, v. w-murrint, f. pleegmoeder, voedster, coed-

stervrouw, v.
versorgen, verple.yen, oppassen, onderhouden; kennis houden met ; plegen, gewoon zijri;
zijn ligchaam to goed doen;
sieh - , seines Leibes
'lathes mit einem - , met iemand raadplegen ; Unterhandlung
onderhandelen ; der Gute - , in der minne
vrf. zich zelven verzongen, groote
schikken. SIGH
.tort' voor zijne gezondheid hebben.
PFLEGER, m. opliener, verzorger, t;oedsterheer, voogd,
beheerder,
PFI.EGEVATER, m. pteeg-, voedstervader, rn.
PFLEGLICH, a. et adv. ale een good huisvader, zorpol.
PFLEGUNG, f. verpleging, Sorg, v. onderhoud, o. ; - der
minnelijke schikking, v.
Gate
Prucwr,f. pilot, in. ; dienst; verpligting, verbindienis, v.
*-Laisruzre, f
* -BAR, "-ID, a. verpligt. verschuldigd.
pligtsvervulling, v. eed can oetrouwheid, in. `--LOs, a.
*
-MISSIG,
a. et adv.
onrerpligt
;
onpliitmatig.
et adv.
N
pligtmatig, volgens pligt. "-TAU, n. (126) groote .ka: eI:
m. " - THEM, n. (83) legitieme portie, V. * v EEGss
a. pligtvergeten. troatveloos. * - VERG ES3ENHEIT, f.pligtverzaim, 0. *-wIDRIG, a. et adv. strijdig met den
PFLEGEN, va. et n.
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PHARAO, "- SPIEL, n. far0Spe/, O.
PHARISIER, m. farizeer, schijnheilige, m.

* ...SNISCH, a.
farizeesch, schijnheilig.
gering barges.; paardenkooper, m.
wijsgeer, filozoof, m. * -IE , f. wijsbegeerte,
v. * -IREN, vn. filozoferen, wijsgeerig redeneren. * -ISCH,
a. et adv. wijsyeerig ; op eene wijsgeerige wijze.
PHLEGMA , n. onverschilligheid, koelheid, v. * -TISCH, a.
onverschillig, ongevoelzg, flegmatiek, flegmatisch.
PHUNIX, m. feniks, m.
PHYSIK, f. natuurkunde, physica, v. * - ALISCH, a. et adv.
natuurkundig ; -lijk. "-ER, M. natuurkundige, physicus,
m. *-vs, en. geneesheer eener stad of provincie,
PHYSIOGNOMIE, PHYSIOGNOMIK, f. gelaatkunde, v.
PHYSIOLOG, m. kenner der natuur van het dieren- en
plantenrijk, en. A -1E, f. leer der natuur van het dierenen plantenrijk, v. *-zscH, a. et adv. die leer betreffende, physiologisch.
PHYSISCH, a. et adv. natuurkundig ; -lijk.
PICHEN, va. pikken, bepikken; fig. een graantje pikken,
aan den drank zijn.
PICKELIORING, in. pekelharing; potsen-, grappenmaker,
hansworst, gek, 111.
PICKEN, va. prikken, pikken.
PICKET, n. (68) piket, o. legerwacht, v. ; (46) piket, O.
PICKNICK, n. botje hi) botje, gemeenschappelijk maul,
O.

PHILISTER, m.
PHILOSOPH, m.

PLA.

PIC.

pligt; - handeln, tegen zijnen pligt handelen, misdoen,
misdrifven.
PFLOCK, tn. pin, v.
PELOcEEN, vn. wiggen, pinnen, toepinnen, vastpinnen;
inslaan; net pinnen bevestigen.
PFLUCKEN, va. plukken.
PFLUG, tn. ploeg, m. -"-ART, f. wijze van ploegen, v.
"-BAR, a. ploegbuar, bebouwbaar. "-BEM, n. bikhamer,
"-DIENST, m. verpligte ploeging,t. * -EIS,EN, *-MESSER, n. ploegijzer, kouter, O.
PFLUGEN, va. ploegen, beploeyen, omploegen.
PFLUGHOLZ, * ...STOCKCHEN, n. ploeghout, -bankje, 0
"...LAND, n. bouwland, o. *...ocHs, m. ploegos, m.
* ...REUTE, f. ploegstok, stoker, m. veegschop, v.
* ... SCHAR,
m. plocgschaar, v.
PFORTCH EN, n. kleine deur, v. poortje, O.
PFORTE, f. poort, deur, v.; die ottomanisehe -, de Ottonzanische Porte, v. de Groote heer, m.
PFORTN ER, M. "-INN, f. portier, deurwachter, m. portierster, v.
PFOSTE, f. PFOSTEN, m. (13) post, stijl, m.; dikke plank, V.
PFOTE, f. poot, m.
PFRIEM, M. PFRIEME, f. priem, m. stift, els, v. spit, o.
PFROPF, * -EN, m. prop, stop, v. *-EN, va. proppen, stoppen; enten. "-EEis, n. entrijs, O. * -SCHULE, f. boomkweekerij, enterij, v. * -ZIEH ER, M. kurkentrekker, m.
PFRII.NDE, f. kerkelijk inkomen, o. prebende, v.
PFR LINDNER, m. bezitter eener prebende, provenier, m.
PFUCHZEN, vn. blazen (als eene kat).
PruHL, m. poet, in. moeras, o.
PFUHL, M. kussen, O. peluw, v.
PFITI! int. foot! schaam u !
PFUND, n. pond ; fig. talent, o. bekwaamheid, kennis, v.
"-GEWICHT, n. * - STEIN, m. pondyewigt, O.
PFUNDIO, a. van een pond, een pond zwaar.
PFUNDLEDER, n. zoolleder, O. * ...WEISE, adv bij het pond.
PFUSCHEN, vn. kladden, broddelen ; met overhaastiny werken ; in etwas -, fig. zich met lets bemoeijen. * ...ER, M.
kladder,broddelaar,rn. * - EREI, f. klad-, broddelwerk,o.
PFUTZE, f. sloot, v. kuil, waterplas, modderpoel,
na.

PIER, n. (46) schoppen.
PIEPEN, PIEPSEN, RIPEN, vn. piepen.
PIETIST, m. schijnvrome, huichelaar, m.

"-BREI, f.

vat-

ache vroomheid , huichelarij, schijnheiligheid, v.
PIKE, f. piek, v. "-NIER, m. piekenier, m.
PILGER, PILGRIM, m. pelgrim, bedevaartganger, m.
* -FL ASCHF., f. kalebas, kalbas, v. *--imr, f. bedevaart•
zuster, V. *-SCHAFT, * -FAHRT, f. bedevaart, pelgrimaadje, v. "-STAB, m. pelgrimsstaf, m. * -TASCHE, f.

pelgrimstasch, v.
PILLE, f. pit, v.
PILZ, in. (53) kampernoelje, v..paddestoel,
PIM ENT, in. piment, sptzansche peper, v.
PIMP ELICHT, a. huiverig, koudelijk.
PIMPELMEISE, f. pimpelmees, v.
PIMPERNUSS, f. (5:3) pimpernoot, v.
PIMPINELLE, f. (53) pimpernel, V.
PINASSE, f. (126) pinas, V.

in.

Pants, f. (53) kern van den pijnappel, v. * -NBAVM, m.
pijnboom, tn.
PINKE,
pink (visschersvaartaig), v.
PINNE, f. pin, v.
PINSEL, in. penseel, o. borstel, schilderkwast; fig. botte-

rik, .domoor, weetniet, in. *-N, va. met een penseel bestrijken; fig. schreetzwen, krijten, jammeren, weeklagen.
"-STIEL, M. penseelsteel, m. "-STRICH, m. penseelstreek,
rn. * -TROD, en. penseelbakje, O.
PIN SPECK, n. spinsbek, O.
PIPE, f. pijp (langwerpig vat), v. "-NSTAB, m. duig, V.
PIRASS, In. pier, v. peurworm, m .
PISSE, f. pis, v. water, o.
vn. pissen, woteren.
PISSWINKEL, m. pishoek, -bak, m.
PISTAZIE, f. pistacie, pimpernoot, v.
PISTOLE, f. pistool (schietgeweer) ; pistool (gouden munt),
v.; sigh auf -n schlagen, met de pistool vechten.
PISTOL ENHALFT ER, f.pistoolkoker, -holster, CE. * ...SCHUSS,
m. pistoolschot, O. x ...SCHUSSWEITB, f. afstancl van
een pistoolschot, n). *...scHtiTzE, In. pistolier, pistoolschutter, M.
O.
PLACAT, n. plakkaat, plakschrift, aanplakbiljet,
vrf.
PLACKEN, va. plakken; fig plagen, kwellen. SIGH

zich kwellen. * ...ER, rn. knevelaar, M. "...EREI, f. knevelarij, geldafpersing, v. * ... ERN, vn. in het wild
schieten, ongelijk schieten.
* - N, va.
PLAGE, f. plaag, pijp, straf ; landplaag, pest, v.
plagen, pijnigen, kwellen.
m. plan, ontPLAN, a. vlak, effen, gelijk; fig. klaar.
f. dekzeil, dekwerp, voornemen, o. ; schets, v.
kleed, O.
PLANET, III. planeet, dwaalster, v.; horoskoop, O.
PLANIREN, va. efienen, yelijk maken, planeren, door lijmwater trekken.
PLANK E, f. plank, deel, v. beschot, a.
PLIINKELN, vn. (68) tirailleren, (den vijand) door klein
geweer verontrusten, losse schoten wisselen.
PLANLOS, a. planloos, Onbestemd, doelloos, solider oog..LOSIGKEIT, f. onbestemdmerk, zonder voornemen.
heid, v. gebrek aan plan, o. *...m:issiG, a. et adv. stelselmatig, volgens een aangenonten plan.
PLAPPEREI, f. babbelarij, praterij, v. gesnap, gebabbel, O.
PLAPPERHAFT, a. babbelachtig, snapachtig.
f. babbelzttcht ; balthelarij, snapachtigheid, v.
PL APP ERN, vn. babbelen, praten, sttappen,
PLaRRE, f. PVIRENtliuL, n. tabbelkous, V.
PLORREN, vn. schreeuwetz,huilen; brullett, loeijes (van vee).
PLATANUS, rn.

plataanboom,

In.

FON.

PLU.
PLAT/MENAGE, E olie- en aztjnatel, o.
PLATONIRER, M. aanhanger der leer van Plato, m.
PLATSCHEN, PLIITSCHERN, vn. plassen, slobberen, mor-

sen; niurmelen (van eene beek).
PLATSCHFUS8, ni. platroet, m.
PLATT. a. plat; fig. laf, zouteloos.

* -BORD, n. (126)
poldeksel, schanddek, dolboord, O.
PL 5 TTCHEN, n. plaatje, O.
PLATTDECKE,. f. zoldering, v. "...DEUTSCH, a. plat duitsch.
PLATTE, f. plaat, plint, v.; plat. blad (van eene tafel),
0.; vloersteen, tn.; kale plek op het hoofd, v. kaal
hoofd ; strijkijaer, o. ; plint, v.
PLATTEISS, f. PLATTPISCH, m. heilbot, v,
PL A TTEN,PLaTTEN,va pletten,platslaan; plaveijen,strijken.
PLATTERBSE, f. peulerwt, wik, V.
PLATTERDINGS, adv. volstrekt.
PLATTEISEN, n. strijkijzer, o.
f. strijkster, V.
"...FOSSIG, a. platvoetig. "...HAMMER, tn. plethamer, m.
"...HEIT, f. platheid ; fig. lafheid, v. zouteloos gezegde, O.
PLATTIREN, va. pletten.
PLATTLOTH, D. (3) deksel op het laadgat, 0. * ...MUTZE,
f. kalot, v. kapje, o. "...NASE,
platneus, tn. "—STOCK,
n. (13) rib, v * ... WaSCHE, f. to strijken of gestreken
linnenyoed, strijkgoed, O. "...ZANG& f. buigtang, v.
PLATZ, n,. plaats, ruimte; ligging (van eene legerplaats),

v. ; klap, slag ; dunne weitenkoek, plaats, vesting,
v. * -ADJUDANT, tn. plaatselijke adjudant, m. "-BUCHSE,
f. klapbus, v.
PLJTZCHEN, n. plaatsje; eenzaam plekje, O.
PLATZEN, vn. barsten, bersten; splijten, springer, klappen ; herein -, invallen ; heraus - (mit etwas), een onbedachtzaam woord loslaten.
PLUTzEN, vn. in het wild schieten. *-, va. met de hand
slaan; (boomen) merken, lappen, verstellen. * ...ERER,
M. plak, v. bilslager, rn.
PLATZHALTER, m. (77) voorvechter, voorstander, kampioen, m. "...MAJOR, nr. plaatsmajoor, m. "...REGEN,
m. plas-, stort-, slagregen, m. regenbui, v.
PLAUDEREI, f. geklap, gesnap,gebabbel,gepraat, O. "...DERER, rn. * ...DERINN, f. prater, babbelaar, in. praatder, babbelaarster, v.
PLAUDERHAFT, a. praatzuchtig, babbelachtig, snapachtig.
"-IGKEIT, f. praatzucht, klapachtigheid, v.
PLAUDERN, vn. praten, babbelen, snappen, kakelen. *-,
va. overbrengen, navertellen.
PLAUDERTASCHE, f. babbelaar, m. -ster, v.
PLAUTZ, tn. geruas, geweld, o. slag, bons, m.
PLEREJER, n ► . plebejer, onadellijk (romeinsch) burger, tn.
PLINSE, f. dunne pannekoek, tn.
PLOMBIREN, va. plomberen , bode,,.
PLOTON, "-FEUER, n. (68) peloton ; pelotonsvuur, o.
PLOTS, PLUTZ, M. slag, bons, in. ; auf den -, op het
oogenblik, op den slag, op staanden voet.
PLOTZE, f. voren, voorn (visch), M.
PLI)TZLICH, a. et adv. plotselijk, schielijk, onverwacht;
plotseling, eensklaps, onverwachts.
PLUDERHOSEN, f. p1. wijde Lange broek, v.
PLUMP, a. et adv. lomp, grof, dik, plomp,dom, grovelijk.
"-EN, vn. plompen. "-REIT, f. knnpheid, grofheid,
plompheid, domheid, v.
PLUNDER, in. vodde, prul, kieinigkeid, v.
PLUNDERER, M. plunderaar, mover, m.
PLUND BR K AMMER, f. vodden-,prulknkarner, v.* ...xRAm,
f. uitdragerswinkel, ai. "...KRAMER, m. uitdrager, m.
PLAUDERN, va. plunderen, rooren, stroopen.
"...UNG, f.
plundering, verwoesting, WOW:4ring, v.
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meervoud, O.
(grof flawed), O.
PfSBEL, m. volk, gemeene volk, gepeupel, graauw, janhagel. O. "-HAFT, *-massiG, a. et adv. gemeen, slecht.
POCH, tn. slag, stool. m. "-EN, va. et n. breken ; slaan,
kloppen; auf etwas fig. op Hs pogchen, - snoeven.
"-ER, m. pogcher, sooner, opsnijder, grootspreker,
zwetser, rn. "-ERBI, f. poycherij snoeverij, opsnijderij, v .
POCKS, f. POCKEN, p1. pok, puist, v. pokken, v. my.
POCKENOIFT, n. pokstof, v. "...NARBE, "...GRUBB, f.
pokdaal, v. "...NARBIG, a. pokdalig mottig.
POCKIG, a. puistig ; schurftig (van schapen).
PODAGRA, n. poclagra, voeteurel, 0. voetjicht, v. pootje, O.
"...GRISCH, a. podagreas, jichtig.
"...GRIST, m. podagrist, jichtlijder, rn.
PODEST, n. (13) bordes, O.
POESIE, f. dichtkanst, poez,ij, v. "...ET, in. dichter, zanger, poeet. m.
POKAL, tn. bokagl, tn.
PoKEL, tn. pekel, v. * - FLEISCH, n.pekelvleesch, o. * -HRING. tn. p ,kelharing, tn. "-N, va. zoaten, pekelen, in
de pekel leggen.
POKULIREN, vn. overthatiy drinken.
POL, tn. pool, v. avant, 0. "-HOME, POLARH6HE, f.
poolshoogte, v. "-STERN, rn poolster, noordster, n2.
POLAKE, f. kluiver (vaartuig), M.
POLEI, f. (53) polei, v.
POLILBa RSTE, f. wrijfborstel, M. * ...EISEN, n.polijstijzer,O.
POLIREN, va. polijsten, bruineren.
"...ER, m. polijster,
bruineerder, tn.
POLIRFEILE, f. polijstvijl, zoetvijl, v. * ...MiiHLE, f. polijstmolen, M. * ...RAD, n. "...STEIN, "...ZAHN, M. polijstrad, -bout, o. -steen, in. britineerijzer,
o.
POLITIK, f. staatkuncle, politiek, v. "-ER, in. staatkundige,
politicus, m. "...TISCH, a. staatkunclig,politiek, politisch.
POLITUR, f. glans, In. polijsting, v.
POLITZE,
polls van assurantie, v.
POLIZEI, f. "-WESEN, n. "-WISSENSCHAFT, f. politic, v.
politiewezen, o. ; inrigtiny van eenen staat, v.
* -BEAMTE, "-DIENER, m. politiebeambte, -dienaar, dienaar
-, agent van politic, tn.
POLK, m. gelubd zwijn, o.; fig. ruwe kerel, tn.
POLSTER, n. peluw, v. kussen, o. matras, v. "-MACHER,
tn. matrassenmaker, tn. * - N, va. met nzatrassen voornien of bekleeden. * -STUHL, m. opgevulde stoel, m.
POLTERABEND, m. avond vOOr de bruiloft, tn.
POLTSRER, in. schreeuwer, mazer, bulderaar, m.
POLTERGEIST, in. nacht- , kwelgeest, m. spook, o.* ...xAmMER, f. prullen-, rommelkamer, v.
POLTERN, vn. leven sunken ; fig. schreeuwen, raven, tieren. * -, n. geraas,geweld ; fig. geschreeuw,gekij f, getter, o.
POLYHISTOR, m. veelweter, veelkenner, m.
POLYP, m. veelvoet, polypus, tn. "-ENARTIG, a. veelvoetig.
POMADE, f. pomade, haarzalf, v.
POMERANBE, f. oranjrappel, tn.
POMERANZENBAUM, tn. oranjeboom, m. * ...BLUTHE, f.
oranjebloesem, tn. * ..BLUTHENE.S8Ena, f. *...BLUTHENtIL, n. geest olie van oranjebloesem, v. "...FAR
BIG. a. oranjekleurig. "...SCHALB, f. eingemachte,
gesuikerde oranjeschil, v. "...TRANK, tn. "...WASSER,
n. oranjewater, O.
POMMERHUND. "...SPITZ, in. deensch hondje, O.
POMP, tn. pracht, v. pronk, tn. staatsie, v.
POMPE, f. pomp, v.
POMPELBLUME, f. (53) leeuwentand, m.
PLURAL, in. (98)
PLOSCH, m. plait

PONTIFICAT, n. iwogeprietersasat,

Q,
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PRE.

POT.

bullebak, M.
POFULUR, a. et adv. gerneenzaam, vo!ksgezind, populair.
f. gemeenzaumheid, volksgunst, v.
PORPHYR, in. porter, porphyr, o.
FORREE, m. 153) prei, v.
PORsT, in. ‘53) wilde rosmarijn, m.
PORTECHAISE, f. draagkoets, v. * ...FEUILLE, f. brieventasch, v. ; fig. ministerieel department, o.
PORTROT, u. portret, afbeeldsel, beeld, o. gelijkenis, v.
* -MALER, UI. portretschilder, in.
PIIRTULAK, Iii. (53) postelein, porselein, v.
PORZELLAN, n. p ,rselern, o. "-EN, a.porselenen. * -ERDE, L porseleinaarde, v. * -HaNDLER, m. koopman in
porselein, - in aurdewerk,
POSAmENT, n. passement, 0. "-TRARBEIT. f. passementwerk, o. "-IRER, in. passe ► entwerker, ry.
POSAUNE, f. bazuin, v. *-N, va. et n. bazuinen, op de
bazoin hlasen.
POSITIV, n. (109) voororgel, o.
a. stellig, positief.
POSITUR, f. postuar, 0. gestalte, houding, v.
PosSE, f. pots, klucht, boerier;j, grup, v. ; kluchtspel,
o.
PoSSEN, in. streek, trek, in. pots, poets, v. ; reissen. imiehen, potsen
grappen maken. R-, int. gekheid!
malligheid
* -HAFT, a. et adv. grappig, potsig,
kluchtig. *• REISSER, * -MACHER, m. grappen-, potsenmaker, m. * -SPIEL, n. klucht, v. kluchtspel, o.
POSSIERLICH, a. et adv. kluchtiq, potsiertijk, aardig,
grappig, snaaksch; geeslig, koddig. "-KEIT, f. koddigheid, grappigheid, v.
POST, f. (34) post, in. bedrag eener rekening, o. *-, f.
post, brievenpost, posterij, v. posthuis, -kantoor, o.;
brievenmaal ; fig. lijding, v. nieuws, o. ; fahrende
postkar, v.; reitende
koerier, m.
POSTAMT, n postkantoor, a. * -BEAMTE, * -BEDIENTE,
m. postbeambte, ambtencuir der poslerijen,
in. "-BERICHT, m. postliktje, berigt van de urea van vertrek
en aankomst der posten, o. "...BOTE, m.postbode, brievenbesteller, m. "...BUCH, 0. postboek, reisboek, 0.
POSTCHEN, n. postje (ran eene rekening), o.
POSTEMENT, n. (13) voetstuk, a. grondstag, m.
POSTEN, ni. post, m. plants, standplaats, v. ;
(68) post,
wachtpost ; (34) post (eener rekening), m. '-TRAGER,
m. verklikker, in.
POSTFREI, a. vrachtvrij, franca. '-HEIT, f. vrijdom van
briefloon, portmjdom, m. "...GELD, 0. briefloon, port,
briefport, 0. * ...HALTER, * ...MEISTER,
postpaarclenhouder, postmeester ; direkteur van het postkantoor,
in.
*...irArrs, n. posthais, o. * ...HORN, n. posthoorn,
POSTILLE, f. bundel predikatien
in.
POSTILLON, POSTKNECHT. in. postiljon, postknecht, m.
POSTIBEN, va. plaatsen, posteren, stellen, zetten.
POSTJACHT, 1'. adriesjagt, 0. *...KUTSCHE, f. postkoets, v.
PosTo FAOSEN. va . post vatten ; fig. zich schrap zetten.
POSTORDNUNG, f. reglement op de posterijen, 0. postwet,
v. * ...FAYTER, n. postpapier, o. * ...PFERD,n.postpaard,
0.
f. wegwijzer,
in. "...SCHIFF,
* ...JACHT, n. postschuit. pakethoot, v.
"...ScRIPTUM, n.
naschri ft, o. "...STATION, f. post-station, o. wisselplants, v. "...STRAssE, f postweg, in. * ...wAGEN,
postwagen,
n. postnzerk, O.
POSTULAT, n. 161 , toegestenzde grondstelling ; (10) eerste
intrede van een Bezel, v.
1'OTENTAT, in. potentaat, souverein, vorst,
m.
POTENZ, f. vermogen, 0. kracht. v.
POTT, in. pot, kookpot, m.; kern (maat), v.
* - ASCHE, f.
potasch, v. "-FisCit, In, polvisch,
POPANZ, m.

POTZ! POTZTAUSENDI int.

wel verdord! wel toeergaas!

wel drommel!
PRtICEFTOR, in. preceptor, leeraar, m.
PRACHT, f. pracht, praal, v. pronk, in. weelde,

v. * -BETT,
n. pronkbed, o. *-Hnixtith, m. troonhemel,
pruchtig,
statig,
deftig,
heerlijk,
a, et adv.
kogthaar, luisterrijk.
PRACHTKEG EL, In. nauldzail, gedenknaald, v. * ...WERK,
n prachtwerk, 0. *. ZIarJ5Rlt, n stuatsiekanter, pronk,
kamer, v.
PRacTicutEN,' va. beoefenen. *-, vn. praktiseren (als
advokaut, geneesheer enz.). * ...TICUS, in. praktizijn,
PRAKTTK, f. list, v. bedrag, o. kuiperij, kanstgreep, v.
PRIIDIKAT, n. eigenschap, v. pretlikaat, o.
prefekt opperste der koorsangers,
PRiiFECT,
m.
fig. inPRIIGEN, va. stempelen, munten, taunt slaan ;
drukken.
f. stempeling, munting, v.; inuntslag,
*...BSTOCK. in. stempet. In.
PRAHLEN, vn. pralen, pronken, snorken, pogchen, opsnijden, snoeven, grootspreken; 6g. schijnen. schitteren.
"-, n.
f. pralerij. pronkerij. pogcherij, grootsprekerij. v. * ...ER, iII. prater, pogcher, snoever, groatspreker, rn. -IsCH, a. et adv. snorkend, grootsprekend,
snoevend, pogchend.
PRAH LHANS, m. snoever, zwetser, m. * ...SUCHT, f.praalzucht, ij tele praal, v.
PRAH3f, in. praam (schu,it), v. * -SFRITzE, f. perspomp.v.
PRiLAT, ni. prelaat, kerkvoogd, m. * -UR, f. waardigheid
eens prelaats, v.
PRILimiNARTEN, f. p1. voorafgaande pitmen, - bepalingen, prelim inarien,mrloopige rredesvoorwaarden,o.v .mv.
PRALL, a. strak. gespannen. * - EN, vn. opstaiten, opspring,n, terugstniten; teraykaatsen (van klanken en geluiden). * --TRILLER, M. (109) tramulant, in.
PRIbILE, f. prewie, belooning, v.
PRAMONSTR ATF.NSER, m. premonstratenser (monnik), m.
PRANGEN, vn. schitteren, pralen, pronken. *-D, a. schitterend, pralend, luisterrijk.
PBANGER, m. prangijzer, n. kaa, v.
PIONUMERANT, in. inteekenaar. geabonneerde, in. "...MERATION,E inteekening met vooruilbetaling, v.*...MERTREN, va. vooruitbetalen, inteekenen.
PRISENS, f. (98) legenwoordige tijtl, m.
PRiISENT, n. geschenk, o. * - IREN, va. aanbieden ; voorstetter'. * - IRTELLER, in. schenkhord, presenteerblad, o.
PRASER,m. groenachtige smaragd; paarschkleurige arnethist, rn.
PRESIDENT, (POSSES), tn. voorzitter, president,
m.
STELLE, f. voorzitterschap, presidium, o. "...DIREN, vn.
voorzitten, den voorzittersstoel bekleedat.
PRAsSELN, vn. kraken. knarsen.
PRASSEN, va. brassen, stempen, sozullen. *...EREI.f. brasserij , stemperij ,u a spatting .v "...ER, In. brasser slemp3r,m.
PRiTENDENT, tn. pretendent, In.
"...DIRER, va. et n.
aanspraak maken, vorderen. * ...SIGN, 1. aanspraak, bewermg, v.
PRaToR, as. (25) praetor. m.
PRAXIS. f. praktijk. heoefening, v.
PRELIGEN, va. prediken, eene predikatie houden.
* ...DIGER, in. prediker, pretlikant, in. ;
Saloaionis, de prediker Ivan Salomo). - MiINCHE, m. pl. doinlnikanermoniziken, predikheeren, in. inv.
PREDIGT, f. preelc. predikatie, leerrede, v. "-AmT, n.
predikambt, leeraar,ambt,
o. * . - RUCFI, n. preekboek,. o.
* - STuHL, tn. predikstoel, preekstoel, kansel,
m.
PREGELN, va. bakken (in eene pan).
PRSCHTIG,

PRO.
PRETEN, va. (126) praaijen, roepen.
PREIS, m. prijs,
wuarde, f.; lof, roem, m. eer, v.;
oich - geben, zich zelven prijs gown ; zich verlagen.
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PRIVET, n. heimelijk gemak, O.

PRIVILEGIREN, va. bevoorreglen, met een roorregt begifligen. "...LEGIRT, a. bevoorregt. n. privile•
f. prijsvraug,prijsuitschrijving,
gie. voorregt, O.
v. *-COURANT, u,. prijs-courant, prtjsbjst, v.
PROBAT, a. bep•oefd, hewezen, ondervonden:
PREISELBEERE, f. heidebes, v.
PROBE. f. proef, proeve, beproeving,
v.; glace, monster,
PItEISEN, , a. prijzen, schatlen, u'aarderen ; prijzen,
o. ; (108) repetttie (van tooneelstukken), V. (7J) stempel,
roemen.
m. teeken, o. keur ;van goud en zilver). v. *-ALAPT,
PREISLICH, * ...WORDIG, a. loffelijk, prijzenswaardig,
n. "-BOGEN, '-DRUCK, tn, proof, druki 'vet, V. proeflof-, roemwaardig. "...VERDEaBER, al. loonb•dereer;
blad, o. *• GOLD, n. gekeurd goad, 0. * -HALTIG, a.
fig. kladder, ru. * ... WURDIGKEIT, f. prijzenswaardigproefhoudend. "-JAHR, n. proe/jaar, o.
held, v. "...zETTEL, m. prijscourant, prijstijst, v.
PROBEN, va. heproeven; proeven.
PRELLE,f. wipdeken, v. *-11, va. in eene deken opwippen,
PROBEPREDIGT, f. proefpredikatie, v.
"...RITT, ns. proefsollen : bespollen, foppen, voor het lapje houden.
vn.
rid. in. *...ZEIT,
proeftijd, in.
tegen den band spelen (in het biljurtspel). *-REI,
PROBIREN, va. beproeven, toetsen,proberen ; (108) (eene rol)
bedrog, o. opligtinq. knerelarij, afpersing, v.
repeteren. * ...BIRER, in. keurder, essaijeur, toetser, tn.
PRELLSCHUSS, nu. stun, opstuit, tn.
PROBIRKUNST, . (90) proel kunst , v. * ...LoFFEL, in. proefPREMSEN. va. zamenpersen; krammen.
lepel, in. "...NADEL, f. toetsnaald,v. *...STEIN. tn, toetsPREsENNING, f. (126) presenning, v.
steen, ni. "...WAGE, f. proefwuaq, v.
PRESSBALKEN, m. boom eener drukpers,
m. "...BANK,
PROBLEM, n, vraagstak, problema,
O. * - ATISCH, a. et
f. persplank, v. * ... BENGEL, in. persboom, - stok,
adv. onzeker, twijfelachtig.
* ...DECKEL, in. (10) timpaan, o.
PROCENT, n. percent, ten hontlerd, o.
PRESSE, f. pers, drukpers, v. ; glans, m. glanzing (van
PROCESSION, f. processie, v. plegtige omgang, m.
stollen), v. *-rt va. persen. drukken, prangen ; glanzen
PRocLAxtATIorr, f. proklamutie; afkondiging, v.
(taken); onderdrukken, afpersen (het yolk); (126) presPROCURATOR, in. prokoreur. pleithezorger,
M.
sen (matrozen).
PRODUCT, n. voortbrengsel, produkt, o.
PRESSER. tn. perser, drukker, glanzer, m.
PROFAN, a. oningewijd, wereldsch.
PRESSFREIHEIT, f. vrijheid van drukpers, v.
* ... GLANZ.
PROFESS, f. t31, belijdenis, v. ; - [bun, belijdenis doen;
m. glans, in. glunzing, v. *...HAFT, adv. in nool.
de kloostergelofte afleggen. '-ION, f. beroep, han•lwerk,
"...SAFT, rn, uitgeperst sap, o.
m. geperste
o. kcstwtnning, v. " - IONIST, in. antbachts-, handwerkswijn, in. "...WIND. in. (126) boeltjnswind, m.
man, ni. " - OR, m. hoogleeraar, professor, in. * - UR, f.
PRESTO, a. el nr. (109) presto, schielijk.
prolessoraat, hoogleetuarsambt. o.
PRICKE, f. lamprei : aalgeer, v.
PROFIL, n. schildering van ter ziftle, v. profil, half ge,
PRICKELN, ‘a. prikken, prikken; bestek maken op eene
zigt. o. "...FIT, m. profijt. nut, voordeel, o. winst, v.
zeekaart. * - D, a. fig. scherp. bijlend, vinnig.'
PROFOSS, m. provoost-geweldige, stokbewaarder,
tn.
PRIES7ER, m. priester, geestelijke.
ni. "-INN, f. priesPROJECT, n. projekt, ontwerp, o. schets, v. * - MACHER,
teres, v: * - AMT, n. priesterumbt, leeraarsambt,
u.
plunnenmake•, m.
"-LICH, a. pMeStertijk, geestelijk.
" - ORDEN. in. priesPROLOG, in. ;108 vuorspel, o.
terorde v. " - ROCK. in. priesterrok. In. k - SCHAFT f.
PROLoNGIREN, va. (83, 3+) uitstellen, verlengen, propriesterschap, geestelijkheid, v. " - STAND, In. " - THUM,
lon, ,eren, verschniven, ve•dagen.
n. prieste, stand, in. -dont, o. *- wEIH
f. prieste•wijPROMOVIB EN, va. promove•en, bevorderen. *-, vn.
proding, ordening, v. *-will1D13, f. priesterlijke waardigmoreren. doctor worden.
held, v.
PROPHET, an. profeet, voorzegger, tn.
*
- INN, f. profetes,
PRIMANER, m. leerling van de eerste klasse, in.
roorzegster. v. " - ISCH, a. et adv. profetisch, voorspelPnimAs, nl. opperste kerkvoogd, primuut,
n.
lend. * . PHEzEIEN, va. proreteren, voorzeggen voo•spelprimuutschap. u.
len. ...UNG, f. p,ofetie. roorzegging, voorspelling, v.
PRIME. f. eerste klasse (in eene school) ; (91) eerste
PROPST, PROBST
proost, prioor,m.*-Et, f. proostdij,v.
stetting, v.
PRopsTINN, f. prinres. v.
PRINCIP, n beginsel, grondbegincel,
O. " - AL, hoofd, o.
PROSA, (PROSE , f. proza. o. ongebonden stip, m.*-Iscir,
meester, oppersle, principaal, in. -, n. (76) prestunt,
a.. et adv. prozaisch ; in prosa, niet dichterltjk.
m. hoofdpijp, v.
prozaschrtjver. in.
PRINZ, in. prins, vorst, koningszoon, in.
* - ESSINN, f.
PROSELyT, uI. proseliet, hekeerde, tn. " - ENMACHEREI,
princes, vorstin, koningsdochter, v. "-LICH, a. et adv.
f. overdrevene zucht om anderen to bekeeren, v.
vorstelijk. "-METALL, n. spinshek, o.
PROTEST, ni. (34 , protest, u. " - ANT, m. - INN, f. protesPRIOR, ul. "-INN, f. prior, tn. priores, v.
*-AT, n, priotant, In. protestantsche vrouw, v. " - ANTISCH, a. prorant, o. *-EI, f. prior?j, v.
•
testantsch. " - IREN, Na et n. protestertn, tegenspreken,
PRISE, f. prijs. bait, ni. rerovering, v.; snuifje,
o.: fiir
opentijk beLtiven.
gate - erklaren, voor goeden prijs verklaren.
PROTOKOLL, n. protokol, register, proces-verbaal,
O.
PRIsMA,. n. p•isma, driehoekig glas, o. * - irtscir, a. (6•)
" - IREN, va. •aanteekenen, registreren.
prismatisch, kantig.
PROTLEN, PROTZELN, va. (een kanon) opmaken, mgniePRITsCHE, f. p/uk, v. s► ok om mede le slaan; engelsche
ren. *-, vn. weaken ; fig. pruiten. "...I0. a. sttjf, hutscadet, in. ; zitpluats achler eene slede, v. ; slecht ed.
-starrig, koppig, hardnekkig, onbuigzaum; stijihooldig,
o. brils, v. * - N, va. wet den klopper slaan; fig. briteigen.zmn/g. .
sen, sluan.
PROTLWAGEN, m. (3) voorstel van een affuit, O.
PRIVAT, a. privaat, bijz.onder. *-PERSON,
f. bijzonder
PROVIANT, in. proviand, a. levensmiddelen. o.mv . mondpersoon, umbteloos burger, m.
behoeften, v. mv. leeftogt, m. * -AMT, * -liAUS, n. voor"-AUFGABE, "-FRAGE,
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PRTJDEL, ni. PRUDELN, vn. voy. RITUDEL, BRUDELN.
PRUPEN, va. beproeven, proberen, toetsen, onderzoeken.
"-PIING, I. beproeving, v. ; onderzoek, o. ; verzoeking,
V. -SZEIT, f. proeftijd, M.
PRilGEL, m. stok, knuppel, m. *-, pl. stokslagen, m. mv.
"-Et, f. schermutseling, vechtpartij, v. *-N, va. slaan,
afrossen, stokslagen geven. "-SUPPE, f. fig. pak slagen, O.
PRUNK, m. pronk, na. praal, pracht, v. "-EN, vn. voy.
PRANGEN. "-FINGER, m. fig. ringvinger, rn.
a. et adv. pronk-, praalzuchtig. "-ZIMMER, n staatsie-

learner, pronkkamer, v.
ni, psalm, m. "-BUCH, n. psalmboek, o. "-IST,
"-DICHTER, m. psalmist, psalmdichter, m.
O.
PSALTER, M. hakbord (soort van harp) ; psalmboek,
PURUCIREN, va. uitgeven, in het Licht geven. * ...LIST,
rn. staatkundige; staatkundig schriker; professor in
f. openbaarheid, bekendheid,
de regten,
klaarblijkelijkheid, v.
n. publiek, O.
PUD, n. pod (russisch gewigt van 40 pond), O.
PUDDING, m. podding, m.
PUDEL, "-HUND, M. poedel, -hond, kardoes; fig. misslag, ns. * -MiiTZE, f. mots met bont gevoerd, v. "-N,
vn. eenen misslag begaan, eenen bole schieten, misstooten. "-NfiRRISCIT, a. mal als een jonge hond.
PUDER, ns. poeder, haarpoeder, O. "-BEUTEL, m. poederzuk, tn. "-MANTEL, m. poedermantel, ns. -N, va.poederen, poeijeren. "-POSTER, "-BLASER, m. poeijerzak,
"-QUAST, f. poederkwast, m. "-ZUCKER, tn. poedersuiker, v.
int. poi! w - , rn. klap, slag, vuistslag. no. " - EN,
PUFF
vn .
va. slaan, met vuisten slaan ; doen zzvel.len.
ploffen, ter aurde vallen; opzwellen, opblazen. "-ER,
m. zakpistool, v. poffer,
"-SPIEL, n. verkeerspel, O.
PUGILIST, tri. vuistvechter, m.
PULS, n ► . pas, In.; an den - ffilsle'n, den pots zuzelen.
' "-AD ER.. f. (74) slagader, v. "-GESCHWULST, f. "-KROPP,
M. slagaderbreuk, v. " - SCHL AG, m. polsslag, sn.
PULT, n. lessenaar, m. *-DAcH, n. afdak, O.
O. " - BEU PULVER, n. poeder poeijer; kruid, buskruid,
TEL, in. "IFLASCHE. f. ledei.etz kruidflesch, kruidbus,
v. " - HoLz, n. (531 zwarte els, Fn. *- HORN, is. kruidhoorn, us. "-KAMMER., f. kruidkamer, v. "-K ARR EN,
"-wAGEN, rn. kruidwagen, rn. "-KORN, n. korrel buskruid, v. "-MAGAZIN, is. kruidmugazijn. k•uidhitis. O.
"-MOHLE, f. kruidmolen, m. ' - .Mill,LER, ui. kruidmaker. tn .
PiILVE11N, PULVERISIR EN, va. tot poeder maken. stampen.
kruidflesch,
PULVER PROBE! f. kritidproef, v. "...SACK,
V. -koxer, -hoorn, no. ; staa•tstak van den loop eens
PSALM,

PYR.

PUT-

O. "-IREIC,
raadsmagazijn, magazijn van levensmtddelen,
va. proviande•en, van leeftogt voorzien. "-MEISTER, m,
"-SCHIFF, n.
proviandmeeester, victualiemeester, m.
proviandschip, O. "-VERWALTER, m. inspekteur der levensmiddelen. m. "-W AG EN, m. legerwagen, m.
PROVINZ, f. proaincte, v. landschap, wingewest, 0.
PROVISOR, rn. (2) provisor opz;ener (van een lyceum). m.
PROZESS, m. regtsgeding,. proces, o. regtszaak, v.; (90)
proces, O. "-IR EN, vn. procederen, een proces voeren.
-, n. het pleiten. "-ACTEN, f. pl. processtukken. o. mv .
"-M§SSIG, a. et adv. volgens de vormen van het refit.
"-ORDNUNG, f. "-WESEN, n. wijze van procederen, v.
"-SiiCHTIG. a. pleitzuchtig.

geweers, O. "-TONNE, f. kruidton, v. -vat, o.
SCHWIMCING, f. (23) buskruidverraad, o. *...wuRsT,
(3) pijp. slang, v. loopend your (in eene mijn), O.

f.

PUMPERUNNEN, m. PUMPS, f. pomp, v.
PUMPEN, va. pompen fig. borgen. "-DECKEL, m. deksel
eener pomp, 0. "-LEDER, n. zuiger eener pomp, m.
tn. "-SCE-MENGEL, m.
"-MACHER, m. pompmaker,
-STANGE, f. "-STOCK, m. pomppompstok, zwengel, m.
stung, v. zuiger, m. "-WERK, n.waterleiding,v.*-zurG,

m. klep eener pomp, v.
O.
PUMPERNICKEL, m. pompernikkel, m. zwart brood,
PUMPHOSEN, f. pl. zeer wijde broek, v.
PUNKT, M. punt, 'stip, v. ; fig. punt, artikel, o. graad,

m. "-EN, va. punten, van punten voorzien.
PUNKTIRBUCH, n. boek over de stiprekenkunst, o.
PUNKTIREN, va. aanstippen, met punten aanteekenen,
bestek maken op eene zeekaart, met stippen schilderen;
uit stippen waarzeggen. "...ER, m. stiprekenaar, m.
stiprekenkunst, stipwaa•zeggertj, v.
n. stiprad, O.
"...NADEL, f. etsnaald, v.
PUNKTLICH, a. et adv. stipt, naauwgezet, naauwkeurig,
joist; stiptelijk. "-KEIT, f, stiptheid, naauwgezetheid,
naauwkeurigheid, v.
PUNKTUR, f. (10) punktuur, V.
PUNSCH, in. punch, v. "-BOHLE, f. "-NAPF, m. punchkom, v. "-MIFFS'', m. punchlepel, m.
PUNKTIR KUNST, f.

PUPILL, M. voy. MUNDEL. "-E, f. coy. ATJGAPFEL.
PUPPE, f. pop, v. speel-, goochelpopje. honsworstje ; popje
• eener rups, o. "-N, vn. poppen maken, met depopspelen.
m. popPTJPPENKRAM, m. poppenwinkel,
penverkooper, m. "...MACHER. m. "...MACHERINN, f.

poppenmaker, m. -maakster, v. "...mAssie, a. poppig,
popachtig. "...SPIEL, n. poppen-, inarionettenspel, O.
"...SPIELER, m. marionettenspeler, M.
O. "...GIPURGANZ, f. purgatie, f. buikzuiverend middel,
REN, va. pargeren. eene purgatie innemen.
*...Noss,
PURGIRMITT EL, n. purgeermiddel, o. purgatie, v.
f. purgernoot, v. "...WURZEL, f, rubarber, v.
PURPUR, m. "-PARER, f. purper, o. -kleur, v. *--. purper (gewaad), O. "-FARBEN, "-ROTH, a. purnerkleurig,
-rood. "-FIBBER, n. bbitSkOOrfs, v. "-LIPP EN, f. pl.
roode lippen, v. 'vv. ; fig. koralennzond, m. * - , a. purperkleurig. "-SC HNECKE, f. purperslak, v.
PuRREN, va. porren de ?yacht uitroepen (ter glossing).
PURZELN, on. duikelen, tuimelen.
PUTERH A HN, as. kalkoensche huan, m.
PUTTINGEN, m. pl. kettingen,
Inv.
PUTZ, m. opschik. pronk,
m. sieruad, versiersel, O.
" - BLUME, I. kunstbloem, v. " - EN, va. opscinkken, versieren .; vertraaijen; poetsen, schoonmaken ; schuren,
wrijven ; poetsen (schoenen! : snoeijen : snuiten ; schoondie Sterne maken tanden) : scheren (den Mord);
skis, de sterrenvallen. * -HUNDLERINN, f.modemaakster,
v. "-KR AM. tn. * -WERE, n. modekraanz,v. modewaren,
v. my. hoofdsiersels der julftrs, kivikjes en st•ikjes, o.
mv. " - M ACHERIIIN, f. modemaakster, v. " - MESSER, n.
(58) veeg - , schraapmes, 0. " - WARR. Os. mode7ek, m.
"-SCH ERE, f. snuiter, tri. "-SCHR A NK, no. kapdoos, v.
n ► . kuptufel, v. toilet, O. " - ZIMMER, n. "-STUBS,
f. pronk-, klerulkamer. v.
PYR AMID EN FORMIG, PYRAMIDALISCH, a. piranziedevormig, piramiedaul.
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QUO.

QUE.

Q.
f. kwabaal, m. aalrups ; kossem, kwab, v.
*-Lia, a. poezelig, mollig.
•

QUABBE,

QUABBELN, QUACKRLN, vn. beven, waggelen.
QUACKBLCHBN, n. knorrig kind, o. "...BLBI, f. beuzeling, v.
QUACKSALBER, m. kwaiszalver, in, * - EI, f. kwakzalverij,
v. "-N, vn. kwakzalven.
QUADER, "-STEIN, m. "-STUCK, n. gehouwen steen, m.
QUADRANT, m. kwadrant, vierling,
QUADRAT, n. vierkant; vierkant petal ; (10) kwadraat,

vierkant, o. ; (109) B dune.
f. vierkante TWA
v. * - WURZEL, f. kwadraatwortel, in. "-ZAHL, f. vierkant getal, O.
QUAKEN, vn. kwaken. "-, n. gekwaak, o.
QUAKEN, vn. keyen, krijschen.
QUAKER, QUAKER, m. kwaker, m. * - EI, f. kwakerij, v.
QUAL, f. kwaal, smart, pijn, kwellin,g, v. teed,
o.
QUIMEN, va. kwellen, plagen, pijnigen, smarten aandoen.
"...ER, * ...GEIST, m. plager, kwelo eest ,pij nig cr , kw eller,m.
QUALIFICIREN, va. kwatificeren,•noemen, benoemen.
QUALITEtT, f. kwaliteit, hoedanigheid, eigenschap, v.
QUALLE, f. zeekwal, v. lichtend seedier, u. ; ;53) zeenetel, v.
QUALM, m. damp, m. uitwasetning, v. walm,
m. *- EN,
vn. dampen, uitwasemen, walmen.
QUALSTER, m. kwalster, m. Aim, v. * - BAU1I, m. wilde
sorbenboom, m. "-N, vn. kwalsteren, fluimen uitwerpen.
QUANTIVIT, f. hoeveelheid, kwantiteit, v.
QU ANTSWEISE, adv. kwanswds, voor de leas, in schijn.
QUAPPE, f. kwabaal, in. aairups, v.
QUARK, m. gestremde melk, v.; fig. drek, m. vuil, o.;
beuzeling, v. "-KLOTZ, m. meelknoedels, in. My.
QUAILRE, f. knorrig
onvriendelijk kind, o.
QUART, n. vierendeel; boek in quarto ; mengel, O.
QUART AL, n. kwartaal, vierendeeljaars, u. *-wEisE, adv.
drientaandelijks.
QUARTANER, m. leerling uit de vierde klasse, m.
QUARTANFIEBER, n. derdendaagsche koorts, v.
QUARTANT, QUARTBAND, m. boek in quarto, O.
QUARTBLATT, n. blad in quarto gevouwen, o.
QUARTE, f. viertal, o.; (109) kzvart, vierde gedeelteeener
noot, O. "...TETT, n. (109) kwartet, 0.
QUARTIEII, n. kwartier, o. herberg,huisvesting; wijk,v.;
kein - geben, (75) geen kwartier geven, zonder genade
alles nederhouwen; urn - bitten, om liffsbehoud smeeken. "-GELD, n. inkwartieringsgeld, O. "-MEISTER, in.
kwartiermeester, m. '- YOLK, n. (426) wacht, zeewacht,
v. * -ZETTEL, m. biljet van inkwartiering, O.
QUARTSEITE, f. bladzijde in quarto, v.
QUARTZ, rn. kwurts, u. "-IcHT, -IG, a.
kwarts.
QUAST, QUASTE, f. kwast, kwispel,
strikje, O.
QUATEMBER, tn. qualertemper, m.
QUATSCHLICHT, a. poezelig, vleezig, mollig.
QUECKE, f. QUECKENGRAS, U. (53) kureekgras, O.
QuECKSILBER, n. kwikzilver, o.
QuEmal, f. handdoek, m.
QUELLE, f. QUELL, at. bran, wet, fonlein, v.

vn. ontspringen, opwellen; weder opzwellen ;
fig. uitspringen, loopen, stroomen, vlieten, vloesjen, gudsen. *-, va. doen opzwellen, doen koken.
QUELWASSER, n. wet-, bran-, fonteinwater, springend
water, O.
QUENGELN, vn. met eene zachte stem spreken, een vrouwentoon aannemen.
QUENT, QUENTCHEN, QUENTLEIN, n. drachma, v.
QUER, a. et adv. dwars, schuinsch, schuin; fig. kijfachtig, twistziek, bijtend, dwarsdrijvend, vinnig ; (64)
dwarsdoorsnijdend, dwarsloopende; dwars
door ; - Feld ein, dwars door het veld been ; -Ober,
a. schuins over; (bears over. * -AXT, f. steekbijl, v. '
"-BALKEN, m. (13) dwarsbslk, m.
QUER E, f. het dwarse ; der -, fig. averegts, verkeerd;
dwars,
in die -, dwars, dwars door; nub der -, der
schuin.
*...roLIO, n. langwerpig
QUERFLoTE, f. dwarsfluit, v.
folio-bock, o. * ...GANG, in. dwarsweg, in. "...GASS E, f.
dwarsstraat, v. "...HOLZ, n. dwarshout, 0. *...KOPP, tn.
fig. dwarskop, dwarsdrijver, m. dwarshoofd, O. * ...KOPFIn, a. dwarsdrijvend.
Q.UERL, m. kernstok, m. "-EN, va. omroeren, kernen.
QUERMAUER, f. dwarsmuur, m. "...PFEIFE, f. dwarsfluitje, O. * ...PFEIFER, m. pijper, m. * ... RIEGEL, in. (13)
dwarsbalk, in. *...niss, zn. dwarse scheur, v. "—SACK,
reiszak, in. *...sATTEL, m. vrouwenzadel, m.
V.
* ...SCHNITT,
m. dwarssnede, schuinsche snede,
* :..STANGE, f. dwarshout, o. dwarslegger, in. "...STRASSE,
f. dwarsstraat, v. * ...WEG, m. dwarsweg, m. "...STRICII,
m. dwarsstreep; fig. streep door de rekening, teleurstelling, misrekening,v. * ...STRICHELCHEN, n. (98) koppel-, scheidteeken, O.
QUETSCHE, f. in der - sein, in angst -, in verlegenheid
zit ten.
QUETSCHE, f. QUETSCHHOLZ, n. kneuzing, f.; stamper,m.
QUETSCHEN, va. verpletteren ; drukken, kneuzen.
QUICK, ul. kwik, kwikzilver, o. *--, a. et adv. Wag, finks,
levendig, los, vrij.
in. met kwikzilver vermengd
metaal, a. "-EN, va. metaal met kwik vermengen.
"-SAND, m. drijfzand, O. * -WASSER, n. (32) tweede
water, o.
QU1EKEN, vn. gillen, schreijen, schreeuwen, krijten.
QUINTANER,
scholier uit de vijfde klasse, M.
QUINTS, f. (109) quint, kwint (snaar), v.
QuirvrEttrzE, f. (10) vijf bladen ; (96) kien, quine, v.
QU1NTESSBNZ, f. het beste, o. krucht, v. geest (van iets), w.
QUINTETT, n. (109) quintet, o.
f. (53) kwe, v.
QUITT, a. kwijt, vrij, getijk.
QUITTENAPFEL, m. kweappel, m. "...BAUM, M. kweboom,
m. * ...B ROT, "...MUSS, n. konfijt van kweperen, O.
QUITTIREN, va , voor voldaan teekenen, onderteekenen ;
ktojtschelden, ontlasten. "...TUNG, f. kwitantie, ktvijling, ktojtschelding, onllasting, v.
QUOTIREN, in. teekenen, aanteekenen, een nommer geven.
QUELLEN,
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RAN.

RAP.

RAA, f. (120) ra, v. * - B5NDER, n. p1. rabanden, m. my.
* -8EGEL, n. razeil, o.
RABATT, ni. rabat, o. korting, vermindering, v. afstag,
m. k -RECHNIING, f. rabatrekening, v. * -E, f. omslag,
opslag (aan een kleed), rir. rabat (in eenen
* -IREN, va. korlen; aftrekken.
RABBELEI, f. ijdele praat, zotteklap,

o.

m. * ...BRLER, m.

gewaande geleerde; advokaat die de zauk van zijnen
klient bederft, rn. * ...BELN, vn. snappen, praten, zotte
taal spreken.
va. aanraken, bevoelen, betasten.
RABBIKER, rn. leeraar der joden, rabbijn, m.
a. rabbijnsch.
m. leer -, v. gmelenderrabijnen, o. rabhijnsche stetting, v.
RABE, m. raaf, rave, v.
RA BENA AS, n. voile prij,y. * ...fiLTERN, m. p1. onnatuurlijke ouders, m. inv. "...FEDER, f. ravenpen, v. * ... MUT"...SCHWARZ, a. zoo
TER, f. onnatuurlijke moe:ler, v.
=art als eene raaf. "...STEIN, m. galgeveld , o. geregtsplaats, v. * ...vATER, m. onnatuurlijke wader, m.
.RABULIST. m. •egtsverdraaijer, haarklover, M. "-EREI,
f. regtseerdraaijing, haarkloverij, v.
RACHE, f. wraak, v. ; - an einem nehmen, zich op iemand
wreken, wraak, op iemand nemen.
RACHEN, m. bek, mond, na.; fig. kaken, v. my. afgrond
(der hel), m.
RhCHEN, va. wreken. BICH
vrf. zich wreken, wraak
nemen. * ... CHBR, m. INN, f. wreker, m. wreekster, v.
RACHGIER, f. "...RIPER, m. "...SUCHT, f. wraakzucht, v.
-lust, tn. "...GIERIG, "...SOCHTIG, a. wraakgierig,
-zuchtig.
f. (30) Nemesis, wraakgodin,
v. * ...SCHwERT, n. wrekend zwaard, o.
BACKER, m. viller; slecht mensch.,snoodaard ; nachtwerker, sekreetruimer ; rakker, beulsknecht, m.
"-N, vn.
slaven, slooven, zich alwerken.
RACKET, n. raket (om to kaatsen), o. *- E, f. (68) raket,v.
o.
RAD, n. rad, wiel; spoorrad ; spinnewiel, spinrad,
* a-ACME, f. as van een wiel, v. * -131iRGE, "-BERGE,
f. kruiwagen, in. "-BRECHEN, va. radbraken; fig. (eene
taal) radbraken.
RADERACKE, "...HAUE, 1. houweel, o.
RODEL, RUDER, tn. zeef, v. * - N, va. zeeven.
RaDELSFUHRER, ni. oproermaker, rdervink, lelhamet,
en.
RADEMACHER, m. wagenmaker, wielenmaker, en. * -ARBEIT, f. wagenmakerij, wielenmakerij, v.
RADER, m. (53) dolik. onkruid, o.
RfiDERGEHLiUSE, n. (139) raderkast, v.
RdDER1 va. radbraken; fig. aan slukken slaan.
RKDERWERK, n. raderwerk, 0.
RADPELGE, f. velg van een wiel, v.
* ...GELEISE, 0.
"...SPUR, f. spoor, wai/enspoor, 0.
RADIES, m. "-CHEN, n. radijs, V.
RADIREN, va. krabben; etsen.
RADIRMESSER, n. schraapmes, o. krabbei', m. 'krabbertje, 0. "...NADEL, f. etsnaald, v. "...WASSER, n. sterk-*
water, etswater. 0.
RADLINIE, f. (6i) cyclotde, v. "...NAGEL, nn, spijker met
een platten kop, m. "...SCHAUFEL, f. schepbord van
eenen watermolen, 0.
f. radscheen, radschijf, v. "...SPEICHE, f. radspijl, v. "...SPERRE, f.
spankettmg, m. spit -, as van een rad,v.
1161,7, U. voy. REPT.

viashekel, m.; fig. tong, v. bek, m.
*-Gt7T,
n. roof, m. prooi, v. butt, m. "-Kota, n. afgewaaid
hoot, o. "-ZAHN, m. snijtand, vooruitstekende Land, m.
11.AFFEN, vs. wegkapen.
RAFFINADE, f. geralfineerde suifrir, v. * ...NIREN, va. et
n. ralfineren. suiveren, reinigen, louteren.
RAMON, f. (34) firma, v.
RAHM, M. room, in.; voy. IIAHMEN.
n. (10) frisket, raampje, o.
RAHMEISEN, n. (10) ijoeren raam eener drukpers, o.
IIAHMEN, tn. roam, o. hjst, v.; bordaurraam; takenroam o. ; rand van een .schoen, m. brandzool, v. *-,
vn. et a. tot room worden; melk roomen. *-, va. (sent
stof) spannen. "-SCHUR, m. schoen met dubbelezolen,m.
RANIttiUsit, f. roomkaas, v. "...TORTE, f. roomtaart, V.
RAHN, "-IG, a. dun, tenger, mager. schraal.
ItAIN, rn. yore, greppel, v.; kant, na. grens, v.; grasland,
o. weide, v. "-BLUME, f. (53, papierbloem, V. * -8N,rn.
aangrenzen, aanpalen, belenden.
BAK, in. (IN) rak, o.
RaKELHAFT, a. hoersch, to vp, onbeschaard.
RALLE, f. wachtelkoning, kwakketkoning, m.
RAMME, RAMMEL, f. RAMMI3LOCK, M. heiblok, O. Strata.
stamper, M,
RAMMEL, RAMMBOCK, M. (77) stormrarn, m.
loopsch zijn,krollen •
RAM3IELN, vn. rammelen, ridsig
zusanimen -, le zamen wringen.
RAMMEN, va. inizeijen.
RAMMLER, nr. ramnzelaar, ram ; bole ; kater, m.
RAND, tri. rand, kant ; _ booed, us. korst, v. ; zoom, m.;
(U3) kruin, v.; das versteht skit ass -e, dot spreekt
van self ; zu -e bringen, ten einde brengen, voleineligen. * -ANMERKUNG, f. kantteekening, v. *-DMATEN,
rn. gerande dukaat, m.
MiNDERN, va. randen; den korrelrand =hen.
RANDGLOSSE, f. randglos, kantteekening, v. '...LEIsTB,
f. randlijst, v. "...SCHRIFT, f. randschrift, o.
RAnFT, m. rand, kant, as. korst; snede, v.
BLiNprCIIEN, II. korstje, randje, 0.
RANG, en. rang, tn. rij, v.; fig. rang, m. waardigheld,v.
aanzien, 0.; "einem den - Lassen, iemand den voorrang
green.
RANGE, f. son, zeug, v. ; (53) beetwortel, m. *-, m. et f.
ondeugend kind, 0. "-N, m. schuine heuvel, m.
RANGIREN, va. rangschikken, regelen, plaatsen.
RANGSCHIFF, n. linieschip, 0. "...STREIT, In. geschil
omtrent den voorrang, 0. "...SUCHT, 1. rangsucht, gerzucht, v. "...SUCHTIG, a. rang-, eerzuchlig.
RANK, en. list, loosheid, arglistigheid, v. streek, m. * - ,
a. rank, schraal, tenger ; (126) rank.
RliNKE, in. (pl. streken, kunstgrepen, m. my. kuiperijen,
My. * -MACHER, 01. die met listen en kuiperijen omgaat,
RANKEN, In. (RANRE, f.) tale, nt. rank (van eenen wijngaard), v, hechtrankje, o. ; rank
(van hop, meloenen
enz,.); streep met bloenten (in stogen), v. vn. sicu
vrf. ranken, ranken schieten.
RANKEVOLL, a. et adv. listig, loos, met kuiperijen omRAFFEL, f.

gaande.
RANUNKEL,

R.ANZLN,

f. (53) ranonkel, in.
heen en weder lappet*, *-, RUM, m.

RAT.
reiszak; ransel, knapzak; fig. ransel, rug, In. lij f, o.
buik, M. * ...IG, a. garstig.
RANZION, f. rantsoen, losgeld, o. * - ntzw, va. loskoopen,
vrijkoopen.
RAPERT, M. (126) affuit, rolpaard, O.
RAPFINK, m. groenvink, m.
RAPPE, m. zwart paard, o. *-, RASPS, f. rasp, v. *-,
f. (112) knieboogskloven, v. my.
RAPPER, in. rappe (snail), m.
RAPPELKiiPFISCH, a. koppig, stij fhoofdig, stuursch, barsch ;

- werden, (112) den kolder krijgen.
vn. rammelen, verward dooreen geraken; es
rappelt bei ibm, hij is niet wel bij het hoofd.
RAPPIER, n. stootdegen, m. rapier, 0. "-EN, vn. ochermen. -, va. raspen.
verslag geven.
RAPPORTIREN, va. berigt
in
RAPPUSE, RAPPSE, f. plundering ; plunderzucht, v.;
die - geben, to grabbel gooijen.
RAPS, RUrS, m. RAPSAAT, f. raapzaad, o.
RAPUNZEL, ni. et f. RAPONZCHEN, n. (53) rapuntsel, v.
RAR, a. et adv. zeldzaam ; zelden, soar. zeldzaamheid, zeldzarize zaak, v.
RASCH, m. ras (zekere stol), o. *-, a. et adv. rasch,
sehielijk, slug, snel, gaauw; ras. * -HEIT, f, vaardigheid, snelheid,-vlugheid, v.
Paiscll, a. zuur, scherp, prikkelend.
tn.
RASEDICHTER, ai. vervaardiger van drinkliederen,
* ...GLAUEE, m. dweepzucht, geestdrijeerij, v.
RASEN, ni. graszode, v. *-, vn. razen, tieren, woeden,
bulderen ; voor qek spelen. * -BANK, 1. zodenbank, v.
RASEND, a. krankzinnig, woedend, razend, dol.
RASENPLATZ, m. * ...STUCK, n. plants met graszoden
belegd, v.
ASEREI, f. razernij, dolheid, woede, krankzinnigheid, v.
RASIREN, va. echeren.
RASPS, f. (112) knieboogskloven, v. inv.
RASPEL, f. rasp, v. * -HAUS, n. rasphuis, tuchthuis, O.
m. pl. schraapsel, o.
* -N, va. raspen.
• HASSEL, f. rate!., m. *-, vn. ratelen. -, n. geratel, geraas,
M.
O. * -WUCHTER, m. ratelwucht, v. klepperman,
O.
BAST, m. ophouding, rust ; wisselplaats, v. station,
* -EN, vn. rusten, uitrusten, afrusten. *-Los, a. et adv.
rusteloos. * -LOSIGKEIT, f. rusteloosheid, onrust, _v.
* -TAG, m. rustdag, m.
RATH, m. raad, m. raadgeving ; beraadsla,ling, roadpleging, v. ; middel, hulpmiddel, o. ; uitvlugt, v. ; raad,
raadsheer ; raadsman, raadgever, m.; raadslid,
o.
*-EN, va. raden, aanraden, road geven; raden, gissen.
* -GEBER, m. raadgever, raadsman, m. * -GEBERINN,
* -HAUS, 11. raadhuis,
f. raadgeefster, raadsvrouw, v.
stadhuis, gemeentehuis, O.
RAPPELlq,

R5THINN, f, raadsheersvrouto, v.
RhTHLICH, RATHSAM, a. zuinig, spaarzaam ; raadzaarn,
nuttig. * -1(EIT, f. zuinigheid, spaarzaamheid ; rand-

zaamheid, v.
* ...BBRATHSBEDIENUNG, f. raadsheerlijke betrekking, v.
DURFTIG, a. raad behoevende. * ...BOTE, ni. bode van
den rand, m. * ...BUCH, n. register van den raad, 0.
RATHSCHLAG, m. raad, m. raadgeving, v. ; plan, ontwerp, voornemen, O. * -EN, vn. beraadslugen, raadplegen.
RATHSCHLUSS, m. raadsbesluit, O.
RATHSDIENER, tn. deurwaarder van den raad, m.
RtTHSEL, n. raadsel, 0.; fig. vertelling, v. sprookje, O.
* -HAFT, a. et adv. cloister, raadselachtig.
RATHSHBRR, m. raadsheer, m. *-Licff, a. raadsheerlijk.
* —KELLER, m. stadthelder, M. * ...PERSOR, f. lid van
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den raad, raadslid, O. * ...SCHREIBER, M. griffier van
den raad, m. * ...SCHREIBEREI, f. griffie, v.

f. raadkamer, raadzaal, v. * ...TAG, M. Zitdag .fiCri
raad, m. * ...VERSAMMLUNG, f. raadsvergadering, v.
*...WAGE, f. stadszvaag, v. * ...WAHL, f. verkiezing ran de leden van den rand, v.
RATIN, m. ratijn (zekere stok, O.
RATION, f. portie, f. rantsoen, aandeel, o. ; fourrage-plaats,
v. * -AL, a. evenredig, redelijk, rationed. * -ALIST,
aanhanger van het geloof door vernuft, m.
RATSCHB, f. motel, m. *-N, va. een schel geluid geven.
RATTE, f. rat, rot, v.
RATTERN, RATZEN, vn. voteless, klateren.
R ATM f. rat, rot, v. * -NFALLB, f. rattenval, In. * -NOIFT,
*-NPULVER,n. rattenkruid,o. * -NNEST, n. rotlennest,o.
RAUB, ni. roof, m. prooi, v. bolt. m.; ontrooving, schaking, v. ; auf den -, fig. in allerijl, met overhaasting.
* -EN, va. rooven, berooven, pi underen ; slroopen ; schaken.
RiUBER, m. roover, diet, strooper, m. ; waterloten (aan eenen
boom), v. mv.; dief (aan eene kaars), m. * -BANDB, f.
rooverbende, v. * -EI, I. roof, ni. beroovinq, rooverij;
straoperij, schaking, v. f. diefegge, v. *-isoff,
a. et adv. roofzuchtig, als een roover.
RAUBFISCH,
roolvisch, in. * ...GESINDEL, n. roovergespuis, o. * ...GIER, * ...SUCHT,f. roofzucht, v. * ...GIERIn, * ...8iICHTIG, a. roofzuchtig. * ...NEST, * ...SCHLOSS,
n. voofnest, rooverkasteel, roovershol, o. *.. SCHIFF, n.
roofschip, o. kaiser, in. * ...SCHUTZ, m, wilddief, m.
* ...TRIER, n. roofdier, o. *...VOGEL, m. roofvogel,
ItAucx, a. ruig, rule, harig. *-, tn. rook, in. ; tig. stookp'czals, v. schoorsteen, m. * -ALTAR, in. reukaltaar, O.
* -BUCHE, f. (53) jokboom ; beukenboont, m. "-RN, va.
et n. rooken.
rn. rooker, tabaksrooker, m.
RaUCHERIG, a. rookerig, naar rook riekende
MER, f. rookkamer, v. * ...KERZE, f. reukballetje, o.
RIWCHERN, va. rooken, in den rook hangen; berooken,
bewierooken.
R5UCHERPFANNE, RAUCHPFANNE, f. reukvat, wierookvat, o. * ...PULVER, n. reukpoeder, 0. * ...WERK, RAUHwERK, n. reukwerk, o. wierook, m.
RAUCHFANG, m. schoorsteen, nl. *-KEHRER, m. schoorsteenveger, in. * ...FilRBBR, ni. bontverwer, m. * ...FASS,
n. reukvat, wierookvat, o. * ...FROST, ni. ijzel, rijp,
rijm, m. * ...F08SIG, a. ruig van pooten (van vogelen).
"...HANDEL, m. handel in bout, - in pelterijen, m.
* ...HUNDLER, in. koopman in bout, - in pelterijen,
bontwerker, m.
RAUCHIG, a. rookig, rookachtig, berookt.
RAUCHKOHLE, f. rookende kool, v. * ...LEDER, n. kamoesleder, O. * ...TABAK, in. rooktabak, m. * ...WERK,
n. bontwerk, o. pelterijen, v. my.; pelsvoering, V.
RAUDE, f. roof, rove (eener wond), v.
•
RiiUDE, f. schurft, ingewortelde schurft; puist (besmettelijke ziekte der schapen), v. ; worm (paardenziekte),
in.; kunker (in de boomen), m. * ...DIG, a. schurftig.
RAUFDEGEN, m. hinge stootdegen, m. rapier, O.
RAUDE, f. ruff; vlasbraak,
RauFELN ,va.vlas braken. *-2q, va. strekken, urttrekken, plukken. ascot -,vrf.
elkander bij de harengrijpen, vechten, handgemeen zijn.
RAUFER, m. •oorvechter, vechtersbaas, m. *-Ei, f. vechtpartij, kloppartij, v.
RAUFZANGE, f. groote nijptang, v. "...ZEIT, f. tijd waarin de ganzenvederen geplukt worden, m.
heesch.
RAUH, a. et adv. raw, bar, ruig ; wrong,•guttr ;
* -EN, va. (taken) noppen.
vn. ruijen (van vogclen).
*-FROST, *-REIF, in. ijzel, m.
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f. raauwheid, ruwheid, guurheid, wrang-

heid, hceschheid, schorheid, v.
zakkendrager, pakkendrager, m.
bifienseherimr, m. "...ZEIT, f. ruitijd (der vogelen), m.
RAuM, In. ruim, o. ruimte; plaats,v. ; tusschenregel, m.;
(IO) interlinie, v.; (1264 ruim, o.; fig. grond,in. aanleiding, gelegenheid, v. "-ANKER, n. plechtanker, o.
Mummy, va. ruimen, opritimen, wegnemen, pluals maken : verhuizen ; (het land, het hais) verlaten; (eene
stad) ontruimen; (eenen put, eene slant) ruimen,schoonmaken; (eene pijp) uithalen; (het slagveld) verlaten;
den slag verliezen; (eene vesting)ontruimen; (eene• havn. (126) ruimen (van den wind). "...ER,
ven)
m. ruiner, reiniger, tn. * ...IG, "...LICH, a. ruim, wijd,
breed. * ...LICHKEIT, f. ruimte, v. omvang, m.
RAUMNADEL, f. ruimnaald, v.
RAUNEN, va. in het oor luisteren.
RAUPE,' f. •ups, rijp, v. *-1t, va. het ongedierte uit de
bowmen halen. "-NNEST, n. rupsennest, o.
BAUSCH, ur. roes, staat van dronkenschap ; roest -, brand
in het koren, m. ; ein Rausebehen baben, een roesje
aan hebben, een weinig beschonken zijn "-EN, vn.
ruischen, bruisen, suizen, murmelen; rtdsig zijn (van
n. het ruischen, suizen ; het kraken (van
zwijnen).
stollen), o. "-GELB, n. rusgeel, o. "-GOLD, n. Patergaud, 0. *-PFEIFE, f. (76) hooge kwint, v. "-SILBER,
n. bladzilver, a.
vrf. rogchelen, kugchen.
RtiUSPERN, vn. SICH
RAUTE, f. rust, v. ; ruitje (van edelgesteenten) o. ; (46)
ruiten; (64) ruitswijze figuur, v. langwerpig vierkant
als eene ruit, o. ; (53) ruit, wijnruit, v.
RAUTENFORMIG, a. ruitszvijze, langwerpig vierkant ; (13)
regthockvorntig. "...KR A Nz, no. wijnruitkrans, m. "...RING,
no. ring van geslepen diamanten, m.
RaUTERN, va. ziften, zeeven; fig. uitpluizen.
RAVELING, no. draaistroom, m.
"-KENNTNISSE,
REAL, a. werkelijk, wezenlijk, reed.
f. p1. franne letteren, v. mv. "-SCHULE, f. gymnasium, o.
REALISIRSN, va. te gelde maken ; verwezenlijken. *...iTaT,
f. werkelijkheid, wezenlijkheid, v.
REBACKER, m. veld met wijngaarden beplant, o.
REBE, f. wzjnrank, wijngaardrank, v. ; fig. wijnstok, m.
REBELL, no. rebel, muiteling, opslandeling, no. "-ION, f.
opstand, no. oproer, o. muiterij, v. "-IREN, vn. oproer
maken, in opstand konzen, muiten. *-iscx, a. et adv. oproerig, muitend, wederspannig ; in oproer.
EBBEN, E p1. wijngaardranken, v. mv. "-ASCHE, f. asch
van wijngaardranken, v. * - HUGE, n. bot-, v. knop van
eenen wijnstok, m. "-BAND, ti. bindsel, o. strooband,
m. "-BAU, no. wijngaard-kweekerij, v. "-BLATT, n.
wijngaardblad, o. "-HOLZ, REBHOLZ, n. wijnstok, m.
"-LAUB, n, wijngaardloof, 0. * -SAFT, m. druivensap,
-nat, -bloed, a. "-STOCK, m. wijnstok, m. "-ZWEIG,

RAUHKNECHT, m.
"...SCHLEIFER, m.

m. rank, v.
a. patrijs, v.
REBHAHN, m. patrijshaan, m.
veldhoen, o. "...1111IINERFaNGER, m. jager die suet een
net patrijzen vangt, m. "...HOHNERGARN, n. patrijzen•

net, o. "...scHoss, n. wijngaardknop, no.
f.
m. recensent, bcoordeelaar, m.
recensie, beoordeeling, v. "...SIREN, va. •ecenseren, heoordeelen.
RECEPT, n. recept, voorschri ft van den geneesheer, o.
RECESS, no. (23) reces, schriftelijk verdrsg, a.; adderstal, no. onbetaalde schuld ; pleitrede, v.
RECHEN, no. hark, v, kekel, go.; tralie, v. rooster (in cot

RECENSENT,

REC.
vijver, in. ; (039) onrust in den stinger, v. *- s,Va. harken. "-BRETT, n. rekentafel, v. *-130CH, n. rekenboek,
0. "-PEHLER, ni. rekenfeil,m;srekening, v. "-KAMMER,
f. rekenkamer, v. "-KuNsT, f. rekenkunst, enferkunst,
v. ",-3IEISTER, no. rekenmeester, m. "-PFENIUG, m.
leg-, rekenpenning, iYr. * -SCHAFT, f. rekenschap, verantwoording, v.; - geben, rekenschap geven, verantwoording doen; zur - ziehen, rekenschap vragen, tot
verantwoorcling roepen. "-SCHULE, f. rekertschool,' v.
"-STIFT, m. griffel, v. "-STuNDE,f. rekenles,v. "-TAFEL, f. tafel van vermenigvuldiging, v.
RECHGRAS, n. (53) hondsgras, o. handstand, m.
► ECHNEN, va. et n.•cijleren, rekenen, tellen, uitrekenen,
berekenen, op-, overrekenen; mederekenen ; fig. rekenen, achlen. "-, 'a. schatten, aanslaan, waarderen;
falseh
on. cijferaar, rezich misrekenen.
kenaar, no. f. rekening, entering, berekening, v.
RECHNUNGSABLEGER, no. rekenpliglige, no. "...ABNAHME,
f. opneming eener rekening, v. "...ABNEHMER, m.
"...ABNEHmERINN, f. afnemer, afhoorder-, afhoorster
van rekeningen. no. v. "...BEAMTE, "...FiiHRER, no. rekenpligtig ambtenaar, m. '...GESCHOFT, n. rekenpligtige zaak, v. "...Wirtz% f. rekenmunt, v. "...WESEN,
n. ontvangsten en uitgaven, v. no , .
RECHT, n. regt, voor•egt, privilegie, o. geregtigheid, wet,
v.; regtswezen,o.; regtszvetenschap,N. x-,a. at adv. regt,
geregt, regtvaardig, regtmatig, wettig, billijk, juist, waar,
good, waarachtig wettiglijk, waarlijk, ter doge, zeer;
-e Bruder, voile brooder, on.; -e Hand, regterhand, v.
"-ECK, n. regthoek, m.
RECHTEN, vn. regt voeren, pleiten; fig. twisten; regten,
beregten.
RECHTFERTIG, a. regtvaardig. .-EN, va. regtvaardigen,
verdcdigen. SIGH
vrf. zich regtvaardigen, zijne Onschuld bewijzen. * -UNG, f. regtvaardiging, v.
IG, a. regtzinnig, regtgeloovig, orthodox. -KEIT, f. regtzinnigheid, regtgeloovigheid, v.
RECHTLICH, a. et adv. geregtelijk, wettig ; eerlijk, regtt,:..L
aa.rod sig opregt, regtschapest; welvoegelijk. "-KEIT, f•
regtsclzapenheid, eerlijkheid, v. * ...LINIG, a. regtlijnig.
a. at adv. onwettig, onregtmatig ; -lijk.
KEIT, f. onwettigheid, onregtmatigheid, v. * .,.MUSSIG,
a. et adv. regtmatig, wettig, regtvaardig, billijk; wettiglijk. -KEIT, f. regtmatighezd, wettigheid, v.
RECHTS, adv. regts, ter regterzijde; -und ((8) regtsomf
RECHTSBEHELF, m. (83) uitvlugt, V. "...BESTfiNDIG, a.
et adv. geregtelijk, echt, wettig; wettiglijk.
RECIITSCHAFFEN, a. et adv. regtschapen, braaf, eerlijk;
sonar, echt. "-REIT, f. regtschapenheid, eerlijkheid,
braafheid, v. "...SCHREIBUNG, f. spelku,nst, v.
RECHTSERFAHREN, a. bedreven in de regtsgeleerdheid.
"...FALL, no. regtszaak, v. "...FILLIG, a. - werden,zijn
proces verliezen.
f. regtsvorsn, m. "...FORMIG,
a. et adv. behoorlijk, in den behoorlijken vorm.
F. regtsvraag, v. * ...GANG, no. regtshandel,m.regtsgeding, a. "...GELEHRSAMKEIT, "...wISSENSCHAFT,
"...GELAHRTHEIT, f. regtsgeleerdheid, tvetenschap 'van
het regt, regtskennis, v. "...GELEHRT, a. regtsgelee.rd.
"...GELEHRTE, en. regtsgeleerde, m. "...Giivrro, a. dercgdelijie, wettig, geldig, aannemelijk, good.
IGKEIT, f. deugdelijkheid, geldigheid, wettigheid, v.
"...HANDEL, on. "...SACHE, f. regtszaak, v.; in einen mwiekelt sein, in proces staan. "...KRAFT, f. kracht

van wet, - van gewijsde, v.

"...KRUFTIG,

a. van kracht,

deugdelijk, geldig. "...MITTEL, n. regtsmiddel, o. "...PFLEGE, f, regtspleging, v. k ...81-. RUCH, on. arrest, regterlijk

REI.

REG.
gewijsde, o. regtspraak, uitspraak, v.
* ...STAND, M. bevoegd regtsgebied, O. * ...STREIT, m. geschil, proces,
pleidooi: punt van geschtl, O. * ...VERDREITER, m.regtsverdraaijer. M. * ...VERDREHUNG, f. regtsverdraaijing,
v. * ...WOHLTHAT, f. geregtelijke weldaad, vergunning,
V. beneficie, 0. * ...ZWANG, m. regtsdwang,
REcwrwirrxnLiG, a. regthoekig.
R EC1TATIV, n. (109) recitatief, o.
RECKBANK, f. rekbank, pijnbank, v.
RECK.% m. reus, m. "-, f. rekwerkinig, O.
(de ooren) opRECKEN, va. rekken, uitrekken, trekken ;
steken ; (de handen naar den hemel uitstrekken; (ijzer)
nitsmeden.
RECKHOLDER, m. jeneverboom; gemeene vlierhoom, m.
RECOGNOSCIREN, va. et n. verkennen; op verkenning
uitgaan.
RECOLLIGIREN (SICH), vrf. tot zich zelven komen.
RECRUT, m. rekruut, tn. "-IREN, va. rekruteren, aanwerven. * -IRUNG. f. rekrutering, uanwerving, v.
RECTOR, M. rektor,regeerder,m. "-STELLE, f. rektoraat, O.
REDE, f. rede, spraak; redevoering, aanspraah, v.; gespeck ; gezegde, o. woorden, o. inv.; davon is die-nicht,
daarvan is geen sprake ; in die -kommen, in opspraak
komen ; jemandein - stehen, iemand to rede staan;
die - geht, men zegt, het gerucht wit. * -ART, f. wijze
van spreken, spreekwijze, V. "-KUNST, f. redekunst,
welsprekendheid, logica, v.
REDEN, va. et n. spreken, praten, redeneren, zeggen;
er 15sst nicht mit sich
hij luistert niet naar rede.
• REDENSART, f. spreekwijze, zegswijze, V.
M. * ...THEIL,
REDESATZ, in. spreuk, periode, v. volzin,
f. voordragt, v.
M. rededeel, deel eener rede,o.
REDEREI, f. gebabbel, gepraat, gesnap, o.
REDLICH, a. et adv. opregt, eerlijk, getrouw, regtschapen ; opregtelijk. * -KEIT, f. opregtheid,
regtschapenheid, V.
REDNER, m. redenaar, spreker; (77) redekundige, m.
f. spreekgestoelte, o. *-Iscx, a. et adv. redekundig, redekunstig; van eenen redenaar. "-STUHL,
m. * -TON, m. redem. spreekgestoelte, o. preekstoel,
kunstige loon, in.
REDSELIG, a. spraakzaam. * - KEIT, f. spraakzaamheid, v.
REEDE, L voy. RHEDE.
REEL, a. et adv. werkelijk,

wezenjijk, waarlijk.

BEEP, 11. scheepstouw, O.

n. eetzaal in een klooster, v.
M. "...RENT, rn. (83)
"...RIREN, va. (83) ververslaggever, rapporteur, m.
slay doen.
REF?, n. rugkorf, m. mars, v. * - BINDER, n. pl. hennepzeel, O. *-TR5GER, m. pakdrager, kruijer, m.
REFORMATION, f. hervorming, reforinatie, v. * ... MIREN,
va. hervormen. * ... MIRT, a. hervormd. -E, m. gereformeerde, in. * ... MIRER, m. hervormer, M.
REFUTIREN, va. wederleggen.
REGAL. n. boekenplank, v.
a. koninklijk, royaal. * - E,
f. (26) regl des konings op kerkelijke yoederen enz., o.
*--FOLIO, n. groot-folio, royaal, o.
va. wel
onthalen. "-PAPIER, 11. royaal papier, O.
REGE, a. et adv. levendig, gaande; in beweging; - machen,
werden, in beweging
in beweging brengen, opwekken ;
geraken, - komen. *-, f. beweging, v.
de tri, regel van
REGEL, f. regel, m. voorschrift, o.;
drieen, gulden regel, m. *-Los, a. ongeregeld, onregelmatig. "-miissIG, a. et adv. regelmatig, geregeld,
volgens den regel. - KEIT, f, regelmatigheid, v.
REFECTORIU31,

REFERENDAR, in. referendaris,

REGELN, va. regelen, schikken, in orde brengen.
SICK
REGEN, va. bewegen, in beweging brengen.
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zich bewegen: fig. zich doen gevoelen.
regen, in. * - BACH, m. stortregen,m.*- BOGEN,
m. regenboog, m. * - DACH, lu. louden plat, O. * -FANG,
n. regenbak, ni. * -GESTOBER, n. stofregen, m. "-ous3,
m. stortregen, ln, regenbui, v. * - HAFT, a. regenachtig.
* -KAPPE, I. * -KLEID, n. regenkap,v.-kleed, O. "-MANTEL, in. regenmantel, tn. * -SCH AUER, in. regenbui, v.
* -SCHIRM, ln. regenscherm, o.
REGENT, m. * -INN, f. regent, M. regentes, v. souverein,
m. souvereine, v. * -SCH AFT, f. regentsc ►zap, O.
REGENTAG, m. regenachtige day, in. * ...TROPFEN, m.
regendroppel, rli. "...TUCH, n. regenkap, v. "...voGnt,
m. pluvier, ln. k ...IVASSER, n. regenwater,o. *...WETTED,
f. regenwolk, v.
D. regenachtig weder, 0.
"...WURM, m. pier, regenworm, aardwornz, M. * ...ZEIT ,
f. regentijd, n). regensaizoen, O.
REGIEREN, va. et n. regelen, heerschen; (een paard) rein. regeergeren. * -D, a. reverend, heerschend.
f. regering, v.
der, heerscher, souverein, m.
rijk, bestuur, o.: overheersching, V.
REGIERUNGSBEFEHL, M. bevel der regering, hoog bevel,
no.
O.
* ...FORM, * ...VERFASSUNG, f. regeringsvorm,
staatsregeling, konstitutie, v. * ...RATIO, M. regeringsrand, in. x ...SACHE, f. regeringszaak, v.
REGIMENT, n. regering, v. bestuur; regement,o. afdeeling
krijgsvolk, v. * -SFELDSCHERER, m.chirurgijn-majoor, m.
* -SQUARTIERMEISTER, M. regements-kwartiermeester,
* -STAMBOUR,
kwartiermeester van het regement, In.
in. tamboer-majoor, M.
REGISSEUR, M. (108) bestuurder, M.
REGISTER, n. register, o. lijst, rol, tafel, v. bladwijzer,
dat is at oud. *-zuG,
m.; das gehdrt is das alte
m. (75) register. 0.
registerbewaarder,
griffier, m. * ...STRAREGISTRATOR, ru.
* ...STRIREN, va.
TUR, f. griffie; in-, opschrijving, v.
registreren, op-, inschrijvcn.
*...NIGHT, a. reREGNEN, vimp. regenen.
genuchtig.
REGRESS, in. verhaal in regten, O.
* - KBIT, f.
REGSAM, a. werkzaam, levendig, bedrijvig.
werkzaamheid, bedrijvigheid, v.
REGULIIR, a. et adv. regelmatig. * ...LARIT5T, f. regelmava. regelen, in orde brengen.
tigheid, orde, v.
IIEGurro,Lbeweging,aandoening,onrust,gentoedsbeweging,v.
REH, n. REHBOCK, m. reebok, M.
REGEN, m.

RE/IDE, f. voy. RHEDE
REHE, a. (112) bevangen. *-, f. (112) bevanging, v.
reepoot;
REHFARBEN, a. vaalrood, rosaehtig.
fig. geklaauwde poot, m. * ...HAAR, II. reehaar ; vulsel
van stoelen zittingen, o. * ...K ALB, n. reekalf, O.
* ...KEULE, f. achterbout van een reebok, m. * ...SCHROT,
n. haget urn reebokken to schieten, m. * ...ZIEGE, f.

reegeit, v.
REIBASCH, M. zoutvijzel, m.
REIBE, f. (REIBEISEN, n.) rasp, V. * -REULE, f. stamper, stampstok, m. * -LAPPEN, M. wrijflap, M.
sich an einem -,
REIBEN, va. wrijoen, stampen, raspen:

fig. met iemand le doen hebben; iemand uittarten.
f. wrijving, stamping, kneuzing, verbrijze-

REIBUNG,

ling, v.
no. voorwerp van bespotting, O. * ...STEIN,
m. wrijfsteen, M.
n. rijk,gebied, o.; hat Duitsche rijk. *-, a. et adv.
rijk, vermogend, overvloedig ; rijkelijk. *7B,
rijke,

REIBEPFAHL,
REICH,
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maandstonden, in. mv. *-SEID, m. zuiveringseed,..m.
afdrijvend middel, O.
* -SMITTEL, n. buikzuiverend
REINLICH, a. et adv. rein, zindelijk.net ,keurig.

vn.
reiken, langen, toereiken, geven:
reiken, zich uitstrekken ; toereiken, toereikend zijn,
voilloen.
RZICHGABEL, f. voorsniivork, v. "...HALTIG, a. et adv.
va.

f. reinheid, netheid, zuiverheid, zindelijkheid, v.
REIS, tn. rijst, v. *-, n. rijs, o. tak, in. "-ACKER, tn.
"-FELD, n. rijstveld, O. "-BREI, * -BUND, tn. takkebos, m. *-muss, n. rijstpap, rijstenbrij, v. * -BUND, tn.

rijk, rijk van inhoud, overvloedig, rijkelijk,overtoloediglijk. `...LicH, a. et adv. rijkelijk, overvloedig; overnzeer dan genoeg.
vloedigtijk. in overvloed; mehr ale
REicHsAcirr, f. rijksban, m. "...ADEL, M. rijksadel, tn.
"...ADLER,

appet,

In.

rijksadelaar,

rn.

"...APPEL, m.

takkebos, m.

nets, v. togt, M. "-BESCHREIBER, m. reisbeschrijver, in. "-BESCHREIBUNG, v. reisbeschrijving, v.
rn. handboek
reisverhaal, o. "-BUCH, n. wegwijzer,
voor reizigers, reisboek, O. "-FERTIG, a. et adv. reisreisgezel,
-genoot,
-makker,
"-GEFDIRTE,
m.
vaardig.
M. "-GELD, n. reisgeld, O. * -GERWTH, n. reisgoed, o.
reisgezetschap,
o.
pakkaactje, v. *- GESELLSCHAFT, f.
"-HUT, in. reishoed, m. *-KAPPE, f. reismuts, v.
*-KAR'TE, f. reiskaart, v. "-KasTcHEN, n. reiskastje,

rijks-

IIEISE, f.

burger eener rijksstatt, m.
m. overweldiger, m. * ... FREI, a. onntiddellijk,
slechts van den keizer afhangende. "...FURST, tn. rijksvorst, m. *...PUSS, m. rijksstandaard, in. "...GELD, n.
* ...31i1NZE.f.rijksmunt, v. *.. GERICHT, n. rijksgerigt,o.
* ...GESCHICHTE, f. geschiedenis van het rijk„ v. * ... GEIll.

"—BURGER,

m.

* ...DIEB,

• SETZ, "...GRUNDGESETZ, n. grondwet des rijks, v.
"...GRAF, ni. rijksgraaf, tn. "...GULDEN, M. rijksgulin. rijkshofraad, m. "...IiiiLFE,
den, m.
f. rijkssubsidien, V. inv. * ...INSIGNIEN, "...KLEINODIEN, pl. rijkssieraden, o. mv. "...KAMMERGERICHT,
n. rijkskamer,V. "...KRIEG,rn. rijksoorlog, in. "...KRONE,
f. keizerskroon, v. "...POST, f. keizerlijke post, m.
*.. RITTER, m. rijksridder, fn. "...STADT, f. rijksstad,

O. "-KLEID, a. reisgewaM, O. *-KOSTEN, f. pl. netskosten, m. ma.
REISEN, vn. reizen, 'op refs zijn, op refs gaan. *-DE,
tn. et f. reiziger,passagier; reisbediende,m4reizigster,v.
REISEPASS, M. reispas, pas, m. paspoort, O. "...SACK, in.
reisz,ak, tu. valies, O. "...TASCHE, ficnapz,ak, m. * ...WAGEN, nr. reiskoets, v. reiszvagen,
Raisin, REISHOLZ, n. kaphout, heesterhout, O.
REISSAUS, n. - nehtnen, tig. zijne biezen pakken.
REISSBLEI, n. teekenpottood,a."...BRETT, n. teckenbord, O.

v. "...STiiNDE, m. pl. rijksstenden, m. inv. *...TAG,
rijksdag, nl. *...THALER, tn. rijksdaalder, In. "...VER.
WESER, in. rijksvoogd, bestierder van het rijk, m. "...WAPYEN, n. rijkswapen, O. * ... ZEPTER, n. et m. schepter
van het rijk, M.
REICHTHUM, m. rijkdom, overvloed, m. vermogen, O.
REICHUNG, f. aanbieding, aanreiking, v. aanbod, O.
REIF, a. rijp. rijp, rijm, ijzet ; hoepel, M. "-E, f.

scheuren, hreken, splijten, barsten, kloven;
steel stroonzezi, snet vlieten. *-, va. scheuren, breken,
doen barsten, splijten ; ontrukken, wegnenzen, ontvoeren, medeslepen; (eenen hen7st) rumen, Jabber' ; teekenen, schetsen ; (eaten) merken. *-, n. rhumatieke
pijn, jicht; snelheid, v. ; snelle stroom (eerier rivier),
in. "-D, a. sisal; roovend, verscheurend (van dieren);
-e Gicht, vliegende jicht, v.
REISSER, in. teekenaar; kloofbeitel, nr.; drilijzer; strijkijz,er ; merkijzer, O.
REISSFEDER, f. tecIcenpen, trekpen, v.
REISSEN, vn.

rijpheid, v.
REIFELN, REIFEN, va. uitgroeven; doorstrepen.
REIFEN, va. rtjp doen worden ; met hoepels voorzien.

*-,

wimp. rijpen, ijzeten.

vn. rijp worden.

REIFLICH, a. et adv. rijp ; rijpelijk, met overleg.
REIFMACHER, in. hOepetinaker, In. * ...MONAT, tn. November, tn. Slagtmaand, v. "...ROCK, tn. hoepelrok, fn.
"...SCHL110 ER, m. touwslager,lijndraaijer, In. "...ZIETIER,
M. * ...ZANGE, f. pranger,
BEIHE, f. rij, v. rang, m.;

die - ist an min, het is mijne beurt.
rijgdraad, m.
REIHEN, * - TANZ, m.

REISSIGE, REISSIGR KNECHT, nr. railer, M.
REISSKOHLE, f. houtskool ont te teekenen,v. awart krzjt,
o. *...scutENE, f. liniaal, o. "...ZEUG, n. koker
kastje vowr matIzematisc'ie instrumenten, O. * ...ZIRKEL,

kuipershatek, in.
lijn, v. sc', aket, m. reeks, v.;
"-PADEN,

in.

rn. passer met lose punten, m.
REITBAHN, f.

rei. dans, tn. *-, va. rangschikken,

vorgesehriebene
op rip/.

eindrijmen, o.

tomtit, a.
REITGERTE, "...PEITSCHE, f. spitsroede, karwats, v.
"...GURT, in. rijgordel, in. *...frAus, n. "...SCHULE,
f. rijschool, rijhaan: manage, v. "...KNECHT,
m. rijknecht, stalknecht, palfrenier, M. "...KUNST, f.

Ma. "-WEISE, adv.

rein, zuiver, schoon, helder, khan ; fig.
rein, onbevlekt, onschuldig ; -a Wasche, sehoon linnengoed, O. "-WINKLER, in. taalzuiveraar, purist,
"-REIT, f. reinheid, zuiverheid, helderheid, v.
REINIG.EN, va. reinigen, zuiveren, sehoonnzaken, zvasschen; (eene kainer) vegen ; (glazen) spoelen ; (90) eatveren. k-D, a. zteiverend, reinigend, onthindend.
REINIGKEIT, F. reinheid, zuiverheid ; (22) buikzieivering,

rijkanst, v.

REIN, a. et adv.

afdrijving;

(90)

loutering, zuivering,

V. monadic:1re -,

rijbaan, rijschool, mane7e, v.

REITEN, vn. et a. ripen, te petard zips; berijden. *-, n.
rijkunst, v. "-D, a. et adv. te paard.
(68) spoonspanisehe
REITER, in. riper, reciter,
ache railer, in. " , REI, f. ruiterij, kavalerie, v. paardenvolk, o. ; manier van rijden, v. "-PATINE, f. standaard der ruiterij, in. "-PFERD, n. paard der rutterij,
o. *-mrissIG, a. et adv. als sent reciter. '-SALBE, f.
ruiterzalf, v. fr -WACTIE, f. ruiterschildwaat, ruiter-

vn. keffen (van
op eene rij stellen; rijgen, snoeren.
vossen); zich paren (van wilde'benden).
REIHER, m. rei ger in. *- BEIZE, f. reigerjagt, v. "-BUSCH,
in. reigerpluim, v. "-FEDER, f. reigerveer,v. "-STAND,
M. * -11UTTE, f. reigerskooi, -hat, v.
nEni, in. "-WORT, n. rijnz, viers, rijmwoord, 0. "-EN,
va. rijeneri. sluff vrf. rijmen; fig. overeenstemmen.
* -ER, * -SCHMIED, M. rijnier, rijmelaar, verzensmeder, M. "-FALL, in. versmactt, v. *-FREI, "-Los, a.
rijrneloos. "-GEDICHT, n. gedic,ht op rijnz,o. "-KUNST,
f. rijinkunst, v. "-SYLBE, f. ripnval, in. eindrjnz, o.

REITLINOS, RITTLINGS, adv. schrijdelings.
IlErrocus, In. slier, but, in. "...PFERD, n. rijpaard, O.
"...ROCK, ni. wipe reisrok, In. ; dames-rijkleed, O.
* ...STIEFEL, at. rijlaars, v. stead, in. * ...ZEUG,n.
m. bends to
paardentitig, o. "...ZUG, rn. optogt

paard, v.
prikkeling ; bekoorlijkheid, bevallig!teid, inne-

RBIs, in.

1

mendheid, a,

"-BAR, a.

prikkelbaar, gevoelig, aantruk-

RIC.

RES.
kelijk. * -BARKEIT, f. prikkelbaarheid, gevoeligheid,
aantrekkeldkheid, v. * -EN, va.prikkelen, aandoen ; aanzelten, aanporren, tergen, tarten; aansporen,aanhilsen,
opstoken, innemen, bekoren. -D, a. bekoorlijk, verrukkeldk, aantrekkencl, aanlokkend, bevallig.
"-LOS, a.
onbevallig, onbehageldk. * -MITTEL, n. (22) aanzetlend
opwekkend middel, o. *-uNG, f. prikkeling, v. prikkel, m.; fig. aanloksel, o. aanzetting, bekoring, v.
*-voLL, a. vol bekoorldkheden.
REKEL, m. fig. lomp
onbeschaafil mensch, M.
RELEGIREN, va. verbannen; uitsluiten; uitunjzen.
RELIGION, f. godsdienst; ecredienst, v.
IIELIGIONSDULDUNG, f. verdraagzaamheid, v. *...EDICT,
n. edikt betreyende de zaken der godsdienst, o.
*...EID,
m. beldeleniseed; godsdiensteed in Engeland, m.
geestdriperij, v. * ... FREIFEB, m. godsdzenstdver,
HEIT, f. godsdienstvrijheid, v.
* ... PRIEDE, m. godsdienstvrede, m. " ... KRIEG, in. gOdsdienstoorlog, rn.
f. partij in zake van godsdienst, v.
* ...SCHviJRHER, m. dweeper, geestdrdver, in. * ... SCHWaRMEREI,
f. dweeperij, geestdrijrerd, v.
* ... SPOTTER, m. spotter
met de godsdienst, vrijoeest, m. * ... STREIT, m. geschil
over zaken van godsdienst, o. godstliensttwist, twist wiz
het geloof, m. "...TRENNUNG, f. scheuring in de kerk,
v. *...tiRuNo, f. godsdienstoefening,v. ". ... VERBESSERUNG,
f; godsdiensthervornzing, v. "...VEREINIGUNG, f. vereeniging der godsdiensten, v. * ... VERWANDTE, in. et f.
geloofsgenoot, in. en v. '...ZWANG, to. godsdienstdtvang, tn.
RELIGIOS, a. et adv. godsdienstig ; - lijk. * -E, m. et f.
monnik, m.; non, v. * ... GIOSITU'P,f. godsdienstigheid, v.
RELIQUIE, f. relikie,v. overbldfsel eens heiligen, u. * - NKISTCHEN, n. heiligenkas, relikiekus, v.
REMESSE. f. (34) geld-, wisselzending, remise, v.
REMITTENT, M. (34) remittent, m. * ... TIREN, va. (34)
remitteren, overmuken.
RENEGAT, m. renegaat, afvallige van het christengeloof
tot het islanzismus, m.
RENETTE. f. RENETAPFEL, m. renetappel, m.
RENNBAIIN, f. renhaan, loopbuan, v. renperk, o.
RENNEN, vn. rennen, loopen; an etwas
tegen jets aanloopen. *-, n. loop, wedloop, rn.
RENNER, m. groot
schoon paard; oorlogs-, strijdros,
o. harddraver; fig. kampvechter, m.
RENNJAGEN, n. lange jagt, v. "...SCHIFF, n. adviesjagt,
adviesvaarluig, o. * ... SCHLITTEN, m. snelloopende slede,
v. * ...THIER, n. readier, O. * ...WAGEN, in, renwagen,
fajton, tn.
RENOMMIST, m. voorvechter, rn.
RENTE,
f. rente, v. inkomsten, v. mv. inkomen,
O.
* -N, * ..,TIREN, vn. opbrengen, opleveren, rente geven.
* -NIRER, * ...TIRER, RENTINER, m. rentenier, m.
w.
RENTMEISTER, m. rentmeester, penningmeester,
RENZEL, n. ransel, knapzak, M.
REPERTORIUM, n. register, o.
REPETENT, tn. (40) repetitor, M. * ...TIREN, va. herhalen,
.repeteren.
REPETIRUHR, n. repetitie-horologie, o.
REPLICIREN, va. antwoorden.
f. antwoord, o.
REPOSITORIUM, n. boekenplank, v. -rek, o.
REPRESALIEN, f. pl. wederwraak, wedervergelding, v.
REPUBLIK, f. republiek, v. gemeenebest,
o. *- AVER, m.
republiekein, genzeenebestgezinde, ns. * - ANISCH, a. republiekeinsch, genteenebestgezind.
REPUTIRLICH, a. to goeder naam en fawn.
RESCRIPT, n. rescript, schriftelijk antwoord
schrif-

telijk besluit van een vorst, o.

MOHAVE,
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f. (68) reserve, v.; reservekorps, o. spaar-

bende, v. my.
* -STADT, f, residentie, vorstelijke verblijfplaats, v. * ... DIREN, vn. verblijf houden.
RESONANZBODEN, in. "...DECKE, f. zangbodem, m.
REST, RESTCH EN, n. rest, v. overige, overschot, overbid fsel, o. ; achterstand, nt.; einem den - geben, iemand
afmaken. *-ANT, in. (36) schuldenaar per said°, m.
vn. overbldven, overig zijn, overschieten.
RETIRIREN, vn. wijken; den terugtogt aannenten.
RE TORTE, f. (30) kromme giazen kolf, retort, distilleerflesclz, v.
RETRASSIREN, va. (34) weder -, op nicuw trekken.
"...PRATTE, f. (34) tweede zvissel, herwissel, m.
RECTE, f. reu, m.
•RETTEN, va. redden, berrdden, verlossen, behouden.
RETTER, M. redder, helper, bevrijder, verlosser,
M.
RETTGEBEIHR, n. bergloon, o.
RETTIG, nI. radijs, ramenas. v.
RETTUNG, f. redding, bevrijdinq, verlossing, behoudenis,
uitkontst, v. *-SLOB, a. reddeloos.
REUE, f. berouw, o. spdt, m. leedwezen, o.
vn. et
vimp. berouwen, spijten ; sich - 'men, berouw hebben.
REUIG, a. berouwhebbend, met -, vol berouw.
REUKAUF, m. rouwkoop, m. * ...MUTH, In. neiging tot beRESIDENZ,

rouw, v.
11RusE, f. fuik, vischkaar, v.
11EuTE, REUTHACKE, f. huk, m. houweel, O. * ...TEN, va.
wieden, ititroeden. * ...TER, aI. korenzeef, v. '...T2B,N,
va. (koren) zeeven.
REUVOLL, a. vol berouw, berouwhebbend.
REVERENZ, f. buiging, plegtpleging, r.
REVERS, in. tegenbrief, in.; verkeerde zijde, V.
REVERSALIEN, f. pl. renversalen, v. ruv.
REVIDIREN, va. herzien, revideren.
REVIER, n. gewest, o. landstreek, v. distrikt,
o.
REVISION, f. herziening, revisie, v.
REVOLTIREN, vn. opslaan, aan het muiten slaan.
RHABARBER,
rabarber, v.
RHAPONTIK, f. (53) monniken-rabarber, v.
RHAPSODIST, rn. pralschrdver van zaamgeraapte stukken, m.
► HEDE, f. reede, ree, v. ; ant die - liegen, op de rude
liggen. *--Los, a. (126) ufgetakeld; -maehen,aftakelen.
RHEDER, m. reeder, scheepseigenaar; bevrachter, m.
f. reederij; bevrachling, v.
RHYTHAIISCH, a, rijmend, afgemeten, rythmisch.
in. klankmaat, welluidendheid, dichtntaal ,v. rhythmus, m.
RUBE. f. soy. RIPPE.
RICHTBANK, f. regtbank ; aanregtbank, v.
* ...BEIL, n.
scherpregtersbijl, v. * ...BLEI, n. rigtsnoer, paslood, 0.•
RICHTEN, va. oprigten, rigten, wenden ; *ten (geschut
enz.) ; regelen (een horologie); inrigten, schikken: fig.
zdne gedachten op jets z ,estigen; (zifn gebed tot God)
fiber etwas -, vonrigten ; een doodvonnis voltrekken;
nissen, regten, oordeelen, refit sPreken; hekelen. SIGH
vrf. zich rigten, zich schikken (Twat. de ornstandiyheden). A-, n. het rigten, stellen, ploatsen, o. rigting ;
ltitvoering van een vonnis, executie, v.
RICHTER, nr. regter, [lb "-AMT,n.regterernbt,
o. * -INN,
f. vrotweldke regter. * -LIC H. a. regterlijk,geregtelijk.
RICHTERN, va. hekelen, hedillen.
IlicHTERsrusE, f. geregtszaal, v.
m. regterstoel, m. regtbank, v.
RICHTFIAUS, 11. regthuis, O.
RICHTESSEN, n. feestmaal aan werklieden, o.
lticitTIG, a. et ado. refit, effen, joist, nauuwkeurig, stlpt,
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riglig, klaar, gepast, zeker, zonder foil.
juistheid, effenheid, klaarheid, rigtigheid, v.; in - bringen, in orde brengen, schikken, ophelderen, tot klaarheid brengen.
RICHTMASS, n. standaard, m. rigtsnoer, o. * ...PLATZ, M.
* ...STdTTE, f. geregtsplaats, v. * ...SCHEIT, n. model, o.
regel, m. * ...SCHNUR, f. rigtsnoer ; fig. rigtsnoer, voorbeeld, o. maatstaf, m. * ...SCHWERT, n. zwaard der geregtigheid, o. "...STUHL, m. laag zitbankje der misdadigers voor het geregt, o. bank der beschuldigden, v.
RICHTUNG, f. rigting, strekking ; besturing, leiding, v.
RICHTwAGE, f. paslood, o. * ... WEG, m. naaste weg, m.
RICKS, f. reegeit, v.
RIECHEN, vn. et a. rieken, ruiken.
RIECHFL5SCHCHEN, n. reuktleschje, o. * ... WAAREN, pl.
reukwaren, parfumerien, v.
mv. * ... WASSER, n. reukwater, o.
RIED, n. voy. RIETH.
RIEFE, f. voy. REIHE, FALTE.

goot, V. doorloop,*
m. ; groeve, uitholing, v. *--Lisr, va. groeven, nitholen.
RIEGEL, m. grendel ; boom, plaatgrendel aan een venster ;
dwarsbalk, m.; trens van een hnoopsgat;. tong (van een
slot), v. * - BLECH, n. grendelplaat, v. * - BOHRER, iii
Zwikboor, v. *-HOLZ, m. dwarshout, o. *-Loca,n. (95)
schootplaat, v. *--rt, vs. grendelen, met den grendel
sluiten. * -SCHLOSS, n. grendelslot, o.
RIEMEN, m. riem; gordel, hangriem (eener koets),
tn.
* -LOCH, n. gat in eenen rienz, o. *-PFERD, n. voorpaard, o.
RIEMER, m. gordelmaker ; riemensnijder, m.
RIEPEL, in. kater ; schoorsteenveger ;
fig. lompe vkgel;
verachtelijk mensal, m.
RIES, n. rient (papier), o.
m. IliEsiNN, f. reus, in. reuzin, v.
RIESELN, vn. stofregenen; vlieten, murmelen.
RIESENHAFT, "...MUSSIG, a.
reusachtig, kolossaal.
m. reuzenschrede, v. "...sTanKE, f. reuzenkracht, v. "...STIMME, f. stentorstem, v. * ...TOPF,
m. lijk&us (in tooververhalen), v.
RIETH, n. riet ; moeras. o. "-GRAS, n. zeegras, wier, o.
helm, in. "-SCHNEPFE, f. watersnip, v.
RIFF, n. (126) rif, o.
EIFFEL, f. * -KAMM, in. hekel, vlaskam, m. * - FEILE, f.
rasp, raspvijl, v. * - N, RIFFEN, va. hekelen; einen
fig. iemand snediger maken; foppen, bedotten.
RIMESSE, t'. (34) remise, overmaking van geld, v.
RIND, n. rund, horenbeest, o. ; jonge os, in. vaars, V.
"-CHEN, n. korstje, randje, o.
RINDS, f. schors, korst, v. bust , m. ; korst (aan brood), v.
RINDERBRATEN, en. gebruden rundvleesch, rundergebroad, o..
RINDERN, vs. bollig
togt ig zijn (van koeijen).
RINDERZUNGE, f. ossentong, v.
RINDFLEISCH, n. rundvleesch, o. "-BRUHE, f. vleeschnat, o.
RINDIG, a. barstig, korstig.
RINDSLEDER, n. ossenleder, o.
RINDVIEH, n. rundvee, o. * ... WURZ, f. (53) bilzenkruid, o.
RING, in. ring, schakel, kring, halskring (van dieren);
(126) groolt* ankerring, in.
"-E, a. klein, nietig,
gering.
RINGEL, M. * -CHEN, n. ringetje; bezoek, kransje, o. bijeenkomst, v. *-GEDICIIT, 0. * -REIM, m. rondeel (soort
van gedicht), o. * - N, va. met ringen voorzien; eene
merrie ringen. *-wErrzEN, m. (53) koeijenkruid, o.
RINGEN, va. wringen, ontwringen. *-, vn. worstelen,

vechten, kampen ; fig. zieltogen. *-, n. worsteling, v.

m.

vechter, worstelaar,

M. *...NRN, va. Toy.
VERRINGELN.
RINGFINGER, m. ringvinger, m. * ...Y5RMIG, a. ringvormig. "...KRAGBN. m. ringkraag, m. "...MAUER, f.ringmuur,m. * ... NAGEL,m. ringnagel, m. * ... SCHRAUBB, f.
ringschroef, v. * ... RENNEN, n. het steken naar den ring.
RINGS, adv. - um, rondom; - herum, umber, rondom,

in het rond.
RINGSCHWALBB, f.

zeezwaluw,

V.."...WEISE, adv.

rings-

gewijze.
RINNE,f. geut, goot, v. riool, o. ; greppel, v. ; gieter; waterloop, m. * - N, Vn. lekken , druipen, vloeijen.
RIOLEN, va. diep omgraven, instoolen, diepe voren maken.
RIPPCHEN, FLEISCHRIPPCHEN, n. p1. ribbetjes, o. my.
gi ► E, f. rib, v. * - N, pl. ribben, v. mv. zijde, v.
RIPPEN, va. uitgroeven. * - STOSS, m. stool in de ribben,

m. * -STUCK, n. ribbenstuk, o.
RISPE, f, rist bloemen, v. * - NGRAS, n. (53) hondsgras, o.
Hiss, m, scheur, scheuring, reel, spleet, v.; winkelhaak,
ontwerp, o. schets, teekening ; fig. scheuring, afscheiding, v. ; vor den - stehen, verantwoordelijk zijn
boor iets. "-BANK, f. (113) risban, rijsbank, v. * -IG,

a. gescheurd, gespleten ; geschift.
voetgeschoft van een paard, v. voetwreef, v.
wricht, o.
RITT, m. rid, optogt to paard, m.
arme -, fig.
RITTER, m. ridder ; fig. moedig man, 'm.;
pannekoeken, m. mv. ; arme backeu, fig. in armoede
leven. * -AKADEMIE, *-SCHULE, f. akademie voor edellieden, ridderschool, v. "-GUT, n. riddergoed, adellijk
* -MUSSIG, a. ridderlijk, riddermatig;
good, o.
fig. moedig, dapper ; -lijk. * -ORDEN, in. ridderorde,v
* -ROMAN, m. ridder-roman, In."-SCHAFT, f. * -STAND,
ma.
m. edelen, m.
m. ridderschap, v. ridderstand,
*-SCHAFTLICH,a. de ridderschap betreifende. * -SCHL AG,
m. plegtige aanneming van een ridder, v. ridderslag,
ridderlijk vertlijf, kasteel, o. * -SPIEL,
m. "-SITZ,
n. ridder-, steekspel, o. * -SPORN, m. (53) ridderspoor,
v. * -STEUER, f. ridderdienst, v.
RITTMEISTER, m. ritmeester, kapitein der ruiterij,
M.
RITTLINGS, adv. schrijdelings, schrijlings.
IIITC AL, n. voorschrift der kerkgebruiken, rituaal,
o.
IiITUS, nr. kerkgebruik, o. kerkgewoonte, v.
m.
f. root, spleet, sezeur ; schrant, v.
* -EN,
va. rijten, insn;jden, splijlcn. * -IG, a. gespleten, gescheurd, gereten.
ROBBE, m. zeehond, rob, m.
ROBBER, in. (46) twee gewonnen whist-partijen
van de
drie, v. mv.
ROBOTH, ROBATH, f. heerendienst, v.
ROCHE, in. rag (visch), m.; (152) kasteel, o. toren, m.
ROCHELN, vn. reutelen, roychelen. *-, n. gereutel, gerogchel, o.
ROCHIREN, ROCHEN, an. (152) het kasteel verwisselen.
ROCK, in. rob, in. kleed, o. * -EN, m. spinrok, m.
ROCKEN, ROGGEN, m. rogge, v. koren, o. *-BROT, U.
roggebrood, o. *_MEHL, 0. roggemeel, o. *-STROH, n.
rovestroo, o.
RODEACKER, oh. "...LAND, n. nieuw beploegd land, o.
RoDEL, m. knuppel; (53) hanekam,
RoDEN, IIEUTEN, va. wieden, onkruid uitroeijen.
ROGATE, f. biddag, kruisdag, m.
1100EL, a. good, los (van den grand) ; los (van tanden).
ROGEN, in. kuit (van visch),v. * -ER, ROGNER, *-FISCH,
RIST, m.

m.

kuitvisch, m.

Ross, a. et adv. maim, ongekookt, ruw ;

fig. grof, ruw,

ROMAN, m. roman, m. * - ENDICHTER, *-ENSCHREIBER,
In. "-HAFT,
m. schrdver van romans, romanschrdver,
* -TISCH, a. et adv. romantisch, romanesk, verdicht.
ROMANZE, f. (19) romance, v. berijmd verhaal, o.
RIMER, m. roemer, m. wijnglas, o. *-, raadhuis te Frankfort, o. *- ZINSzAHL, f. romeinsche indictie, v.
Rtimiscs-xaniousair, a. roomsch-katholiek.
RUMLING, m. verbasterde Romein, m.
RONDEL, n. rondgebouw ; rondeel, o.; (77) rondas, o.
RtSscHEN, n. roosje, o.
RUCH, a. (4) goed doorbakken. * -B, f. helling, v.; waterloop, at. -EN, va. eene waterleiding maien in
eene mrin.
Ross, f. roos, v.; (22) roos, belroos, v.; Zeit brengt -n,
de tijd baart rozen.
ROSENADER, f. (74) rozenader, voelader, V. * ...BALSAM,
n. rozenbalsem, m. * ... BLATT, n. rozenblad , 0. "...BUSCH,
M. rozenstruik,m. * ... DORN, m. (53) hondsroos, v. wilde
m, rozenazijn, m. * ... FARBE, f
rozelaar, m.
rozenkleur, v. * ... FARBEN, a. rozenkleurig, rozenrood.
* ...FEST, n. (26) rozenfeest, o. * ... GARTEN, * ...HAIN,
m. rozentuin, rozengaard, nt. *... HECKE, f. heg van
rozen, v. *...utmz, n. rozenhout, o. "...HONIG, m. ra.
zenhonig, m. "...KNOSPE, f. rozenknop, m. * ...KRANZ,
m. rozenkrans, m. * ... KREUZER, m. (77) ruzenkruiser,
m. * ...LIPPEN, f. p!. fig. rozenlippen, v. my. * ... M ID* ... 310CHEN, n. (28) rozenjuffer (bij hetrozenfeest),v.
NAT, f. (19) Rozenmaand,v. Junij, m. Zomm'maand, v.
ROSENOBLE, m. (77) rozenobel (gouden munt), m.
RosENOL, n. rozenolie,v. "...ROTH,a.rozenrood. %STEIN,
m. diarnantsteen, m. * ...STOOK, m. rozenboom, m.

* ...WANGB, f. fig. blozende wang, rozenkoon, v. *...WA$.
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RUB.

ROS.
onbeschaard; oningebWen; ongebonden (van een boa),
f. raauwheid; fig. ruwheid,
in losse bladen.
onbeschaafdheid, v. *-LING, m. ruwe knaap, m.
Rolm, n. riet, dekriet, o.; wandehtok, rotting, m•; roer,
pijpenroer, o. pijp, buis, v. ; loop (van een geweer), m.;
vuurroer, o. snaphaan ; rotting, m.; riet, O.
ROHRCHEN, n. mondstuk; pijpje, butsje, o.
ROHRDOMMEL, f. roerdomp, putoor, m.
%%RE, f. buis, pijp, v. kanaal, o. loop, m.• ; punt (van
vn. (44) schreeueenen distilleerketel),v.; been, o.
ROHREN, a. rieten, van rid.
wen (als de herten).
ROHRFLECHTE, "...MATTE, f. rieten mat, v.
RoHRFoRMIG, a. (53) holbladerig. "...IG, a. vol riet.
"...KASTEN, *... TROD, m. fonteinkom, v. regenbak, m.
• *...LETTER, m, brandspuitgast, tn.
m. pijpmeester,
ROHRMEISE, f. poel'nees, v.
m. "...FRITSCH% f. teener stokje. o. * ... PFEIFE, f.
V.
R...scHaftED,
rietpijp, v. * ... SCHILF, n. biezen, v.
m. geweermaker, m. * ... SILBER, n. zilverdraad, o.
* ...SPERLING, m. rietmusch, v. ortolaan, M.
ROHRWASSER, n. fonteinwater, o.
ROLLBAIIM, m. windas, o. ; boom van eels windas, m.
o.
* ...BETT, n, rolbed, o. * ...BLEI, n. geplet lood,
* ...BRUCKE, f. draaibrug, v.
ROLLCHEN, n. rolletje, o.
ROLLS, f. rot, katrol; lijst, v.; mangel, m. ; (108) rol,y.
flomanf, vn. et a. rollen, wentelen ; mangelen; fig. rolloopsch
len, rommelen (van den dander) ; (44) hitsig
zijn. * - TABAK, m. roltabak, tabak in rollen, m.
ROLLHANDTUCH, n. * ... QUEHLE, f. roldoek,m.
n. rolhout, o. mangelrol, v. "...KAMMER, f. mangelkamer, v. * ... STCHL, m. rolstoel, m. * ... VORHANG,
rolgordijn, v. *...WAGEN, ' m. rolwagen ; loopwagen
u. grof linnen, o.
(voor kinderen),

f. (53) rozenwortel, m.
rozenwater,o.
f. rozentijd, m.; fig. gelukkige dagen der jeugd,
m.mv. * ...ZUCKER, m. konserf van rozen, o.
ROSETTE, f. roos van diamanten, diamanten boot, v.
krent, v.
ROSINE, f. razijn, rozijn, v.; Wine
ROSMARIN, m. (53) rozemardn, m.
Ross, n. ros, paard, o. k -ARZENEI, f. paardendrank, m.
* - ARZT,
"-ARZENEIKUNST, t. paardenartsendkunde,v.
m. paardenarts, m. * - EN, vn.ridgig zijn (van merrien).
"-HAAR, n. paardenhaar, o. * - HAAREN, a. paarden"-T1USCHER,
baron, van paardenhaar.
in. paardenkooper, m. * -IG, a. ridsig. "-K4FER,
rn.
roskam
;
fig.
jockey, M.
mestkever, m. -KAMM,
* -gASTANIE, f. wade kastanje, v. * - KASTANIENBAUM,
* - MUHLE, f. rosmolen, m.
m. wilde kastanjeboom, m.
"-NAGEL, tn. hoefnagel, rrr. "-PFLAUME, f. keizerspruim, v. * -SCHwEIF, In. paardenstaart; turksche startdaard met een paardenstaart, tn. * -ZUCHT, f. stoeterij, v.
ROST, in. rooster, rn.; plaat met ,paten op eene buis, v.;
roest ; (13) grondbalk, M. * - BRATEN, tn. gebraad, o.
RUSTE, f. werkplaats voor hennep of vlas, v. ; rooster, m.
vn. roesten, roestig worden.
RUSTEN, va. et n. roosten, braden, bakken; weeken.
ROSTIG, a. roestig, verroest.
ROSTRAL, n. trekpen om muziek te linieren, v.
ROSTIING, f. het roosten, braden, bakken; het weeken.
ROTH, a. rood, rozerood, ros ; - werden, blozen, schaamN n. roodoog
rood worden. "-, n. blanketsel, o. *_AUG,
(visch), nr. ' - BUCKIG, a. met roode wangen. * -BART, al.
barbeel (visch), tn. "-BratTIG, a. met een rooden baard.
*-BRAUN, a. ros. * -BRUCHIG, a. broos, sprokkig (van
ijzer ens.). * -BUCHE, f. (53) roode beukenhoom, m.
ROTHE, f. roode, o. schaamte, blazing ; meekrap, v.
ROTHEL, ROTHSTEIN, M. rood krijt, o.
ROTHELN, pl. mazelen, v. mv. *-, vn. met rood krijt
teekenen.
Ronisx,va. et n. SICH
vrf. rood maken ; blozen, eene
kleur krijgen, kleuren, schaamrood worden.
ROTHFIIRBIG, a. roodkleurig. "...FEDER, f. roodvin (visch),
v. * ... FINK, nr. goudvink, roodvink, tn. *...PLEcicte, a.
rood gevlakt. * ...FUCHS, m. roodharige vas (paard), m.
"...G1RBER, tn. ledrtouwer, lederhereider, looder, m.
* ...GELB, a. ros, rosachtig.
m. kopergieter,
in. * ...HAARIG, a. roodharig, rosharig.
* ...HORN, n.
nachtvlindcr, m.
* ...KEHLCHEN, n. roodborslje, a.
"...KOPF, m. roodkop, roodbol, m. *...KOPFIG, a. roodharig. * ...KRAUT, n. roode kool, v.
n. rood
koper, o.
roos, belroos, v.
ROTHLICH, a. roodachtig, rosachtig.
bleekert
(wdn), m.; roodstaartje (vogel), o.; roodoog (vischl, as.
ROTHSCHIMNIEL, m. vas, m. ros paard,
0. * ...STIPT,
m. rood krijt, o. *...WALSCH, n. brabbeltaal, v. kramerlatijn, koeterwaalsch, O. "...WILDPRET, n. ros wild, O.
ROTTs, f. rot, troep, m. bende, party, v. aanhang,
vrf. za(68) rot, O. * -N (SICK), ROTTIREN
menrotten, zamenspannen, muiten.
ROTTIRER, m. oproermaker, -stoker, mutter, m.
RoTTL AND, n. nieuw beploegd land, o. * ...11BISTER, M.
(63) rotmeester, korporaal, m.
ROTZ, rn. snot, o. neuskwijl, v.; (112) snot, O. * - Elf, vn.
snot uitwerpen ; (112) bevangen zijn. *-xo, a. snotterig.
rasp, v. knot, m.; gelbe -, peen, -v.
RUBE, f. weisse
rothe
beetwortel, rn. kroot, v.
wortel,
RUBEL, rn. roebel (russische taunt), m.
8Rit, n.
"...ZEIT,

RUBENACKER, m. "...LAND, n.

of knollen bezaaid land, a.

raapakker, m. met rapes
26
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RuincELL, m.

RUM.

RUD.

lichtgekleurde robin, m.
RuEIN, n. robijn, in.
raapolte, v
RUBRICIRBN, va. met nommers of letters teekenen.
RUBBIK, f. rubriek, v. opschrift, o.
RUBSAMEN, rn. * ...8AAT, f. raapzaad, o.
RucH, m. reuk, m. *-, f. zorg, v. *-EN, vn. brullen,
schreeuwen.
va. zorg dragen.
RUCHLOS, a. roekeloos, snood, goddeloos.
* -IGKEIT, f.
reekeloosheid, snoodheid, goddeloosheid, v.
* -KEIT, f.
RUCHTBAB, a. ruchtbaar, wereldkundig.
ruchtbaarheid, bekendheid, v.
RUCK, M. hort, schok, stoat; ruk met den loom, rn.
RUCKANSPRUCH, m. tegeneisch, m. * ...BLEIBSEL,n. overblijfsel, overschot, restant, o. m. terugblik, m.
* -BititGE, m. tweede borg,m. * ... DEUTEND, a. terugzzende.
RUCKEN, m. rug, m. ; im -, van achteren, rugwaarts,
onvoorziens; einem den - halten, iemand ondersteunen.
Rucxzw, Rticium, va. et n. rukken, duwen, trekken,
stooten, terugtrekken, verplaatsen, verwijderen, wegneaanrukken, oprukmen; wijken; herbal -, vorwtrts
ken, naderen.
RUCKENDECKE, f. (86Y schabrak, v. * ...DRUSEN, f. p1.
(74) rugklieren, v. mv. "...HAAR, n. ruggehaar, o.
* ...HALT, tn. (68) achterhoede, reserve; ondersteuning, v.
* ...LEHNS, f. 'leaning van eenen stoel, v. *.. MARK, n.
tnerg van de ruggegraat, o. "—STUCK, n. ruggestuk, o.
* ...WIND, rn. wind van achteren, wind in den rug, m.
RUCKERINNERUNG, f. wederherinnering, v.
RUCKFAHRT, f. terugreis, v. * ...FALL, m. wederinstorting, herhaling eener overtreding of misdaad ; (83) wederkeering, terugvalling, v. "...FULLIG, a. (83) seederkeerend, terugvallend ; - werden, eene misdaad bij herhaling begaan. "...FRACHT, f. terugvracht, v. *...GANG,
teruggang, achteruilgang,
* ...LAUF, m. terugkomst, v.
M. * ...GANGIG, a. achteruitgaande ; - machen, doen
mislukken; - werden, mislukken, niet plaats hebben,

RUM, n.

vervallen. * ... GBAT, n. ruggegraat, v. * ...HALT, In. te"—RAM?, m. tverughouding, achterhoudendheid, v.
derinkoop, m. *...KEHR, "—KUM, "...REISE, f. terug* ...LINGS,
m.
terugkomst,
terugreis,
v.
terugtogt,m.
keer,
adv. ruggelings, achterwaarts, van achteren, achterover. * ... MARSCH, m. terugmarsch, aflogt, terugtogt, m.
* ...PRALL, m. weerslag, -stoot, m. * ...REISE, 1. terugreis, v. terzt,A)er, m. * ... SCHLAG, In. terugslag, m.
* ...SEIL, n. (126) talie, v. * ...SEITE, f. keerzijde, v.
rug, m. ; (871 achtcrdeel, 0. * ...SICHT, f. terugzigt, opzigt, inzigt, o. betrekking, v.; in -, met betrekking, met
opzigt tot, ten aanzien van; in - nehmen, in aannzer
king nemen. * ...SICHTSLOS, a. onbescheiden, achteloos.
* ...SITZ, m. (87) voorste zitting, v. "...SPRACHE, f.
* ...SPRUNG, tn. achruggespraak, beraadslaging, v.
teruitsprong, m. * ...STAND, m. overblijfsel, overschot,
* ... sTaNo. ; achterstand, m. achterstallige schuld, v.
* ... TRITT, m. teDIG, a. overblijvend ; achterstallig.
* ...WAND, f. muter eener
rugtred, m. terugtreding, v.
kast, M. "...W5RTS, adv. terug, achterwaarts. *...wEcHSEL, m. (34) herwissel, Mn. "...WEG, m. terugtveg, m.
RUCKWEISE, adv. bij rukken ; fig. met horten en stooten.
RUCKWIND, m. (126) valwind, stuitwind, rn.
m. terugtofjt, m.
f. terugwerking, v.
RUDE, M. reu (mannetje van honden, vossen en tvolven),m.
m.
RUBEL, n. troep, hoop (wilde zwijnen enz.) ; roerstok,
*-N, va. bewegen, opwekken, aanroeren, betveren.
RUDER, n. roer, o. Hem, roeiriem, m.; am - sitzen, fig.
aan het roer (van slant enz.) zitten, de teugels (van

het bewind ens.) in handen hebben. * -BAND, n. eslag
van een riem, o. *-BANK, fOveibank, bank voor de
roeijers, v. * -ER, *-KNECHT; M. roeijer, roeislaaf;
galeiroeijer, m. * -N, vn. roeijen; zwemmen (van watervogelen). * -SCHIFF, n. roeischip,o. galei,v. "-SCHLAG,
*-zue, tn. riemslag, trek met de riemen, m. * -STANCE,
f. riem, roeispaan, m. "-STOCK, m. roerpin,v.*-voLK,
n. roeivolk, o. roeijers, m. mv.
RuF, m. roep, schreeuw, m. geroep, o.; fig. roeping, v.;
naam, m. aanzien ; gerucht, o. mare, beroeping, be* -.13, f. (36)
noeming ; beroemdheid, vermaardheid, v.
roof, v. * -EN, vn. roepen, schreeuwen ; einem - lassen,

iemand laten roepen, ontbieden,doen komen.

* -ENDUNG,

f. (98) roeper, vijfde naatnval, tn. *-ER, m. roepen, m.
(126) spreektrompet, v. roeper, m.
Runs, f. aanklagt, beschuldiging, betigting ; aangeving,
v. ; onderzoek, o. bestraffing eener misdaad, v. ; wrok,

vn. et a. beschuldigen, betigten, berispen, beva. bekennen;
straiten; (eene geldboete) opleggen.
iemands eer kwetsen, belasteren. "-S ACHE, f. regtszaak
wegens taster en Boon, v.
f. rust, ontspanning ; fig. gerustheid, gemoedsrust,
kalmte, v. ; sich in - setzen, den handel laten varen,
in rust gaan leven. * -BANK, f. rustbank, v. °*-BETT,
n. rustbed, o. *-N, vn. rusten, ophouden, in rust zijn;
fig. slapen; liggen, in het graf rusten. * -PLATZ, In.
rustplaats; fig. rustplaats der dooden, v. graf, o.
"-PUNKT, m. rustpunt, steunpunt, o.rust,v. * -SESSEL,
m. leuningstoel, armstoel, m. 'lc -STAND, m. rust, v.
*-srATTE, f. rustplaats, v. * -STURES, m. rustverstoorder, twistzoeker, m. * -STUNDE, f. uur van rust, O.
* -TAG, m. rustdag, m. *-ZEIT, f. rusttijd, m.
'Irmo, a. et adv. rustig, slit, vreedzaam, gerust, vredem.

lievend ; rustiglijk ; gerustelijk.
-BEGIERDE, *-GIER, f.
Bumf, m. roem, m. eer, v.
roemzucht, v. * -BEGIERIG, a. roem-, eerzuchtig.
1101111EN, va. roemen, prijzen, loven; sich einer Sache
zich op iets beroemen, room op iets dragen.
IliimnicH, a. et adv. roemwaardig, cereal,
prijselijk,
; met roem.
RUHMREDIG, a. verwaand, grootsprekend. * -KEIT, f. verwaandheid, grootspraak, v. *...sucwr, f. roemzucht, v.
*...voLL, a. roemwaardig, roemvol. * ...WURDIG, a. St
adv. roemwaardig, roemwaardiglijk.
RUHR, f. (2'2) buikloop, roode
wine loop, in.
n. slorpei, 0. "...EISEN, n. pook, tn.
RUHREN, va. roeren, bewegen; fig. roeren, aandoen, bewegen, treffen. *-, vn. - an, ontstaan, voortkomen,
voortspruiten; aanroeren, taken. *-,
n. roering, omroering, v.; tenter - der Troaunel, met slaande trom.
RUHRHAKEN, In. roerstok ; slothaak, m. slotkram, v.
ROHRIG, a. et adv. vlug, ijuerig, werkzaant. * -KEIT, f.
vlugheid, werkzaamheiel, v.
f. * ...LOPPEL, m. potlepel, M. * ...KRUCKE,
* ...STANCE, f. roerstok, m. "...SCHEIT, n. houweel o.
f. fig. roering, aandoening, gemoedsbetveging, v.
RUIN, m. ondergang, m. bederf, vernal, 0. "-EN, 1. p1.
bouwvallen, puinhoopen, m. mv. ruYnen, v. mv.*-IREN,
va. vernielen, vernietigen, verwoesten, in het verderf
storten, ten vat -, ten ondergang brengen.
ROLPS, In. oprisping, v. * -EN, vu. oprispen,boeren.*-ER,
m. fig. voy. ROLPS.
RUMMEL' m. rommet, m. ; punt (in het piketspel), o. ;
fig.
beuz,eling, v. nietig ding, o.; er verstebt den -, hij is
er berekend voor. * -EI, f. fig. rinnmelarij, v. and huis,
0. bon:LT(41, na. pecans, 0.

-

SAP.

SAC.
gets; die Stirn
frons en.

RUMOR, M. rawer, geraas, getier, geweld, gedruisch, 0.

Leven maken, razen,
*-Ex, vn. rumoer
geweld
tieren. *-an, m. geweld-, rumoer-, levenmaker, m.
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RUFFEN, va. uittrekken, berooven, plukken.
RUPPIG, a. et adv. voddig, flodderig ; fig. karig, inhalig.
RUPRECHT (DER KNECHT), M. biakbak, M.
RUSCHELN, vn. ruischen, zacht murmelen.
Russ, m. met, O. * - ARTIG, a. (90) roetachtig. * -BRAtrlf,
n. roetzwart om to teekenen, 0. * - BUTTE, f. zwartseldoos, v. * -IG, a. vol roet, met roet bedekt.
RUSSEL, m. snoet, snuit, m.
ROSTBAUM, m. olm; steigerpaal; hefboom, m. * - BRETT,

RUMPELKAMMBR, f. rommelkamer, V.

rumoer geweld maken, razen, tieren.
romp, in. ligchaam zonder hoofd, o. ; slam,
stomp, ru.; geraamte, rif, O.
ROMPFEN, va. (de lip, den neus) optrekken.
RUND, a. et adv. rond ; bolvormig, cirkelvormig, in het
road ; -erhaben, bolrond ; -heraus sagen, ronduit
zonder omwegen zeggen; -herum, in het rond ; - vern. steigerplank, v.
tieft, rond uitgehold ; sie ist -, fig. zij is zwanger.
vn.
ROSTEN, va. uitrusten, gereed maken; uitrusten. *-,
* -AUGEN, n. pl. naalden met ronde oogen, v. my.
vrf. zich uitrusten,
eene stellaadje oprigten. SICK
* -BLUME, f. (53) klootbloem, v.
zich gereed ',Laken; zich wapenen.
v. *-N,..vn. rond
RUNDE, f. rond, o. kring, m. ronde,
ROSTER, f. ohm, m. * -N, a. olmhouten.
worden.
O. * ...IG, a. stark,
ROSTHAUS, n. tuighuis, arsenctal,
RUNDE, (RUNDHEIT), f. rondheid, v. * -N, va. ronden,
krachtvol; vlug, levendiq. * ...IGKEIT, f. kracht, werkrond maken.
zaamheid, v. * ...K AMMER, f. wapenkamer ; (126) kruidRUNDGESANG, m. rondgezang, O. * ...LICH, a. rondachtig.
kamer, v. * ...STANGB, f. (13) steigerpaal, in. * ...TAG,
* ...SCHNUR, f. kloskoord, O.
m. voorbereidingsdag, m.
RUNDUNG, RUNDUNG, f. ronding,rondmaking ; rondheid, v.
ROSTUNG, f. toerusting, zatrusting, wapening ; wapertrusaardworm, m.
RmYDwzG, adv. ronduit.
ting, v.; hand-, voetfoog, m.
f.oud
RUNEN, f. pl. runiscly letters, v. mv. * -SCHRIFT,
ROSTWAGEN, m. bagaadjewagen, legerwagen, troswagen, m.
runisch schrift, O.
noordsch
* ...ZEUG, n. wapentuig ; werktuig, instrument .; windas,
RUNGE, f. rongstok, M.
katrol, o. draaikraan, v.
RUNKELROBE, f. beetwortel, m.
RUTHE, f. roede, v. geese!, tn. geeselroede ; roede (vlakRUNKEN, m. homp (brood), m.
temaat); schoolmeestersplak, v.
Rurtszw, vn. zich onbeleefd uitrekken.
RUNZEL, f. rimpel, m. vouw, plooi,
* -IG, a. gerimpeld, , RuTscHEN, vn. glijden, wijken; wegsluipen.
RUTSCHERZINS, In. interest op interest, m.
rimpelig, kronkelachtig.
va. rimpelen, vouwen,
RliTTELN, va. schudden, schommelen; hossebossen.
plooijen. UCH
vrf. rimpelen ; valsche plooijen krijRUMPELN,
RUMPF, m.

s.
SAADLING, M. zadeling, zaailinq, m.
SA AL, in. zaal, v. * ..GERICHT, n. keizerlijk geregtshof, O.
O.
SAAT, f. zaad; land met pas opgeschoten koren,
* -BOHNE, L zaadboon, v. *-FELD, n. bezaaid land, o.

f. zaaitijd, m.

*--xoRN, n. zaaikoren, o.
SABBATH, in. sabbat, rustdag,
SABBER, m. voy. GEIFER.
SaBEL, m. sabel, v. ' - BEIN,

m.

n. krona been, o. *-nsca,
m. zwaardvzsch. tn . *-111813, m. sabelhouw, m. *-N, va.

sabelen, houwen.
zevenboom, m.

SUBENBAUM, 111.

SACHE, f. zaak, Y. geval, ding, o. omstandigheid, v.

f. verklaring, definitie, v. w ...F5LLIG,
a. - werden, (83) een regtsgeding verliezen. * ... FUHRER,
...KUNDIG, a. zaakkundig,
m. zaakwaarnemer,
der zake kundig.
SficuucH, a. zakelijk: (98) onzijdig.
SACHREGISTER, n. inhoudsregister, o. lijst, v.
SACHT, a. et adv. zacht, zoet ; zoetjes. *-E! int. sal!
SACHVERSTANDIGE, m. zaakkundige, deskundige, zaakkennel', m. * ... WALTER, m. pleitbezorger, zaakwaarnemer, advokaat, prokureur, m. * ... WORT, Li. (98) zelfstandig naamwoord, O.
SACK, m. zak, rn. *-BAND, n. zakband, m.
SOCKCHEN, n. zakje, O.
vrf. rimpelen,
SACKER, va. in eenen zak steken. BICH
zwellen.
SUCKEN, va. in eenen zak verdrinken.
SACKGASSB, f. blinde steeg, straat die blind loopt, v. slop, o.
SACIIBRKLORUNG.

* ...GEIGB, f.
SCHWULST,

zakviool,v. * ...GELD, n. zakgeld,o. * ...GB.
f. (36) zakgezwel, O. * ...LEINWAND, f.

zaklinnen,

SOCKLER,m. betaalmeester; fig. beurzenmaker,-verkooper,m.
M. * ,..PISTOLS, F.
SACKPFEIFE, f. zakp;jp, v. doedelzak,
'...PUFFER, m. zakpistool, V. * ...TRIIGER, in. zakkendrager ; tig. ezel, m. * ...TUCH, n. zaklinnen, o. ; zakdoek, m. * ...UHR, n. zakhorologie, O.
SACRAMENT, n. sakranzent, bondzegel, O. * - IRBN, YE.
vloeken en zweren. * -L1CH, a. sakramenteel.
SACRISTAN, M. sakristijn, kerkekizecht, koster, M. * ...TBI,

f. sakristij, v.
SOCULARISIREN,

va. wereldlijk verklaren (ten pate.

lijk ambt).
S4DDUC5ER, m. Sadducetr, M.
SADEBAUM, SOBENEAUM, M. zevenboom, m.
SUEMANN, m. zaaijer, m. * ...MASCHINE, f. zaaiwerktuii,o.
S iEN, va. zaaijen, bezaaijen. *-, n. zaaijing, v.
SUETUCH, n. zaaizak, m. * ...ZEIT, f. zaaitijd, m.
spaansch leder, O.
SAFF1AN, m. znarokijn, turksch
m.
* -MACHER, m. berijder van marokijnleder,
SAFFLOR, m. (53) saffloers, o. wilde saltraan, m.
*-GELB,
a.
saIrraangeel.
* - PFLANin.
SAFRAN, m. sairraan,
BUNG, f. saffraunplanterij, v.
SAFI% rn. sap, sop, nut, vocht, o. ; fig. pit ,v merg, O. * -BLATI,
n. lakmoes, o. *-, SliFTcHEN, n. stroop, v. * -FARES,
f. sapverf, v. * -GRON, n. sapgroen, 0. * - IG, a. sappig,
soppig ; fig. morsig, vuil, vettig, smerig. * - IGKEIT, f.
sappigheid, saprijkheid, v. * -ZEIT, f. lentetijd, m.
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vering, v.; es geht die -, men zegt, het gerucht wil.
SAGE, f. zaag, v. * -BpATT, n. zaagblad, O. *-BOCK, 111.
zaagbok,m. "-FISCH, m. zwaardvisch, m. * -GESTELLE,
n. ream eener zaag, o. * -KRAUT, M. (53) zaagkruid, O.
"-LOHN, n. zaagloon, O. *-Mi1HLB, t zaagmolen, in.
das bat nichts
SAGEN, va. zeggen, verhalen, vertellen;
zu -, dat beteekent niets; gut -, borg zijn, goed staan.
S1GEN, va. zaden. "-SCHMIED, m. zaagmaker, tn.
S5GER, in. zager ; zaagbdc (vogel), m.
S5GESEfiNE, M. pl. zaagsel, O. * ...WERK, D. (13) trap,
•
*prong, in.
SAGEWORT, M. (98) iverkwoord, O.
SAGO, on. sago, v. sagomeel, O. *-BAUM, m. sagoboom,m.
SAHLBAND, n. zelfkant (aan taken), in.
SAHNE,
zaan, v. room, m.
SAITE, f. snaar, v. ; mit -n bezieben, besnaren.
SAITENINSTRUMENT, n. snaarspeeltuig, o. * ... MACHER,
n. snarenspel, O.
m. snarenmaker,
SALM, n. salaris, loon, o. bezoldiging, v.
SALARIREN, va. betalen, bezoldigen. * ...ITIM, m. salaris,
loon, o. bezoldiging, v. traktement, O.
SALAT, in. salade, v. * -KORB, m. saladebak, m.
SALBADER, In. babbelaar, snoever, zwetser ; kwakzalver,
m. * - EI, f. zwetserij, babbelarij ; kwakzalverij, v.
SALBA ND, * ...BENDS, *...LEISTB, f. zelfkant, M. rekeinden, o. mv.
SALVE, f. zalf, v. balsem, m. *-N, va.,zalven; balsemen.
SALBEI, f. (53) salie, v.
SALB8L, n. zalfolie, v. oliesel, O.
SALBUCH, n. kadastraal register, O.
SALBUNG, f. zulving, balseming, v.
SALDIR EN, va. (eene rekening) afbetalen, vereffenen.
SALIVIREN, vn. kwijlen, zeveren.
SALM, M. zalm, m.
SALMIAC, m. ammoniak, rn.
SALYETER, rn. galpeter, steenzout, O. *-ARTIG, *-ICHT,
a. salpeterachtig, salpeterig. * -GEIST, nl. geest van
salpeter, m. * -GRUBE,
f. salpetergroeve,
-mijn, v. * -IG, a. salpeterig.
f. (90) salpeterzuur, o. *-stEDER, na. salpetermaker, m. * -SIEDEREI,
f. salpetermakerij, v.
SALUTIREN, va. (b8) groeten, saluutschoten doen.
SALVE, f. (68) salvo, o. tossing van geschut, v.
SALVEGARDE, f. vrijgeleide, 0.
SALVIREN, va. behouden, redden.
SALE, R. zout, O. * -ADER, f. zoutader, V. * -A31T, *-GERICHT, n. zoutkanloor ; -magazijn, O. "-ARBEITER,
Is. zoutziedersknecht, m. ARTIG, * -ICHT, a. zoutachlig. * -BERGWERK, n. vita/nip', v. "-BRUM, M.
zoutgroeve, v. * -BRUHE, f. pekel, V. * -BRUNNEN, rn.
zoutbron, v. * -EN, va. zouten, pekelen. * -ERDE, f. aarde
met zoutdeelen, v. * -FACTOR, rn. opziener over de zoutmijnen, zoutpakhuismeester, in. * -FASS, n. zoutrat, o.
zoutbak, m. "-FISCH, no. zoutevisch, m. "-FREIHEIT, f.
vrijdom van de belasting op het zout, m. "-FUHRE, f.
voer zout, O. *-GEIST, In. geest van zout, m. * -GRAF,
opziener regter over de zoutmijnen,
on. "-GRUBB, f. zoutgroef, -mijn, V. * -GURKE, f. ingelegde komkommer, M. * -HANDEL, M. zouthandel, M.
* -HANDLER, In. zouthandelaar, m. * -HAUS, n. zouthuis, zoutmagazijn, o. * -ICHT, a. zoutach fig, bra k. *-10 ,
a. zout, gezouten, zoutig; (90) ziltig. "-IGKEIT, f.
zoutigheid, zoutheid, ziltig heid, v. "-KASTEN, no. "-KIST E,
f. zoutbak, ru. "-KLos, no. zoutklomp, zoutkoek, m.
*-XORB,
zoutmand, v. -korf, no. n. zout"-RICHTER, m.

SAN.

SAL.

SAGS, f. gerucht, o. mare, v. verhaal, o. legende, overle-

korrel, v. * -KOTHM, f. zoutmakerij,zoutkeet,v.*-xit4trr,
in. zuwer zout, loogzout, O. *-KtCHEN, M. meelkoeki
rn. dun ovengebak, O. "-LACER, f. "-TEICH, M. zoutmoeras, o. -plas, m. * - LAKE, f.pekel,v.*-NEsSEE, M. zoutmeter, m. "-NIEDERLAGE, f. zoutpakhuie,
0. * -PFANNE, f. zoutpan, v. * -PROBB, f. zoutproef, V.
f. zoutbron, V. *-SATIER, *-GESUITERT, a.
(90) zoutzuur. * - 811IILE, f. zoutpilaar, m. * - SitURE, f.
(90) zoutzuur, O. *-SCHANK, m. verkoop van zout in
het klein, in. * - SEE, m. zoutmeer,-moeras,o.*-81EDER,
m. zoutzieder, m. "-SIEDEREI, f. zoutziederij, v.
*-SPEICHER, M. zoutzolder, m. * -STEUER, f belasting

*- QUELLE,

op het zout, v. regt op den verkoop van zout,o.*-W AGE,
f. (90) zoutwaag, v. "-WERK, "-WESEN, n. zoutwerk,
o. zoutkeet, v. *-zoLL, m. zoutbelasting, v.
SAMEN, no. zaad, o. zaadkorrel; fig.nakomelingschap,v.;
(74) zaad, o.; pootvisch, m. * -BLASCHEN, n. zaadblaasje, o. *-FISCH, m. pootvisch, m. "-FLUES, m. zaad- vloed, m. zaadlozing, v. * - GEFUSSE, 11. p1. zaadvaten,
-ballen, o. m. mv. "-GEHUUSE, n. (53) zaadhuis, o.
* -HANDEL, m. zaadhandel, m. * -HANDLER, m. zaadhandelaar, -kooper, no. * -HULSE, f. klokhuis, 0. "-KAPSRL, f. (53) zaadhuisje, 0. *- KOHL, on. zaadkool, v.
"-KORN, n. zaad, o. zaadkorrel, v. "r-miLcH,' f. (22)
amandelmelk, v. * - SCHOTE, f. (53) schil, v. dop, bast
(van peulvruchten), rn. * -SCHULZ, f. kweekhof (voor
jonge gewassen), m. * -SThNGEL, m. (53) steel, stengel,
m. * -STAUB, no. (53) zaadstof, O. *-THIERCHEN, n.
zaaddiertje, o.
ShMEREI, f. allerlei zaden, o. mv. zaadsoorten, v. mv.
Salad, a. zaad bevattende; voedzaam, krachtig.
SaMISCH, a. van zeem, vankamoes, kamoeslederen. "-GER.
BER, m. bereider van kamoesleder, zeemlarbereider,
no. * - LEDER, n. zeemleder, O. "-MACHEN, n. bereiding
van zeemleder, v.
SAMKOST, f. hulzenvruchten, v. ray.
SAMHELBUCH, m. bloemlezing, keur, v.
SAMMELN, va. verzamelen, inzamelen, vergaderen, bij
eenbrengen, opstapelen; inzamelen (voor de armen);
fig. uit verscheidene schrijvers bijeengdren en opstellen.
BICH
vrf. vergaderen, bijeenkomen.
SAMMELPLATZ, m. verzamelplaats, vergaderplaats, v.
* ...WORT, a. (98) verzamelingswoord, O.
SAMMET, m. fluweel, O. *-ARTIG, a. als Iluweel, fluweelachtig. * -BAND, n. fluweelen lint, O. * -EN, a. fluweelen.
* -MACHER,

m. fluweelwever, no.

SAMMLER, m. inzamelaar, verzamelaar, kollektant,gaar-

der, vergaarder, on. * ...LUNG, f. verzametzng, inzameling, v.; bundel; hoop, m.; bijeenzameling van stukken
uit verschillende schrijvers; kollekte, inzameling (voor
de armen), v. ; - der Gedanken, - der Lebensgeister, afgetrokkenheid, stille aandacht, v.
SAMMT, prep. et adv. met, benevens, te zamen, gezamenlijk;
- and sanders, alien te zamen en ieder afzonderlijk.
SSMMTLICH, a. et adv. alien, Sc zamen, gezamenlijk.
SAMSTAG, no. Zuturdag, m.
SANCT, a. heiliq, sint, St.
SAND, m. zaad ; (19)
*
worstelperk, O. *-ABACK,
n. sandrak, o. '-BANK, f. zandbank, v. rif, a. zandplaat, v. * -BOHRER, M. baggerspade, v. * -BUCHSE, f.
zandkoker, in.
SANDELHOLZ, n. sandelhout, o.
SANDEN, va. zanden, bezanden, met zand bestrooijem.
SANDER, SANDAAL, m. zandaal, elft, m.
SANDGANG, In. zandpad, 0. * ...GRIES, m. grofzand, kiezel, a. * ...GRUBS, f. zandgroeve, v. zandkuil, m.

• SAT.
zandgrond, -bodem, m. *...ovits,m. (43)
afgietsel van zand, 0. *...RASE, m. witte haas, m.
*...EuezL, m. zandheuvel, m. duin, o.
SANDIG, a. zandig, gezand,,kiezelig.
SANDINSEL, f. eiland van zand, 0. aangespoelde grond,
* ...ICARREN, m. zandkar, v. A ...ICARRNER,m. zandkarreman, m. * ...KARTEN, m. zandbak, m.
n. zandkorrel,v. * ...MANN, m. zandverkooper, m. * ...REITm.
m.
ER, m. zandruiter, slechte rijder,
zandzak, m. * ...SCHAUFEL, f. zandschop, v. * ...STEIN,
biksteen, zandsteen, m. * ...TORTE, f. lekkere smeltende taart, v. * ...uHR, f. zandlooper, m. uurglas, o.
* •wEe, m. zandweg, m. "...wASTE, f. zandwoestijn, v.
SANFT, a. et adv. zacht, zoet, week, lenig ; zachtjes.
SANFTE, f. draagstoel, m. draagbaar, v.
f. zachtmoedigSANFTHEIT, *...mlITH,
heid, zachtheid, ,zachtzinnigheid, goedaardigheid, v.
A ...MATHIG, a. et adv. zacht, zachtmoedig, zachtaardi 9,
zachtzinnig, goedaardig ; zacht.
SANG, m. gezang, o. *-DROSsEL, f. zingende lijster, v.
SANGER, m. ranger, m. f. zangeres, zangster, v.
SANGuINISCH, a. et adv. bloedrijk; fig. driftig, oploopend.
SANIKEL, m. (53) beerenoor, o. sanicula, v.
SAPANHOLz, n. japansch verfhout, 0.
SAFHIR, m. saffier, rn.
* ... PISAPPB, f. (68) mijn,ondermijning, ondergraving, v.
bijleman, sapeur, m.
REN, va. ondermijnen.
SARDELLE, f. sardijn, sprot, ansjovis, v.
SARDONIBR, SARDONIX, m. sardonyx-steen, m.
SARG, m. doodkist, zerk, v.
SARRASS, m. sabel, v.
SARScHE, f. sargie, sergie, v. saai, o. *-FABRIK, f. sergiefabriek, v. "-WEBER, m. sargiemaker,
SARSEPARILLB, f. (53) salsaparilla, o.
SATAN, m. salon, duivel, booze geest, m.
a. et
adv. satansch, duivelsch.
SATIN, m. satijn, 0.
SATT, a. et adv. zat, verzadigd ; fig. inoede.
SATTEL, m. zadel. m.; scheidvelletje (eener noot), o. ;
kam (eener viool), m. ; aus dem - }when, wit den zadel ligten; fig. verdrijven, verjagen, den voet liglen.
*-BAum, *-BOGEN, m. zadelboog, m.
A -BLECH, n.
band m. reepje om den zadelboog, o. * -DECKS, f.
schabrak, v. dekkleed, o. *-GUST, m. buikriem, cingel,
m. * -HALZER, D. pl. karbeelen, o. my. "-KisSEN, n.
zadelkussen, 0. *-KNECHT, m. stalknecht, palfrenier,
* -LEHEN, m.
m.
*-imorp, m. zadelknop, m.
(56) mannelijk leen, o. *-N, va. zadelen. A -PAuScir,
rn. achterste zadelboog, m. "-PFERD, n. rijpaard, zadelpaard, 0. * -TASCHE, f. zadellasch, reistasch. v.
* -wAGEN, m. geschutwagen, m. *-WuNDE, f. (86) blikoars, vel-afschaving, v. R -zwiCXE, f. zadelspijkertje, o.
SATTHEIT, f. verzadiging, v.
S5TTIGipt, va. verzadigen, voldoen; (90) verzadigen.
SATTLER, rn. zadelmaker, m. A -HANDwERx, n. zadel• rnakersambacht, o. * -KNEIF, m. zadelntakers snijmes, o.
SATTsAm, a. et adv. genoegzaam, voldoende; genoeg.
* -xEIT, f. genoegzaamheid, v.
SATURBI, f. (53) boonenkruid, o.
SATYR, nr. safer, boschgod, m. * - E, f. hekel-, schtmpdicht, -schrift, o. schimprede, v. * - IKER, m. hekeldichter, schimpschrijver, m. A -ISCH, a. et adv. hekelachtig. * AMEN, va. hekelen, doorhalen.
SATZ, m. :prong, ro.; zetsel, bezinksel, koffijdik , o. ; inleg, inzet ; pootvisch; volzin, zin, En.; staling, v. zet* ...GETYND, M.

SAU.
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regel, stelregel, m. ; opstel, zamenstel, o.;hoop,
nigte, V. stapel, m. ; laag (steenen), v. ; (10, 109)
compositie, v. A -BAUM, m. *-wEIDE, f. plantsoen, o.
*-nscir, m.pootvisch,m. * -TEICH,m. zet-,pookvijver,m.
SATzUNG, f. keur, tnstelling, wet, v. besluit, 0.
SATzwEISE, adv. bij sprongen; bij inleg ; vooronderstellenderwijze.
SAU, f. varken, zwijn, o. zeng, v.; everzwijn, wild zwijn,
o. ; inktvlak, v. ; fig. morsig wijf, o. ligtekooi, v.
SALTER, a. et adv. zuiver, rein, schoon : net, zindelijk ;
vriendelijk, aardig, lief ; netjes. A -KEIT, f. zuiverheid,
reinheid, zindelijkheid, netheid, v.
* ...BERM, va.
SALTBERLICH, adv. fig. zachtjes, netjes.
zuiveren, reinigen, schoonmaken.
SAUBOHNB, f. (53) bilzenkruid, o. * ...BORSTE, f. varkensborstel, v.
SAtrEN, va. besmetlen, bemorsen..
SAUER, a. zuur, wrang, scherp; - (90) zuur ; fig. zwaar,
hard, moeijelijk, zuur. A -AmpFER, m. (53) zuring, v.
A -BRATEN, m. zuur gebraden vleesch,o. * -BRUNNEN,
m. zuurbron, v.
SAUEREI, f. vuiligheid, morsigheid, v.
SAuERHONIG, m. honig met azijn vermengd, m.
f. (53) zuring, zuricel, zure klaver, v. A ...HLEESALZ,
n. zuringzout, 0. *...KRAUT, n. zuurkool, v.
SlitTERLicH, a. zuurachtig, wrong, azijnachtig.
SAuERN, vn. zuur worden. *-, va. zuren, zuur maken;
doen gisten.
knorrig gelaat, o. *...swirSAVERSEHEN, n. stuursch
TIG, * ...TAPFISCH, a. stuursch, knorrig, onvriendelijk,
zuurziend. A ...STOFF, m. (90) zuurstof, v.*...stiss, a.
zuurzoet, rinsch. * ...TEIG, m. zuurdeeg, o. * ...TOFF, m.
fig. knorrepot, m.
SAUFANGER, * ...HuND, m. engelsche dog; m.
SAUFAUS, SAuFBRuDER, m. drinkebrode, dronkaard, m.
SAUFEN, va. et n. zuipen; lustig bekeren.
SauFER, m. zuiper, zuiplap, dronkaard, m. *-nuf, f.
zuipster, v.
SAUFGELAG, n. drinkgezelschap, o. *...LIED, n. drinklied, O.
StUOAMME, SAUGERINN, f. min;minnemoeder,zoogster,v.
SAITGEBRTJDER, m. zoogbroeder, ro. * ...FERKEL, f.speenvarken, o. * ...FisCH, m. zuigervisch, m. * ...GEFASSE, n.
pl. (44) ontbindende eaten, o. mv.
SAuGEN, va. et n. zuigen, de borst nemen; in rich
inzuigen ; opslurpen.
SAUGEN, va. zogen, de borst geven.
SAUCIER, m. zuiger (eener pomp) ; zuigervisch, m.
SAUGERAHRE, f. zuigpijp, v. * ...TRIER, D. zoogdier, o.
"...w Armt, f. Lepel, nt. * ...wERK, n. zuigwerk eener
pomp, o.
SduGLING, m. zuigeling, voedsterling, m.
SAuGLOCKE, f. mit der - lauten, gemeene taal doen
hooren. A ...HATz, "...JAGD, f. jagt op wilde zwijnen, v.
S5uiscH, a. et adv. veil, smerig, morsig.
SAuKoBEN, n1. varkenskot, o. *...LAcaz,f.zwijnenwed,o.
SAuLE, f. zuil, kolom, v. pilaar, m.
m.
SAULENFARITIG, a. zuil-, pilaarvormig.
voeistuk eener kolom, o. * ...GANG, m. zuilengang, m.
" ...GEsims,n." ...KN Arr,m.kapiteeleener zuil,o.*
m. krans eener zuil, m. * ...LAuBB, f. zuilengang, m.
* ..ORDNUNG, f. zuilenorde, v. * ...03CHAFT, m. schacht
eener zuil, v. * ...STEIN, m. bazalt, 0. * ...STuHL, m.
voetstuic eener kolom, o. * ...wEITE, f. ruimte tusschen
de zuilen, v.
SAUM, m. zoom, kant, rand, zelfkant, m. ; zekere moat,
v.; zeker gewigt, o. , (13) zoom, rand, in.
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SCH.

SCH.

SilumEN, va. omen, omzoomen, omboorden.*-,

vn. draSAUNSELIG, a. et adv.

len, talmen, vertoeven.
traag, tolmend, nalatig, achteloos.

' heid, nalatigheid, achteloosheid, v.

-KEIT, f.

traag-

SAUMROSS, "...PFBRD, 11. zadelpaard, gezadeld paard,
O.
"...SATTEL, m. pak-, draagzadel, m. *...Tuu ► a, n.
last-, vracht-, trektlier, O.
SAURE, n. zuur. O.
SaURE, f. zuurheid, wrangheid, v.
SAURUSSEL, m. varkenssnuit, -synod, M.
SAUS, m. voy. GESAUSE, BRAUS.
SUUSELN, vn. ruischen, vlieten. *-, n.geruisch, geritsel, O.
SAUSEN, vn. buizen, bruisen, murmelen; snorren (van

kogels) ; brommen, gonzen (van Hon; vliegen enz.)

n. geruisch, gesuis; gesnor, gebrom, o.

SAUSEwIND, m. hevtge wind; fig. schreeuwer, m.
SAUSPIESS, tn. jagtspriet, m. "...TROG, M. varkenstrog,m.
SCABIOSB, f. (53) schurftkruid, O.
SCALE, f. (73) schaal; (109) toonschaal; (74) spatie, v.;

(13) trapleuning, v.

SCALPIRMESSER, n. (36) schrapmes, snijmes, O.
SCAMMONIENHARZ, f. (53) purgeerkrutd, O.
SCANDIREN, va. (19) scanderen, verzen afmeten.
SCAPULIER, n. scapulier, schoudergewaad, o.

SCENE.

r. tooneel,

o.

SCHABE, f. schaaf, v. ; schurft,v. en tn.; mot, kleermot,v.
SCHABEISEN, n. schraapijzer, schaafmes, o.
SCHABEN, va, schaven, schrapen, afschrapen.
SCHABEN, f. p1. hennepstokken, m. mv. werk dat in den
hekel blijlt, O.
SCHABER, m. schaver ; fig. gierigaard, m. "-Ei, f. vrek-

heid, vrekkigheid, v.
hoon, m. beleediging, v. * - EN, va.
honen, beleedigen.
SCHABEWOLLE, f. afschaafsel eener huid, O.
SCHUBIG, a. schurftig ; oud, slecht, versleten.
SCHABRACKE, f. schabrak, v. paardedek (kleed), O.
SCHABSEL, n. schaafsel, schraapsel, pluksel, o.
SCHABZIEGER, "-JOSE, M. zwitsersche bans, v.
SCHACH, "-SPIEL, n. schaakspel, -bord, o. ; - dem KISnigel schaak koning I - bieten, schaak zetten. "-BRET,
n. sehaakbord, o.
SCHABERNACK„m.

SCHnCHEN, SCH5CHTEN, vs. voy. SCHLACHTEN.
SCHHCHER, m. moordenaar; arme duivel, m.
SCHACHEREI, f scharicherij, v. kleinhandel, m.
SCHACHERN, vn. et a. schagcheren, koopen en verkoopen.
SCHACHMATT, a. et adv. schaakmat ; fig. zwak, uitgeput,

tot het uiterste gebragt; -

machen, schaakmat zetten.

"...STEINS, M. pl. schaakstukken, o. mv.
SCHACHT, f. mijn, berggroef, v. put, in.
SCHACHTEL, f. doos, v. "-HALM, tn. (53) schaalgras,
o. paardenstaart, m. "-N, va. met schaafgras glad maken.
SCH ACHTEN, va. in ruiten -, in velden -, in vakken

verdeelen.
ScHAcHTHoLz, n. getimmerte van eenen mijnput, O.
SCHACKE, f. schaap, o. ooi, v.
SCHODEL, tn. schedel, m. hersenpan, v.
SCHADEN, (SCHABE), M. schade, f. nadeel, verlies, gebrek, ongemak, bederf, lavaad, o. ; wond, v. zeer, ongemak, o.; - nehmen, zich zeer doen, een ongemak
eene wood bekornen. *-, vn. schapen, nadeel doen, benadeelen, nadeelig zijn,beschadigen,kwaad doen. "-ERSATZ, in. schadeloosstelling, v. "-FREUDE, f. leedvermaak, o. "-FROH, a. verheugd over ems anderen Teed.
"-KLAGE, f. regtsvervolging wegens geledene sehade, v.
SCHADDURGE, 111.

tweede borg,

scHADEArr,

a. at , adv. beschadigd; gebrekkig, boutevat.

lig, nadeelig ;- werden, bederven.
ongemak ; verval ; bederf, O.

f. gebrek,

SCUODLICK, a. et adv. schadelijk, nadeelig, onvoordeelig.
"-KEIT, f. schadelijkheid, v. nadeel, 0.
SCHADLOS, a. schadeloos, schadeloos geoteld ; einen - hal-

ten, ientand schadeloos stellen, vrijhouden; rich - batten,
zich schadeloos stellen. * - HALTUNG, f. schadeloosstelling, vrijhouding, yergoeding, v.
SCHAP, n. schaap, o. hatnel, in.; fig. onnopzele, m.
"-BAIT, tn. schapendrek, m. "-SLATTERN, "-POCKBN,
f. p1. schurft der schapen, v. "-BOCK, m. ram, m.
SCHUFCHEN, n. lam, lammetje, o.; wilde bloesem
(aan
boomen), m.; wilte wolken, v. me. lammetjes, o. mv.
SCIMFELN, vn. met witte wolken bedekt worden.
SCHLIFER, m. * -INN, F. herder, schaapherder, m. herderin,
v. *-Ei, f. schaapskooi, v. "-GEDICHT, n. herdersgedie}l
itt,o.Bherderszang, tn. * -HUND, tn. herdershond, m.
,LuTT
f. herdershut, v. "-LIED, n. herderslied, o.
-zanq, m. *-PFEIPE, f. "-ROHR, n. schalmei, v. herdersfluitje,
"-SPIEL, n. (108) herderspel, O. "-STAB,
m. herdersstaf m. "-STUNDE, f. fig. herdersuur, O.
* -TASCHE, f. herderstasch, broodtasch van den herder, v.
SCH AFFEN, va. et n. verschalfen, bezorgen, voorzien, leveren; doen, werken. *-, va. scheppen, voortbrengen.
SCHAFFLEISCH, n. schapenvleesch, o.
SCHAFFNER, m. hofmeester, huisbezorger, leveraar, leverancier, administrateur, opziener, ontvanger, keldermeester ; zaakwaarnemer, 111. *-INN, f. huishoudster, v.
SCHAFFOT, R. schavot, o.
SCHAFFSACK, m. werkzak, m.
SCHAFGARBE, f. (53) duizendblad, o. gerwe, v.
SCHAFHIRT, m. schaapherder, m. "...HURDE, f. schaapsn.
kooi, v. "...HUSTEN, m. drooge hoest, m.
lam, o. *...LAUS, f. luis op de schapen, v. "...LEDER,
n. schapenleder, O. "...LORBER, f. "...MIST, in. schapenkeutel, v. -mist, m. "...MUTTER, f. ooi, v. moederschaap, O. "..PELZ, m. schapenvacht, v. "...POCKEN, f.
p1. schurft der .schapen, v. "...SCHERE, f. schapenschaar,
droogscheerdersschaar, v. "...SCHERER, In. droogscheerder, In. * ...8CHUR, f. sobering, v. het scheren der schapen.
SCHAFSKOPF, In. fig. schapenkop, onnoozele bloed, m.
"...3111SSIG, a. zoo mak -, zoo dons ale een schaap.
SCHAFSTALL, n. schaapstal, m. -schot, o. * ...STERBEN,
n. sterfte onder de. schapen, v.
SCRAFT, tn. schacht,schaft, v. ; steel ; stam,m.; (126Ischeg , v.
SCH5FTEN, va. opmaken, in elkander zetten; geschaftet,
(IN) geboord (poor stukken geschut).
n. schapen, o. mv. kleinvee, o. * ...Z1CKE, f.
schapenklurs, v. "...ZUCHT, f. schapenfokkerij, v.
SCHAKAL, no. jakhals,
SCHIIKER, m. grappenmaker, no. "-Et, f. grappenmakerij,
scherts, hoest, v. "-N, vn. schertsen, kortswijlen.
SCHAHL, SHAWL, f. shawl, groote vrouwen-omslagdoek, M.
SCHAL, a. verschaald,
SCHALBRET, n. buitenste plank van eenen boomstant, v.
SCHaLCHEN, n. schaaltje, schoteltje, bakje, O.
SCH ALE, f. scliaal, drinkschaal, kom, v. schotel,
schil, v. bolster, m. omhulsel, o. clop, m.; schild (eener
schildpad), v. ; schelp, zeeschelp, vV. ; band (van eon book),
m.; lig. opperviakte, v. ; (44) voorste hertqanden, rn. mv.
SCHALEN, va. met planken beschieten; eon hecht (aan
een rues) makes.
SCHILEN, va. ontschorsen; schellen, schillen; ontbolsteren, doppen,pellen; ontkorsten (brood). Slut
vrf. nit
den bolster gaan, opengaan.

SCHAFVIEH,

SCH.
schatic, guit,bedrieger,tn. * -HAFT, a. :chalkachtig, guitachtig ; doortrapt, loos, boefachtig. * - HEIT,
f. schalkachtigheid, schalkerij, loosheid, boeverij, v.
SCHALKSAUGE, n. schalksch oog, o. * ... DECKEL, m. fig.
o.
hoed, in.; valsche uilvlugt, v. loos voorwendsel,
* ...PRELIND, m. valsche vriend, m. * ... KNECHT, m.
trouwelooze dienaar, m. * ... NARR, m. potsenmaker, m.
SCHALL, m. klank, weerklank, weergalm, m.
* ... GEL5CHTER, n. schaterend gelach, 0. "-RN, vn. klinken, luiden, weergalmen. "-END, p. et a. klinkend, weergalmend. "-LOCH, n. galmgat van eenen klokkentoren, o.
SCHALM, in, pad door een bosch, o. "-EIS, f. schalmei,
v. * -EN, va. lanen of paden door een bosch fnaken.
SCHALOTTE, f. sjlilot , chalotte, sauslook, v.
SCHALTEN, va. et n. beheerschen, bestieren, bevelen, beschikken.
SCHALTHIER, n. schelpdier, o.
SCHALTJAHR, n. schrikkeljaar, O. * ...MONAT, m. ingevoegde maand, schrikkelmaand, v. * ... TAG, m. schrikkeldag, ingevoegde dag, m.
SCHALUPPE, f. (126) sloep, v.
SCHALwAND, f. beschot van planken, o. "...WERK, n.
overtrekking, bekleeding, v.
SCHAM, f. schaamte, v. *-, f. * - GLIEDER, *-THEILE, n.
p1. schaarndeelen, o. mv.
SCHAM A DE, f. (68) teeken tot overgave door trommelslag, o.
SCHA MBEIN, n. (74) schaanzbeen, o. * ... BUG, m. * ...LEISTE,
f. (74) lies, v.
SCHUMEN (SIGH), vrf. zich schamen, beschaamd worden.
SCHAMHAPT , a. et adv. schaamachtig, beschaamd; kuisch,
eerbaar. *- IGKEIT, f. schaamachtigheid, schaamle, beschaamdheid, kuischheid, eerlaarheid, v.
* ... LEFZEN,
f. pl. waterlippen der lijfmoeder, v. me.
*...Los, a.
schaamteloos, onbeschaanzd. "...LOSIGKEIT, f. schaamtelooshezd, onbeschaamdheid, v. * ...ROTH, a. schaamrood ; - machen, doen blozen; - 'werden, schaamrood
worden, blozen * ... ROTHE, E schaamroodheid , v. blos van
schaamte, m. * ... ZUNGELCHEN, m. (74) kittelaar, m.
SCHANDALTAR, m. heidensch altaar, 0. * ...BAR, a. schandelijk, laag, gemeen. * ...BUBE, m. schelm, schurk, booswicht,
snoodaard,onverlaat,m. * ...BiiHNE, f. schavot, o. * ... DECKEL, m, slechte hoed, m.; fig. slecht voorwendsel, o.
SCHANDE, f. schande, oneer, eerloosheid, v. Boon, m.
ScHiir4DEN, va. schenden, onteeren; honen, lasteren, eerrooven ; bederven; scholferen, verkrachten, schenden;
ontheiligen. * ... ER, m. schender, eerroover, m.
SCHANDFLECK, m. vlek, smet; fig. schandvlek, v. *...onBOT, n. bod onder de waarde, o. * ...GELD, n. spotprijs,
m.; fig. loon der schande, o. * ... HURE, f. straathoer, v.
SCHIINDLICH, a. et adv. schandelljk, eerloos, laag, gemeen ; onkuisch, vuil.
f. schandelijkheid, eerloosheid, luagheid; gemeene handelwijze, v.
SCHANDMAUL, n. "...zuNGE, f. fig. lastertong, v. lasteraar, m. * ... PFAHL, m. *...snuLE, f. kaak, v. *.. SCHRIFT,
n. schotschri ft, spotschrilt, o.
1. schanddaad,
eerloos bedrijf, o. eerloosheid, v.
SCHiiNDUNG, 1. schending ; heiligschennis ; verkrachting,
onteering ; onlwijding, v.
SCHONE, r. *-1 ,1, pl. wilg, m. ; teen, V.
SCHANK, m. regt om drank to verkoopen, 0.; kroeg, herberg, v. "-ER, m. (36) venerische kanker, m.
SCHANZARBEIT, f. vestingarbeid, m. * ... ARBEITER, m.
"...ER, m. schans-, vestingwerker, En.
SCHARzR, f. kans fin het spel enz.) ; schans, v. fort,
vestingwerk, o. ; in die - schlagen, wagen, op het spel
SCHALK, M.

zetten. *-s,vn.aan eene schans aan een fort tverken.

SCH.
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SCHANZGRUDER, M. schansgraver, m. * ...KORB, m. (113)

schanskorf, m. * ...LnUFER, m. schanslooper, overjas,
m. * ... PFAHL, m. schanspaal, m. * ...WEHII, f. slagboom,
m. * ...ZEUG, n. schunswerkers werktuigen, o. mv.
ScH AR, f. schaar, schare, menigle, bende, v. troop ; hoop, M.
SCHARRE, f. zeeraaf, v. "--N, va. hakken, snijden.
SCHARBOCK, to. scheurbuik, v. blaauwschuit, o.
SCHAREN, va. scharen, verzamelen. SIGH
vrf. zich scharen, zich verzamelen. *-, vn. kuit schieten (van visschen).
SCHARF, a. et adv. scherp, snijdend ; fig. scherp, wrung, hard,
stork ; streng, zoned; naauw ; strikt, snedig, bits ;
slim ; fijn berekend ; naauwgezet ; stiptelijk.
SCHURFE, f. scherpheid, scherpte; fig. wrangheid, hardheid, strengheid, stratheid, wreedheid, v.
SCHARPECKIG, a. (61) scherphoedig.
SCH5RFEN, va. scherpen, slijpen, aanzetten, wetten,scherp
maken. bijtend maken.
SCHARFK ANTid, a. scherphoekig. *...RICHTER, m. scherpregter, beul, m. * ... SCHUTZE, m. scherpschutter, m.
...SICHTIG, a. eon scherp gezigt hebbende; fig. scherpzinnig, schrander. * — SICHTIGKEIT, f. scherpzinnigheid,
schranderheid, v. "...SINN, m.
f. snedigheid, schranderheid, scherpzinnigheid, geestigheid, v.
...SINNIG, a. et adv. scherpzinnig, schrander, geestig,
snedig.
SCHURFUNG, f. scherping, slijping ; fig. verzwaring eener
drat', v. "...ZEICHEN, n. (98) scherp toonteeken, o.
SCHARLACH, m. * - PAREE, f. scharlaken, karsnozijn, O.
*-EN, a. "-ROTH, n. scharlakenrood, karmozijnrood.
* -PaRBER, rn.. scharlakenverwer, m. * - FIBBER, n. scharlakenkoorts, v. * - KRAUT, m. (53) scharlijekruid, o.
SCHARMUTZEL, n. schermutseling, V. *-ze, SCHARMUTZ•
IREN, vn. schermutselen.
SCHARLEI, f. (53) scharlijekruid, O.
SCH ARNIER, n. scharnier, o.
SCHURPE, f. sjerp, v.
SCHARPIE, f. pluksel, o.
SCHARRE. f. schrapper, m. schraapifzer,wiedtjzer, o.
va. et n. schrabben, schrapen, krabben; fig. schrapen,.
opsparen, opstapelen.
SCHARSCHMIED, m. ifzerkranzer, m.
SCHARTE, I. schaarde (van een mes enz.) ; bres, opening
in eenen muur ; (58) wouw, v. * ... TIO, a. schaardig.
SCHARTEKE, f. blaauwboekje, slecht werk, o.
SCHARw ACHE, f. schaarwacht, ronde, nachtwacht, v.
*...wacHTER, m. wacht, nachtwacht, m. die de ronde
doet. * ...WEISE, adv. bij scharen, bij troepen, bij
hoopen, troepsgewijze.
SCHATTEN,
schaduw, lommer; schim, verschijninq, v.
*- , vn. schaduw van zich geven. "-BILD, n. schaduwbeeld, spook, o. schim, hersenschim, v. * - PiiRST, m.
(30 ) god der hel, Pluto, m. * -GANG, m. overdekte laan,
v. "-KRAUT, n. (53) sterrekruid, ‘). "-REICH, n. het
rijk der schimmen, de Elyzeesche velden, o. mV. '-RISS,
m. silhouet, schaduwbeeld, o. %BEIDE, f. fig. schacluwzijde, v. "-SPIEL, n. chinesche schimmen, v. my. tooverlanlaarn, v. " - Z EIGER, m. naald -, v. stijl eons zonnewifzers, m.
SCHATTIG, a. schaduwrijk, lommerig ; geschaduwd.
"...TIREN, va. (94) schaduwen, diepen, verdiepen.
SCHATULLE, f. SCHATULLGELDER, n. pl. geldkistje, o.
kas, v.
SCHATz, tn. sckat, tn.; fig. geliefde, tn. et f. openbare
schatkist, v. * BAR, STET:WEAR, a. schatpligtig, belastingschuldig.
SCHOTZBAR, (SCHITZEBEWLETH), a,

at adv. kostbaar.

ZO8

SCH.

heerlijk, uitmuntend. "-KEIT, tivaardij, voortreffelijk• heid, kostbaarheid, v. prijs, rn. "...EN, va. schatten,
waarderen, op prijs stellen; fig. achten, meenen, oordeelen, gelooven, denken.
SCHATZEN, va. belasten, belasting opleggen. *-,
vn. belasting betalen, schatting opbrengen.
Sc IIATz ER, in. SCHiiTZMEISTER,m.schatter,waardeerder,m.
SCHATZGELD, n.
spaarpenning, m. "...KAMMER, f.
schatkamer, v. "...MEISTER, m. schatmeester, penningmeester, thesaurier, m. "...MEISTERAMT, n. schatmeestersambt; thesaurierschap, o.
SCHATZUNG, f. belasting, schatting, v.
SCHUTZUNG, f. schatting, waardering ; achting, v
SCHAU, f. schouwing, schouw, v. toon, m. onderzoek,
overzigt, o. "-AMT, n. kantoor van monstering, o.
SCHAUB, m. bos, bundel, in. "-HUT, m. groote stroohoed,
m. ; zeker heelkundig verband, o.
SCHAUBROT, n. toonbrood, 0. * ...BitHNE, f. tooneel, schouwtooneel, o. schouwburg, m.
SCHAUDER, m. huivering, rilling, siddering ; vrees, v.
schrik, n1. afgrijzen, o. "-HAFT, "-VOLL, a. huiveringwekkend, akelig. "-N, SCHAUERN, vn. et imp.
hutveren, stdderen, rillen, trillen, beven.
SCHAUEN, va. et n. schouwen, beschouwen, bezigtigen,
bezien, bekdken.
SCHAUENDE, n. pronkeinde, o.
SCHAUER, in. regenbui; rilling, huivering, v.; afschuw,
m.; afdak, o. luifel, v. *-10,"-Loors, a. huiverig, rillig ; vreeselijk, verschrikkelijk, afgrijselijk, afschuwelijk ; onder dak. *-N, vn. rillen, huiveren. *-voLL, a.
verschrikkelijk, afschuwelijk, afgrijselijk.
SCHAUESSEN, n. pronkschotel, m.
SCHAUFEL, f. schop, schoffel, v.; blad van een roeiriem ;
schepbord van een watermolen, O. * -FORMIG , a. :chopvermig. *-N, va. schoffelen,schoppen, spitten. "-RAD, n.
scheprad,o.
m, pl. snijtanden van een hert,m. mv .
SCHAUKEL, f. schopstoel, schommel, ns. slingerkoord, v.
"-BRETT, n. wipplank, v. schongel, m. *-N, va. et n.
BICH
vrf. schoppen, slingeren, schonintelen. "-PFERD,
n. hobbelpaard, o.
SCHAUKUNsT, f. vergersgtkunde, v. ; perspektief,
o.
SCHAUM, m. schuim, o. *- ARTIG, "-I.CHT, a. schuimachtig, schuimig.
SCIldtmEN, va. et n. schuimen, schuimbekken. *-10, a.
schuimend, schuimig.
SCHATTAIKELLE, f. "...LtSFPEL, m. schuimspaan, -lepel,
m. * ... KETTE, f. kaauwgebit,drenkgebit, o. watertoom, v.
ECHAUZINzE, f. "...STUCK, n. pronk-, gedenkpenning, m.
"...PLATz, as. tooneel, schouwtooneel, o. schonwplaats, v.
SCHAUSpiEL, n. schouw-, tooneelspel, tooneelstuk, o. "-ER,
m. tooneelspeler, komediant, m. * -BRINN, f. tooneelspeelster. v. "-KuNST.f. tooneelspeelkunde, v. "-SCHREIBER, m. tooneelspetschrijeer, ru.
SCHAUTHAT, f. schitterende daad, v. 4`...svAcwr, f. verloren post, uiterste voorpost, in. vooruitstaande ivacht,
v.
SCHRBECKE,
schebek (vaartuig), v.
Sal-LECH, n. (1M) scheg, v.
SCHECKE, f. bont puard, 0.
SCHEcKiG, a. bont, geschakeerd, gevlekt, gespikkeld.
schedel, m. bekkeneel, o.; hersenpan, v.;
fig. hoofd, o.
m. "-ROHRER, m. schedelboor, panboor, v. trepaan, oh. "-ThiTTE, f. schedelplaats, v.
SCHEEL, a. voy. SCHEL. ScHEERE, f. voy. ScHERE.
SCHEFFEL, m. schepa, o. ft -MACHER, ni. matenmaker
(voor drooge waren), rn,
vn. veel opleveren, in
SCHEDEL, m.

overvloed voortbrengcn (van granen).

SCH.
SCHEIBCHRN, n. schijfje, (citroen, appel ens.),
SCHEIBE, f. schijf, v. ; doel, doelwtt, o. schijf;

o.

ruit, vensterruit, glasruit, v. ; pottebakkerswiel, o. ; honigraat;
(126) juffer, v. doodshoofd, o. puttingjuffer, v.
SCHEIBENGLAS, a. plat glas, 0.
m. schutterkoning, in. "...NAGEL, m. nagel in de schietschijf, m.
"...PULVER, n. fijn buskruid, o. "...ROHR, n. schuttersroer, o. doelbus, V.'"...RUND, a. rond als eene schijf,
ringvormig. "...SCHIESSEN, n. het schieten naar de
schijf. "...SCHUTZE, an. busschieter, m.
ScHEIBIG, a. in schijven.
&REID% f. scheede, schel, v, ; scheidpunt, o. grenslijn,
v. '-BRIEF, m. scheidbrief, m. "-ERZ, n. gescheiden
erts, tn. "-KUNST, f. scheikunde, v. * -KiiNSTLER, rn.
scheikundige, m. "-LINIE, f. scheidslijn, v. * - MANN,
"-HERR, In. scheidsman, arbiter, zn. "-3fAUER, f.
scheidsmuur, m. "-MUNZE, f. pasmunt, v. klein geld, o.
SCHEIDRN, va. scheiden, afscheiden, afzonderen ; den
echt scheiden. *-, vn. scheiden, van elkander scheiden.
SCHBIDER, m. metaalarbeider, in.
SCHEIDEWAND, f. scheidsmuur, middelmuur, m.
SER, n. (90) sterk water, o. * ...wEG, m. kruisweg,
m.
SCHEIDuNG, f. scheiding, afscheicling, afzondering ; echtscheiding ; ontbinding; (22) krisis, v.
SCHEIN, m. schijn, ni. schijnsel, o. ; glans, luister, m.
Licht, o. ; fig. schijn, in. vertooning, v. glimp, m. ; kwitantie, v. kwijtbrief, verbandschrift, o. schuldbekentenis, v. ; bewijs, attest, certificaat, o. getuigenis, v.
*-ANDACHT, f. valsche godsvrucht, v. "-BAR, a. et adv.
schijnbaar ; fig. klaar, blijkbaar, oogenschijnlijk. "-BARKEIT, f. schijnbaarheid, v. schijn, ns. * -BEHELF, m.
uitvlugt, v. "-BUD, n. droombeeld, o. "-CHRIST, in.
schijnchristen, schijnheilige, geveinsde, m.
SCHEINEN, vn. schijnen, verlichten ; fig. schijnen, blijken,
den schijn hebben.
SCHEINFREUDB, f. valsche
gemaakte vreugde, v.
"...FREUND, in.
schijnvriend, valsche vriend,
m.
"...FREUNDSCHAFT, f. valsche geveinsde vriendschap,
v. "...PRIEDE, m. schijnbare vrede, in. "...FROMM, a.
schijnvroonz, schijnheilig. "...GRuND, m. sehijngrondon.
voorwendsel, o. "...HEILIG, a. et adv. schijnheilig, geveinsd ; huichelachtig, met geveinsdheid. -13,ns. et f. schijnheiltge, geveinsde, rn. en v. huichelaar. m. huichelaarster, v. "...HEILIGKEIT, f. schijnheiligheid, huichelarij,
geveinsdheid, geveinsde vroomheid, v. "...KAU., m. yourgewende troop, troop in schijn, w. 1 ...KRANK,a.gewaand
ziek, zich ziek houdende.
"...LIEBE, f. gewaande
voorgewende liefde, v. "...MITTEL, n. verzachtend middel, 0. "...TOD, In. schijndood, in. * ...TODTE, m. schijndoode, m. "...TUGEND, f. schijndeugd, v. "...UBEL, n.
schijnbaar kwaad, o. ft ...wERFER, in. lichtscherm, o.;
straat-, hanglantaarn, v. "...wyRic in. glimworm, rn.
SCHEME, f. schijt, v. stront; doorloop, buikloop,
ns. * - N,
va. et n. sehijten, poepen, winden laten. "-R, in. - INN,
schijter, no. schijtster, v.
ScHErr, n. blok, gek!oofd hout, 0.
SCHEITEL, rn. et f. kruzn, v. schedel, top van het hoofd,
m.; scheiding (van het hoar), v. "-LirriB,f. regte lijn,
v. * -N, vn. eene scheiding in het bane maken. ft -PUNKT,
m. toppunt, o. *-RECHT, a. et adv. toppuntig,vertikaal,
nit het toppunt.
ScHEITERH AUFEN, m. brandstapel, m.
SCHEITERN, vn. stranden, vergaan; schipbreuk

mislukken, verijdeld warden.
m. houthakker,
n. gekloofd heat, o.

verbrijzelen ; fig.
SCR EITHA URR,

lijden,
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SCHERZ, m, scherts, jokkernij, boert, boerterij, kortswijl ;
a. scheel, loensch, scheeloogig ; fig. ntjdig, afgunklucht, grap, v.;
bei Seite, zonder gekscheren, alle
stig, naijverig, jaloersch; zu etwas sehen, iets met
gekheid op een stokje. "-EN, 'c.a. et n. schertsen, jokken,
een nzjdig ooq aanschouwen.
boerten, kortswijlen, gekscheren. * -GEDICHT, n. boertig
SCHELFE, f. schaal, schil, v. dop, M. "-N, va. schillen,
gedicht, o. "-GOTT, M. (30) Momus, god der spotzucht,
schellen, pellen, doppen.
- der spotternij, M. "-HAFT, a. boertig, kluchtig, kodSCHELLB, f. bet, schel, v. klokie, belletje, schelletje, O.
dig. " -HAFTIGKEIT, f. koddigheid, boerterij, v. "-LIEB* -N, f. pl, handboeijen, v. mv.; (86) bellentuig, o.;
END, *- TREIBEND, a. et adv. lustig, vrolijk, blijgees(46) ruiten, v.
tig, schertsend,boertend. * -LUGE, f. noodleugen,V."-N AME,
SCHELLEN, vn. schellen, bellen, aan de bet trekkers.
f.
O.
"-KAPPE.
M. spotnaam, bi,jnaam, M. "-BEDE, f. spotrede, spotternij,
geschel
;
(86)
bellentuig,
* -GELUUT, n.
boerterij, v. "-WEISE, adv. schertsenderwijze.
zotskap met belles, v. "-SCHLITTEN, 111. narrenslede,
V.
born,
kleine
tromnzel,
SCHETTER, M. regtdraad, stiff linnen, o.
arreslede, v. "-TROMMEL, f.
SCH EU, a. et adv. schuw, bedeesd, bloode, schrikachtig,
SCHELLFISCH, M. schelvisch, n1. * ...HARZ, 11. witte wievreesachtig ; wild, woest ; (86) schichtig. *-, f. vrees, v.
rook, in. pijnhars, v. "...HOLZ, n. basthout, 0. "...LACK,
schrik, schroom, m. beschroomdheid, schaamte, ben. gomlak, schellak, O.
schaamdheid, v. ; afkeer, weerzin,m.; schichtigheid, v.;
SCHELM, M. schelm, schurk, gaauzvdief, verrader, M.
schelmerij,
v.
- machen, schuw makers, vrees aanjagen; ohne -, zon* -STREICH, M. * -STUCK, n.
der ontzag, schaamteloos.
schelmstuk, o. schelmsche streek, tn. *-iscH, a. et adv.
SCHEUCHE, f. vogelverschrikker, m. "-N, va. schrik aanschelmsch, schelmachtig, ondeugend.
jagen, verjagen.
SCHELSUCHT, L nijd, ns. afgunst, V. "...SUCHTIG, a.
SCHEUEN, va. schuwen, mijden,vernzijden,vreezen, schroonijdig, afgunstig.
iets schuwen, bang voor iets
men ; sich vor etwas
SCHELTEN, va. et n. schelden, uitschelden, bekijuen, bewee'rzin hebben van iets ;
zijn ; afgrijzen
afkeer
rispen, honen,beleedigen.*-, n. berisping, v. "-SWERTH,
zich schamen over iets.
a. berispelijk, laakbaar.
f.
schuur,
v. ; beker, drinkbeker,
O.
SCH
MYER,
(SCHEUNE),
SCHELTWORT, n. scheldwoord,
M. * -PASS, n. waschkuip, v. "-FRAU, * -MAGD, f. schoonSCHEMA, m, plan, voorbeeld; ontwerp, o.
maakster, schuurster, 'v. "-LAPPEN, In, schuurdoek,
SCHEMEL, M. schabel, v. voetbazzkje, O.
-lap, vaatdoek, M.
SCHEMEN, M. schaduw, v. evenbeeld, O.
SCHEUERN, va. schuren, schoonmaken, wasschen, boenen.
SCHENK, 111. schenker, M.
SCHEUERTAG, m. Aschwoensdag, M. * ...TENNE, SCLIKUNSCHEUNE, f. kroeg, herberg, tapperij, slijterij, V.
TENNE, f. dorschvloer, m.
SCHENKEL, n1. schenkel, m. thjbeen, o.
schenken,
inschenken
;
tappen,
eene
SCHEUL EDER, 11. (86) °Of/UM, M.
SCHENKEN, va. et n.
tapperij houden ; (een, kind) zogen; schenken, begiftiSCHEUS AL, n. vogelverschrikker, m. ; fig. gruwel, monster, O.
gen ,znet, vereeren ; kwijtschelden ; vergeven ; eene
SCHEUSSLICH, a. et adv. afschuwelijk, leelijk, mismaakt,
wanschapen; verschrikkelijk, akelig, hatelijk.
schenking doen.
SCHERE, f. hennepstok, m.
SCHENK ENAMT, n. schenkersambt, o.
f.
schenker,
geSCHICHT, f. laag, bedding ; taak, v. dagwerk ; gedeelte
SCHENKER, SCHENKGEBBR, n1. * -INN,
eener mijn, 0.; - machen, ophouden te werken. "-EN,
ver, begiftiger, zn. geefster, schenkster, v.
va. schikken, scharen, vlijen, stapelen ; deelen ; (126)
SCHENKGERECHTIGKEIT, f. regt om te nzogen tappen,
f.
wijnkan,
wijnkriiik,
kelderflesch,
v.
de lading in een schip stuwen. "-MEISTER, nl. opzigO. "...KA NNE,
ter der mijnwerkers, m. "-WEISE, adv. laagsgewijze.
"...NEHAIER, M. "...NEHBIERINN, f. begiftigde, in. en
O.
schoteltje,
blaadje,
schenkblad,
SCHICKEN, va. zenden, toezenden; fig. schikken; nub
v. "...TELLER, m,
einem -, om ionand zenden. SICIf
vrf. zich gereed
"...TISCH, m. schenktafel, v. buffet, 0.
maken, zich voorbereiden; voegen, zich schikken; pasSCHENKUNG, V. schenking, gave, gift, v. offergeld, o.
tapper,
waard,
herbergier,
f.
sen,
voegen,
welstaan
;
"-INN,
sich
zusammen
voor elkander
SCHENKWIRTH, In.
geschikt zijn, bij elkander passen.
m. herbergierster, waardin, V.
ScHicxmcH, a. et adv. schikkelijk, gevoegelijk, gepast,
SCHERBE, f. "-N, *-L, M. potscherf, v. ; pot, In.
behoorlijk, voegzaam ; geschikt, geschiktelijk. "-ERWEISE,
SCHERBECK EN, n. scheerbekken, O. * ...BEUTEL, m.
adv. op eene geschikte voegzame wijze. "-KEIT, f.
scheergereedschap, o. scheerdoos, v.
vonnisvelling
met
oestervoegzaamheid,
geschiktheid, v.
n.
(27)
SCHERBENGERICHT,
SCHICKSAL, n. lot, noodlot, o. beschikking, v.
schelpen, ballingschap voor tien jaar, v.
my
ScHicKuNG, f. zending, verzending, toezending; schikSCHERE, f. schaar, v. "-N, pl. klippen, riffen, v. o.
king, vlijing ; fig. lotsbeschikking, voorzienigheid, v.
SCHEREN, va. et n. scheren; fig. kwellen, knevelen, overSCHIEBEN, va. et n. schuiven, v000rtschuiven; voeren,
last -, moeite verdrzet aandoen; lass inieh ungeschering
,v.
"-SCHLEIFn.
kruijen; fig. (geld in den zak) steken; Zahne -, de
laat
nzij
ongemoeid.
*-,
sehoren,
kegelen. m.
melktanden verliezen; Kegel
ER, M. scharenslijper, m.
schuiver ; plaalgrendel aan een venster, m. ; schuifraam,
SCHERER, in. scheerder, barbier,baardscheerder,m.
v. en o. ; draadtrekker, m. ; bakkersschop, v.
f. knevelarij, plagerij, kwelling, v.
SCHIEBFENSTER, n. schuifraam, O. * ...KARREN, DI.
SCHERF, m. SCHERFLEIN, n. fig. weinigje,penningske, a.
kruiwagen, M. * ...LADEN, m. schuiflade, v. "...TAFEL,
SCHERGARN, n. (120) schering, v.
f. trektafel, v.
SCHERGE, m. diender, dievenleider, M. "-N, va. drijven,
SCHIEDLICH, a. fig. vredelievend, in der minne.
voaruit duwen.
SCHIEDSMANN, 1..RICHTER, m. scheidsman, -regter,
SCHERMESSER, n. scheermes, a. * ...RAHMEN, m. scheerarbiter, m. "...RICHTERLICH, a. et adv. scheidsregterlijk.
roam, o. * ...TISCH, m. scheertafel, V. "...WENZEL, M.
o.
"...ZEIT,
f.
scheer"...SPRUCH, in. scheidsregterlijke beslissing, v.
(46) boer; fig. Jantje van apes,
n. scheergoed, o.
SCHLEP, a. schuin, schuinsch, scheef, &yam krona ; fig.
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schuinsch, verkeerd, gedraaid. "-, adv. scheef, schuinsch,
verkeerdelijk; -er Wind, (126) bij den wind. * -B, f.
scheefheid, schuinte, v. ; fig. het verkeerde, valsche.
SCHIEFER, "-STEIN, m. lei, v. leisteen, m. schalie;
schilfer, v.; splinter van een gebroken been, ru. ",•ARTIG,
a. leiachtig; schilferachtig."-ELAu,, le;blaauw. "-BLOCK,
m. lsiblok, o. "- BRUCH, m. "-GRUBB, f. leigroef, v.
* -DECKER, rn. leidekker, m. * - DECKERGERilST, n.
leidekkers stellaadje, v. * - PARBIG, a. leiblaauw, leigrijs. * - GANG, m. lei-ader, V. *-HAUER, * -BRECHER,
m. leisteenhouwer, m. "-ICHT, a. als lei, naar lei gelijkende. * - IG, a. schilferig ; fig. vergramd, wrokkig.
"-N (RICH), vrf. schilteren, afschilferen, met splinters
afvallen. "-SCHWARZ, n. oker, m. "-STIFT,
griffel,
V. "-TAFEL, f. lei, v. "-muss, n. pluimalutn, m.
SCHIEFHALSIG, a. een scheeven nek hebbende. "...RUND,
a. onregelmatig rond (van paarlen). "...SEGELN, vn.
(126) wenden, over staag smijten.
SCHIELEN, vn. scheel
loensch zien ; eenen weerschkin
hebben ; Hach qv/as
naar iets loeren. "-D, a. wheel -,
loensch ziende, eenen weerschtin hebbende.
SCHIBMANN, m. (126) schieman, m.
SCHIBNBEIN, n. scheen, v. scheenbeen, 0. * ...MUSKEL,m.
(14) scheenspier, v. "...R8HRE, f. scheenbeen, o.
SCHIENB, f. ijzeren band om een rad ; (36) scheenzwachtel, m. speak, v. "-N, va. met ijzeren banden voorzien;
(36) zwachtelen, spalken.
SCHIER, adv. schier, bijna, bijkans ; haast,1 binnen kort,
eerlang ; aufs -ste, zoo spoedig mogelijk.
SCHIERLING, m. (53) scheerling, in. dolle kervel, v.
SCHIESSBAR, a. onder schot.
SCHIESSBN, va. et n. schieten, lossen ; werpen, reiken,
dragen; toeschieten, aanvallen ; grueijen, opschieten;
schieten (geld) ; (in aren) schieten (van koren) ; - lassen,
latest schieten, loslaten. "-, n. het schieten ; het schieten naar de schijf ; (10) oplage, v.
SCHIESSER, m. schieter, schutter ; (4) inschieter, m.
SCHIESSGELD, n. jagersloon, o. * ... GEWEHR, n. schietgeweer, 0. "...GRABEN, m. n. "...PLATz, m.
doelen, schuttersdoelen, m. schietplaats, v. *...LOCH,
n. schietgat, 0. kanteel, m.; (•26) poortgat, o. geschutpoort, V. "...PULVER, n. buskruid, O. "...SCHARTE, f.
schietgat, 0. kanteel, in. "...SCHEIBE, f. doelschijf, v.
doelwit, o. "...TASCH, f. (44) weitasch, v.
SCHIFF, n. schip, vaartuig, o. schuit, v.; schip (eener
kerk), o. ; (120) spoel; (10) galei, v. zetplankje, o ;
and Geschirr, (136) al de gereedschappen voor den
landbouw, o. mv. ; zu - e gehen, zich inschepen, zich
aan boord begesen. * - AmT, D. zeekantoor, u.; admiraliteit, v. * - BAR, a. bevaarbaar. * - BARKEIT, f. bevaarbaarheid, v. * - BALI, m. scheepsbouw, in. "-BAUER, tn.
scheepstimmerman, M. 5 -BAUKUNST, f. scheepsbouwkunde, v. "-BAUMEISTER, m. scheepsbouwmeester, m.
BRUCH, M. schipbreuk, v. "-BRUCHIG, a. schipbreukig, schipbreuk geleden hebbende. * - BRLicKE, f. schipbrag, v. "-BiiHNE, f. verdek, scheepsdek, 0. * - CHEN,
scheepje, schuitje, 0.
SCHIFFEN, vn. varen, zeilen. "-, va. to scheep vervoeren.
SCHIFFER, M. schipper, zeeman, zeesaarder, scheepskapitein, gezagvoerder, us. "-KALENDER, ln. zee-alntanak,
us. * -KNOTEN, In. spring, ns.
SCHIFFFAHRT, f. scheepvaart, v. "...FRACHT, f. scheepsvracht, v. "...FR ACHTBRIEF, in. soiseepsvrachtbsief, nn.
cognossement, 0. '...GEE11TH, n. scheepstuiy, O.
RIPPE, 0. scheepsromp, us. "...GRUND, in. dusk, a;.
"...HAKEN, us. s,lieeps-, bootshauk, tn. ",„JUNGE,

scheepsjongen,

tn.

"...MUD,

n. zeenzansplunje, v.

m.
m. bootsgezel, matroos, m.
*...KUCHE, f. kombuis, scheepskeuken, v.
"...KuNST, f. zeevaart-, scheepvaartkunde, -v."...LADEE,
m. sjouwer (in havens), m. "...LAST, f. scheepslast, tonnelast, m. "...LUNDE, f. landingsplaats, v. "...LATERNE,
f. scheepslantaarn, v. "...LEINE, f. scheepstreklijn, v.
5 .. LEUTE, m. pl. scheepsvolk, o. zeelieden, varensgezellen, mv. "...MiAHLE, 1. watermolen op een schip, tn.
"...PFUND, o. schippond, o. "...PUMPE, f. scheepspomp,
v. "...SAND, m. scheepszand, o. ballast, m.
SCHIFFSBEKLEIDUNG, "...VERKLEIDUNG, f. buitenplanken van een schip, v. mv. buitenbeplanking, buitenhuid,
"...KNECHT,

mars, v.

v.

"...BODEN,

m. kiel, v. bodem van een schip, m.

"...CAPITAIN, m. scheepskapitein, m.
SCHIFFSEIL, n. scheepskabel, m.
SCHIFFSFREUND, m. nzedereeder,

scheepsreeder, m."...GEn. scheepsromp, m. getimmerte, o. karkas, v.
"...HERR, * ...PATRON, m. eigenaar patroon van een
schip, in. * ... HINTERTHEIL, n. achtersteven, m. "...HOLM,
m. ...WERFT,n.scheepstimmerwerf,v. "...KAMMER, f. kajuit, V. "...KAMMERCH EN, n. roef, v. "...KINDER, pl. bentanning eener haringbuis, v. "...LADUNG, f. scheepslading,
vracht, v. "...MIETHER, m. bevrachter van een schip, m.
`...P APPS, f. pap, v. harpuis, o. "...PECH, n. scheepspek, o. "...RAUM, m. scheepsruim, o. "...SCHNABEL, M.
scheepssnavel, m. galjoen, o. "...SPIEGEL, in. spiegel
van een schip, ln. * ...SPUR, f. streek van een schip, v.
vaar-, kiel-, zogwater, o. "...TREPPE, f. scheepsluik, o.
* ...VERMIETHER,
scheepsreeder, nt. "...VOLK, D.
BaUDE,

scheepsvolk, o. bemanning, equipagie, v. * ... VORDBRvoorsteven, m. * ... WAND, f. scheepswant, t).
"...wiNDE, f. kraan, v. windas, o.
"...WURM, M. scheepsworm, m. * ... zWIEBACK, m. scheepsbeschuit, v.
THEIL, n.

hoofdtouwen, o.

ScHIFFTHEER, tn. scheepspek, Leer, 0. "...ZIEHEN, n. het
slepen van schepen. "...ZIMMERMANN, at. scheepstimmerman, m. *...zoLL, m. scheepstol, in. *...zuG, tn.

expeditie ter zee, v.
SCHILD, tn. schild, wapenschild, o. beukelaar, in. *-, is.

uithang6ord; borstschild, borstharnas (sass diesels), o.
(110) inenting, v.; (126) schild, hakkebord, wapen, 0.
"-ANSEL, 1. kraagmeerle, v. "-BAUER, ID. vrij man,
vrije leenman, rn. "-BURGER, m. wachthebbencl burger,
us. 5 -D'OR, M. nieuwe gouden count, v.
SCHILDER, *-ER, in. schilfer, ni. *-EI, f. schilderij, v.
*-HAus, n. schslderhuis, wachthuis, o. " - N, vs. schilderen, afbeelden; fig. afschilderen, voorstellen, beschrijvn. schilderen, op schildwacht staan. *-LING, f.
vett.
schildering, schilderij, v. afbeeldsel, o.; fig. beschrijring, voorstelling, v.
SCHILDFiIRMIG, a. schiNvormig. "...FUSS, nt. (116) vallei, v. veld, O. "... HALTER, ns. (116) schildhouder,
schilddrager, in. "...HAUPT, n. (116) bosenstuk, o.
"...KNAPPE, "...TRUG ER, M. schildknaap, - draper, to.
schildpud, v. "...KRUTENSCHALE, f.
"...KRoTE, f.
schildpad, O. "...KR6TEN, a. schildpadden, van schildpad. "...LAUS, f. scharlakenbezie, v. * ...WACHE, f.
schildwacht, v.
SCHILF, in. et, is. riet, u. bies, v. 5 -DAcu,ii.rieten (ha, a.
rot
5 -DECKE, f. biezen mat, v. 5 -ICHT, * -REICH, a.
riet, vol biezen. - MERR, a. de Bootle sec, SOO/Lee,
v. `-ROHR, ti. riet, O.
SCHILLE, f. suite pins, thoddespoel,
SCHILLEN, vs. petlen.

ns.

SCHILLERN, vu, cozen, weerschijsz bezitten (van

kleuren)•
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SCHILLING, M.

met roeden, v.
leen, o.
SCHIMMEL, m.

schelling,

,fig. geeseling, tuchtiging

"-BLEHEN, "-BOUT, n.

erfpaehtelijk

schimmel, m. wit paard, 0. ; schimmel,
mufheid, dufheid, v. "-ICHT, a. beschimrneld. "-IG,
a. beschimmeld, muf, duf, mufJ£g, uitgeslagen.
vn.
beschimmelen, muf-, duf warden.
SCHIMMER, in. schemering, v. glans, luister, tn. helderheid, v. * -K5FER, tn. glinsterworm, m. *-N, vn. glinsteren, flonkeren, flikkeren, tintelen.
ScHutPF, m. "-LICHKEIT, f. schimp, smaad, spot,
hoon, nI. beschimping, v. "-EN, va. beschimpen, bespotten, snzaden, lasteren. *-LicH, a. et adv. schimpig,
schimpachtig, stekelig, schamper, smadelijk; berispelijk,
laakbaar. '-NAME, m. schimpnaam, m. * -REDS, f.
schimprede, v. "-SCHRIFT, f. schotschrift, schimpschrift,
o. "-vOGEL, in. fig. spotvogel, m. "-WORT, n. schimpwoord, scheldwoord, o.
SCHINDA AS, n. kreng, rood beest, n. "...ANGER, m.
"...GRUBB, f. villersplaats, vitplaats, v. ; galgeveld, o.
ScHiNnEL, f. (13) dakbordje, dakplankje, o. dakspaan,
v. ; (36) spalk, v. "-DACH, n. dab met dakspanen beschoten, o. *-DECKER, in. die een dak met dakspanen
dekt of beschiet, in. "-HAUER, In. dakspaanmaker, m.
* -N, vs. met dakspanen dekken.
f. planken
beschot, o.
SCHINDEN, va. villen, ontbasten; fig. plagen,villen, knevelen, uitzuigen; snijden, te veel laten betalezz; -sod
schaben, fig. alles wegkapen.
SCHINDER, m. viller, beul; fig. onderdrukker, knevetsar, afperser, bloedzuiger, m. *-RI, f. villerij, v.
o.; fig. afpersing, knevelarij, v. woeker, roof,
M. "-KNECHT, rn. beulsknecht, m.
SCHINDMaHRE, f. oude knot, jakhals, schanslooper, in.
SCHINKCHEN, n. hammetje, o.
SCHINKEN, in. ham., v. schink,

f. voy. SCHAUFEL.
Serino', In. scherm, lichtscherm, o.; fig. scherm, m. bescherming, beschutting, hoede, v. "-DACH, n. schutdak,
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n
n. (92) ajbeelding van een veldslag, v.
slagtvee, 0. "...worzn, f. wol van gedoode schapen, v.
SCHLACK, m. bezinksel, o. f. schuim, o. asch, vtkiligheid van metaal, v. "-ICHT, a. schuimachtig. "-IG,
a. schuimig, onzuiver; fig. slap, slordig, morsig; vochtig (van het weder). *-wuRsT, f. beuling, m. worst, v.
SCHLACKEN, vn. met schuimbobbels overdekt worden.
"-BAD, n. schuimbad (van metaal), o. "-ERZ, n. glazige erts, m.
ScHLAF, m. slaap, m. rust, v. ; (74) slaap van het hoofd, nl
SCHIAFCHEN, n. slaapje, middagslaapje, o.
SCHLAFEN, vn. slapen, te bed liggen, rusten; - ((ellen,
gaan slapen, zich te rust begeven.
SCHLgFER, m. &taper, m. "-INN, f. slaapster, v. *-N,
wimp. slaperig zijn, sloop hebben.
SCHLAFF, a. et adv. slap, mat. "-HEIT, f. slapheid,
malheid, v.
SCHLAFGiiNGER, m. nachtwandelaar, m. "...GELD, n.
slaapgeld, o. * ... GEMACH, n. slaapvertrek, o. "...GESELL,
m. -INN, f. bedgenoot, m. en v. slaapkameraad,
"...Gorr, in. Morpheus, m. "...HAUBE, f. slaapmuts, v.
"...ROSEN, f. p1. onderbroek, v. "...KAMMER, 1. slatyvertrek, o. -kamer, v. "...Los, a. et adv. slapeloos.
"...LOSIGKEIT, f. slapeloosheid, v. "...MACHEND, a.
slaapwekkend. m. duller, slaapkop, m. "...MITTEL, n. slaapmiddel, o. * ...MUTZE, f. slaapmuts, v. ;
luiaard, druiloor, m. "...PELz, m. met boot gevoerde
kamerjapon, m.
SCHLaFRIG, a. et adv. slaperig, slaap hebbende ; fig,
druiloorig, traag, lui; tragelijk. "-KEIT, f. slaperigheid ; fig. luiheid, traagheid, loornheid, v.
SCHLAFROCK, m. nachtrok, kamerjapon, m. "...SAAL,
slaapzaal, v. "...STELLE, f. slaapplaats, slaapstede, v.
* ...SUCHT, f. slaapzucht, slaapziekte, v. "...StICHTIG,
a. slaapzuchtig, slaapziek. "...THANK, m. slaapdrank,
in. "...TRUNK, al. slaapdronk, m. "...TRUNKEN, a.
slaapdronken, dronken van den slaap. "...TRUNKENHEIT, f. slaperigheid, v. "...zEIT, f. slaaptijd, tijd om
te slapen, m. "...ZEUG, n. slaapgoed, nachtgewaad, o.
SCHLAG, m. slag ; stokslag ; schok, stoot (van een rijtuig),
m.; het achteruitslaan (van paarden); (136) slag, m.
omheind stub land, o.; fig. slag, o. soort, v. aard, in.
geslacht, o. ; donderslag, in.; slag (van den nachtegctal
portier (eener bets), o. ; (126)
enz.) ; houthak,
laveergang ; muntslag, stempel, in.; (109) maat, v.
klopping van het hart, v.;
tempo, o. ; polsslag,
slagboom, rn.; (22) beroerte, v. ; duivenslag, m. -tit, v.
'-ADER, f. (74) slagader, v. "-ADERBRUCH, in. (36)
slagaderbreuk, v. "-BALL, m. bal, kaatsbal,m. "-BAR,
a. hakbaar. "-BAUER, n. valstrik, in. net, o. *-11Aux,
m. sluitboom, m. "-BRUCKE, f. ophaalbrug, v.
SCHLUGEFAUL, a. verhurd tegen slagen.
ScHnionL, m. houten hamer, zn. knods, v. ; klopper (aan
eene deur), in. ; heiblok, o. straatstamper ; (44) bout,
achterbout (van een kalf, schaap enz.) ; trommelstok,
in. "-N, vs. de dij slepen(van herten) ; fig. een bok
schieten, een misslag begaan.
SCHLAGEN, va, slaan, kloppen. *-, vn. stooten, vallen;
slag leveren ; slaan, kloppen (van den pots enz.) ; a,chteruit slaan (van paarden) ; slaan (van de klok) ; slaan,
zingen (van nachtegalen enz.). SICH -, vrf. slangs zijn,
tusschenbeide treden,
vechten, strijden; rich darein
bemiddelen, bijleggen.
SCHLIIGER, m. vechter, kamper, voorvechter, in. "-EI, f.
vechtpartij, v. gevecht; tweegevecht, O.

II. Wel, v. "-HERR, m. beschermheer, beschermer,
rerdediger, beschutter, behoeder, palroon, m. "-KRIEG,
verdedigende oorlog, m. "-LEDER, n. klep aan een
wagen, v. *-Los, a. onverdedigd, zonder bescherming.
"-PFLANZEN, f. pl. zonneschermige planten, v. niv.
"-VOGT, ui, schutsheer, beschermheer, in. "-WAND, f.
windscherns, o. "-WERKE, n. p1. (113 , verdedigingswerken, o.
SCHIRMER,
f. beschermer, begunstigeri heschermheer, begunstiger, m. begunstigster, V.
SCHIRR, n. tuig, paardentuig, o. "-ER, va. de paarden
tulgen, voor den wagen spannen.
SCHIRRHOLZ, n. timmerhout. werkhout, O. "...KAMMER,
f. zadel-, tuig kamer, v. "...MEISTER, in. wagenmeester,
SCHISMATIKER, m. scheurmaker,
SCHISS, m. scheet, m.
SCHLAcHT, f. slaj, veldslag, m. gevecht, o. "-BANK, f.
slagibank, v. "-EN, va. slagten, dooden. * -ENMALER,
In. schilder van veldslagen, in.
ScHLUCHTER, m. stagier, stager, vleeschhouwer, In.
ScHLACHTFELD, n. slagveld, 0. "...FERTIG, a. slagvaardig. "...GESANG, nl. oorlogszang, m. * ...GETtiMMEL, n.
gewoelvan den slag ; heelste van het gevecht, o.
FEN, no. bataljon, o. "...HALTS, n. * ...H0F, m. slagthubs, a. vleeschhal, v. "...MONAT, n. Slagtmaand, v.
November, m. * '..OPFER, n. slagtoffer, o. "...ORDNUNG,
f. slagorde, v. * ...SCHWERT, n. slagzwaard, o. "—SVCS, ! SCHLAGFASS, n. vat -, o. ton om koopgoederen in te pak
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ken, v. * ...PEDER, f. slagveder, v. *...rLuss, m. beroerte, V. * ...HOLZ, n. hakhout, O. "...LEINE, f. slaglijn,
v. *...LOTH, m. soldeerser der goudsmeden, O. * ...NBTZ,
n. zegen (vischnet), v. ; slagnet, springnet (om vogels to
vangen), O. * ...PILLEN, f.' pl. "...PULVER, O. pillen
v. mv. poeder tegen de beroerte, O. * ...REGEN, M. slag-,
stortregen, m. ...SCHATTEN, M. (92) schaduw, v.
* ...SCHATZ, m. heerencijns voor het muntslaan, m.
* ...UHR, f. slaguurwerk, o. slaande klok, v. "...WEISE,
a. et adv. bij slagen. * ...WERK, n. slagwerk (eener klok),
O. * ...ZEIT, f. haktijd, M.
SCHL5GISCH, a. ein -er Ked, een twistzoeker.
SCHLAKEN, va. (126) (de zeilen) ontrollen.
SCHLAMM, m. modder, m. bagger, v. slijk, moer, O.
SCHLtIMMBN, va. uitbaggeren, wasschen ; tig. slempen, brassen. * ...ER, m. wasscher, baggerman ; fig. brasser,zwelger, liederlijke knaap, M. -EI, f. zwelgerij, brasserij,

liederlijkheid, v.
SCHLAMMGRUBB, * ...PFtiTZE, f. modderpoel, m. -sloot, v.
SCHLAMMIG, a. modderig, slijkerig, slibberig.
SCHLAMPE, f. morsebel, v. nzorspot, m.; straatheer, v.
SCHLAMPICHT, SCHLAMPIG, a. slordig, veil, morsig.
SCHLANGE, f. slang, adder, v.
SCHLfiNGELN (SICH), vrf. kronkelen ; slangsgewijze loopen.
SCHLANGENARTIG, a. als eeneslang, slangachtig. * ...BISS,
m. slangebeet, m. * ...BRUT, f. slangen-, adderengebroed,
o. (ook fig.). * ...FORMIC, a. et adv. slangvormig ; slangsgewijze, met bogten, kronkelend. *...HAuT, f. slangenvel,
O. "...HOLZ, n. slangenhout, O. * ...LINIE, f. kronkelende
lijn, v. * ...LIST, f. fig. doortraptheid, v. "...MORD, in.
(53) schorseneer, v. * ...ROHR, n. serpent (blaas-instrumeat), O. "...SPRITZE, f. slangbrandspuit, v. * ...STAB,
tn. mercuriusstaf, M. * -STEIN, ni. slangensteen, rn.
"...STICH, m. slangesteek, m. *...wuRz.EL, in. slangen-

houtwortel, m.
a. rank, dun, /ijn, teeder. "-HEIT, f. rankheld, fijnheid, dunheid, v. "-EL, m. lange slungel, rn.
SCHLAPP, a. slap; voy. SCHLAFF. * -E, f. schade, v.
verlies, o.; eine - bekommen, eene groote schade lijden.
"-EN, vn. loshangen, slingeren ; slurpen, leppen. "-HUT,
m. nedrhangende hoed, m.
SCHLARAFFE, m. litiaard, ledigganger, rn. * - NGESICHT,
n. apengezigt, O. * -NLAND, n. luilekkerland, Utopia, O.
*-NLEBEN, n. lui en lekker levee, O.
SCHLARFE, f. slof, pantarel, nude mail, v.
SCHLAU, a. et adv. sluw, slim, loos, listig, doortrapt ;
listzglijk.
SCHLAUCH, m. lederen zak, in. lederen buis,
pijp
(waterleiding) ; (19.6) manziering, slang, v.
SCHLAUDERN, vn. wankelen, wei felon; fig. achteloos zijn.
SCHLAUHEIT, f. sluwheid, slinzheid, loosheid, listigheid,
doortraptheid, v. "...KOPF, m. loozevos, shame vogel, m.

SCHLANK,

a. et adv. slecht, gering, genzeen, laag, ondcugend, schaarsch, mager, schraal ; fig. eenvoudig ;
and recht, eerlijk; regtschapen. * -ERDINGS, adv.
volstrekt, bepaaldelijk. * -HEIT, * -IGKEIT,f. slechtheid,
slechte kwaliteit; laagheid, gemeenheid, v. " - HIN, adv.
eenvoudiglijk. " - wan, adv. kortweg, zonder onislay,
eenvoudiglijk, blootelijk, alleenlijk.
SCHLECKEN, SCHLECKER.N, va. et n. /ikken, lekken;
smullen, snoepen, een lekk,erbek zijn.
SCHLECKER, "-MAUL, M. gulzigaard, lekkerbek, mutbrocr, f. lekkerntj, snoeperij, v. '--HArT, a.
lekker, wet toebereid.
SCHLEHE, f. slee, wilele pruim, v. *-BALM, ScHLEa DORN, rn. sleedoorn, in.

SCHLECHT,

SCH.
SCIILBICHBRIEP, IE.

(83) permutatiebrief, m.

vrf. sluipen, kruipen, glijden;
vn. SICK
kruipen (van kruipend gedierte). "-D, a. kruipend,slutpend; onmerkbaar, slepend, langzaam (van .vergif)
* ...ER, M. -INN, f. fig. kruiper, sluiper, pluinzstrijker,
m. kruipster, v. geveinsde, m. en v. "...HANDEL, m.
m. sluikhanstalk-, smokkelhandel,
delaar, sluiker, smokkelaar, no. "...WBG, SCHLEIFWEG,
rn. fig. sluikweg; omweg, m.
SCHLEIER, tn. sluijer, hoofdsluijer, rn.; kanzerdoek, garengaas, O. * -N,va.sluijeren, met eenen sluijer bedekken.
SCHLEIFBAHN, f. glijbaan, sullebaan, v.
SCHLEIFE, f. strijklint, O. ; sulk, knoop, as. ; strikboordsel, o. lis, lits, v. strop, in. ; snoer, o. ; teenen horde,
- sleds, v. *-N,'va. (reg.) slepen; (sane vesting) slechten ; knoopen; (13) (eenen schoorsteen) scheef doen loova. et n. (irr.) slijpen,
pen; vloeijend uitsprekend.
vn. glijden, sullen.
wetten, scherpen.
SCHLEIFER, m. slijper ; schaatsenrijder; (16) pas, M.

SOHLEICHEN,

SCHLELFKANNE, f. houten kan, v. "...MUHLE, f.
len, M. "...RAD, n. slijprad, 0. * ...SAND, M.

slijprno-

schuurzand, wit nand, o. *...sEL,'n. afslijpsel, o.
m. slijpsteen, wetsteen, rn. '...TROG, m. slijpbak, m.
SCHLEIFUNG, f. sleping; slechting, v. ; (109) overgang,m.

SCHLEIFZEHENT, m. schoventiende, O.
SCHLEIM, m. slijm, snot, slijmachtig vocht, O. "-ABFaHREND, a. slijmve•drifvend. * - DRaSE, 1. slijnzklier,

v. * - ,EN, va. zuiveren van slijm; afschttimen (sulker).
. vn. slijm verwekken. * - IG, a. slijmerig, slijmachtig,
* - IGKEIT, f. slijrnerigheid, v.
SCHLEISSE, f. spaander, hotttspaander, In. spalk; veer
van sent pen, v. ; pluksel, O.
va. kloven (but) ;
de veren van eene pen afhaten.
vn. slijten, owl woeden (van kleederen enz.).
SCHLEMMEN, va. et n. voy. SCHL5MMEN.
SCHLENDERGANG, SCHLENDRIAN, m. fig. sleur, v. leant,
slender, nude gang, m. "...DERN, vn. slenteren,lediggaan.
SCHLENKERN, va. et n. slingeren, sleuren, schudden,
spartelen, scharrelen (met de beaten).
SCHLEPPE, f. sleep, in. * - N, va. et n. slepen; (IN) op
het anker ripen, driftig .worden, boegseren. " - NTRIGER,
m. slippendrager, M.
SCHLEPPKLEID, n. kleed met eenen sleep, O. "...NETZ,
* ...GARN, n. sleepnet, O.
* ...TAU, n. (126)
sleeptouw, o. paardenlijn, v.
SCHLEUDER, f. stinger, in. ; grosse - , (77) siormtuig, o.
" - ER, in. slingeraar ; fig. prijsbederver, rn.
va. et
n. slingeren, werpen, wapperen; rig. onder de waarde
verkoopen, onderkruipen. " - STEIN, m. slingersteen,
werpsteen,
SCHLEUNIG, a. et adv. haastig, spoedig, snel, gezivind,
vaardig ; haastiglijk, met spoed. * - EN, va. bespoedigen.
SCULEUSE, f. Sittis, v. spui, o. waterkeer, m.
SCHLEITSENBETT, n. houtcn bedding, v. "...GELD, n.
sluisgeld, O. "...MEISTER, no. staiszvachter, no.
ER, in. s/uizenveger,
SCHLICH, rn. bedekte Ivey, heinzelijke uitgang, stu:pgang,
m. sluipdeur, v. ; sluiptrap, ni. * - E, pl. vertrekken
gelegenlzeden Van een hais, o. v. nov. ; fig. listen,
streken, v. no. 111V.
SCHLICHT, a. plat, glad ; neevhangend (van hares); der
-a Verstand, het gezmnd verstancl Silt -er Barger, een
eenroudig barges'.
vs. slechten, (lien -,
ScHLIcHTE, f. (120) pap, v.
makes; (120) het gores pappen ; fig. (een geschi I)
beslechten, bijteggen, veregenen.

SCH.

213

SCH.

*-rr, vn.

SLICHTFETLE, f. zoetvijl, V. "-HAMMER, M. plethatner, M.
SCHLICHTUNG, f. effenmaking, gelijkmaking ; fig. vereve-

SCHLUMMER,

ning, schikking, beslechtinq, bijlegging, V.
f. spie in een bout, V.
SCHLIESSEISEN, 11. (95) sluithengsel, o. slotkram, v.
SCHLIESSEN, va. sluiten, toesluiten; boeijen, kluisteren;
aansluiten (rijen) ; fig. eindigen, besluiten, een gevolg
trekken ; (een verbond) sluiten, aangaan. "-, vn. sluiten; zich toesluiten; in sieh -, in zich sluiten,
bevatten, inhou4en. * ...ER, M. sluiter, portier, cipier,
gevangenbewaarder, M.
f. portierster, v.
SCHIIESSFEDER, f. sluitveer, v. "..,HAKEN, tn. klinkhaak(eener deur),m. '...LICH, a. et adv. eindelijk ; ten
slotte, ten laatste, tot besluit. * ...N.AGEL, m (10) pers.
boom, M.
SCHLIESSUNG, f. sluiting, toesluiting ; fig. sluiting van eenen
troop; sluiting, vereffening, slechting (eener rekening), v.
ScHLImm, a. slecht, kwaad, erg, boos, listig ; fig. netelig.
SCHLINGE, f. strik, strop, tn. koord, v. net , O.
SCHLINGEL, tn. guit, deugniet, m. "-EI, f. lompheid,
v. guitenstreek, m. "-HAFT, a. boersch, lomp, ongemanierd.
SCHLINGEN, va. verslinden, inzwelgen; in einander
zamenvlechten; (de armen) over elkander slaan; sieh
urn etwas
zich kronkelen, zich slingeren. •
SCHLINGERN, va. (126) slingeren, schokken, schudden.
SCHLINGRABE, m. waterraaf, v. slokop, m.
SCHLIPPE, f. watersteeg, v. brandganq, m.
SCHLITTEN, M. slede, ijsslede, v. '-BARN, V. sledebaan,
rijbaan voor eene slede, v. k -FAHRT, f. sledevaart, v.
*-KtrFE, f. boom eener slede, m.
SCHLITTSCHUH, M. schuats, V. *--FAHREN, "-LAUPEN,
vn. schaatsenrijden, op schaatsen rijden. "-PARRER,
En. schaalsenrijder, M.
SCHLITZ, m. spleet, reel, scheur, kloof, barst, v. *-EN,
va. splijten, kloven.
vn. splijten, barsten, scheurezz;
schiften (van stoffen). "-FENSTER, n. kijkvenstertje, O.
* -STREIF, in. (71) belegstuk, O.
SCHLOHWEISS, a. zoo wit als sneeuw, sneeuwwit.
SCHLOSS, n. slot (van cene deur, van een geweer, van
een, boek enz.) ; slot, kasteel, paleis, o. ; vesting, sterkte,
V. "-AUFSEHER, M. slotvoogd, rn. '-BLECH, n. (95)
plaatijzer, O.
vimp. hagelen.
SCHLOSSE, f. hagel, hagelsteen, tn.

SCHLUMPER, m. straathoer, slet, v.
SCHLUND, no. keelgat, o. strot ; fig. afgrond, m. draaikslk, v.
SCHLUPF, M. enge weg, pas, doorgangon. "-EN, SCHLUPF EN, vn. glijden, sluipen, zich indringen. "-HAVEN, H.

SCHLIESSE,

SCHLOSSER, SCHLUSSER, M.

slotenmaker,

111. k-ARBEIT,

f. * -HANDWERK, n. slotenmakerswerk, m. -ambacht, O.

slotveer, springveer, v. * ...GARTEN,
m. lain bij eenkasteel, slottuin, na. * ...HAUPTMANN, tn.
slotvoogd, burgtvoogd, slotbewaarder, in. "...KAPEL, f.
hofkapel, v. "...NAGEL, f. sluitbout, m. "...RIEGEL, tn.
(95) school, M. "...THOR, n. slotpoort, V. "...THURM, m.
slottoren, no. "...WEISS, a. hagelwit, sneeuwwit.
SCHLOT, SCHLOTT, no. schoorsteen, m. schoorsteenpijp, v.
*-, gracht, sloot, v.
SCHLOTTERAPFEL, M. rammelappel, m. "...IG, a. slingerend, bewegend, waggelend ; fig. havcloos, slordig, achteloos. k...rancH, f. afgeroomde dikke melk, v.
SCHLOTTERN, vn. flodderen, hangen, schudden.
SCHLOTTERVOGEL, m. kievit, M.
SCHLUCHT, f. diepte, v. afgrond, holle weg, in.
SCHLUCHZEN, vn. snikken; hikken.
ScuLucK, no. slok, m. teug, v. "-EN, m. hik, tn. -, vs.
et a. slikken, slokken, inslokken; hikken. *-ER,
no.
slokker, opslurper ; fig. tafelschuimer, m.; ein armer
een arme drommel.
SOHLUFT, f. diepte, v. afgrond, holle weg, m.
SCHLOSSFEDER,

f.

M.

claimer, m. sluimering,

v.

sluimeren ; (19) rusten in het graf.

lagerival, M. "-KUPER, m. sluip-, meelkever, m. "-LOCH,
n. "-WINKEL, M. heimelijke deur, v. - gang, schuilhock, in. ; fig. uitvlugt, verschooning, v.
SCHLiiPFRIG, a. et adv. glibberig, glad; fig. moeijelijk,
onzeker; onkuisch, oneerbaar, onkiesch. j -KEIT, f.
gladheid; fig. onkuischheid, onkieschheid, v.
SCHLURPEN, SCHURFEN, va. slurpen, slorpen, opslorpen.
SCHLUSS, M. het sluiten, sluiting, v. ; fig. besluit, slot,
einde; besluit, voornemen; besluit, dekreet, o. bepaling,
resolutic; gevolgtrekking, v. besluit, o.; syllogismus, m.
sluarede, v. ; (86) het •vastzitten. "-ART, bet redetwisten,
twistrede; redenering, v. "-BALKEN, M. (13) sluitbalk,
m.
m. handzaag, v.
SOHLOSSEL, no. sleutel, no. "-BART, m. sleutelbaard,
* -BEIN, n. (74) sleutelbeen, O. "-BLUME, f. (53) sleutelbloem, v. "-BiiCHSE, f. sleutelbus, v. "-BUND, in.
sleutelbos, M. "-GELD, a. speldegeld, 0. "-HERR, tri.
kanzerheer, m. "-LOCH, n. sleutelgat, 0. * -REIF, m.
sleutelkam, tn. "-RING, no. sleutelring, M. "-ROHR, ri.
sleutelpijp, v. -gat, O. "-SCHILD, n. schild, o.
SCHLUSSFOLGE, f. gevolgtrekking, v. "...FORM, f. perm
eener sluitrede, m. "...GEBUUDE, n. stelse? van redekaveling, o. * ...GRUND, M. slotbewijs; fig. afdoend argument, O.
SCHLUSSIG, a. besloten ; - werden, tot een besluit komen.
SCHLUSSNAGEL, f. bout in het onderstel ran een warren,
M. "...RECHNUNG, f. balans, v. "...B Ern, M. (19) slotrijm, O.
f. sluitrede, v.; slot eener rode, 0.
"...SATZ, no. slotrede, v. slotzin, m. besluit, O. "...STEIN,
M. (13) sleutel, sloloteen in een verwelfden boog, M.
SCHMACH, f. smaad, hoop, schimp, m. beleediging, beechimping, v. x -REDE, f. smaad-, schimprecle, v.
SCHMACHTEN, vn. versmacbten, kwijnen, smachten ?war.
* -D, a. et adv. smachtend, kwijnend.
SCHMUCHTIG, a. schraal, mager, rank, dun. "-KEIT, f.
schraalheid, runkheid, magerheid, dunbeid, v.SCHMACHTLING, m. lang en mager men•sch, M.
SCHMACK, m. smaak, tn. ; sumak, v.
SCHMACKE, f. SCHMACKSCHIFF, n. smak, v.
SCHMACKHAFT, a. et adv. smakelijk, lekker, welsmakend. 4 -1GKEr r,f. smakelijkheid, lekkerheid, v. *...Los,
a. et adv. snzakeloos, laf; zonder smaak. -IGKEIT f.
smakeloosheid, lafheid, v.
SCHMSHEN, va. smaden, Konen, beschimpen, belasteren.
"...ER, In. kwaadspreker, smadcr, lasteraar, M.
SCIIMSHLEN, vn. voy. SCHM5LEN.

ScHmatuacx, a. et adv, versinadend, honend, beleedigend, schandelijk. "...SCHRIFT, f. smaad-, laster-,
schinzpschrilt, O. "...SUCHT, f. laster-, bedilzucht, V.
"...SUCHTIG, a. taster-, bedilzuchtig.
SCHM5HUNG, f.smading,versmading,v. "...WORT, n.smaad-,
schinzprede, v.
SCHMAL, Os. et adv. smal, klein,naauw, dun ; fig. schraal,
mager, gering, slecht, ellendig, arnzzalig, armoedig ; in
het nautcw, armoediglijk. "-BACKIG, a. mager van aangezigt. * -BLUTTERIG, a. met smalle bladeren, dun
van blad.
SCI-1315LEN, vn. smalen, kijven, schelden, bedillen. *-, n.
kijverij, kijfpartij, v. k ...LER, m. smaler, kijver, knorrepot, m.
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SCHMfiLERN, va. smaller -, enger

dunner maken,

verminder,n. verkorten, inkrimpen, verdunnen, versmallen ; (83) ten nadeele strekken van ; schenden, afbreuk
iemands
doen (aan eene wet) ; Jemandes guten !amen
f. versmalling, vergoeden naarn bezwalken.
dunning, vermindering, inkrimping, verkorting, v.;
aanslag, no. benadeeling ; 3) schending (eener wet),v.
SCHMALTE, f. smalt, V.
SCHMALTHIER, n. jong eener hinde, o.
SCHMALZ, n. vet, smeer, smout, o. reuzel, m. en 0.
* -BUTTER, f. gesmolten boter, v. * - EN, va. boteren.
* -GRUBE, f. fig. vruchtbare landstreek, v. * -IG, a. vet,
vetachtig, smerig.
SCHMANT, in. room, v. ; vitrioolgrondsop, o.
SCHMARAGD, m. smaragd, in. *-EN, a. smaragden, van
smaragd.
SCHMAROTZEN, vn. smarotsen, schuimloopen. * ... ER, M.
schuimlooper, tafelschuimer, tn. -EI, f. tafelschuimerij,v.
SCHMARRE, t; schram, schramp, to. veeg, snede, striern
in het aangezigt, v. * ... RIG, a. gekerfd, met eenen
schram in het aangezigt.
SCHMASCHE, f. lamseel, o. lamsvacht, v.
SCHMATZ, m. (SCHMATZCHEN, n.) kus, soot, m. bekje,
0. * - EN, va. kussen, zoenen. *-, vn. smakken (ander
het eten).
SCHMAUCH, M. smook, rook, damp, wasem, m. *-EN, va.
no. rooker, smoet n. rooken, smoker, dampen.
ker, m. "-FEUER, n. smeulvuur, o. *-GESELLSCHAFT,
f. gezelschap rookers, o.
SCHMAUS, m. slempmaal, o. smulpartij, v. vrolijke maaltijd, in. banket, o. * - EN, vn. smullen, banketteren,
slempen, goede sier maken, brassen. * - EREI, f. stemperij, smulpartij, brasserij, v. slempmaal, 0. groote
maaltijd, on.
SCHMECKEN, va. proeven, snzaken, genieten. *-, vn. smaken. * ...ER, m. proever ; fig. nuts, no. * ...HERB, no.
beoordeelaar, kritikus, m.
SCH DEER, no. smeer, vet, smout, 0. '-BAUCH, m. (74)
onderbuik, smeerbuik, no. * - BIRNE, f. boterpeer, v.
SCHMEICHELEI, f. vleijerij, pluimstrijkerij, v. gevlei, o.
laire vleitaal, v. * ... ELHAFT, * ...LERISCH, a. et adv.
vleijend, liefkozend. * ... ELN, va. vleijen, flikflooijen,
aanhalen, liefkozen. * ... LER, no. -INN, f. vleijer, liefkozer, fHkftooijer, pluinzstrijker, m. vleister, flikflooster,v .
SCHMEIDIG, a. vov. GESCHMEIDIG.

va. smijten, werpen, gooijen, slaan. *-, vn.
f. groote
nedervallen; schijten (van vliegen).
vlieg, blauwaars, v.
SCHMELZ, on. brazzdverf, v. emailleersel, o. *--ARBEIT,
f. brandschilders arbeid, no. ; (7) smelting, v. *-ARBF:ITER, m. brandschilder, no. *-BAR, a. snzeltbaar.
'-B A ot KEIT, f. smeltbaarheid, v. * -BUTTER, f. gesmolten
boter, toter am to smelten, v.
SCHMELZE, SCHMELZHOTTE, 1. smelthuis, 0. smelthut,
gieterij, v.
SCHOIELZEN, va. smelter, vloeibaar maken ; emailleren,
met brandrerf schilderen. *-, vii. smelten, vloeibaar
worden; fig. versmelten, venizeijnen, wegrloeijen, verntinderen, verkwijnen. * ...ER, no. smelter, giete•,
SCHMELZFARBE, f. brandverf, v. * ... GLAS, n. veelklearig
alas, o. * ... KESSEL, no. smeltketel,
brandschilderkunst, v. * ... MALER, no. brandschilder,
on. k ...MALEREI, f. brandschilderkunst, enzailleer•unde,
v. * ... OFEN, no. smeltoven, on. * ... TIEGEL, no, smeltlimes, in.
SCHMELZUNG, f. smelting, v. het smelter, het gieten.
SCHMEISSEN

SCHMELZWERR, n. geeinailleerd werk, emailleersel, O.
SCHMERGEL, *-STEIN, M. smergel, amaril, m.
SCHMERLE, f. smeerling, grondel , (visa), m.
o.; der
SCHMERZ, m. smart, pijn, droefheid, v. Teed,
grosse -, de doodsaggst. *-EN," vn. smarten, pijn
seer doen, bedroeven. lc-GELD, n. baste wegens
Teed
eene verwonding, v. * - HAFT, 5 -LicH, a. et adv. smar-

telijk, pijnlijk ; fig. bedroevend, smartelijk. *-HAFTIGKEIT, f. pijnlijkheid, v. *-LINDERND, a. pijnstillend,
verzachtend, lenigend. *-Los, a. sander smart, sander pijn.
SCHMETTBRLING, m. kapel, v. vlinder, m.
SCHMETTERN, vn. krassen, piepen. *-, va. smijten.
SCHMIED, no. smid, no. * - BAR, a. smeedbaar.
SCHMIEGE, f. smidse, smederij, v. snzidswinkel,m. * -AMBOSS, m. smids aanbeeld, 0. * -ARBEIT, f. smidswerk,
o. *-BALG, m. blaasbalg, m. * -ESSE, f. werkplaats in
eene smederij, v. *-HAMMER, M. smidshamer, m.
SCHMIED EN, va. smeden; fig. verzinnen, smeden, branwen ; uitvinden; in Eisen -, in boezjen kluisteren.
SCHMIEDESCHLACKE, f. hamerslag, m. ijzerschuim, o.
SCHMIEGE, f. schuinte, schuinsche lijn; zwei, f. *-rr, va.
vrf. buigen, wijken; zich tierbuigen, bukken. SICH
nederen, buigen.
SCHMIEGS AM, (SCHMIEGEND), a. onderclanig, toegevend;
buigzaam, gebogen; gedwee, lijdzaam. * - HEIT, f. yedweeheid, lijdzaamheid, inschikkelijkheid, v.
SCHMIELE, f. (53) bies, a.
SCHMIER, n. smeer, vet, 0. "-BUCH, n. kladboek, 0.
"-BilCHSE, f. smeerdoos, v.
SCHMIERE, f. sneer, vet, szneersel, wagensmeer, o.
SCHMIEREN, va. smeren; (een rad) insmeren; (met vet,
?At olie) smeren; (eene boterhanz, eene pleister) smeren; kladden; (wijn) vervalschen : fig. de handen mitientand den rug
ten, omkoopen; einem den Buekel
smeren, stokslagen geven.
SCHMIERER, no. smeerder ; fig. papiermorser, kladder ;
kladschilder, nt. "-EI, f. kladwerk, o.
SCHMIERIG, a. smerig, morsig, vuil, slordig, bemorst.
SCHMIERK/SE, m. smeerkaas, v. * ... LEDER, n. vet/eer,
0. * ...SCHAF, n. schurft schaap, o. * ... SEIFE, f. groene
seep, v. * ... WOLLE, f. vette wol, v.
gespikkeld boontje, o. "...BUCHSE, 1.
SCHMINKBOHNE,
blanketseldoos, v.
vn. blanketten.
SCHMINKE, f. blankrtsel, o.
SCHMINKMITTEL, n. blanketsel, o. "...PFLiiSTERCHEN,
n. moesje, O. * ...WURZEL, 1. (53) parelkruid, o.
SCHMIRGEL, SCHMERGEL, m. vocht in eene tabakspijp, o.
Sc•miss, m. worp, gooi, slag, no.
SCHMITZ, M. striem, v, zweepslag, no. "-E, f. zweepslag,
m. sweep, v.; het zwartverwen. * - EN, va. sweeper ;
(hinder) zwart maken.
SCHMOLLEN, vn. pruilen, knorren.
SCHMOLLWINKEL, m. prathoek, pruilhook, at.
SCHMORBRATEN, m. gestoofd vleesclz, 0.
/CHMOREN, vs. et n. sloven. "...TOFF, m. stoofpan, v.
Sciimu, no. voordeel, o. winst (in het spel), v.
SCHMUCK, no. ve•siersel, tooisel, sieraad, o. opschik, no.
sieraden, 0. inv. - , a. mooi, fraai, aar( ig.
SCHMiICKEN, vs. versieren, opschik ken, opsznukken, tooijen.
SCHMUCKKiiSTCHEN, n. j/rweelkistje, o. *...Los, 0. sonde).
onversierd.
so. toilet, 0. kaptafel, v.
SCHMUGGELBI, no. sluikhandel, ni. smokkelarij, v.
SCHMuNzELN, vn. glimlagchen, meesmuilen.
SCHMUTz; in. vuilnis, vunigheid, v. yull, 0. smet, vlak,
klad, v. * -iiMIEL, no. morsmonw, v. * -BUCH, n. kladboek, o. * -EN, vn. smeren, besmeren, bemoz..sen, vuil
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tnaken. *-40, a. et adv. vuil, morsig, smerig.
tn. gaarkok, m. * - TITEL, m. sehutblad, O.
SCHNABEL, m. snavel, bek, m. snob, v. ; (126) snuit,
Steven, m. * - FLoTE, f. soort van fluit, v. * - FoRMIG,
a. et adv. bekvormig.
* - LIREN, va. eten.
SCHN5BELN (SICH), vrf. trekkebekken ; elkander kussen.
SCHNAKE, f. mug; waterspin; fig. snakerij, v. guitenstreek, m. boerterij, v. '...KEN, vn. babbelen, praten,
schertsen, boerten, geestig zijn. *...KISCH, a. snaaksch,
koddig, kluchtig, potsig.
SCHNALLE, f. gesp, tn.; (10) klink, v. k-.7g, va. gespen.
"-NDORN, M. gesptongetje, O. * - NGiiRTEL. rn. rient met
eenen gesp, m.
SCHNALZEN, vn. klappen; kloppen, slaan.
SCHNAPP !SCHNAPPS I int. eensklaps in eenen klap krak
SCHNAPPEN, vn. snappen, happen ; losspringen (van een
naar iets haken ; nach Athem
slot) ; nach etwas
naar adem snakken.
m.
kluitboog,
m. ; (36) laatelijin, v.
SCHNSPPER,
SCHNAPPFEDER, f. slower, v. * ...IIAHN, m. l'001Yr,,
gaauwdief ; geregtsdienaar, ni. * ...KARREN, ut. ?nestkar, v. vuiliziswagen, rn. * ...MESSER, n. alpines, O.
SCHNAPPS, m. SCHNSPPSCHEN, n. borrel, m. slokje, 0.
SCHNAPPSACK, rn. knapzak, M.
SCHNAPPSEN, cn. eenen borrel drinken.
SCHNARCHEN, Vn. snorken, ronken.
groote lijster, v.
SCHNARRE, f. rate!.
SCHNARREN, vn. ratelen; snorren (van een loan.); brottteen, breijen.
SCHNATTERER, M. babbelaar, langtong, m. * ...TERHAFT,
a. babbelachtig, praatziek. * ...TERN, VII. in slijk
-, in modder plassen ; fig. babbelen, snapper.
SCHNAL'BEN, SCHNAUFEN, vn. snitiven, adeinhalen, hij•
gen ; proesten, snuiven (van paarden); nach Roche - ,
wraak ademen; vor Zorn - , toornig worden. SICH
va. ( den netts) snuiten.
SCHNAUE, f. snaauw (vaartuig), v. ; fig. snuit, bek, in.
snzoel; snuit (eerier
SCHNAUZE, f. snoet, snuit, bek,
lamp), tn. ; opening (eener kruik), v. *-N, VD, coy.
ANSCHNARCHEN.
SCHNAUZEN, vn. SICH

vrf. snuiten (den netts, de
kaars); (101) verschieten (van sterren).
f, slak, slek, v.; (13) kronkel, m. krul, v. ;
(71) gehoorgang, M.
SCHNECKENFORMIG, a. et adv. slakke-, schroefvormig.
"...GANG, ni. kronkelpad, o. ; fig. shill, engang , m. * ...GEWOLBE, 11. (13) slakkevormig gezvell, O. k ...HAUS, n.
slakkenhuisje, 0. "...INIE, f.krul - , slakke-, spiraallijn,
V. "...POST, f. fig. slakkendraf, M. "...TREPPE, f. wenteltrap, is.
SCHNEE, f. sneeuw, v. * _BALL, tn. sneeuwbal; (53),
witte hazelaar, sneeuwbal, m. -bloem, geldersche 1 .008,
v. * - FLOCKE, f. sneeuwvlok, v. ' - GANS, f. wilde gaps,
V. *-GEBIRGE, n..sneettwgebergte, O. "-GESToBER, n.
stofsneeuw, jagtsneeuw, v. '-GESTURZ, n. sneeuwral, M.
* -GLOCKCHEN, II. (53) sneeuwbloem, v. *-HAITFEN.
M. hoop sneeuw, M. * -IG, a. sneeuwig, sneeuwachtig.
"-KLUMPEN, m. sneeuwklomp, m. * - MILCH, f. geklutste room, v. " - scrum, f. sneeuwschoen, rn. * - wASSER,
n. sneeuwwater, o. ontdooide sneeuw, v. * - WEISS, a.
wit als sneeuw, sneeuwwit. *-WOLKE, f. sneeuwwolk,
v. * - WURZ, f. (53) beerenoor, o.
SCHNEIDE, f. snede, egge, v. scherpe kant ; (126) scheg,
* -BANK, f. snijbank, v. "-Holz, n. zaaghout, o.
* -LOTIN, m. zaagloon, O. * -MESSER, n. snijmes, o.;
(54) dislet, zaagmolen,
SCHNECICE,
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va. snijden, aan stukken snijden, afsnijden;
grijnzagen; fig. lubben, snijden, liegen; Gesichter
zen, leelijke gezigten trekken. *-, vs. snijden, scherp
zijn ; snijden (van den wind). *-, n. snede; (22)
buikpijn, v. * - D, a. snijdend, scherp; fig. snijdend,bljtend
SCHNEIDER, in. sniper, kleermaker, m.; zum - machen,
(46) kapot "taken. * - INN, f. kleermaakster, naaister,
v. *.-N, va. het ambacht van kleermaker uitoefenen.
* - TISCH, tn. snijderstafel, v.
'...RAD, n.
SCHNEIDEZAHN, ill. snijtand,
snijwerkiuig, slijprad, O.
SCHNEIEN, vimp. sneeuwen.
SCHNEITELN, SCHNEIDELN, va. snoeljen, bsnoeljen.
SCHNELL, a. et adv. snel, ras, raardig, Hug, gezwind,
onverwaeht, plotselijk; ras, plotseling, eensklaps. * - E,
f. voy. SCHNELLIGKEIT. * -EN, va. werpen; fig. bevn. knippen,
dpiegen, to reel afnemen, overvragen.
len:and een
knappen, kruken ; eines vur' die Nase
knip .voor den liens geven. * - ER, tn. knip, knipslag,
knip voor den liens ; trekker (ail" geweren), m. " - PALLE, f. (44) bussing-, wezelval, in. * - FilSSIG, a. snelvoelig, rad in het. loopen. * - GALGEN, m. wipgalg, v.
f. snelheid, gezwindheid, vaardigheid, vlugheid, v. *-EfiuLcREN, 11. "-KUGEL, f. knikker, m.
* -KRAFT, f. veerkracht, V . k -KUTSCHE, f. * -WAGEN,
M. postwagen, or. diligence, v. * -SCHREIBEKUNST, f.
snelschrijfkunst, v. " - SCHREIBER, M. snelschrijrer, m.
* - WAGE, f. unster, weeghaak, m. " - ZUNGIG, a. clog
ter sprake, rad van tong. " - ZIINGIGKEIT, f. vlugheid
in het spreken, radheid ran tong; v.
SCHNEFFE, f. snip, v.
SCHNEPPE, f. slip, v. ; snoet,snait,bek, m. * - R, m. klinkboog, m.; (36) laatvlijm, v.
SCHNERKEL, m. voy. SCHNORKEL.
SCHNICKSCHNACK, M. geklap, gesnap, o. onnutte woorden. o.
SCHNIEBEN, Vn. VOy. SCHNAUFEN.
SCHNIEGELN, va. opsmakken, opschikken.
SCHNIPFELN, SCHNIPPELN, SCHNIPPERN, va. snipperen,
in kleine stukjes snijden.
SCHNIPPCHEN, n. knip met de ringers, m.; - schiagen,
met de ringers klappen; fig. bespotten.
SCHNIPPEN, va. et n. klappen.
SCHNIPPISCH, a. et adv. bits, vinnig, schamper trotsch,
hooraardig; vinniglijk ; spottend.
SCHNITT, rn. snede, insnijding ; snede (van een bock) ;
snede brood ; schijf, most (van eenen visch), v. ; seises
- machen, zijnen slug slaan. * - CHEN, SCHNITZCHEN,
s. sneedje, schijfje, O. * - E, f. snede, snee, schijf,
* - ER, m. * - ERINN, f. maaijer, m.maaister,v. * - HANDEL, m. kramerij, v. kleinhandel, ps. * - 111INDLER,
kramer, tn. k - HOBEL, m. bookbinders ploeg, m. " - LAUCH,
M. (53) bies-, snijlook, O. * - LING, us. afgesneden tak,
m. ; kind door de keizersnede geboren, O. " - MESSER,
n. ploegmes, snijmes, snoeimes, O. " - WEISE, adv. bij
sneden, bij schijven.
" - BANK, f. snijSCHNITZ, *-EL, rn. snede, whiff, v.
bank, v. " - BRETT, n. snijbord, o. * - EL, m. snipper,
afsnijdsel, O. * - ELN, va. snijden, versnijden. " - ER,
"-LER, nr. beeldhouwer, m. ; beeldhouwers snijmes, o.;
misslag, in. foot, v. " - ERN, va. eenen misslag
eerie foul begaan. * - MESSER, n. snijmes, o. beitel, M.
" - WERK, n. snifwerk, beeldhouwwerk, O.
SCHNODE, a. et adv. trotsch, honend, beleedigend; verachtelijk ; trotschelijk ; ijdel. * ...DIGKEIT, f. onbeschoftheid ; ijdelhetd; geringhezd, gemeenheid, Y.
SCHNEIDEN,
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va. et n. snuffelen.
SCHNaRKEL, M. (13) krul, v. kronkel, m. ;
fig. grap,
snakerij, v. ; sierlijke trek met de pen, tn.
SCHNUFFELN, SCHNOFFELN, VD. snuiven; fiber alles
fig. over alles bedillen, op alles vitten.
SCHNLIFFLER, M. snuiver, die zijn neus ophaalt,
SCHNUPFEN, m. verkoudheid, v. ; den - haben, verkouden
zijn. "-, va. et n. opsnuive•; snuiven. "—ER, m. -INN,
f. snuiver, m. snuifster, v. *...TAB AK, Ill. Muir, V.
"...TUCH, n. neusdoek, zukdoek, m.
SCHNUPPE, f. kaarssnuitsel, O.
SCHNUR, f. snoer, o. koord, v. strik, m. neetsnoer, o.;
schoondochter, v. ; fiber die - hauen, de grenspalen
overschrijden, zich to buiten gaan.
SCHNURB AND, n. * ... SENKEL, tn. refer, rijgveter,
* ...BRUST, f. * ... LEIB, n. keurslijf, keursje, korset, O.
* ...CIIEN, n. snoertje, 0,
SCHNUREN, va. rijgen, snoeren, binden, vastbinden ; ophangen, met de koorde straffen. *-, vn. afmeten, rigten, afsteken.
SCHNURFEUER, n. vuurpijl, nr. * ... GERADE, * ... GLEICH,
m. vischhoek, M.
a. et adv. lijnregt, gelijk.
m.
SCHNORKETTE, f. rijgketting, tn. * ...LATZ,
rug-, keuraff, a. *...LOCH, n. nestelgat, O.
SCHNURMACHER, nI. kantwerker ; lintwever, passementworker, en.
SCHNORNADEL, f. rijgnaald, v.
SCHNURRBART, m. knevel, -board, M.
SCHNURRE, f. ratel, m.; fig. klucktige vertelling, v. *-N,
vn. snorren, bronzmen ; spinnen (van katten); fig. bedelen.
SCHNURRIG, a. et adv. kluchtig, kod.dig , boertig, snaaksch.
SCHNURRPFEIFEREI, f. beuzeling, kleinigheid ; zotternij,
v. onnut geklap, a.
SCHNURSTIEFELN, m. pl. rijglaarzen, v. ntv. "...STIFT,
rijgnaald, v.
SCHNURSTRACKS, adv. regt toe, regelregt.
SCHOBER, m. opper, hoop, m.; mijt (hooi), v. *-N, va.
opperen, op oppers zetten, ophoopen, opstapelen.
halfschok, derSCHOCK, n. schok, zestigtal, o. ; halbes
tigtal, o.
va. reel opleveren, reel geven (van
eenen ongst) ; in schokhen -, in zestigtallen verdeelen.
"-WEISE, adv. bij zestigtallen.
SCHODER, In. pain, 0. afbraak, v.
ScHOFEL, en. uitschot, uitvaagsel a. *-, *-IG, a. et adv.
eanzzatig, gering, verachtelijk.
SCH6FFE, m. schepen; wethouder, ra.
SCHOKOLATE, f. chokolade, v.
SCHOLAR, m. scholier, In. '...ARCH, en. schoolopziener, en.
* ...ASTER, us. bovennteeste•, eerste leermeeester,
"...ASTIK, f. schoolsche geleerdheid, v. * ...ASTIKER, en.
schoolgeleerde, schoolscke .wijsgeer, en. *...AsTiscH, a.
schoolsch.
SCHOLIAST, at. 'verklaarder (der ou(le grieksche schrijvers),
ScHoLI0Y, n. nitlegging, verklaring ; aanmerking, v.
SCHOLLE, 1. . kluit (aarde) ; ijsschots ; schol (visch), v.
SCHOLLERAUT, n. (53) gouworlel,
ScesoN, adv. al, reeds, alreeds ; lange, reeds sedert
tang. ' conj. wen; weaa-, oh-, hoezeer,,homel , alhoewel.
SCE eN, a. ef adv. schoon, fraai, mooi, hupsch, aardig,
1ee'allig, welgedaan, zuirer, rein; einem - them, ienzand
liefkozn; eiae -e ;.-;tuanie, (Tile aanzienlijke geldsonz.
"-DRUCK, al. (10) schoondruk,rn. * -E, a. het schoone.
-E, f. schoone (croon)), schoonheid, v.
SCHONEN, va. sparen, verschoonen, vieren ; hout hakken
en verkoopen. seem
vrf, zielt zelven koesteren.

SCHNOPPERN, SCHNOPPERN ,

SCH.
SCHIJNEN, va. (vochten) klaren, klaar nzaken, zuiveren.
SCHoNFAIII.SEGEL, n. (126) bijlegger, M. "...FaRBER, m.
verwer van caste of hooge kleuren, m. "...GEIST, m.
vernuftige geest, belletrist, M. * ...GEISTEREI, f. geestigheid v. "...HEST, f. schoonheid, fraaiheid, v. * ...HEITS-

rn. saSIN N, rm. gevoel voor het schoone, o.
letjonker, en. *.. PFLaSTERCHEN, * ...FLECKCHEN, n.
moesje, 0. * .•.SCHREIBEKUNST, f. schoonschrijfkunst, v.
* ...SCHREIBER, m. schoonschrijver, M.
SCHONSAM, a. zindelijk, spaarzaam.
SCHONUNG, f. verschooning, sparing, v. ; toegevendheid,
vergeeflijkheid. v. het hakken en verkoopen van hout.
"-SBRILLEN, f. pl. conservatiebrzl, v.
SCHONZEIT, f. jagttijd, m.
SCHOOS, SCHOSS, m. schoot ; fig. boezem, schoot,m.; paced
van een rok, o.; dem Glikke im -e sitzen, door Fortuna begunstigd worden. * -FELL, n. schootsvel, lederen .
O. * -HUND, M. * -HaNDCHEN, n. schoot- ro seh t,
hond, m. -hondje, o. "-KIND, n. troetelltind, o. lieveling, M.
"-TUCH, n. voorschoot, O.
SCIIOPF, ne. kuif, kruin, v. top, m.
SCH6PFE, f. pu,tplaats, bron, v. put, M.
SCH8PFEBRETT, n. schepplank (van het waterrad eens
molerm), v. * ...BRUNNEN, m. put, waterput, m.
SCHOPFEN, va. putten, scheppen, nemen; fig. putten, ontleenen ; doortrekkezz; scheppen, voortbrengen; Argwohn
vermoeden
argwaan opvatten.
SCH6PFER, In. schepper, voortbrenger, bewerker ; oorsprong ;
putemmer, schepper; scheplepel, m. puts, v. ; schepper
(bij de papiermakers), m. *-ISCH, a.scheppend,vormend.
SCHOPFGELTE, f. * ...FaSSCHEN, n. schepvat, 0. * .•.HAKEN,
M. puthaak. In. * ...KANNE, f. wijnkruik, v. * ...KELLE,
f. schepvat, o. * ...L6FFEL, m. scheplepel, aI. * ...RAD, a.
schep•ad, o. "...TOFF, m. schepvat, O.
SCHOPFUNG, f. sehepping, vorming ; natztur, v. heels!, o.
SCHOPPE, m. schepen, en.
SCHOPPEN, m. afdak, o. bergplaats, v. ; koetshuis; half
pintje, o.
SCHOPPENAMT, a. schepensambt, 0. * ...STUHL, m. schepengeregt, 0.
SCHoPS, m. schaap, o. ; fig. jan sal, onnoozele bloed, en.
"-ENFLEISCH, n. schapenvleesch, O. * -ENBEULE, f.
schapenbout, en.
SCHORF, as. korst op eerie wand; schurft, v. "-ICI, a.
schurftig.
SCHORNSTEIN, en. schoorsteen, m. * -FEGER, M. sclzoorsteenveger, m. * -HAUBE, * -KAPPE, f. schoorsteenkap, v.
Scuoss, m. scheut ; spruit ; belasting, v. '-,m. GESCHOSS,
n. rerdieping, v. * -EN, vn. spruiten, opschieten. va•
belasting opbrengen, schot en lot betalen.
ontSCHOSSER, I,n , ontvanger der belastingezi, M.
vangerskantoor, o.
SCHOSSLING, In. SCHOSSREIS, n, spruit, scheut, wijngaardrank, v. afzetsel, O.
SCHOSSREBE, f. gepote wijngaardrank, v. * ...REGISTER,
n. belastingregzster, O. * ...RINNE, I. smalle dakgoot, v.
SCHOTE, f. schil, v. bast, dop, bolster, in.
SCHOTENERBSEN, pl. groene erwten, doperwten, v. me.
* -DORN, m. (53) acacia, v. -PFEFFER, en. spoonseize peper, v.
SCIiiiTTLING, n. speenvarken, o.
SCHRAFFIREN, va. (92) kruisstrepen nzaken. * ...UNG, f.
kruisstrepen, v. mv.; schakering, v.
SCHROGE, a. et adv. schuin, claws, schuinsch, scheef ;
schuins. *-,f. schuinte, scheefheid,v. * -MASS, n. zwei, v.
SCHRAGEN, M. schraug,v. schoor, m.; drie vademen hour
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f. schram, schrap, schrab, veeg, snede, kerf,
v. *-1v, va. schrammen, schrappen, krabben, kerven.
SCHRANK, tn. kast, etenskast, spijskast, spinde, v.
SCHR ANKE, f. (SCHRANKEN, m.) slagboom, grenspaal,
in.; balie, f. *-E, pl. grenspalen, m.mv. strijdperk, o.;
fig. grenzen, v. my.
SCHRliNKEN, va. afpalen, afperken.
' CHRANKENLOS,
a. et adv. grenzenloos, onbegrensd, onbepaald. * -IGKEIT, f. onbegrensdheid, onbepaaldheid, v.
SCHRANNE, f. Feregtshof, o. regtbank, v.
SCHRANT, m. schranser, lekkerbek, schuimlooper, tafelschuimer, m.; fig. bedrog, O.
vn. schransen.
SCHRAPEN, va. schrapen, krabben ; schrobben.
SCHRAUBE, f. schroef, tong eens kurketrekkers, v.
SCHRAUBEN, va. schroeven, toeschroeven; fig. bedillen,
bespotten. "-BOLZEN, n. schroefhaak, m. * -F6RMIG, a.
et adv. als eene schroef, schroefvormig. "-GANG, M.
" - GEWINDE, n. gang van eene schroef, m. *-1COPF, nt
schroefkop, m. * -LINIE, f. schroeflijn om een cilinder, v. "-MUTTER, f. schroefmoer, moer, v. "-NAGEL,
m. schroef, v. * -SCHLUSSEL, "-ZINSER, M. schroefdraaijer, in. "-WINDE, f. groote "schroef, spit, v.;
(54) ijzeren hoepel, m. * -ZWINGE, f. schroefstok, m.
SCHRAUBERRI,f.spotternij,gekschering,boerterij,jokkernij,v.
SCHRAUBSTOCK, ln. schroefstok, m.
SCHRESK, M. schrik, m. vrees, v. * -BILD,n. schrikbeeld, O.
SCHREtKEN, m. et n. schrik, m. vrees, v. schroom, mp
verschrikking, ontsteltenis, v. ; die - des Todes, doodsangst, in. *-, va. verschrikken, schrik
vrees aanjagen, verbazen, bevreesd
verbuasd waken; sich las,en, schrikken, ontstellen, door schrik bevangen worden. * -SMANN, m. man -; lid van het schrikbewind,
O. * -SSYSTEM, n. (stelsel van het) schrikbewind,
o.
ScHEEcKHAFT, a. et adv. vreesachtig, schuw, schrikachtig,
beschroomd, sthroomvallig ; verschrikkelijk, vreeselijk,
akelig. * -IGKEIT, f. vreesaehtigheid, beschroomdheid, v.
"...LICH, a. et adv. schrikkelijk, verschrikkelijk, vreeselijk, schromelijk, vervaarlijk; ongemeen.
"...LICHKEIT, f. schrikkelijkheid, vreeselijkheid, v.
"...NISS, n.
schrik, m. "...PULVER, n. schrikpoeder, o. *...scHuss,
m. noodschot, o. ; fig. panische schrik, m. paniek, v.
"...STEIN, M. malachietsteen, in. * ... WORT, n. bedreiging, v.
SCHREI, m. schreeuw, roep, m.
SCHREIBART, f.
schrijftrant, m. hand, v. stzjl, m.
schrijfwijze, V. * ...BEDARF, m, schrijfbehoeften, v. mv.
SCHREIBEBUCH, n. schrijfboek, O. "...GEBUHR, n. schrijfloon, 0. "...KITZEL, n. fig. schrijfjeukte, v. "...K.UNST,
f. schrijfkunst, v. "...MEISTER, m. schrijfmeester, m.
SCHREIBEN, va. et n. schrijven. BICH
vrf. zich noemen,
heeten; eine Rechnung
eene rekening opmaken. "-,
n. het schrijven, schrift, o. schrijverij, v.; brief, m.
SCHREIBEPULT, n. schrzylessenaar, m.
SCHREIBER, M. schrijver, klerk, m.
f. schrift, geschrift, o. schrijverij, v. schrijfwerk, O.
SCHREIBESCHRANK, m. schrijflessnaar, m. * ...SUCHT; f.
schrijfwoede, v. schriglust, m. zucht jot schrijven, v.
"...S0CHTIGF, a. schrijflustig.
SCHREIBFEDER, f. schrijfpen, V. "...FEHLER, M. schrijffoot, v. "...K5STCHEN, "...SCHRaNKCHEN, D. schrijflepenaartje, o. "...PAPIER, H. schrij fpapier, a. "...STUBE,.
f. schrijfvertrek, kantoor, o. "...sTuxDB, f. schrijfles,
v. "...TAFEL, f. schrijfbord, O. "...TISCH, m, schrijitafel, secretaire, v. "...ZEUG, n. schrijfgereedschap, o.
*...zt3o, in. trek, omhaal (met de pen), m.
SCHREIBLER, m (97) broddeluar, papierbekladder,
M.
SCHRAMM!,

SCHRBIZZI,

vn. schreeuwen, roepen, Olen; fig. huilen,
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krijten.
schreeuwer, roeper ; omroeper, m.
-Er, f. schreeuwerij, v. "...HALS, m. schreeuwer, M.
SCHREIN,
least, has, Joist, v. koffer, m. schrijn, O.
SCHREINER, rn. schrzjnwerker, kastenmaker, m.
* -ARBEIT,
• f. schrijnwerk, O. * -HANDWERK, n. schrijnwetkers ambacht, o. witwerkerskunst, V.
SCHREITEN, vn. schrijden, stappen ; weit
groote stappen doen ; zu etwas -, tot iets overgaan, iets bij de
hand nemen, aan iets beginnen.
SCHRICK, 111. barst, spleet,scheur, v. *
voy. SCHRECK.
SCHRIFT, f. schrift, o. schriftuur ; drukletter, v.; geschrift, vertoog, o. memorie, v. "-ERKL6RUNG, * -AUSLEGUNG, f. uitlegging der Schrift, schriftverklaring, v.
" -GELEHRTE, m. (77) schriftgeleerde, m.
* -GEW6LBR,
n. archief, O. * -GIESSER, M. lettergieter, m. * -GIESSEREI, f. lettergieterij, v.
"-KASTEN, M. (10) letterkast,
V. "-KEGEL, tn. (60) corpus, o**-LICE, a. et adv. schrif* -MaSSIG, a. et adv.
telijk, op schrift, bij geschrire.
schriftuurlijk, volgens de Heilige Schrift, schriftmatig.
* -125SSIGICEIT, f. overeenkomst met de Heilige Schrift,
schriftmatigheid, v. "-MUTTER, f. (60) matrijs, v.
"-PROBE, f. letterproef, v.
"-SASS, m. leenlian, m.
"-SETZER, in. letterzetter, m. * •STELLE, f. aanhaling
uit de Heilige Schrift, v.
"-STELLER, In. schrijver,
auteur, m. "-STELLERRI, f. beroep van schrijver ; het
schrijven van boeken. * -STELLERISCH, a. et adv. letterkundig, tot een schrijver behoorende, van een schrijver. "-TEXT, m. Nybeltekst, M. * -VERFALSCHER, m.
vervalscher van geschriften, m. * -ZEICHEN, n. schrtj/*letter, v. ; -teeken, O. * -ZUG, M. pennetrek, m.
SCHRINGEN, SCHRINGEN,

va. schrijnen, schrammen, bran-

den (van eene wand).
m. schrede, trede, v. stap, m.; fig. moeite,
paging, v. stap, m. * -LINGS, adv. met voor voet.

SCHRITT,

"-MESSER, "-ZaHLER, In.

wegmeter, m. *-scault, m.

schaats, v.
SCHROBEL, m. seer fine kaarde, v. 1*--1v,va. overkaarden.
SCHROFF, a. ruw, onefren, rotsig, klippig, steil.
SCHR6PFE, f. (136) het toppen der jonge graanhalmen.

"-N, va. koppen, kerven, koppen zetten; de jonge groanhalmen toppen ; fig. afzetten, overvragen.
SCHR6PFKOPF, m.
n. (36) Jeep, laatkop,
* ...SCHNaPPER, rn. "...EISEN, n. (36) koplancet, O.
SCHROPFUNG, f. het happen; (36) insnijding, v.

ScHR04, n. afgebroken afgezaagd stuk ; gebroken -, grof
gemalen koren, o. ; hagel, rn. schroot(om to schieten),o.;
allooi, gewigt (der munten), o.; zelfkant (van taken), m.;
ein Mann yam alten
een man van den ouden stempel. * -AXT, * -BEIL, n. ales, houthakkers bijl, v. * -BEUTEL, m. hagelzak, m. * -BilCHSE, f. jagtroer, O. "-RN,
va. broken, malen (koren) ; snoeijen, besnoeijen, afsnoeijen, inslaan, kelderen; knagen (van ratten enz.) ;
(geld) snoeijen.
n. het malen (van koren ens.) ; inslag, m. keklering, v.
SCHRtSTER, rn
die den wijn inkeldert, wijninwerker,
wijnkuiper; hoornkever, schalebijter, tn.
SCHROTHOBEL, m. groote schaaf, v. "...KORN, n. grof
gemalen koren, O. "...LEITER, tn. slede om wijnvaten
in den kelder to laten, v. "...MEHL, n. gortmeel, o.
havergort, v. "...MEISSEL, m. beitel, m. snoeimes, O.
"...MESSER, n. snoeimes, O. "...MUHLE, f. gort-, pelmolen, rn. "...SLIGE, f. schrootzaag, v.
n. hijschtouw (voor wijnkuipers), O. * ...WINDE, f. spit, v, hoepel, roerstok,
andtand, m.
SCHROTLING,

m. (70) rond gesnedenstuk goad of zilver,o.

SCLIRUBBBLN, va.

(wol) kaarden.
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f. kloof, berst, scheur, v. "-N, vn. bersten,
scheuren, splijten, kloven krijgen. "...DIG, a. vol bersten, vol scheuren, gespleten.
SCHUB, rn. schuif, v. worp, stout, m.
"-FENSTER, E.
schuifraam, o. *-KARREN, m. kruiwagen, m. "-KARRNER, M. kruijer, M. "-LOCH, m. ovengat, O. "-KASTEN, no. -LADE, f. schuiflade, v. "-RIEGEL, m. grendel, M. "-SACK, m. broekzak, no. beurs, v.
SCHUCHTERN, a. et adv. schuw, schrikachtig, vreesachtig,
beschroomd, schroomvallig.
"-HEIT, f. bedeesdheid,
achroomvalligheid, v.
SCHUFT, m. schoft, schobWirt, schobbejak, M. "-IG, a. et
adv. armhartig, laag, gemeen nietig, schamel.
SCHUH, m. schoen ; voet (thaat), M. "-ABSATZ, M. schoenbak, m. "-BLATT, n. bovenleder, b. "-BiiRSTE, f.
schoenborstel, v. "-:DRAHT, M. pekdraad, m. "-EN, va.
van schoenen voorzien. "-FLECK, m. hielstuk van een
schoep, O. "-FLICKER, m. schoenlapper, m. "-FLICKERKRAM, m. schoenlapperswinkel, m. "-KNECHT, M.
schoenmakersknecht, m. "-LADEN, M. schoenmakerswinIcel, M. "-LEISTEN, m. schoenleest, v. "-MASS, n.
schoenmaat, schoenmakersmaat, v. *-3rACHER, M. schoenmaker, on. "-MARKT, m. schoenmarkt, v. "-NADEL, f.
schoenmakersnaald, v. * -PUTZER, m. sChOenpOetser, no.
"-RIEMEN, m. schoenriem,
* - SCHMIERE, f. schoensmeer, 0. "-SCHNALLE, f. schoengesp, m. "-soirLE, .f.
schoenzool, m. "-WACHS, n. "-vac oisE, f. schoenwas,
-smeer, O. "-ZWECKE, f. schoenmakersbros, v.
SCHULANSTALT, f. school, schoolinrigling, v. * ... AUFSETOB .; m. schoolopziener, m. * ...BUCH, n.schoolboek, O.
SCHVLD, f. schuld ; fig. misdaad, v. misslag, m. zonde;
oorzaak, v. ; Activ-, Passiv-, werkelijke uitgestelde
schuld ; einem - geben, iemand beschuldigen. "- BESCHRUNDE,

LADEN, * -BELASTET,

a. schuldig, met schuld -, met

schulden beluden. 41I-BRIEF, m. * - VERSCHREIBUNG, f.

schuldbrief, m. schuldbekentenis, v. *-Bucx, n. schuldtoek, o. "-ENFREI, a. zonder sclzulden, onbelast.*--Enschuldenlast, In. *- FORDERER, m. schuldeischer, m. * - FORDERUNG, f. schuldvorderzng,v. "-FREI,
a. onschuldig. "-GEFANGENE, ni. gevangene volt. schulden, gegijzelde, m. "-HERR, no. schuldeischer, m.
SCHULDIG, a. schuldig ; gehouden, verpligt ; met schulden
beladen, schuldig, verschuldigd. adv. misdadiglijk ;
sein, schuldig zijn; moeten, verpliat zijn. * - E, m.
schuldige, no. * - KEIT, f. pligt, m. verpligting, v. ; seine
- entriehten, zijnen pligt does.
SCHULDKLAGE, f. regtsvervolging (wegens schuld), v.
*...Los, a. schuldeloos, onschuldig. * ... LOSIGKEIT, f.
schuldeloosheid, onschuld, v. "...MANN, * ...NER, m .
"...NERINN, f. schuldenaar, m. schuldenares,v. * ... POST,
f. schuldpost, m. "...SCHEIN, no. schuldbekentenis, v.
* ...THURM, no. gijzeling,v.*.,.voLL,a. schuldig,znisdadig.
hoogeschool,
SCHULE, f. school; klasse; rijschool, v. ; hohe
akademie, universited, v.; hinter die - laufen, spijbeschool
gases ; op
len, een sluipertje maken. *-11, vn.
school liggen. *-, va. onderwirzen, onderrigten, leeren.
SCuSLER, no. "-INN, f. scholier. on. -ster, v. leerling,
on. en v. "-HAFT, a. schoolsch, kinderac4ig.
vokontietijd
SCHULFERIEN, f. pl. vierind
rustind
van scholen, no. "...FREUND, no. schoolveiend,-makker ;
"..Fuckts,
Sevorderaar van het schoolwezen, m.
LAST, m.
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SCHRUBBSN, va. schrobben, schoonnzaken ; (126) zwabberen. * ... BER, m. (126) zwabberer, m.
SCHRUMPEL, f. rimpel, m. frons, kreuk, v. "-IG, SCHRUMPFIG, a. gerimpeld, rimpeltg ; gekrompen, ingedroogd.
SCHRUMPFEN, vn. rimpelen, inkrimpen, krimpen.

schoolvos, pedant, m. "...FUCHSEREI, f. schoolvosserij,
pedanterie, schoolmeeaerachtigheid, waangeleerdhgid, v.
* ...GEBSUDE, n. schoolgebouw, O. "...GELD, n. schoolgeld, O. "...GBLEHRSAMKEIT, f. schoolgeleerdheid, schools:he wijsheid, - geleerdheid ; humaniteit, v.
":..GELEHRTE, m. schoolgeleerde, m. * ...GERECHT, a. volgens
de regelen, regelmatig, in behoorlijken norm ; (86) regelmatig. "...HALTER, no. schoolmeester, schoolhouder,
m. "....HALTERINN, f. nzatres,schoolhouderes, V. "-HAUS,
n. school, v. schoolhuis, -gebouw, O. "...JUNGE, "...KNABE,
M. "...KIND, n. schooljongen, m. -kind, O. ."...KRANK, a.
veinzende tide to zijn. F...KRANKHEIT, f. schoolziekte,
geveinsde ziekte, v. "...LEHRER, * ...MANN, no. schoolmeester, schoolonderwijzer, M. "...MUSSIG, a. et adv.

schoolsch, overeenkonzstig met de schoolsche tucht.
schoolmeester. m.
"...11EISTER, m.
schoolmatres, V. "...MEISTERHAFT, * ...MEISTERLICH, a. et adv. schoolrneesterachtig. * ...PFERD, n.
(86) bereden afgerigt paard, O. '...PHILOSOPHIE, f.
schoolsche wijsbegeerte, v. "...SATTEL, m. (86) zadel in
eene rijschool gigbruikt wordende, no. "...SCHRITT, M.
(86) regelmatig, slap, m. "...SPRACHE, f. taal der
school, v. "...STAUB, m . fig. schoolstof, o. "...STUBE, f.
schoolvertrek, o. schoolkamer, school, v. "...STUNDE, f.
schooluur, O. "...SYSTEM, n. stelsel van onderwijs, O.
SCHULTER, f. schouder, m. "-BLATT, n. schouderblid, O.
* -BREITE, f. breedte der schouders, V. * -GEHEYK, n.
draagband, in. *-KISSEN, '-KtiSSEN, n. peluw, hoofdpeluw, v. *-N, va. (68) schouderen (het geweer). "-NAHT,
INN, f.

f. schoudernaad, m. * -WEHR, f. borstwering, v.
SCHULTHEISS, SCHULZE, on. school, baljuw, M.
SCHULVERWALTER, no. bestuurder eener school, n. "...WESEN, n. schoolwezen, 0. "...wISSBNSCHAFTEN, f. pl.

schoolgeleerdheid, humaniteit, v. *...wriz, no. schoolsch
vernieft, O. *...zucHT, f. gchoo/tucht, v.
SCHUMMEL, on. slordig mensch, no.
SCHUND, on. drek, In. vuiligheid; fig. beuzeling,

v. "-GRUBE,
f. sekreet, o. *-KoNIG,m. sekreetruinzer,nachtwerker, m.
schop, schok, slag, no. * - E, f. sehub; roof, v.
SCHUPPEN, no. voy. SCHOPPEN. "-, vs. et n. schubben;
de schubben verliezen , stooten, - schoppen.. ' - FART,
f. (74) schilferachtige naad in het bekkeneel, m.
SCHtiPPEN, pl. (46) schoppen.
SCHUPPICHT, a. geschubd. * ...IG, a. ge ,chubd,vol schubben.
ScHun, f. schering, v. *-, on. fig. trek, in. plagerij, v.
SCHOREISEN, n. "...HAKEN, no. rakelnzer, 0.
SCHUREN, va. stoken, aanstoken, vicar stoken.
SCHURF, no. korst, roof, suede; setting eener mijn, v i
SenfiRFEN, va. schubben, schellen, schillen, a fschellen,
pellen ; graven. * ...HOBEL, no. 4ist-, rijschauf, v.
SCHITRIGELN, va. plagen, kwellen.
SCHURKE, m. schurk, schelm ; guauzediel, schavuit, boef,
no. " - NSTREICH, no. * - REI, f. schurkenstreek, m. schurkern, schelinern, v. *...KiscH, a. et adv. schelmsch,
al; een schurk, schelmachtig.
SCHURZ, or. voorschoot,o. schorteldoek; schoorsteenniantettn.
SCIIHRZE, f. voorschoot, o. boezelaar, no. ; fig. meisje,
vrouwspersoon, o. " - N, va. schorten. opschorlen, opbinvet*. zijn bleed
den; knoopen, een knoop leggen. SICH
.opnemeit,
opschoeten, - opspelden.
SCHI.TRZFELL, so. schootseel, O.
SCHUSS, no. sehot; het schieten, o.; lading, v bereik van
e(iz schietgewee•, o.; schie1;j1,,, snelle heiceginy ;
scheut (von eenen boom); geleding, v.; loop, deaf,
!».; einen - haben, fig. niet wel bij het hoofd zijn,
SCHUPP, no.

"-FBEI,

a. et adv.

schotvrij.

* -50SSIG, a. binnen

SCH.
schot. * -PFERD, n. hengst, m. *-witisz, adv. bij ru,kken; fig. bij horten en stooten. * -WASSER, n. wendwater, O.
f. (3) schotverheid, v. , * -WUNDE,
f. wond door een geweerschot, v.
SCHiiSSEL,* f. schotel, bak, m. kom, V. "-BRETT, n.
schotelreZ. O. * •FREUND, m. schuimlooper, M. * -RING,
M. schotelring, M. *-TUCH, n. schoteldoek, vaatdoek,
M. *-WASSER, n. spoelwater, vaatwater, O.
SCHUSTER, m. 8_,hoenmaker. m. "-KNEIF, M. schoenmakersmes, o. "-N, vn. schoenen maken, - lappen.
SCHiiTE, f. schuit, boot, V.
SCHUTT, tn. puin, grubs, o. puinhoop, m.; kalkpuin, 0.
SCHaTTE, f. korenzolder, m. -magazijn, o. ; hoop, stapel ;
bos (stroo), m. va. schudden, schokken, bewegen.
SCHaTTEN, va. storten, gieten, werpen, brengen ; overstorten, overgieten. *-, vn. (136) reel geven, opleveren.
"-STROH, n. lang stroo, O.
SCHbTTERN, vn. heven, bitten, schudden.
&CHUTTGABEL, f. horten hooivork, v. "...GELD, a. schijtgeel. * ... KARREN,
vuilniskar, V.
SCHUTTREGEN, m. stortregen, plasregen, M.
SCHUTTSTALL, m. schutskooi, V.
SCHUTZ, M. scherm, m. bescherming ; schutting, hoede,
V. steun, bijstand, m. schuilplaats, toevlugt, v. ; dam,
dijk, tn. *-, in. "-BRETT, n. duiker, m. valdeur, v.
sluisdeartje, O. *-BLATTERN, f. pl. koepokken, v. my.
"-BLATTERNGIFT, n. * -BLATTERNSTOFF, M. koepokclef, v. * -BRIEF, m. vrijgeleidebrief ; (34) respijtbrief,
* -BaNDNISS, n. verdedigend verbond, O. * -DACH,
n. schutdak, afdak, o.; (77) schermdak, O.
SCHOTZE, M. schutter, boogschutter, tn.; wevers-spoel, v.;
(101) schutter, rn.
va. beschermen, beschutten, behoeden, verdedtgen ; belett", legenhouden, keeren ;
handhaven; das `Nasser -, het water keeren.
SCHUTZENGEL, rn. beschermengel, M.
SCHUTZENGILDE,
f. schuttersgilie, o. * ...HATTS, n.
* ...HOF, n. schuttershuis, o. doelen, m. * ...3IEISTER, M.

ridder van den boog: m.
SOHUTZGATTER, n. valpoort, V. ; schutbalk, m. * ...DEIST,
M. beschermgeest, tn. * ...GELD, n. schatting, v. schutgeld, 0. * ...GELEIT, n. vrijgeleide, o. ; begeleiding, v.
* ...GERECHTIGKEIT, * ...HERRSCHAFT, i regt van bescherming, o. voorspraak , v. protektoraat, O. * ... GOTT, tn .
* ...GdTTINN, f. beschermgod, m. -godin, V. * ... HEILIGE,
* ...HERR, M. beM. et f. beschermheilige, m. en v.

schermer, beschermheer, patroon, m. m. jood
aan schatting onderworpen, M.
SCHUTZLING, rn. heschermeling, m. *...Los, a. zonder be. scherming, weerloos.
SCHUTZM AUER, f. borstwering, schans, v. bolwerk, O.
f. verdedigingsrede, v. * ... REDNER, tn. verdediger, M. "...WACHE, f. geleide, vrijge-•
leid* o. k ...WAFFEN, f. pl. wapens ter verdediging, ter verwering, o. my. f. tegenweer ; borstwering, v. * ...ZETTEL, m. veiligheidskaart, v.
ScHwABE, f. mot, kalander, v.
SCHWACH, a. et adv. zwak, krachteloos, magteloos, broos;
fig. zwakkelijk, ziekelijk, zwak, kwijnend.
SCHWtCHE, f. zwete, zivakheid,v.; voy. SCHWACHHEIT.
SCHWaCHEN, va. rerzwakken, zwak maken ; verkrachten,
onteeren, ontmaagden. * -D, a. verzwukkend.
SCHWACHGLLIUBIC, a. zwak in het geloof, twijfelend.
SCHWACHHEIT, f. zwakheid, zwakte, magteloosheid,krachteloosheid ; broos'leid ; flaauwheid; fig. zwakheid, ztvakke zijde, V. "-SSaNDE, f. zonde uit zwakheid, v.
SCHWACHHERZIG, a. zwak, moedeloos, flaauwhartig;
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teergevoilig. * ...HERZIGKEIT, f. zwakheid, flaauwharttgheid, moedeloosheid ; teergevoeligheid, v. *...xagF,
M. onnoozele, die zwak van geest is, m. "...Kopf/0,
"...SINNIG, a. onnoozel, zwak van hoofd, zwak van geest.
SCHWUCHLIOH, a. et adv. zwakkelijk, ziekelijk, zwak,
teeder. * -KEIT, f. zwakheid, ziekelijkheid, teederheid,
v. * ...LING, M. zwakke bloed, M.
SCHWACHSINN. m. zwakheid van geest, onnoozelheid,• v.
SCHWUCHUNG, f. verzwakking; verkrachting, ontmaagding,v.
SCHWADE, f. welbespraaktheid, radheid van tong,v."-N,
m. (7) damp, stikdamp, in.; (139) zwad, zwadde, v.;
(44) korte staart eens herten, m. * -GRAB, n. (53)
vlotgras, O. *-GRaTZE, f. zeker onkruid, O.
SCHWADRONE, f. (68) eskadron, o. afdeeling ruiterij,
ruiterschaar, -bende, v. -drom, m. * -NWEISE, adv. bij
eskadrons. va. grootspreken, pogehen.
SCHWAGER, M. zwager, schoonbroeder, behuwdbroeder ;
fig. postiljon, postknecht, m.
SCHWaGERINN, f. schoonzuster, behuwdzuster, V. * ...LICH,
a. et adv. van -, als een zwager. * ...SCHAFT, f. zwagerschap, verzwagering, v.
SCHWaHER, M. schoonvader, behuzedvader, trit
SOHWALBR, f. zwaluw, V. * - NKRATJ'T, n. (53) schelkruid,
o. goudwortel, m.
SCHWALKER, M. 1,.'varen zeeman; zwerver, m. ; fig.
groote hoeveelheid, v.
SCHWALL, M. zwerrn, troep, hoop, m. ; overstrooming,
overvloeijing, v. stroom,
SCHWAXM, M. sports, spongie ; kampernoelje, v. paddestoel, zwam, v. ; (36) sponsachtig uitwas, O. * -ICHT,
a. sponsachtig, woos, gatig. * -IG, a. vol paddestoelen.
* -IGKEIT, f. sponsachtigheid, v.
SCHWAN, M. zwaan, v. "-EN, vimp. VOy. AMEN.
SCHWANENBETT, n. bed van zwanendons, o. *...BOY, m.
fine baai, v. "...FEDER, f. zwanepen, v. "...GESANG,
m. zwanengezang, o. ; fig. zwanenzang, m. * ...SCHNABEL, m. 136) zwanebek, m. "...TAUCHBR, M. pelikaan,
M. * ...zucHT, f. zwanenteelt, v. •
zwaai, m. slingerkig, v.; zwang, gang,
SCHWANG, M.
m.; im re sein, in zwang -, in gebruik ziin. * -BAITM,
M. hoetsbooin, m. * -BETT, n. (126) hangmat, v.
SCHWaNGEL, M. klepel eener klok, m. ; wip, v. zwengel,
m. ; schaar eener weegschaal, v. ; spit - , v. handboom
eener drukpers, M. * -RIEMEN, M. klokketouw, O.
SCHWANGER, a. zwanger, bevrucht ; mit awes - sein, fig.
bets in het schild voeren. * -SCHAFT, f. zwangerschap,
zwangerheid, v.
ScHwdrroBBiv, va. bezwangeren, bevruchten; (90) doortrekken. * ...UNG, f. bevruchting; (90) bezwangering , v.
SCHWANGSEIL, n. danskoord, O.
SCHWANK, rn. klucht, boerterij, poets, pots, v. kwinkslag,
tn. grap, v. "-, a. buigzaam, taai, gedwee ; onbepaald. * -EN, vn. waggelen, zwaaijen, slingeren, zich
heen en weder bewegen ; fig. wankelen, onbestendig
besluiteloos ., zijn ; stainpen, op- en nederheijen (van
*hepen). n. wankeling, slingering, waggeling ; fig.
ongestadigheid, wankelmoedigheid, v.
SCHWiNKEN, va. spoelen, urt ,poelen.
SCHWANEEND, a. et adv. waggelend ; wankelend ; fig.
onge,tadig, wadkelmoedig ; ein -er Ausdruck, eene ondubbelzinnige uitdrukking.
bepaalde
SCHWANKKESSEL, nr. "...FASS, n. spoelvat, O.
SCHWANZ, M. smart, sleep ; (109) staart (eener noot), m. ;
auf den - schlagen, zich onwettiglijk toeelgenen ; eine ■
- machen, zich heimelijk verwijderen.
SCHWaNZELN, vn. kwispelstaarten.
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SCRivaNZELPFENNIG, m. kleine ongeoorloofde winst, v.

VowartzEN, vi. eenen staart maken (aan iets) ; den staart
an een paard opbinden; verzuimen; uit de school weft
blijven; (109) staartnoten makeit; einen
iemand om
den tuin leiden. *-, vn. kwispelen, kwispelstaarten;
draaijen, wentelen.
SCHWANZPERRUCKE, f. staartpruik, V. "...EMMEN, M.
staartriem, tn. * ...SCHRAUBE, f. staartschroef (van een
geweer), v. * ... STERN, m. staartster, komeet, v.
SCHWAPPELN, vn. veel drinken; wankelen, slingeren.
SCHWAREN, m. zweer, etterbuil, v. `-, vn. zweren, etteren, dragen.
SCHWARM, m: zwerm, hoop, m. menigte, v. troep, drom,
m.; geraas, getier, gewoet, o. ; einen - im Kopfe haben,
muizennesten in het hoofd hebben.
SCHWfiRMEN, vn. zwermen; fig. zwieren,woelen, zwerven,
rondloopen; rinkelrooijen; razen, tieren; lichtmissen;
droomen, raaskallen ; dweepen. * ...ER, m. zwermer, voetzoeker ; fig. zwerver, lichtmis ; droomer ; dweeper,geestdrijv&, m. * ...EREI, f. geraas, geweld, o.; lichtmisserij;
buiten ■ po ■ igheid; dweeperij, geestdrijverij, v.
"...ERISCH,
a. et adv,t1weepend, dweepziek.
SCHWrIRMZEIT, f. zwernitijd (der bijen), M.
SCHWARTE, f. zwoord (van spek), o. ; bast van een boom,
m. ; opleet in hoot, v. ; eine alte
een oud bock. "-NMA GEN, m. pens, dikbu ik, m. * -NWURST, f. zwoordworst, v .
SCHWARTIG, a. zwoordig.
ScHw Anz, a. zwart, vuil; pikzwart (van paarden) ; fig.
droevig, donkey; van de zon verbrand; -e Wabche, vuil
linnengoed, o. *-, n. mart, o. zwarte kleur, v. "-llue10, a. zwartoogig. * - BUCKER, tiI. roggebroodbakker, m.
5 -BLAU,
a. blaauwzwart.
* -BLAIG, a. galachtig.
*-BRAUN, a. donkerbruin; tanig. * -DORN, nr. (53)
zwarte doors, wilde pruimboom, m.
SCHWARZE, m. et f. zwarte, in. en v. neger, m. negerin,
v. moor, m. moorin, v. *-, n. het zwart, zwartsel,
o.
SCHVriRZE, f. zwarte, o. zwartheid, v. zwartsel, o. ; fig.
snoodheid, afschuwelijkheid, v.
* - N, va. snarl vail
maken; der Himmel schwfirzt sich, de lucht betrekt.
vn. snokkelen. 11- R, ni. smokkelaar, M.
SCHWARZFfiRBER, m. zwartverwer, in. * ...FLECNIG, a.
zwart gespikkeld ; donkergrijs (van paarden).
* ...GAR,
a. (58) bruin - , zwart bereid. * ...GELB, a. olijfkleurig.
* ...GE AU, a. donkergrijs.
* ...KOPFIG, a. zwartharig.
m. (53) korianderzaad, o. zwarte komijn,
V. * ...KIINSTLER, m. zwarte kunstenaar, heksenmeester,
m. * ...KUPFER, n. zwart koper, 0.
SCHW5RZLICH, a. zwartachtig, zwartbruin.
SCHWARZROCK, M. fig. zwartrok, geestelijke, pastoor,
M.
* ...ROTH, a. donkcrrood. * ...SCHECKE, f. bruin gespikkeld paard, o. * ...SC HIMM EL, m. donkergrijze schimmel, tn.
* ...STREIFIG, a. zwart gestreept.
n. (44) zwart
wild, o.
f. (53) adderkruid, speerkruid,
o.
SCHWATZEN, vn. et a. praten, snappen, klappen, kakelen.
SCHWITZER, m. * -INN, f. snapper, prater, kakelaar,
m.
snapster, babbelaarster, v.
* - EI, f. snapperij, v. ,gesnap, geklap, 0. praatzucht, v.
SCHWATZH AFT, a. et adv. praatachtig, snapachtig.
KEIT, f. praatzucht, snapachtigheid,
v.
SCHWEBE, f. besluiteloos4eid. v.;
in der - sein. in der hangen, zweven, hangen ; fig. in onzekerlieid -, in twijfel zijn. * - N, vn. zweven; hangen; dobberen; besluiteloos zijn; es schwebt mir auf der Zunge, het ligt mij
op de tong ; in Gefahr -, in gevaar zijn. ' - ND, a. zwevend, hangend, uxiftlend, weinig overhellend.
SCHWEFEL,
zwavelsv.*-ARTIG,a. zwarelachtig."-DAmPF,
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m. zwavetdamp, m. 0 -DIINST, m. zwavelaehtige ultwaseming, v. * - FADEN, m. zwaveldraad, tn. * -035814, m.
geestvanzwavel, m. * -GELE, a. zwavelkleurig, bleekgeel,
* -GESAUERT, *-SAUER, a. (90) zwavelzuur. * -116I2zwavelpselterij,
* -KAMMER, f.
zwavelkast, -kanzer, v. *--N, va. zwavelen ; (een vat)
luchten. * -SALZ, n. (90) zwavelzout, o. *-8517HE,f. (90)
zwavelzuur, 0. *-WURZ, 1. (53) varkensvenket, v.
SCHWEIEN, vn. zweijen, spannen; (126) zwaaijen.
SCHWEIF, m. staart, sleep, tn. * -EN, va. ronden, rond
vu. sleuitsnijden, afronden, uithollen, uitgroeven.
pen (van een kleed) ; herum -, rondzwerven. * - RIEMEN,
f. rondo zaag, v.
M.., (86) slaartriem, m.
* -TRiGER, m. sleepdrager, slippendrager, M. 'lc -11Na,
f. uitsnijding, uitholling ; bolheid, v.
SCHWEIGE, f. kudde ; menigte; pachthoeve, v.
SCHWEIGEN, vn. zwijgen. *-, va. doen zwijgen, stillen,
doen bedaren. *-, n. stilzwijgen, o. stilzwijgendheid,
V►
* - IG, a.
SCHW EIMEL, m. zwijmel, tn. duizeligheid, v.
zwijmelig, duizelig. * ...EN, vn. duizelig worden.
SCHWEIN, n. zwijn, varken, O. * - BESCHAUER, * - SCHAUER, m. varkensschouwer, m.
SCHWEINEFETT, n. varkensvet, o. * ...FLEISCH, n. varkensvleesch, o. * ...MARK.T, tn. varkensmarkt, v. "...REI,
f. ztvijnerij, onreinheid, vuiligheid, onkuischheid4eitheid,
v. * ...SCHMEER, n. reuzel, o.
SCHwEINFErsTE, f, tijd waarin de wilde zwijnen vet
zijn, m. * ...HaNDLER, m. koopman in varkens, ca.
*.. HIRT, tn. varkensdrijver, •-hoeder,
*... IG EL, m.
ijzervarken, o.; fig.vuilaars,morsig mensch, in. "
a. et adv. morsig, vuil, slordig. * ...KOBEN, m. varkenskot, O. * .I.LEDER, n. veIrkensvel, -leder. o. * ...MAST, f.
eikeloogst, ru. * ...scuLacHTEE, m. varkensslager, m.
* ...SCHNEIDER: m. varkenssnijder, m.
v. * ...KEULE,
SCHWEINSJ A GD, f. jagt op wilde zwijnen,
f. varkensbout, m. * ...KOFF, tn. varkenskop, m. zwijnshoofd, o. * ...POCKS, f. melaatschheid, v. " ..STALL, m.
varkensstal,
f. slijkerige plaats in eon.
wood (wear Wilde zwijnen zich ophouden), v.
SCHWEISS, ni. zweet ; blued (van wild),
o. * - BAD, n.
zweetbad, 0. * - EN, vn. leginnen to sznelten, vloeijen,
loopen; (4t1) bloeden.
va. ijzer gloeijetul smeden,
solderen. * - FIEBER, n. zweetkoorts, V. ,- FUCHS, in.
zweetvos, in. ros paard, o. * - IG, a. zweelig, beztveet ;
(44) bloedig. * - LOCH, n. (74) zweetgat, o. "-mITTEL,
n. zu,Telmiddel, o. cc - TREIBEND, a. zweetdrijvend.
* - TROPFEN, m. zweetdroppel, in.
* - TUCH, n. zweetdock, tn.; lijkkleed, O. k - WURST, f. bloedbeuling, v.
SCHWEITZEREI, f. koestal, in. melkerij, V.
SCHWEITZERBART, m. knevel, as. * ...HOSEN, p1. (53)
nachtsoltaclaw, v. * ...KRANKHEIT, f. heimwee, O. '...PAPIER, n. velijn papier, O.
SCHWELEN, vs. et n. smetslen.
SCHWELGEN, vs. zwelgen, brassen, lichtmissen, een ongebonden Iowa leiden. zwelger, bras,ser, lichtmis, rn. "...EREI, f. zwelgerij, bra,serij,
v. "...ERISCH, a. gulzig, vratig, slokachtig.
ScHwELLE, f. dorpel, dremp,1; (13) dwars-, moerbalk,
bovenkap, v. borendrempel, us. ; an der - des Grabes,
aan den rand des grafs.
N, vn, zwellen, opzwellen;
rijzen, opkonzen (van water); (361 tot blares trek/ten;
opbtaren. "-, va. doen zwellen,
n. opzwelling, opblazing, v. gezwel, O.
SCHWEMME, f. zwemwater, wed,
o. '-N, vs. doen zwenzmen, in het wed brengert, spoelen, be,proeijen.
CHEN, n. zwavelstok, in. * -RaTT,E, f.
v. "-ICHT, *-IG, a. et adv. zwavelig.

SCH.
SCHWENDEN,
SCHWENKEN,

va. voy.

ABBCHWENDEN.

va. zwaaijen, doen wapperen; spoelen (glaZen).
vrf. ronddraaijen ; (68) zwenken. "...ER, m.
Slinger,
"...LYNG, f. het zwaaijen; draaijing; wappering; (68) zwenking, V.
SCHwER, a. zwaar, zwaarwigtig
g. lastig, moeijelijk ;
ongemakkelijk; groat, ontzaggenN. *-, adv. zwaar ; bezwaarlijk, moeijelijk; ein -es Gehtir baben, hardhoorig
zijn; einem das Herz - machen, iemand ongerust maken. "-B, f. zwaarte, v. gewigt, wigt, zwaarwigtigheid ;
zwaartekracht; fig. moeijelijkheid, v. bezwaar, o. "-ERDE, f. (90) zware aarde, v. *-FALLIG, a. et adv.
zwaarwigtig, zwaar, log. * -FULLIGNEIT, f. zwuarheid,
logheid, loomheid, v. "-HERZIG, a. zwaarmoedig.
* -KRAFT, f. zwaurtekrocht, v.
"-LEIB1G, a. zwaarlij•
vig, dik. *-LicH, adv. bemaarlijk, met moeite. *-MAUL,
m. mismoedigee ontevredene, in. "-MUTH, * -MuTHIGKEIT, f. zwaarmoedigheid, neers-kgtigheid, v. *-muTHIG ,
a. et adv. zwaarmoedig, neerslagtig, somber, melatikoliek, droefgeestig. "-PUNKT, nl. zwaartepunt, O.
SCHWERT, n. zwaard, o.; (126) zwaard aan kleine schepen, o. "-BOHNB, f. snijboon, v. * - FEGER, p1. zwaurdveger, m. "-FISCH, In. zwaardvisch, tn. *-FORAtIG, a.
zwaardvormig. "-LEHEN, m. mannelijk leen, o. * - MAGEN,
tn. pl. agnaten, bloedverwanten van vaderszijde in de
opgaande linie, tn. inv. "-mural!, Co. slag met een
zwaurd, in. "-TRUGER, m. zwaarddrager, tn.
SCHwERTEL, m. (53) lischbloem, zwaardlelie, v.
SCHwESTER, f. zuster, v.
n. zusterskind,o. neef,
m. nicht, v. "-LicH, a. et adv. zusterlijk. * -SCH AFT,
f. zusterschap, v. *-sour, tu. zusterszoon, neef, ni.
4 -TOCHTER, L zusters dochter, nicht,
V. * -ZUNFT,
*-NetiNFT, f. (19) de zanggodinnen, v. my.
SCHwIliBOGEN, m, (13) verwelfde boog. m. gewelf, O.
SCHWIEGER, "-MUTTER: f. schoonmoeder, behowdmveder,
v. * - 1, LTERN, pl. schoonouders, mv. "-KINDER, n, pi.
aangehuivde kinderen, o. my. "-SOHN, al. schoonzoon,
behutodzoon, ID. * - TOCHTER, f. schoondoch'er, behuwddochter, v. "-VATER, In. schoonvader, behuwdvader, m.
SCHWIELE, f. eelt, o. ; eeltachtigheid, v. * ...IG, a. eeltig,
vereett, verhard, knobbelig.
SCHWIEMSCHLAG, m.
- liegen, (126) den wind voor
in krijg, n.
ScHwiEEIG, a. .et adv. moeijelijk, lastig, bezwaarlijk vet.drietig, ontevreden. "-KEIT, f. zwariyheid, moeijelijkheld, v. bezwaar, o. hindernis, v.
SCHWIGTEN, va. (126) zwigten (het want).
* ...LEINEN,
* ...LINGS. pl. (126) scheerlijnen, v. mv.
SCHwIMISIBLASE, f. zwemblaai (der visschen), v.
SCHWIMMEN, vn. zwemmen, drijven; iin Blute -, in zijn
bloed wentel n; in 1 hrtinen -, in tranen smelten.
SCHwIMAIER, m. zwemmer, m.
SaftwiAutFuss, In. zwemvoet, m. "...GURTEL, m. dobber.
biesbondel (om op le leeren zwemmen), L
velletje tusschen de klaauwen der zwemvogelen,
o.
* ...KLEID, n. zwemkleed, o. scaphander, tn.
"...KUNST, f. zwemkunst, v. "...PL A TZ, m. "...SCHULE,
f. zwempluats, -school, v. *...VOGEL, m. z emOge/ m
SCHWIN, in. damp, tn. "-D, a. schielijk ; ernstig, gevaarhagchelijk.
SCHwINDE, SCHWINDFLECHTE, E vurigheid op de huid, v.
SCHwINDEL, tn. duizeligheid, zwijmeling, v. zwijm,
m.
bedwelmdheid, draaijing in het hoofd, v.; (112) kolder,
m villmt,f. "-E'EN, pl. onbezonnenheid, onbesuisdheid, v.
"-GEIST, SCHWINDLER,M. fig. zwijmelgeest, In. *-HABBR, "-LOLCH, m. onkruid, o. "-IG, a. duizelig, bedwelmd,
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wervelziek.
m. *-RORNBR,n.p1. korianderzaad, o.
vn. duizelig zijn.
SCHWINDBN, vn. verdwijnen, verkwijnen, sterven, uitteren,
verdroogen, verminderen, afnemen (in krachten); etwas
- lassen, van iets ufzien, iets laten varen, loslatea,
verlaten ; ein geschwundenes Schiff, een uttgedroogd schip.
' SCHWINDFALL, tn.vallende ziekte, v. "...GRUBB, f, zinkput, tn. riool, o. * ...SUCHT, f. tering, uittering, v.
"...SiiCHTIG, a. et adv. teringachtig.
SCHWINGE, f. hennep-, vlasbraak; wan, korenwan,
v.; vleugel,
vn. it a. zwaaijen, slingeren;
schoininelen; wannen; (vlas) braken. SIGH
vrf.
zwaaijen, schommelen; trillen, slingeren ; springen op,
opstijgen, zich verhe/fen ; sich auf den Thron
op den Croon verhe/fen.
SCHwINGMESSER, n. dolk, pook, tn. * ...StOCK, in. h. itnep-, vlaabraak, v. *...uNG, f. stingering, trilling, v.
SCHwIBREN, vs. snorren, een scherp geluid make,
kwinkeleren, kwelen.
4. •
SonwiTzE, f. (58) zweetstoNf, v. * -if, vn. et a. zwecten,
uitwasemen; doen zweeten ; druipen (van liars).
SCHWITZKASTEN, rn. badstoof, zweetbank, v. "...PULVER.
n. zweeipueder, o. * ...STUBE, f. zweetplaats, badstoof, v.
SCIIWiSDEFASS, n. (58) vat vol gebluschte kulk, o.
SCHWOREN, va. et n. zweren, eenen eed doen, - afleggen.
SCHwiiL, a. zoel, benaauwd warm ; es wird
ik word
zeer beungst. * -E, f. zoel weder, 0. benaauwde warmte, v.
SCHWULST, m. gezwel, o. zwelling ; fig. winderigheil.
opgebluzenheid, hoogdravendheid, v. bombast, tn.
SCHWALSTIG, a. opgeblazen, overdreven, hoogdravend.
ScliwuNG, in. zwaai, draai, keer, airier, zwenk, tn. ; fig.
vlugt, v. "-FEDER, f. slagvee'r, v. A-GEwicHT, n. Slinger (run een uurwerk), tn. "-KRAFT, f. middelptintvlierlende krucht, v. "-RAD, n. balans, v. * -RIEMEN,
rn. hangriem dan eene koets, rn. •
ScnwuR, m. ecd, vloek, m. * -BRUCHIG, a. meineedig.
ScLA vE, w, voy. SKLAVE.
SCONTRIREN, va. (34) ve•effenen, reskontreren.
SCONTRO,m. (34) vere/fening, verrekening, v. reskontro, a
SCORBUT, m. scheutquik, v. blaauwschuit, o.
SCORPION, tn. schorpioen
SCRIBENT, In. schrifver, schriftstelkr, m. *. 40ELER, tn.
krabbelaar, kladder, broodschrijver,
in.
SCRIPTUREN, f. pl. schrijvIrijen, v. mv. papieren, o.
.
SCRUPEL, m. et n. scrape! (gewigt), n.; fig. angstvalligheid, gewetenszaak, v.
SEBENBAUX, M. voy. SHBENBAU31.
SECH, a. (1. - 6) kouter, ploegijzer, o.
SECHS, a. SECHSE, f. zes, f. "-BIATTERIG, a. zesbladig. * -DOPPELT, a. et adv. zesdubbel. *-EcK, m.
zeshoek, m. "-ECKIG, a. zeshoekig. * -ER, tn. zeslal;
sink van zes kreutzer,o. * -ERLEI, a. zaderlei. * -FACII
a. zesvoudig. *-Fassio, a. zesvoetig. zesjarig. "-MAL, adv. zesmaal. "-MALIG, a. zesmaal herhaald. * -310NATIG, a. zes maanden durende. "-MONATLICH,a.zesmaandelijksch, hal/jurig. '-SAITIG,a. zessnari g.
* -sCIViUFLER, m. zesjurig schaap, O. *-SEITIG, a. zeszijdig. kubiek. "-SPfiNNIG, a. met zes paarden bespannen. * -STtiNDIG, a. zes oven durende. * -SYLBIG, a.
zes lettergrepig. "-TaGIG, a. van zes dagen. * -TaGLICH.
I. om de zes dagen ; zesdaa,gsch.
SECHSTE, a. de -, het zesde. "-HALE, a. zesdehalf.
n. zesde deel, zesde part, o.
SECHSTENS, adv. ten zesde, in de zesde plaats.
SECHSTHEILIG,a. in zessenverdeeld.
zeshoekig.'...wocHEN,f.pl. kraam,v .; fig. verbrande voeten,rn.mv
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SEEL.

SEE.

f. ze,entijl, v. *...milveN,.f. zeemeeuw, v .

* ...WdOHENTLICH, a. om de Siren. *...ROCHIG, a.

zes weken durende. *...woONN
v. *...zEIL/G, a. zesregelig.

N, f. kraamvrovw,

SECHZEHN, (SECHSZEHN), a. zestien. "-TE, a. zestiende.
* -TENS, adv. ten zestiende. * -THEIL, n. zestiende, o.;
(109) zestiende foot, V.
SECHZIG, a. zestig. "-ER, M. zestigjarige, m. *-ER, m.
zestig (in het piketspel), o. * -JaHEIG, a. zestigjarig.
*- sTE, a. zestigste.
SECIREN, va. (74) ontleden, sectie houden.
SECKEL, m. bears, v. zakje, o. ; (77) sikkel (gewigt), m.;
fig. openbare schatkist, v.
"-MEISTER, nt. penning-

meester, schatmeester, m.
SECRET, n. sekreet, geheim gemak, O.
SECRETUR,
ij ' secretaris, geheimschrijver; scriba, m.V.
* ...TARIAT, m. sekretariaat ; kantoor, o. sekretarie,
SECT, m. sek (kanariewijn), m.
SECTE, f. sekte, partij, v. aanhang, m.
SECTION, f. ontleding,v.
m. ijveraar, dweeper,m.
SECULAR, a. wereldlijk.
SECULUM, n. eeuw, v.
SECUNDANER, M. scholier der tweede klasse, m. * ...DE,
f. sekonde, v. * ...DIREN, va. of n. to hulp komen, bij-

staan; als getuige dienen (in een tweegevecht); (109)
akkompagneren.
SEDEZ, *-FORMAT, n. formaat in zestien, o.
. SEE, f. see, v. oceaan, m. *-, m. meer, o. waterplas, m.
* -BUR, m. zeebeer, m. * -CADETT, m. kadet der marine,

vlaggejonker, m. k -DIENST, M. zeedienst, v. * -EINHORN,
m. walrus, m: *-ELATE, f. meereend, v. * -FAHRER, m.
zeevaarder, zeeman, tn. "-FAHRT, f. zeevaart, scheepvaart, v. *-FISCH, M. zeevisch, M. * -FISCHEREI, f.
vischvangst ter zee,v. * -GEFECHT, n. * -SCHLACHT, f.
* -TREFFEN, n. zeegevecht, o. zeeslag, nt. *-GEHIcHT,
n. geregtshof der.admiraliteit,
0. "teERUCH, * -GESCHMACK, m. reuk
smaak van zeewater, rn. "-HAFEN, M. zeehaven, v. "-HANDEL, M. zeehandel,
"-HELD, M. zeeheld, m. * -HUND, M. zeehond, rob, tn.
"-JUNGFER, f. meermin, v.
* -KALB, n. zeekalf, o.
* -KARTE, f. zeekaart, v.
* -KR ANK, a. zeeziek.
* -KRANKHEIT, f. zeeziekte, v.
"-KREBS, m. zeekrab,
V. zeekueft, m. * -KRIEG, ill. oorlog ter zee. tn. *-Ktrir,
f. zeeko , v. *•KuNDE, f. zeevaartkande, v.
* -KUSTE,
f. zeekust, v. strand, 0.
SEELE, f. ziel, v.; tig. hart. gemoed, geweten,
o. geest,
ziel (inivoner eener stad), v. ; aller - n Fest, Allerzielen-feest, o.; keine - , niemand.
* ...ANGST, f. zieSEELENAMT, n. zielmis, lijkdzezzst, v.
lenangst, m. ontroering ongerustheid-, knelling der
ziel, v. * ...FREUND, ut. boeZemyriend, in.
f. grootheid van ziel, v. * ...HIRT, In. fig•. zielverzo•ger, m. f. pl. krachten der ziel, v. mv
zielsvermoyens, o. My. "...LEHRE, v. zielkunde, psychologie, v. *...Los, a. et adv. zielloos, zonder ziel, onbezield. "...MESSE, f. ielmis, v. * ...NAHRUNG, f. voedsel voor den geest. o.
f. rust der ziel, v. zielsvrede, m. * ..,VERKiluFER, tn. zielverkooper, ronselaar,
m. A NDERUNG, f. zielsverhuizing, v. '...wEIDE, f.
voedsel voor den geest, o. * ...WONNE, f. wellust des gemoeds, m. genoegen der ziel, o.
SEELEUCHTE, * ...LATERNE, f. sche,mlantaarn, marbank, v. * ...LETJTE, m. pl. zeeli,,den,,eevarenden, fT, niN
SEELSORGE, f. zorg voor de ziel, v. * ...SORGER, m. zielverzorger, biechtvader, kerkleeraar,
tn.
SEELUFT, f. z,eelacht, v. "...MACHT, 1. zeemagt, marine;
zeemogendheid, v. '...M ANN, tn. zeeman, varensgezel,

n.
* ...MINISTER, m. minister van marine, m.
-vier, O. * ...MUSCHEL, f4. schelpvisch,
zeegras,
m. zeemossel, v. "...OFFICIER, m. zee-officier, m.
"...PFERD, n. zee* ...PASS, m. zee-, vrachtbrief, m.
f. zeegewas, O. "...RATJB, tn.
paard, 0.
zeeroover, kaper, zeeschuizeeroof, m.
tner, m. * ...RaUBEREI, f. zeerooverij, zeeschuimerij,
kaperij, v. ;
treiben, zeerooverij plegen, de zee schuimen. "...REISE, f. zeereis, v. * ... RiiSTUNG, f. uitrustiny eener vloot, v. * ... SALZ, n. zeezout, O. * ...SCHADEN,
In. avarij, zeeschade,v.* ...sciratmER, m. zeeschuimer,m.
* ...SCHIFF, II. deschip,o. * ... SCHILDKR8TE, f, zeeschildpad , v. * ... SCHILF, n. zeegras, O. * ...SCHLACHT, f. zeeslag ,
M. * ...SOLDAT, m. zeesoldaat,marinier, m. * ... SPIEGEL, m.
n. ; waterspie•
graadboek (wegwijzer voor zeevarenden),
gel, M. * ... STAAT, m. zeestaat, m..Zeemogendheid,
* ...STADT, f. zeestad, v. *...STRAND, n. zeeotrand, O.
:...STRICH, nl. zeestreek, v. * ... STUCK, n. (92) zeestuk,
zeegezigt,o., * ... STURM, tn. storm op zee, m. k ...THIER,
n. zeedier, Q. * ... TONNE, f. ton,boei,v. * ... UNGEHEUER,
M. zeegedrogt, O. "...VERSICHERUNG, f. verzekering tegen zeegevaar, v. * ... WARTE, f. zeetoren, m.
adv. zeewaarts. * ... WASSER, n. zeewater, water van de
zee, 0. "...WESEN, n. zeewezen, O. * ...WIND, M. zeewind,
m. * ...ZUG, m. zeetoyt, m. expeditie ter zee, v.
SEGEL , n. zeil, o. *-FABRIK, * -MANTIFACTUR, f. zeilmakerij, v. * - FERTIG, a. zeilvaardig, zeilret.
f. loglijn, v. "-MACHER, m. zeilmaker, m.
zeilen bijSEGELN, vn. zeilen, varen; geschwind
omzeilen ;
zetten, met voile zeilen .varen ; heroin
duel die Loft -, fig. de lucht doorklieven.
tn. ra, v. k.AAu, n.
SEG ELSTANG, f. steng, v. spriet,
kabeltouw, O. n. Aeildoek, o. n. •
zeilwerk, o. zeiluadje, v. de zeilen.
SEGEN, m. zegen, • m.; teeken des kruizes, o. ; fig. nakomelingschap, v. * - BAUM, m. zevenboonz, m. *- SUCH, n.
gebedenboek, o. *-REICH, a. zegenrijk, voorspoedig.
* -SPRECHER, nl. toovenaar, tn. *-(s)wuNscH, ill. zegenwensch, tn.
sehippertje (sehelpdier),o.
SEGLER, m. zeiler (schip),
SEGNEN, va . zegenen; het teeken des kruizes maken;
bezzeeren, betooveren. * ...HUNG, f. het zegenen, o.; zegen, m. zegening, v.
SORE, f. gewigt, oog ; kristallijnen yacht in het 'oog,
* - MARL, n. voorwerp
O. * -KUNDE, f. ge.z,igtkunde, v.
(dat) in het gezigt (is), o. * - NERVE, I. gezigtszennw, v.
SEHEN, va. et a. zien, kijken ; benzerken, in het gezigt
iets bekrijgen, ontdekken ; beproeven ; au,`' etwas
kijken ; - laisen, doers zien, vertoonen. *-, vn. uftzien;
ziin ; gelififen. den schijn hebben, h,t uitzigt hebben;
auf die Strasse - , op de straut ultkoznen (van een .venster. *-, n. he! zien, gezigt, beeld, o. verschijning, v.
` - Ti, a. ziende.
- SWERTH, ' - swiiRDIG, a. bozienswaardig. ' - SwiiRDIGKEIT, f. bezien•waardige .zaak, v.
SEHEPUNKT, ttl. gezigt , punf, 0. * ...ROHR, a.verrekijker, us.

SEHER, nl. (771 '.:;eiter, protect, in.
sEIiKIf AFT, f. r;ezifit..,vevi,tH7en, rcrmoyen tart
SEHNE, I. zenuw, pees , (micenboo3),

vrf. reikhalzen, haken, snakken.

zennung, pezig,mergachtig,
wen,
pezen.

to zien, 0.

(sicll),
'...NrcHT,lt. et adv.
* ...NIG, a. vol zeni,

hartstogtelijk,
SEHNLICH, a. , , t adv.
"...SUCHT, f. begee•te, v. lust,trek,m. * ..9fiC11 TIG, '...SUCITTSVOLL, a. it adv verlang end, begeerig,
reikhatzend.

SEI.
Slum, adv. zeer, aterk, veel,. ongemeen, buitengewoon ;
wie-, hoe zeer, hoeveel.
SEICHE, f. pis, v. water, o. *-N, vn. pissen,. wateren.
SEICHT, a. et adv. laag, ondiep ; fig. droog, wager ,% oppervlakkig. * - HEIT, *-IGICEIT, f. laagheid, ondiepte ;
fig. droogheid, schraalheid, oppervlakkighfid, v. *-LING,

SEL.
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zijn met ons vieren. *-, n. wezen, %estaan, o. * - , * - E,
pron. zijn, .zijne. *-BusErrs, adv. zijnerzijds,
zijnentwege, van zijnen kant.

* ...WILLEN (UK), adv. om
zijnentwil, zijnentwege, inn den wille van hem.
SEINIGE, SEINE, •pr. de -, het zijne; die -n, de zijnen, /
zijn huisgezin.
m. halfgeleerde, waanwijze, m.
SEISING, f. (126) seizing, v.
SEINE, f. zijde, v.
*- HER, adv.
SEIT,
prep. et adv. sedert, sinds.
SEIDEL, n. pint, kan,v."-BAST, m. (53) vijfvingerkruid, o.
sedert, sedert dien bjd
SEIDEN, a. zijden, van zijde. * - ARBEIT, f. werk van
SEITE, f. zijde, v. kant ; fig. zin, m.; oogpunt, o. ; bladzijde, 0. " - ARBEITER, tn. arbeider in zijde, zijdewerzijde, pagina; (13) zijde, v. vlak, o.; auf jemands ker, in. '-ARTIG,
a. 110, /ljn -, zoo zacht als
treten, iemands partij kiezen , bei -, auf die - setzen, ter
zijde. * - BAST, in. soort,
bombazijn, o. *-BAU,
zijde zetten ; von -n des lionigs, van wege el.'n koning.
in. * -ZUCHT, f. zijdeteelt; . "- MEER, m. zijdeverSEITENABRISS, nI. * ... ANSICHT, f. teekening van ter zijde,
wer, m. *-GEildusE, n. tonnelje -, popje van een zijv. profit, o.
f. zijlaan, v. * _. AST, m. zijtak,
worm, o. "-HANDEL, m. handel in zijden stollen, m.
* ...BLICK, in. zijdelingsche bilk, III• "...BRETT, n.
* -1111NDLER, m. koopman in zijde, - in zijden stollen,
zijplank ; (126) houten bedding, v. "...ERBE, tn. erfgem. "-NAN uPACTUR , f. zijden manufaktuur, v. * -RETCH,
naam in de zijlinie, v. * ... ERBSCHAFT, f. nalatenschap
a. zijdeachtig. * - ROLLE, 'I'. *-ROLLCHF.N, n. zijdewein de zijlinie, v. * ... FLACHE, f. oppervlaile eener zijde,
versspeel, v. * -SCHWANz, tn. boheemsche zijden staart,
zijde An een gOouw,
v. * ...GEBUUDE, a. vleugel
pestvottiel. in. * -SPINNER, m. *- SPINNERINN, f. zijdem. zijdelingv. * ...GEWEHR, n. zijdgeweer, o.
spinner, In. -spinster, v. * - SPINNEREI, f. zijdespinnef. leaning
ache houw, m.; fig. lastering, v.
rij, v. * -STICKER, M. zijdestikker, borduurwerder
...
LINIE,
f. zij*
(van
eenen
stoel,
van
eenen
trap),
v.
in zijde, in. -INN, f. borduurster
in zijde, v.
linie, v. * ... MAUER, f. zijmuur; vleugel (eener sluis),
"-wAARE, I. zijden stolen, v. my. * - WATTE, f. zijden
*
...
SCHRITT,
*
...SCHMERZ,
in
de
zijde,
v.
In. pijn
waste, v. * - WEBER, * -WIRKER, m. zijdewever, m.
tn. zijdelinsche slap, in. "...SEGEL, n. (126) boelijn, v.
"-wURM, III. * -RAUPE, f. zijdeworm, m. "-ZEuG, n.
* ...SPRUNG, m. zijsprong, m. * ... STECHEN, a. seeking
zijden stor v. * - zUCHT, f. zijdeteelt, v. * - ZWIDNER,
in de zijde, pleuris, v. "...STUCK, a. zijstuk; ribben•
zri. zijdewinder, m.
stuk (van een os), a. ; tig. weerga, v. tegensfuk, pendant,
SEIFE, f. zeep, v. *-N, va. inzeepen ; (metalen) wasschen.
o. * ...THOR, f. z,ijdeur, v. * ... VERWANDTER, ni. bloedSEIFENAPFEL, m. zeepbal, m. * ... ARTIG, a. zeepachtig.
• verwctnt in de zijlinie, ni. * ... VERWANDTSCHAFT, f.
"...BAD, n. bad van zeepwater; zeepsop om zijde te wasbloedverwantschap in de zijlinie, v. '...WAND, f. zijde,
*...BRUHE, f.
schen, o. *...BLASE, f. zeepblaas, v.
f. pl. zijstukken,
v. ; (108) tooneelstherm,
zeepsop, zeepwater, 0. "...ERDE, f. zeepachtigeaarde, v.;
o. wangen, v. klampen, m. mv. * ... WEG, rn. zijweg, m.
mergel, m. * ... KuGEL, f. :,cepbul, savonnelbal, III.
*
...wENDUNG,
f.
wending
ter
zijde,
afwijking,
zijpad,
o.
"...LAuGE, f. zeepsop, a. * ... SIEDER, m. zeepzieder, m.
V. "...WIND, In. zijwind; (126) halve wind, m. *...zAHL,
'...SIEDEREI, f. zeepziederij, v. "...SPIRITUS, '...GEIST,
f. cijfer eener bladzijde, o. *...ZEIGER, * ...WEISER,
tn. geest -, spiritus van zeep, in. * ... N9A.SSER, n. zeepm. bladwijzer, in. * ...ZINIMER, n. n2venvertrek, o.
sop, zeepwater, O. * ...WURZ, f. zeepwortel, v. * ... ZUPFCHEN,
SELADONGRiiN, a. zeegroen.
' a. (22) steekpil, zetpzl, v.
SELBER,
adv. zelf ; voy. SELBST.
* ...BIGE,
SEIFIG, a. zeepig, met zeep besmeerd; zeepachtig.
* ...BIGES, pr. de-, hetzelve; de-, hetzelfde.
SEIFNER, m. metaal-, ertswasscher, m•
hij zelf. * - ACHTUNG, f.
SELBST, adv. zelf, ik
gij
SEIFSTEIN, m. walk-, volaarde, v..
witting vows zich zelven, v. '- BEFLECKUNG, f. zelfbeSEMEN, va. voy. SEIDEN.
vlekking, onanie, v. '-BELIEIIIG, a. et adv. naar eigen
SEWER, in. zandlooper, m. uurwerk, o. *-, a. loodregt.
zin, naar belieren. "-BETRUG, uI. "-THUSCHUNG, f.
* -ABTREIBER, tn. zuiveraar, m. * -- GANG, m. loodregte
zelfbedrog, a. zelfbegoocheling, v. * -BEwUNDERUNG, f.
mijnader, v. * - HIITTE, L plants waar de metalen yebewondering van zich zelven, v. '-BEwuSST, a. 1,?; jzich
zuiverd worden, loutembut, v. *-N, va. (metalen) scheizelven bewust, innerlijk overtuigd. "-BEWUSSTSEIN, n.
den, zu.iveren. * -TIEFE, f. (67) loodregte diepte, v.
zellbewustzijn, o. * -,EIG EN, a. et ad v zijn eigen. *-ENTSEIHE, f. (SEIHEE, m.) teems, zeef, v. doorslaq, vergietSAGUNG, f. zelfverloochening, vrijwillige verzaking, v.
test, kleinsdoek, m. "-N, va. zijgen, doorztjgen, klen"-ERHALTuNG, f. zelfbehoud, 0. *-ERKENNTNISS, f.
Zen,' hleinzen, doorslaan.
f. zelfvernedering,
SEIIISACK, nl. zijyzak, m. * ... TRICHTER, m. treclzter, In. • zelfkennis, v. k-ERNIEDRIGUNG,
vrijwillige
vernedering, v. "-GEFtiLLIG, a. in zich zelzijgdoek.
m.
4.TUCH,
II.
*
ven behaeen hebbende. * -GEFULLIGKEIT, f. zelfbehagen,
SOIL, n. loon, o. koord, lijn, v.; (126) kabeltouw, o.; an
0. * -GEFUHL, n. zelfgevoel. gevoel van eigenwaarde, o.
einem -e ziehen, fig. Oen lijntje trekken.
*-GENUGSAM, a. laatdunkend, verwaand. * -GENUGSEILER, m. touwslager, lijndraaijeron. "-BAHN, f. touwSAMKEIT, f. laatclunkendheid, v. eigenwaan, m. * -GEslagerij, lijnbaen, v. * - GARN, n. schiemansyaren, o.
SPRUCH, n. alleenspraak, v. * -MASS, m. zelfhaat, m.
* -RAD, a. touwslagerswiel, o. ,,
"-HERRSCHBR, m. * -HERRScHERINN, f. alleenheerSEILRING, m. (126) groote ankerring, tn. "...TrINZER, tn.
eigene hulp,
, cher, in. alleenheetscheres, V. "-HilLrE,f.
koorddanser, in. *...STANGE, f. halanceerstok de•
v. "-HOLFIG, a. baatzuchtig, zelfzuchttg. -KEIT, f.
koorddansers, in. "...wERK, n. touwwerk (ook 126), o.
eLgenbelang, o. bautzucht, v. * -KLUG, a. eigenwijs, verSEM, tn. s/ijrn, 0. '-E, f. koordje, touwije, o. "-EN, va.
waand.*-LAUT.*-LAUTER, tn. (98) klinker, nI. klsnkzuiveren, pijnen (honig). *-HONIG, m. honigzeem, o.
letter, v. * -LIEBE, f. eigenliefde, zelfliefde, V. "-LOB,
•* -ICHT, * -IG, a. slijmig, slijmerig, slijmachtig.
roem, in. * -31ORD, * --NORDRA, m. zelf.
L. eigen lof,
SKIN, SEVN, vaux. zijn, wezen: es sind unser vier, wij
SEINETHALBBN, * ...WEGEN,
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SEN.

SIC.

SRNNE, f. weidegrond, m. *-, "-HIRT, SENNBR, M. koemoord; zelfmoordtnaar, m. *-PROFUNG, i zelfbeproem.
herder (in Zwiteerland), vetweider ; veefokker,
O. * -RACHE, L
ving, v. onderzoek van ,ziels zelven,
SBNSAL, m. makelaar, beunhaas, in.
eigene wraak, V. * -RURM, m. ijdele roem, eigen roem,
SBNS*, f. ;eissen, v. * -NMANN, tn. maaijer ; fig. de
In. * -STaNDIG, a. zelfstanclig, onafhankelijk. * -STfiNDdogd, rn. * -SCHMIED, m. zeismuker, m.
'ORBIT, f. zelfstandigheid; fig. onafhankelijkheid, v.
O.
SENTBNZ, f. vgnis, oordeel, o. spreuk, v.
*-SUCHT, f. zelfzucht, v. eigenbelaw, zelfbelang,
* -ITaT, f.
SiNTIMENTAL, a. teergevoelig, sentimenteel.
*-SOCHTIG, a. zellzuchtig, eigenhelangzuchtig. * -SiiCHtedrgevoeligheid, sentimentaliteit, v. overdreven gevoel, o.
TIGE, m. egast, eigenbelangzoeker, m. * -THfiTIG, a.
SEPTEMBER, M. September, in. Berfstrnaand, v. * ...BRIet adv. vrijwillig, ongedwongen, uit eigene beweging.
* -fiBERWINDUNG, f. zelfbeheersching, v. *-VERACHTSIREN, vn. (26) zonder verhoor ombrengen, septembriseren.
UNG, f. verachting van zich zelven, v. * -VERLUUGNUNG,
SEQUENZ, f. (46) reeks ,kn van eene kleur, v.
f. zelfverloochening. v. "-VERTHEIDIGUNG, t. zelfvergoed
,n,
o.
V. bewaarder van
n.
zelfvertroutv
SEQUESTER, m. bewari
dediging, v. * -VERTRAUEN,
waarover geschil is (of li verbeurd is verklaard)l m.
*-wILLE, m. eigen wil, m. * -ZUFRIEDENHEIT, f, zelt* ...TRATION, f. inbeslagneming ; bewaring, van geschiltevredenheid, zelfvoldoening, v.
goed, v. * ...TRIREN, va. inbeslag nemen ; betwist goed
SELCHEN, va. rooken, uitdroogen.
in bewaring houden.
SELDE, f. hut, snap ; fig. tevredenheid, v. geluk, o. .
SERAPH, (SERAPHIN), mr,seralijn, hemelling, m.
SELENIT, m. maanbewoner, M.
SERPENTIN, * -STEIN, m. slangensteen, m.
SELIG, a. et adv. zalig ; gelukzalig, overleden, wijlen,
f. zaligheid, gelukSERSCHANT, SERGEANT, m. (68) serjant, m.
zaliger ; fig,beschonken.
SERVIS, m. servies, m. tafelgoed, O.
zalzgheid, v.geluk, O. "-MACHEND, a. zaligrnakend.
SERVITUT, n. (83) servituut, o. dtenstverpligting, v.
"-MACHER, m. zaligmaker, behouder, m. *-MACHUNG,
zaligspreking,
f.
SESEL, m. (53) seselikruid, O.
f. zaligmakingo * -SPRECHUNG,
SESSEL, in. zetel, stoel, m. zitbankje, O.
heiligverklaring, v.
selderijSESSHAFT, a. gezeten, gevestigd, ingezeten; sich - nieSELL ERIE, M. (53) selderij, v. *- WURZEL, f.
derlassen, zich nederzetten, zich met der woon vestigen.
wortel, m.
SESSLEHEN, n. voorwaardelijk leen, O.
ELTEN, a. et adv. zeldzaam, ongewoon, buitengemeen, ongeSETZART, f. (109) wijze van toonzetting,v. "...BRETT, n.
meen; zelden. * -HEIT, f. zeldzaamheid, bijzonderheid, v.
(10) zetplankje, O. "...BIER, n. pl. gebakken &fere*.
SELTSAM, a. et adv. zonderling, wonderlijk, vreenzd, ono. mv. * ...EISEN, n. (142) knieschaaf, v.
gemeen, zeldzaam. "-KEIT, f. zeldzaamheid, bijzonderSETzEg, va. et n. zetten, stellen, plaatsen; geven ; schikheid, zonderlingheid, v.
►
ken, stellen, onderstellen ; (10) letterzetten ; (109) cornSEMILOR, n. spinsbek, o.
poneren; wedden, waqen ; jongen werpen (van wild);
EMIKOLON, n. (98) kommapunt, O.
loten zetten (van boomen); eine Zeit -, een tijd bepalen;
SEMINARIUM, n. seminarium, o. kweekschool, v.
einen fiber etwas -, het opzigt -, het bestuur over iets
SEMMEL, f. wittebrood, o. "-MEHL, n. tarwemeel, bloemaan iemand opdragen; fiber einen Fluss -, fiber einen
meet, O. * -SCHNITT, M. snede wittebrood, v.
Graben -, overspringen, eene rivier -, eene gracht overSENAT, m. senaat, road, m. "-OR, m. raadslid, 0.
steken; ans Land-, aanlanden, voet aan wal zetten;
SEND, f. synode, v. * - GERICHT, n. synodaal regt, a.
es setzt, er is, er zijn; es wird Schlige setzen, er zulzendbrief,
SENDBRIEF, m. * ... SCHREI BEN,
len slagen vallen. SICH -, vrf. gaan zitten, zich plaatSENDEN, va. zenden, afzenden, toezenden, sturen.
sen, plants nemen; op het rek zitten, - vliegen ; (te
SENDUNG, f. zending, bezending ; (34) consignatie, v.
paard) stijgen; zich •nederzetten, zich vestigen; inzakSENESBAUM, nl. seneboon, m. * ... BLUTTER, n. pl. seneken ; zinken, bezakken ; dales (van het water) ; (36)
bladen, o. my.
slinken; sich in Gefahr -, zich in gevaar brengen;
S ENE, m. nzostaard, mosterd, m. "-KORN, n. mostaard"-MOHLE,
f.
sich
- Lassen. eenen stool aanbieden; laten bezinken;
tflostaardplant,
v.
zaad, o. *- KRAUT, n.
sich wider etwas -, zich tegen iets verzetten; sich mit
mostaardmolen, m. * - N5PFCH EN, n. *-TOFF, m. moseinem -, met iemand in vergelijk komen.
terdpot, m. * - PFLASTER, n. mostaard-pleister, v.
SETZER, 111. letterzetter; komponie, m.
!1;NGEN, vn. et a. zengen ; schroeijen, branden ; - and
SETZGARTEN, m. boomkweekerij, V. * ...HASE, M. wljfje
lwennen, fig. altos te yaw. vernielen.
van een hags, O. * ...HOLZ, n. plant -, pootstok, tn.
SLNIOR, m. oudste, dekeiz, m.
"...KARPFEN, m. kleine -, jonge harper, m. *...x0LSENKBLEI, n. schietlood. peillood, O.
BEN, m. stamper, aanzetter, M. * ...KUNST, f. (109)
SLAKE, f. SENKGARN, SENKNETZ, 11. vischnet, O.
kunst der toonzetting, compositie, v. "...LING, M. setSENKEL, M. veter, nestel, m. "-BEECH, n. * - ADER, f. •
plant, v. tak, tn. "...LINIE, f. (10) zetlijn, v. "...REIS,
* -STIFT, n. veterbeslag, O.
n. loot, scheut, v. "...WAGE, I. waterpas, O.
SENKEN, va. laten zinken, - zakken, nederlaten ; (wijnvrf.
SEUCHE, f. ziekte, zucht, besmettelijke ziekte, v.
gaardranken ens.) inleggen om te planten. SICH
M.
SEUFZEN, vn. zuchten, steunen, klagen.
zinken, zakken,. nederstorten.
zucht, tn.
SENKER , m. loot, schwa, rank, v. a fzetsel, O.
SEVENBAUM, m. voy. SiiBENBAUM.
SENKGRUBE, "...LOCH, n. zinkput, in. riool. o. ; (144)
SEXTE, f. zesde klasse eener school, v.
yore, v. "...IIAMEN, M. zinknetoyerpizet, o. * ... KNECHT,
SICH, pr. zich; -selbst, zichzelf, -selve, -zelven.
ID. (144) poothaak, no. ...KORB, m. mandje van UserSICHEL, f. sikkel, m. zeis, v. * ...FoRMIG, a. sikkelvornzig.
draad, 0.; pompseef, v.
SICHER, a. et adv. zeker, gewis, veilig, zekerlijk, wis,
SENKELMACHER, M. vetermaker, M.
veiliglijk; -es Geleit, vrijgeleide, o. *-HEIT, 1. zekerSENKREBE, f. loot, V. afzetsel, O. * ...RECHT, a. Pt adv.
held, reiligheirl. v. woarborg, m.verzekering,v.
loodrugt ; den hank. "...SCHNUR, f. peillood. diepn. oogadv. zekerlijk, sander twijffel, gewis, *-UAL,
lood, schzezlood, o.

SIN.

SIL .
punt, doet, wit, 0. a-N, va. verzekeren, waarborgen, in
zekerheid stellen.
zigt, o. "-BAR, "-LICH, a. et adv. zigtbaar, duidelijk, klaarblijkelijk.
* -BARREIT, f. zigtbaarheid,blijkbaarheid,klaarbldkelijkheid, v."-BARLICII,
adv. klaarblijkthjk, blijkbaar , fig. ontegenzeggelijk.
SICHTEN, va. zi/ten, wannen.
zifter, m.
SICHTIG, a. zigthaar; unit -en Augen, met eigene oogen.
SICKERN, vn. lekken, zijpelen, druipen.
Su, pr. zij, haar ; zij, hen; gij, u. *-, f. wijfje, o.
SIEB, n. zeef, teems, v. "-EN, va. ziften, uitziften.
"-BIENE, f. valsche bij, wesp, v. hommel, m.
SIEBEN, f. zeven, v. *-, a. zeven. "-BAUM, rn. voy. saBENBAIIM. "-ECK, tn. zevenhoek, m. "-ERLEI, a. zevenderlei. * --PACH, "-FaLTIG, a. zevenvoudig. "-GESTIRN, n. zevengesternte, 0. "-J5HRIG, a. zevenjarig,
zeven jaren oud. "-SCHLDFER, m. pl. (77) de zeven
slapers, m. my.
m. fig. slaapkop, tn. *-TH, a.
*-T.LHALB, a. zevendhalf. * -TEL, n. zevende deel, o.
"-TENS, adv. ten zevende, in de zevendeplaats. "-ZEHN,
SIEBzEHN, a. zeventien. -TE, a. zeventiende.
SIEBMEHL, n. zemelmeel, o. ; (4) kernel, nr. *...sTAuB,
in. stuifmeel, o. *...TuCH, 0. zee[doek, ziftdoek, m.
SIEBZEHN, a. voy. SIEBENZEHN.
Sranzia, a. zeventig. *-Ea, no. "-MINN, f. zeventiger,
zeventigjarige man, on. - vrouw, v. "-JaHRIG, a.
zeventigjarig. "-STE, a. zeventigste.
"-BETT,
SIECH, a. ziek,ziekelijk,pijnlijk,zwak ; melaatsch.
ziekelijk zijn, sukken. zieLbed, o. * - EN, vn. ziek
len, kwtjnen. "-HAUS, m. "-HOP, n. ziekenhuis, gastham hospitaal, o. "-LING, m. ziekelijk tnensch, kwijn. ziekelijkheid, v.
ner, sukkeluar, m.
*-wilirrat, m. ziekenoppaeser,
m.
SIEDE, f. zieding, v.; veevoeder, o. "-BOTTICH, in. zetnelwatertobbe, v. "-HAITS, a. zoutziedeeij, v.
SIEDEL, tn. et n. bank, zit-, rustplaats, v.
SIEDEN, va. zieden, koken. *-, vn. zieden, koken.
SIEDEND, a. ziedend, kokend. -HEISS, a. kokend beet.
SIEG, no. overwinning, zege, v. triomf, no.
SIEGEL, n. zegel, o.
BEwAHRER, m. zegelbewaarder,
on. "-ER, SIEGLER, m. zegelaar, verzegelaar, m. "-ERDE, f. zegelaarele, v. "-LACK, n. zegellak, o. *-Los,
a. open. ongezegeld. * -N, va. zegelen, verzegelen. lakken. * -RING, m. zegelring, m. "-wACIIS. n. zegellak. o.
SIEBEN, vn. de zege behalen, zegevieren, overwinnen ; fig.
ziek zijn en sterven. "-D, a. zegevieread, overwinnend.
"-KRONE, f.
SIEGER, m. overwinnuar, zegepraler, m.
zegekroon, v.
SIEGEsBOGEN, rn. zege-, triomfboog, tn. eerepoort, v.
"...GE"...GEPRnNGE, n. zrgepraal, zegeviering, v.
"...GOTTINN,
SCHREI, n. vreugdegalm, triomizang, tn.
f. Overwinning, V. ."...LIED, n. zege-, triomfzang,
-lied, a. * ...wAGEN, m. zegekar, v. triomfwagen,
"...ZEICHEN, n. zegeteeken, o. trofee, v.
SIEGHAFT, "...REICH, a. et adv. overwinnend, zegerijk.
zegepralend, zegevierend. "...PRANGEND, a. et adv. in
zegeprual.
vn. voy.
SIEKE, 1. wijfje (van vogelen), o.

SICHT, 1. (34)

SICKERN.
SIEL. n. goat, v. riool, 0. "-GRABEN, m. sloot, v.
STELE, SIEHLE, f. zeel, o.
suiNATuR, f. onderteekening, handteekening, v.
SILBE, 1. lettergrerp, v.
o. "-ARBEIT,
SILBER, n. zilver, zileerwerk; (90) zilver,
f. zilverwerk, o. * -AREEITER.rn.zilversmid, m. * - 13AR-

112, f.

zilverstaaf, v. *-2LATT, n. ziiverblad,
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z:ile,ef. stuk zilvererts, 0.
tneester, -bewaarder, no. *-DRATIT, rn. zilverdruad, o.
"-ERZ. n. zilvererts, m.
"-PARER, f zilverkleur, V.
"-PARBEN, a. zilverkleurtg. "-FISCH, en. zilverviach,
m. "-FLOTTE, f. (23) zilvervloot, v.
"-GANG, m. zilverader, v. "-GEHALT. m. zilvergehalt, o. "-GELD,
0. zdvergeld, a. *-GERUTH, * -GEScHIRR, n. zilverwerk, o. "-GLANZ, m. zilverglans, rn. * -GLIITTE, f.
-schuim, o. "-GRAU, a. zilvergrijs. "-GROSCHEN, m. zilvergros (munt), tn. * -GRuBE, f. zilvermijn, v. "-GRUND, In. zilveren grond (in stollen), in.
"-HALTIG, a. zilver bevattende. * -HELL, a. helderklinkend. * -KAmMER, f. zilverkamer, v. "-KtIMMERER, m.
zilverbewaarder, rn. "-KLANG, tn. zilverklank, m. "-KtiNIG, M. ( 90) klomp zilver, no."-KoRN,n.(90) korrel zilver,
v "-KRAUT. n. (53)zilverkrrtid, o. ganzertk, v. "-KUCHEN, in. (67) klomp zilver, In. *-LAntr, m. plat zilverdraad, o. "-LING, no. (77) zilverling, m.
f. zilrermunt, v. "-N, a. zilveren, van zilver ; fig. hetderklinkeni. * -P AGE, in. zilverbewaarder, m. "-FAPFEL,
f. (53) witte populier, m. "-FlatiTTER, rn. zilverslager,
tn. "-PROBE, f. zilvertoets, m. "-SALz, n. "-VITRIOL,
zilverzout, 0. "-SAND, m. zilverzand,o. "-ScilAuM,
n. zilverschuim, o. "-SCHIMMEL, rn. zilvergrijze schimmet, m. "-SCHMIED, in. zilversmid, m. "-SCHRANK,
In. zilverkast, v. * -SCHwAzE, f. zwarte zilvererts, tn.
"-SPINNER, m. zilverdraadwerker,
on. "-STANGE, f.
zilverstaaf, v. "-STOFF, m. zilverstof, v. "-THALER,
zilveren daalder, In. "-TON, m. heldere loon, in.
* -TRESSE, f. zilveren boordsel, o. * - WEISS, a. zilverwit. "-wERK, "-ZEUG, n. zilverwerk, o. "-ziNN, 0.
baarzilver, o.
SILBE, f. peterselie, v.
SIMMER, m. korenmaat, v.
SIMFEL, a. et adv. simpel, eenvoudig, Oren; onnoozel;
eenigbjk. *...PLIcITAT, f. eeneoudigheid, v.
Saws, in. "-wERK, n. "-STEIN, tn. karat, boord, battenkant, tn. uitstek, overstek, o. kroonlijst, v.
SimuLIREN, vn. veinzen, nahootsen.
SINGBAR, a. tot den tang geschikt.
SINGECHOR, n. zangkoor, o. "...KUNST, f. zangkunst, v.
"...MEISTER, tn. zangmeester, tn.
SINKEN, vn. et a. zingen; flatten, gonzen (van kogels).
SINGERLICH. a. zangerig, zanglustig.
SINGEsCHULE, f. zangschool, v. "...SPIEL, n. (10 0 ) zangspel,
0. "...STIMME, 1. zangstem;zangpartij, v. "—STOCK, n.
zangstuk, o. aria, v. "...STuNDE, f. zangles, v. "...YOGEL, In. zangvogel, m.
SINGULAR. on. (98) enkelvoud, o.
SINKEN, va. zinken, zakken, to gronde gaan, inzakken,
instorten, vallen; (de stern) verlagen; - lassen, laten
vallen, - zinken, - zakken. *-, n. zinking, instorting,
v.; fig. het zukken (van den moed).
SINN, tn. zin, m. zintuig, o.; fig. zin, m. meening, v.
geroelen, oordeel. o. gedachte; beteekenis, v.; eines -es
rein. van hetzelfde gevoelen zijn. "-BILD,n. zinnebeeld,
o. zinspreuk, v. '-BILDLICH, a. et adv. zinnebeeldig.
SINNEN vn. peinzen, denken, nadenken. "-GENUsS, m.
zingenot, o. zinneNke lust, no. "-TAIIMEL, rn. zinsverbijstering, v. "-wELT, f. zinnelijke wergild, v.
SINNESUNDERUNG, f. verandering van zin; boete, bekeering, v. "...ART, f. ward, rn. karakter, o.
SINNGEDICHT, a. puntdicht, o. * ...IG, a. gevoelig, aangedaan. "...KRAUT, n. "...PFLANzE, f. (53) kruidje roer
tnij niet, a. "...LICH, a. et adv. zinnelijk, tot de zinnen
behoorends; vleeschelijk, weliustig.
f. zinnelijk* -BLENDE,

a.

V
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held, v. *...Los, a. et adv. zinneloos, ongevoelig, gevoelloos. ,f. zinneloosheid, gevoelloosheid,v. * ...REICH,
a. et adv. zinrijk, vernuftig, schrander, kernvol, geedtig, krachtig, geestrijk. "...SPRUCH, m. zinspreuk, v.
* ...VERWANDT, a. (98) zinverwant, gelijk beteekenend.
SINT, adv. seder!. * -EMAL, conj. nademaal, naardemaal,
naardien, vermits, doordien, dewijl.
SINTER, in. hanierslag, o. afval van ijzer, dropsteen, m.
*-2v, vn. `(7) lekken, zijpelen,druipen; versteenen, hard
worden.
SIPP, m. hloedverwant, M. *-SCHAFT, f. maagschap,
bloedverwantschap, v.
Sipwrz, f. meermin, sirene, v. ; fig. verkidster, v.
STROP, tn. stroop, siroop, v.
SITTE, f. zeden, v. my. gebruik, o. gewoonte, v.
SITEEN, f. pl. ze d , gewoonten, v. nay. * - AUFSEHER,M.
(25) zedemeesl r, censor, m.
"-Bucit, n. zedekundig
boek, o. *- GESETZ, n. zedelijke wet, v. * - LEHRE, f.
zedeleer, zedekunde, v. "-LEHRER, m. zedeleeraar, m.
*-Los, a. et adv. zedeloos, onzedelijk. "-LOSIGKEIT, f.
zedeloosheid, onzedelijkheid, v. **RICHTER, m. zedespreker, zedemeester, tn. *-SPRUCH, m. zedespreuk, v.
* -VEBBESSERUNG, "-VERFEINERUNG, f. verbetering
veriljning beschaving der zeden, 'v. * -VERDERBNISS, n. zedebederf, o. *-zuG, m. eigenaardige zeden
en getvoonten, v. my.
SITTIG, a. et adv. welgemanterd, welopgevoed, beschaafd,
nederig, zachtaardig. "-EN, vn. beschaven, verfijnen,
veredelen.
SITTLICH, a. et adv. zedelijk, gebruikelijk; volgens gebruik. "-KEIT, f. zedelijkheid, v. *...sax, a. et adv.
zedig, eerbaar, stemmig, bedaard, bezadigd ; zedelijk.
-KEIT, f. zedigheid, eerbaarheid, stemmigheid, bedaardhetd, bezadigdheid, v.
SITZ, m. gelegenheid, Jigging, zitting, v. ; zetel, stoel,m.;
zitplaats ; (87) zitting; verhlijfplaats, residentie, v. zetel : (22) zetel brandpunt (eener ziekte),
o.;
(44) leger, o. rustplaats (der wilde dieren), v.
SITZEN, vn. zitten, gezeten zijn, zitting hebben ; zijn
(126)
verblijf houden; zitten, passen (van kleederen)-;
aan den grond zitten; in Sehulden -, in schulden steken. * -D, a. zittend; weinig bewegend.
SITzGELD, n. email- en ontsluitgeld (aan eenen cipier), o.
SITZLING, m. iemand die een zittend Leven leidt.
SiTztnvG, f. zitting, vergadering, v.
SKELETT, n. geraamte, skelet. o.
SKIM SKIZzE, f. schets, schetsteekening, v. ontwerp, o.
SKIzIREN, SKIzZIREN, va. schetsen, eene schets nemen.
slaaf, lijfeigene, m. * - NARBEIT, f. slavenarbeicl, m. * -NAuFsEHER, m. opzigter der galeislaven,

SKLAVE, m.

m. "-NHAlvDEL, m. slavenhandel, m.

'-NHaNDLER,

rn. slavenhandelaar, m. * -NJOCH,n. slavenjuk, o. "-NMARKT, m. slavenmarkt, v. *-REI, f. slavernij, sisalache dienstbaarheid, v. *...vznN, f. slavin, v. "...visca,
a. et adv. slaafsch, als een slaaf.
SMEITEN, n. pl. (126) halzen, o. mv.
So, adv. et conj. zoo, alzoo, aldus, zoodanig, dermate, in
dier voege, gelijk ; indien, wanneer, als ; zonder dat,
daarenboven,bovendien.*-? zoo ? ei ? is het mogelijk?
wie -? hoe zoo? * - 1 ja I zoo! juist ! so and], so (gelehrt er) am:to (ist), hoe (geleerd hij) ook (zij); - tern
als, in zoo ver als, ingeval, tenfij. "-, prep. die, welke,
der Mann - bei onir war, de man die bij mij was.
* -BALD, adv. zoodra.
SOCIETUT, f. gezelschap; genootschap, o.; societeit, kom-

pagnieschap, vennootschap, v.

Soda, f. sok, v.. sich auf die -n machen, fig. slots wegpakken, heimelijk ontvlugten.
SOD. tn. * -BRENNEN, n. zoo in de maag, v. brand in de
keel, m.
SODA, SODS, f. soda, v. droogwater, o.
tio.us, f. zode, v. het zieden.
SODOMIT, m. sodomiet, m.
sodomieterij, sanstuurlijke zond.:, v.
SOFA, n. et m. sofa, kanapee, kussenbank, v.
SOFF, ui. dronkenschap, zuip, v. drank, in.
SoG, tn. (126) zog, zogwater, o. ; opneming, v. vlak,
o. vorm, m.
SOLAR, adv. zelfs, ja zelfs. "...GLEICH, *"...FORT, adv.
terstond, onmiddellijk, aanstonds, dadelijk.
SOHLE, f. zool: voetzool, in.; sandaal; pantoffel, v. ; zout
water, o.; tong (visch) ; (107) ribbe, v. dunne balk, tn.
SotiLIG, a. et adv. (7) waterpas, horizontaal ; zout wa-

ter bevattende.
SOHN, m. soon, at.

Satirrouziv, n. zoontje, jongetje, knaapje,

O.
SOHNEN, va. boeten, verzoenen, boeten doen, uitwisschen.
"...OFFER, n. zoenoiret , o. f. boetedoening,

verzoening, tn.
SOLAWECILSEL, in. (34) eerste wissel (zonder tweede), m.
SOLCH, *-E, * -ER, *-ES, pr. zoodanig, dusdanig. * •EMNACH, * -ERGESTALT, adv. alzoo, aldus, in dier voege,
op zoodanige wijze. "-ENFALLS, adv. in dat geval,alsdan. * -EHLEI, a. dergelijke, dusdanige.
SOLD, m. soldij, bezoldiging, v. loon, o.
SOLDAT, m. soldaat, krijgsknecht ; soudenier, m.
SOLDATENAUSHEBUNG, f. * „..AUSHUB, m. krijgsopchrijving, v. * —BRAUCH, in. "...MANIER, f. gebruik
o.
gewoonte der soldaten. v. * ...DIENST, m. militaire dienst, v.
*...ETD, m.militaire eed, tn. "...FRAU, f.*.. wEIB, n. soldatenvrouw, v. * ...GELD,n. soldatengeld, o. oorlogslasten,
mv.
f. barak, v.
soldatenleven, o.
* ...STAND,m. soldatenstand,militaire stand, tn.*...wESIIN,

n. militaire wezen, krijgswezen, o. oorlogszaken,

v. tuv.

SOLDATISCH, a. et adv. militate, als een soldaat,
SOLDER, nl. eigenaar eener zoutkeet, m.
SOLDLING, SOLDNER, tn. bezoldigde, huurling, m.
SOLE, f. zout water sit eene bron, o.
SOLFEGGIR EN, SOLMISIREN, vs. (109) de noten zingen.
SOLL, n. (34) debet, o.
SOLLEN, vn. moeten, sullen, behooves, dienen, genoodzaakt
schuldig zijn ; er sull todt sein, men zegt
men wil dat hij dood is ; Sie - wissen, gijmoct weten.
pligt, na.; verpligting ; verbindtenis, v.
SOLLER, m. zolder, uo. vliering, v. plat dak, 0.
SOLMEISTER, m. opzigter in eene zoutinijn, no.
SOLO, n. (109 en 46) solo, on.
SOMIT, adv. derhalve, dus.
SOMmER. m. zomer, on.; ion-, in den zomer, des zomers.
* -AUFENTHALT, tn. zomervsrblijf, O. * -FaDEN, tn. pl.
* -FLOCKEN, f. pl. zoinerdraadjes, o. inv. * -FLECKEN,
on. pl. * -SPROSSEN, f. pl. zomersproeten, v. OW. "-FLECK-

* -FRUCHT,
zornererucht,
V. -koren, -groan, -zood, o. *-GERSTE, v. zamergerst,
v. * - HAFT, a. z,ornersch, zomerachtig. * - HAUS, n• 20 merlutis, o. * - HrrzE, f. zonferhitte, V. * - KLEID,
O.
zoinerkleed, O. * - LATTE, f. zonerhout ; spruitje,
" - LAUBE, f. pKe'd/, o. * - mcH, a. zonzeraehtig. k - LusT,
f. zontervermaak, O. " - MAHL, n. zonzereldc, v. " - M0 "-MORGEN, in. zoNAT, f. Zarnerozaand, v. Junij, w.
mersche tnorgen,
IG, * -SPROSSIG, a. sproetig, zornersproetig.
f. * -GETREIDE, * -KORN, "-SA AT, V.

SONNABEND,

m. Zuturdag. m.

SONNE, f. zon, v. ; fig. dag, m.
va. in de zon leggen. - zetten, - hangen,
luchten.
SONNEN.AUFGANG, m. zonneopgang, m. * ... BARN, f. zonneweg, m. ecliptica, v. * ... BLICE, m. zonnestraal, m.
*.. BLUME, f. (53) zonnebloem. v. * ...BRAND, tn. verbranding door de zon, v. * ...FlICHER, m. zonnescherm,
0. * —FAMILIE, f. ,23) de Incaas, m. mv. * ...FINsTERNISS, f. zonsrerduistering, zoneklips, v.
* ...FLECKEN,
m. pl. znnnerlekken, v. my. ....GEBIET, n. fig. zonnestelsel, o. "...GLAS, n. zonneglas,o.-kijker,m. `...GLANZ,

m. glans m. schijnsel der zoo,

o. "...HITZE, * ...W5R-

f. zonnehitte, tvarmte der zon ., v. *...HfiHR. f. (101)
a.
zonshoogte, v. * ...JAHR, n. zonnejaar, o.
et adv. fig. zonneklaar, klaar als de dag. "...KOLLER,
m. verblinding door de zon, v. * ...KREIS, m. (101) loopbaan der zon; zonneschijf, v. "...LAUF, m. loop der
zon, m. "...LICHT, n. zon, V. licht der zon, zonnelicht,
o. * ...MONAT, f. zonnemaand, v. * ... NUHE,f. (101) stand
eener planet waar zij het digist bij de zon
is, m.
* ...BAUCH, m. drooge mist, m. "...REICH, a. zonnig,
waar de znn sterk schijnt. "...REICH, n. zonnestelsel, o.
-, a. zonnig. * ... RING, rn. zonnering, m. * ... SCHEIBE,
f. zr nneschijf, v. * ... 8CHEIN, m. zwineachijn.m.
m. zonnescherm, o. parasol, m. * ... 8CHU3S, * ...KOLLER,
m. (112) kolder, m. "...STAND, * ...WENDEPUNET, m.
(101) zonnestilstand, m. * ... 8TAUBCHEN, n. zonnestofje,
u. * ... STICH, In. zonnesteek, tn. * ... 8TRAHL, m. zonnestraal, m. * ...UHR, f. zonnewijzer, m. * ... UHREUNST,
* ... UNTERGANG, m. zonnef. zonnewijzerkunde, v.
ondergangon.*...wAGEN, m. (30) zonnewagen, m.
ER, * ...ZEIGER, m. zonnewijzer, m.
(101)
zonnestand keerkring, m. ; (53) zonnebloem, v. "...ZIREEL, m. zonnecirkel, m.
SONNBTT, n. klinkdicht, sonnet, O.
SONNICHT, SONNIG, a. zonnig, zonachtig ; pralend, schitME,

terend.
* ...TUGLICH, a. et
m. Zondag, m.
adv. zondagsch ; alle zondagen.
SONNTAGS-EVANGELIUM, n. zondagspredikatie, v. zonSONNTAG,

dagsgebed,

0.

n.
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SON.

SOMMERN, vimp. es sommert, het wordt zomer.
SitymBRY, va. aan de zon blootetellen, luchten: vetweiden, (ree) aankweeken; (136) met zomerzaad bezaaijen.
SOMMERPUNKT, tn. * ... SONNENwENDE. r. (101) zo ► er•
zonnestilstand, m.
"...STAND, m. (44) zomerhol, o.
"...TAG. m. zomersche dag, zomerdag,
StIMMERUNO, f. blootstelling aan de zon; aankweeking
gedurende den zomer, v. ; zo ► ervoeder, o.
SOMMERvOGEL, rn. kapel, v. "...wENDE, f. (101) zomerzonnestilstand, m. * ...wBTTER, n. "...wITTERUNG, f.
zomerweder, o. * ...ZEUG, n. zomerstof, v. -goed, o.
SONACH, adv. derhalve, bdgevolg.
SONDE. f. 36) sondeernaald, v.
SONDER, prep. zonder, baiten. * -BAR,"a. et adv. zonderling, zonderhaar, bijzonder ; bijzonderlijk. *-BARKEIT,
f. zonderlingheid, v. * -LICH, a et adv. bij :onder, zonderling ; bilzonderlijk. * -LING, m. zonderlinge.m. * -N,
va. alzonderen, scheiden. -, conj. rnaar.*-s,adv.sainnit
and
allen gezamenlijk, allen en een iegelijk."-IING,
f. arzondering. v.
SONDIREN, va. (36. 126) peilen.

fig. zondugs-, gelukskind,

o.

adv. anders, anderzins; buitendien, overigens,
zonder dat ; eertijds. weleer, voorheen; gewoonlijk ;
etwas, iets anders; - nichts, anders niets ; - nirgends,

SONST,

nergens anders ; - ilherall, overal elders ; -wo, elders ;

- wain, elders been.

"-IG, a. at adv.

ander, overig;

voormaals ; voormatag.
drogredenaar, rn. *-sitzt, f. drag* -ISCH, a. sofistisch, gedicongen, met

SOPHIST, m.
rdeifolgenreedn,enevn.
V. my.

SOPRAN, in. (109) sopraan, m. bovenstem, v.
SORDINE, f. klankverdoover, to.
SORG It, f. zorg ; vrees, bezorgdheid, bekommering.

tnernis, v. *-28, vn. zorgen, zorg

bekomdragen, bezorgen;

bezorgd zijn ; vreezen, duchten, verlegen zijn.
SORGENFREI, * ...LOS, a. et adv. vrij van zorgen, zorgeloos. * ...LEUTE, pl. lijkdragers en aansprekers, rn. Inv.
*...voLL, a. et adv. zorgvol, vol zorgen,ongerust. * ...STUHL,

leuning-, zorgstoel.
f. zorg, zorgvuldigheid, oplettendheid,

SORGFALT,
* ...FaLTiG.

V.

a. zor ivuldig, oplettend. * ...raLTIGKEIT, f.
zorgvaldigheid, oplettendheid, v.
SORGLICH, a. et adv. zorgelijk, gevaarlijk, netelig, hagchelijk, moeijelijk. * ...LICHKEIT, f. zorgelijkheid, bea. etadv. zorgeloos * ...LOSIGKEIT,
zorgdheid, v.
f. zorgeloosheid, onbezorgdheid, onachtzaamheid, v.
*...SAm, a. et adv. zorgvuldig ; -lijk. * .,.SAMKEIT, f.
zorgv ► ldigheid, v.
SORREN, va. (126) vastsjorren. * -TAU, n. sjorrings, v. mv.
SORTE, f. soort, v. aard, slag, aI. t-rrzErrEL, m. lijat,

notitie, v.
SORTIMENT,

m. sorlering, v. * ...REN, va. sorteren, rang-

schikken.
SOTHAN, "-IG,

a. dusdanig, dergelijk.

SOWOHL,

adv.

zoo wel.
SOUV BRAIN, In. souverein, vorst, opperheer, m,
SPADILLE, f. (45) spadille, v. schoppenaas, O.
SPADO, mu. gesnedene, M.
SPAGAT, m. pakdraad, o.
SPI1H, f. het bespieden. *-EN, va. et n. bespieden, uitvorschen, beloeren. * -ER, m. bespieder, spie, spion, m.
SPALIER, m. latwerk, o. heining, v. * -BAUlli, in. leiboom, m. * -OBST, n. muurooft, O.
SPA WI, n. scheepsteer, o.
SPALT, f. spleet, kloof, reel, scheur; kloof in den hoef

van een here ; (74) spleet, scheur .(in de beenderen), v.
* -BUCHSTAB, m. (10) renvooiletter, v. "-II, f. spleet;
(10) kolom, v. *-EN, va. splijten, kloven, scheuren,
spouwen; fig. oneenig maken, scheiden; (10) in kolommen verdeelen.
vrf. splijten, bersten,
vn. UCH
scheuren; zich ale eene vork vaneen splijten; fig. oneenig warden, zich scheiden. * -ER, rn. wig, keg, v.
klover, m. *-HOLD, n. brandhout, stukhout, o. * -IG, a.
vol scheuren en spleten; spljtbaar, kloofbaar ; fig. oneenig. * -LAUCH, m. bieslook, O. *-KEIL, m, wig, v.
"-ELINOR, f. kloofijzer, O. "-MESSER, n. entmes, o.
* -UNG, f. splijting, kloving ; fig. scheuring, verdeeldheid, v.
SPAN, m. spaander, splinder, m. krul; (10) linie, v.;
merg (van een boom), 0. * -BETT, n. bedstede, v.
SP;iNEN, va. spenen, de borst ontwennen.
SPANFERKEL, n. speenvarken, o.
SPANGE, f. gesp, haak, m.
f. pl. gouden en zilveren sieraden, o. mv.
SPzNGLER, m. bllks/ager, m.
SPANGRON, a. groen.
n. kopergroen, O.
SPANIOL, m. spaansche snuif, v. * -ETT, f. fine baai, v.
SPANISCH, a. et adv, fig. vreemd, zonderling, onbegrij-

pelijk ; -e Wand, vouwscherm, a. spaansche wand, tn.;
das sind ihat -e Dikter, dat is grieksch voor hem ; -e
Reiter, (3) friesche ruiters, m. my.
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SPE.
m. span, voorspan, o. ; wreef vreeg van den

voet, v. * - ADER, f. (74) pees,

V. * - DIENST, M.

heeren-

dienat met voorspan, v. A -B, f. span, O.
STANNEN, va. spannen, aanhalen, aantrekken; (eene
spannen
veer) vastzetten ; (paarden) inspannen ; bij
tneten; spaken in een wiel zetten; fig. kwellen.*-, tn.
de ooren spitsen, aandaehtig luisteren; auf etwas
"...ER, M.
aandachtig op iets zijn, jets waarnemen.
spanner, m.; handboogslot, O.
SPANNKBTTE, f. spanketen, V. * ...IERAFT, f. veerkracht,
v. * ...RIEMEN, m. * ...SEILE, n. pl. spanriemon.;spantouw, O.
SPANNUNG, f. spanning ; fig. gespannen verwachting, v.
SPARBACHSE, f. epaarpot, tn. * ... CASSB, f. spaarkas, V.
SPAR.ENDCHEN, n. endje nachtkaars; zuinigje, O.
SPARER, m. spaarder, bezuiniger ; oplegger (van geld),m.
Sr ARGEL, m. sperzie, asperzie, v.
SPARK, m. sparrie, v.
SPARKALK, rn. pleisterkalk, m. gips, O.
f.
zuinigheidslamp, v.
SHRLicH, a. et adv. spaarzaam, matig, karig, zuinig,
schraal ; schraaltjes. * -KEIT, f. spaarzaamheid, zuinigheid, karigheid, v.
SPARPFENNIG, tn. spaarpenning, m.
SPARREN, m. (13) spar. v.; einen - zu viel haben, fig.
eenen slag van di n rnolen weg hebben. * - KOPF, m.
(13) krol onder eene lijst, v. *-xnEuz, n. (116) keper, v.
SPARRWERK, n. de sparren van een dak, v. my.
SPARSAM, a. et adv. spaarzaam, huzshoudelijk, zninig;
zeldzaam. * - KEIT, f. spaarzaamheid, huishoudkunde,
zuinigheid, karigheid, v. * ... SUCHT, f. schraapzucht, v.
SPASS, tn. (SPfisscHEN,
grap, klucht, Inert, scherts,
kortswijl.-jokkernij, v.; - treiben, gekheid maken; aus
uit gekheid, voor de grap. "-EN, vn. schertsen, jokken, boerten, kortszeijlen, gekscheren.
* -HAFT, a. et
adv. vrolijk, kortswijlig, snaaksch, kluchtig. -IGKEIT,
f. vrolijkheid, kortswijl, v.
* -MACHER, A -VOGEL, m.
grappenmaker, spotvogel, snaak, m.
SPAT, a. et adv. traag, langzaam; laat, spade.
SPATEL, m. spatel, m. * -ELATE, f. lepeleend, v.
SPATEN, m. spade, 'chop; (46) schoppen, v.
SPATH, In. (112) spat, v. ; spaath, ertsbloem (bergstof),y.
SPIITJAHR, o. najaar, 0. * ...LING, m. spadeling,m. to laat
geboren kal f of lam, 0. * ... 013ST,n. late vruchten,v. mv.
* ...BONNE, f. ondergaande zon, v.
SPATZ, M. musch, mooch, v.
SPATZAHNE, f. pl. wijshezdskiezen, v. my.
SPAZIEREN,v1).
geben. wandelen, eene wandeling doen,
ult wandelen gaan ; - faltren, - reiten, uit ripen gaup.
SPAZIERFAHRT, f. toertje in eene keels, - in eene hoot,
v. "...GANG, ....PLATZ, In. wundeling, wandelplaats, v.
f. pleizierreis, v. '...RITT, m. toertje to paard,
O. * ...STOCK, in. wandelstok, m.
SPECHT, m. specht. m. * - MEISE, f. notenkraker. m.
SPECIALIA, pl. bjzonderheden, v. my.
SPECIES, f. pl. droogerijen, v. mv.; die vier - der Rechenkunst, de vier hoofdroelen der rekenkunst, m.
Mv. * -GELD, n. specie, klinkende maul, v.
SPECIFICIREN, va. treedvoerig opgeren, rermelden,
SPECIFISCH,. a. soortelijk, specifiek; bjzonder.
SPECK, m. spek, o.
* - ICHT, a. spekachtig, als
spek. '-BEULE, f. vetgezwel, o. vetsak, nt. * - FETT, a.
zeer rel. * - GESCHWULST, f. spekgezwel, o. wen, v.
* -HANDLER, nt. spekslager, rn. - HAUER, m. groole
waloisch, m. "-HAUT, f. rarkensret, zwoord, o. * -IG,
a. gpekkig. * -KUCHEN, M. spekpannekoek, m. * -LILIE,

SPE.
f. kamperfoelie, v. * - xESSza, n.

epelones, o.

M. * -SCHNITT, M. suede
LING, M. versche bokking,
spek, V. * -SCHWARTE, f. spekzwoord, o. k-scHwBizr,
n. vet varken, O. *-SEITE,,f. zijde spek, v. * - sTznr,
m. speksteen, m. * -THEAN, M. walvischiraan, traan,v.
SPECTAKEL, m, vertooning, v. ; geraas, geweld, 0.
f. (34) speSPECULANT, m. (34) spekulant.

kulatie, v. "...LAT1v, a. berekenend ; bespiegelend.
"...LIREN, va. (34) spekuleren; berekenen, bespiegelen.
ft ...DITBUR, m.
SPEDIREN, va. expedieren, verzenden.
afzender, verzender, expediteur, m. "...DITION, f. expeditie, verzending, v.
m. speer, bans, v. * -BLFTER, f. bottle ekster, v .
* -REITER, m. speerruiter, lousier, M.
SPEI-ARZENEI, f. (22) braakmiddel, O.
SPEIc.HE, f. speek, spook; (74) elleboogspijp, v.
SPEICHEL, m. speeksel, spog, o. *-CUR, f. speekselkuur,
salivatie, V. * -FLUSS, m, speekselvloed, m. kwiiling, v.
* -LECKBR,
* -LECKEN, va. fig. voor iemand kruipen.
m. flikflooijer, m. * -N, vn. kw jlen, zeveren.
SPEICHEN, va. spaken in een wiel steken.
pakhuis, magaSPEICHER, m. zolder, m. vliering, v. ;
zijn, O. * -HERR, m. magazijnmeester, at. * - N , va.
solderen.
SPEIEN, va. et n. spuwen; kwijlen; overgeven, broken.
SPEIGAT, SPEILOCH, n. (126) spiegat, O.
SPELLER, m. speetje, o.
va. speten.
* ...11611RE, f, pijp
SPEINAPF, M. sputopot, kwispedoor, rn.
eener goot, f.
eten, voedsel, vleesch, o.;
SPEISE, f. spijs, v. geregt,
mortel, tn. klokspzjs, metaalspijs, v. 'v .-PIER, n. tafelbier, O. "-FISCH, m. gemcene visch, m. * -GEWALBE,
n. provisiekelder, m. * -HAUS, n. ordinaris, m. goarkeuken, portionstbfel, V. * -KAMMER, f. spijskarner,
provisiekumer, v. A -KELLER, m. spijskelder, m. * -MEISTER, in. (77) spijsmeester, schaftmeester, bestuurder
van een feest, m.
SPEISEN, va. et n, den, spijzen, middagmalen;
pen, spijzen, open tafel houden; (eenen stervende) het
laatste oliesel toedienen. * ...ER, m. gaarkok, m.
SPEISERAHRE, f. (74) slokdarm, maagdarm, in. keel, v.
m. eetzaal, v. * ...SAFT, m. (74) chif t. v. voedend sap, maagsap, o. "...SCHRANK, m. provisiekast,
etenskas, spinde, v. * ...TISCH, rn. eettafel, v. '...WEIN,
in. gemeenewijn, tafelwijn ; kommuniewijn, tn. * ...WIRTH,
* ...ZETm. tafelhouder, gaarkok, ordinarishouder, m.
TEL, m spijslijst, v.
SPEISUNG, f. voeding, spijzing, spijziging, v.
SPELLEN, va. voy. SPALTEN.
SPELZ,(SPELT), M. (136) spelt, v. "-E, f. kaf, O. * -EN,
f. pl. angels der korenaren, m. Mv. * -in, a. vol leaf,
rot stroovezels, vol stropvliezen.
liefSFENDE, f. uitdeeling van aubmoezen, liefdadigheid,
degi ft, v. "-HERR, m. aalmoezenier, m. * -N, vs. uitdeelen, bedeelen, uitreiken.
SPENDIR EN, va. schenken, weggeren, besteden, verkwisten,
doorbrengen, verspillen. "...DIRER, m. doorbrenger, verkwister, m.
SPERBER, m. sperwer, spreeziw, rn.
'-BAUM, m. sorbenboom, rn. * -BEERE, f. sorbe (orucht), v.
SPEBGEL, in. (5:3) spurrie, v.
SPERLING, m. mooch, mooch, v. * -NEST, n. musschennest, o. * -SSCHROT, is. nzusschenhagel, m.
SPERR, a. naauw, geklemd. * -EAUNI, tn. SlititbOOM, m.
SPERRE, f. sluiting, v. ; stremketting, m. ;
tig. stremming
v. beletsel, o. hinderpaal, m.

SPEER,

SPI,

• 13P1.spzimnr,

vs. ataten, steppes: imitates,

verePanW
blokkeren: (een wiel) stremmen; gevangen setting, opstraiten: fig. stremmen, beletten; aus elnander
ran
elkander verwijderen, uitzetten, uitspannen : de beenen
err vaneen zetten. SICH
vrf. tegenspartelen, zichverzetten, tegenstand bieden.
SpERRGELD, n. boom-, *licit, poortgeld, 0. "...GLOCRE,
f. poortklak, v. *...HoLz. n. dwarshout, o. ; mondprop, v.
SpERRIG, a. sgitgespreid, mitgeqtrekt: belemmerend.
SpERRKEGEL, in. ( 139) pal, m. * ...KETTE, f. spanketting,
*
wijdbek, groote schreetswer, 02. * ...RIEGEL,
in. boom, sluttboom, m. * ...wEIT, a. wagenwijd open.
f. aluittijd der poorten, m.
SpESEN, pl. (341 kosten, enkosten, o. mv.
SPEOBRII . f. specerij, kruiderij, v. "-HANDEL, m. spe* - HUNDcerij4andel, handed in kruidenierswaren, m.
LER, in. specerijverkooper, droogist, kruidenier, m.
*-wAAREN, f. pl. specerijen, droogerijen, v. mv. Icruiden, o. mv. kruidenierswaren, v. my.
SPMEE, SPHURIK, 1. steer, v. *...itieeff, a. et adv. sferisch.
SPIATJTER, m. sink, spiauter, o.
SpicKEN, va. spekken, bespekken, doorspekken, larderen.
SpICKNADEL, f. spek-, lardeerpriem, m.
"—SPECK, m.
lardeerspek, 0. * ...wuRZEL, m. (53) tuinvakriaan, m.
SPIEGEL, m, spiegel, m. ; 113) paneel, o. ; (126) spiegel
(van een schip), m.; *child aan den spiegel, o.: maces
(ran een net), v. * -BELEGER, m. spiegelverfoelier, nt.
* -BELEGuNG,f. het verfoelien van spiegels,o. %BLANK,
a. spiegelglad, zoo vlak als een spiegek "-BIER, n. pl.
spiegeleijeren, o. my. * -FABRIK, f. spiegelfabriek, v.
-FEcHTEN, n. "-FECHTEREI, f. spiegelgevecht, o.;
fig. veinzerij, list, v. "-FENSTER, n. raam van spiegelglas, o. *-puican, f. gladde effene oppervlakte,
v. * -FLoR, n. zijden floors, o. * -FOLIE, f. foelie, v.
-GLAS, n. spiegelglas, o. *-GLASBLASER, m. glasblazer, m. *-GLATT, a. spiegelglad. "-HANDEL, m. spiegelhandel, m. "-BUNDLER, m. spiegeMandelaar, -kooper, m. * -HELL, a. fielder als een spiegel. "-BUTTE,
spiegelfahriek,v. "-ICHT, *-IG,a. spiegelachtig.*-K A W.F.
•
m. spiegelkarper, in. * -LEHRE, f. spiegelkunde,
warschijnkunde, v. * -MACHER, m. spiegelmaker, m.
*-N, vn. spiegelen, schilteren, eenen glans ran zich
werpen. SICH
vrf. zich spiegelen, in den spiegel kijken : skit - an, fig. zich spiegelen
een voorbeeld nemen aan. * -BAHMEN, m. spiegellijst, v. * -SCHEIBE, f.
schijf spiegelglas, v. "-WHIM'S'', m. appelbruinpaard,
0. "-SCHLEIFER, m. spiegelslijper.polijster, m. * -STEIN,
• spiegel-,talksteen,m. -wonezzg,p1.(126)worpen,m.my.
SPIEKB, SPIEKENARDE, f. (53) nardus, m. lavendel, v.
SpiEKER, m. (1N) scheepsspijker,
"-BOMBER, m.
spijkerboor, v.
SPIEKUL, n. nardus-, lavendelolie, v. * ...wASSER, n. lavendelwater, 0.
SPIEL, n. spel, vermaak, o. vermakelijkheid; partij, v.;
fig. speelbal, m. ; das - rtibren, de trots roeren. * -ART,
f. wijse van spelen ; speling, verscheidenheid, v. * -BALL,
m. sped-, kaatxbal, m. 1 -BRUDER, m. aartsspeler, m.
va. et n. spelen; (139) slingeren; mit etwas
mat sets schertsen ; jets at spelende doen. vn. schijBen, schitteren (van edelgesteenten); ins weite -, op
de lange baan schuiven. * -ER, m. -INN, f. speler, m.
speedster, v. "-EREI, f. klucht,spotternij, kortswijl, v.
*-Eniscii, a. speelziek. "-GSBRAUCH, m. regelen van
van het spel, m. mv. speelgebruik, o. "-GEHULpE, m.

rn. medestander in het spel, m. *-ozsELL, m. *-G2swamis, f. epeelmakker, speekelsoot, in. en v.
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f. speelgezelschap, o. 'speelpartif, v.
*-oLitetc, n. geluk in het ape, o. *-HAUS, n. spec:hula, o. "-KARTS, f. speelkaart, v. *-maxv, rn. speel5-OSE3LLSONSFT,

man, muziekant, rn. "-NARKS, f. fiche, *pee:hew:pt. 0.
"-RAUB, m. ruime plaats, speling, epeelruimte, v.
* -8AcHAN, f. pl. *-zutIG, 0. speelgoed, o. * -SCHuLD,
f. speelschuld, v. * -STUNDE, f. speeluur, uur van nitspanning, G. *-eucar, 1. speelzucht, v. * -TASCHE, 1.
goocheltasch, v. * -TISCH, m. speeltafel, v. "-rim,
* -vERDERBER, m.
speelwerk, uurwerk dat speelt, o.
kruk in bet spel ; fig. brekespel, vreugdestoorder, in.
* -wURTER, at. (134) marketer, m. * -wERK, n. *peelgoal, o. ; beuzeling, f. "-MINER, 0. speelkamer, v.
SPIER e, f. (126) spier, spar, gijk, v.
SPIERLING, m. epiering, m.
o. ; pin, v.;
SPIESS, m. piek, spies, v. spit, braadspzt,
fig. geld, o. splint, v. pitten, v. mv.
* -BURGER. nt.
piekenier; fig. burgerman, m. *- EN, va. spitten, speten ; spiesen. * -ER, %HIRSCH, m. (44) tweejarig hert,
0. * -GERTE, f. spitsroede, v. * -GEsELL, m. krijgsmak* -GLAs, n. spieskey, spitsbroecler; medepligtige, m.
glas, spiesglans, 0. * -HAAR, n. varkensborstel, v. "-IG,
a. spits. * -RTITHE, f. -N, f. pl. spitsroede, v. -roeden, v .vm.
SPILL, n. SpILLE, f. ktos, m. spil, stilt ; (126) gangspil, v.
SPILLING, m. gele pruim, V.
SPILLMAGB,
zude, ni. m. bloedverwant van moeders- of vroutes.
SPINAT, m. spinazie, v.
SPIND, n. SPINDE, f. spincle, etenskast, v.
SPINDEL. f. klos, m. stiff : slek, spit (van een

uurwerk) ;
as, spit (van een werktuig) ; moer (van eene schroef) ;
schroef (van eene pers), v. * -BEINE, n. pl. sp , Ilebeenen, o. mv. "-BEINICHT, a. spilkbeenen hebbene[
* -F8RmiG, a. spilvormig, als eene spit. * -TREPPE, f.
wenteltrap, m.
ra. (13) verlengde afteekening,I.
SPINELL, ni. bleekroode robin, m. * - B, f. aalbes, v.
SPINETT, n. (109) spinet, o.
SpINN, f. nwedermelk, v. *-BLIIBE, f. (53) kondsvergi f, o.
SPINNE, f. spin, spinnekop, v. * -FEIND, a. zeer vijandic.
SPINNEN, va. et n. spinnen ; (hennep, tabak) draaijen,
rotten. * -GEwEBE, n. spinneweb, spinrag, 0.
SPINNER, m. * -INN, f. spinner, m. spinster, v. "-RI, f.
het spinnen; spinnerij, v. spinloon, o.
SPINNHAUS, n. spinhuis, tachthuis, o. "—BUTTE, f. tonnetje (der zijtvormen),
o.
* ...MASCHINE, f. werktufg
om to spinnen, o. *...mOHLE, f. spinmolen, m.
n. spinnewiel, 0. "...RAUPR, f. sijworm, m. * ...ROCKEN,
m. spinrok, m. *...woLus, f. wol om Sc spinnen, v.
SPINT, n. spznt (meat), o.
SPION, m. spion, bespieder, m. *-THEN, vn. bespieden.
SPIRAL, a. slakkenvormig, schroefvormtg.
SPIRITUS, m. spiritua, gent, m.
SI'IRZEN, vn. spuwen.
SPISSIG, a. bros, broos.
SPITAL, n. gasthuis, ziekenhuis, hospitaal, o. "-FRAU, 1.
gasthuismoe der, v. * -SUPPE, f. fig. slechte dunne soep, v.
SPITZ, a. spits, puntig toeloopende; voy. SPITZIG ; einen
ein Spitzchen baben, een weinig beschonken zijn. * -BART,
"-BLATTERN, * -POCKEN, f. pl.
m. geitenbaard, m.
vliegende kinderpokjec, o. mv. "-BuBE, m. spitsboef,
gaauwdief, beurzensmjder, struikroover,
m. 4 -BIIBENSpRACHE, 1. dieventaal, v. bargoensch, o. *-BuBEEE.T.
* -BIIBIN::,
f, gaauwdieverij, scotelmerij. schurkerij, v.
f. bedriegster, ondeugende Peeks, v. * -BUDISCH, a. rt.
ems
gacustadief.
*-cuss,
n.
adv. schelmsch. ale
roest, m.
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$PITZR, f.

SPO.
spits, punt, v. ; eind, o. ; punt (ran eene vork),

SPR.
SPtsrnscu, a. et adv. spotachtig, schimpend, spjtig, ver.

acht , nd. trotsch.
v.; top (ran eenen boom), - m.; spits (eener lans), v.;
SPOTTNAME, zn, schintrsaaM.'m. * ...REDB, f. schimprede,
ijser (ran eene boor), o. ; top (van eenen berg) m.;
v. *...voGEL, m. fig. spotvogel. spotboef, m. *...watss,
spits (van eenen toren); fig. spits, eerste plaats ; k,nt,
adv. spottenderwijze. *...woHLFELL, a. et adv. schanv. ; kantwerk, o. ; an der - stelien. aan het hoofd staan ;
dekoop, voor eenen spotprds.
auf die - stellen, in gevaar brengen;,einem die bieten,
SPRACHAHNLICHKEIT, f. taalovereenkomst, v.
iemand het &old bieden.
SPR ACHE, f. spraak, taal, v. ; tongval, m. uitspraak,
SPITZEN, va. spitsen,punten, puntig maken ; fig. (de ooren)
stem, v. ; etwas zur - bringen, lets ter sprake lets
zich op iris spitsen, op lets
opsteken; sich au!' etwas
op het tapijt brenoen; mit (1.1. - nicht heraus wollen,
"-ARBEIT, f. kant
rekinen, op iris voorbereid zijn.
niet willen spreken; eine schwere een moeijelijk
werk, o. * -GARN. n. "-zwiRN, m. garen ' ,oar kantspraakrermogen.
werk. o. * -GRUND, m. kantgrond, in. "-HANDEL. m.
SPRACH EIGENHEIT, f. taaleigen, O. "...FEGER, M. taalhandel in kanten, m. * -IniNDLER, m. koornan in kan
zuiveraur, purist, m. "...FEHLER, m. taalfout, v.
ten, m. "-MUSTER, n. patroon roar kanten, o.
"...FENSTER, * ...GITTER, n. spreektralie (in -kloosters),
n. boordsel, among (aan kantwerk), o.
v. "...FORSCHER, "...KENNER, "...KUNDIGE, nl. taalSPITZFINDIG, a. et adv. spitsvindig, seherpzinnig, door"...FORSCHvoracher,-onderzoeker.-kundige,-kenner,in.
slepen, vlug van geest, geestig. "-KEIT, f. spitsvindigUNG, "...GELEHRSAMKEIT, f. taalvorsching, taalkenheld, scherpzinnigheid, doorslepenheid, snedigheid, v.
nis, v. "...GEBRAUCH, m. taalgebruik, taaleigen, O.
"...FLOTE, f. orgelpijpje, 0. * ...GLAS, n. glas met een
"...GELEHRTE, in. taalgeleerde, m.. * ...GROBLER, m.
voet, o. "...HABER, "...HAFER, Iu. roode haver, m.
taalzifter, m. * ...KUNDE, f. taalkunde, v. *...xuNDIG,
"...HACKE. "...HAUE. f. houweel, o. wijngaardspade, v.
a.
taalkundig. * ...KUNsT, "...LEHRE. f. spraakkunst,
"...HAMMER, m. beeldhouwershamer, m. "...HUT, tn. fig.
grammatica, v. "...LEHRER, tn. taalmeester, taalondersnikerbrood, 0.
wijzer, grammaticus, no. *...LOB, a. slum, sprakeloos.
SPITZIO, a. et adv. puntig, spits ; fig. vinn;g. scherp, bits,
"...LosIGKELT, f. sprakeloosheid, v. "...MEISTER, m.
stekend; es nicht - kriegen, het niet hegrijpen.
taalmeester, m. * ...REGEL, f. taalregel. in. "...REINSPITzKOPF, in. spitshoofd, o. ; fig. vitter, fn. "...MAME
HEIT,
f. zuiverheid van taal, v. "...REINIGER,m. taalveldmuis, v. * ...MEISSEL, m. tandheitel, m,
sifter, taalzuiveraar, purist, m. "...RICIMG, a. et adv.
f. grafnaald, gedenknaald, v. * ...sTEINE, m. pl. diavolgens de regelen der taal, overeenkomstig de taalregelen.
manten putzfjeg, o. mv. "...WINKELIG, a. spitshoekig.
"...RICHTIGKEIT, I. naauwkeurigheid in de taut. v.
"...wORT, n. snedig gezegde, o. scherpe uitdrukking, v.
"...ROHR, n. spreekhoren, m. *...TRICHTER, m. spreek"...ZAHN, m. oogtand, m.
horentje,
o.
f. taaloefening, v. * ...vERBESva. et n. kloven,
SPLEISsE, f. spaan, splinter, m.
in. "...vERDERBER, m.
SERER, M. taalhervormer,
splijten; vaneensplijten, splinteren.
taattederver, m. "...vERWIRRUNG, f. spraakverwarSPLINT, in. (53) Witte hazelaar, m.: spint, O.
ring, v. * ...wERKzEUG, n. spraakorgaan, 0. * ...W1DRIG,
SPLISSEN, va. (126) splitsen (een touw).
* ...zIMMER, n.
a. strijdig met de regelen der taal.
SPLITTER, m. splinter, spaander, in. schilfer, v. "-1G,
spreekkamer, v. -vertrek, o.
a. schilferig, schilferachtig. ' - N, va. splijten, splinteSPRECHAItT, f. wijac van spreken, v. tongval, M. * ...BAR,
ren.
vn. splijten, splinteren. * - NACKT, a. moedera. uitgeaproken kunnende worden.
naakt, geheel naakt. "-RICHTER, m. taalzifter, vitter,
SPRECHEN, va. et n. spreken, praten ; zeggen ; &tyrekibbelaar, m.
. ken, uitdrukken; oordeelen, uitspraak does ; eene verSPOL/EN, pl. buit, in.
handeling doen. "...ER, in. spreker, redenaar, n1.
SPONDIIISCH, a. (19) zesvoetig, spondelsch.
SPRE1L, SPREIsSEL, UI. laddersport, v.
SPONTON, m. sponton, halve pick, v.
SPREISSEN
(SIGH), vrf. leunen; fig. ztch verzetten, weSPOKEN, vn. verrotten. "...ER, in. sporenmaker, m.
derstand bieden.
SPORN, in. spoor, v. ; sporslag, prikkel, ni. * - EN, va. de
SPREIZEN, va. spreiden, uitspreiden, uitbreiden.
"-LEDER, n. leder
sporen geven ; van sporen voorzien.
aan de sporen, 0. -R5DCHEN, n. spoorradertje, 0. SPREIZEN, va. uitspannen, uitspreiden; statten, schragen; auseinander - , de beenen ver vaneen zetten. 81CH
" - RIEMEN, rn. spoorrie ,n, m. " - STREICHS, adv. spoorvrf. fig. zich verzetten.
slags, in rotten ren, in galop. " - TRUGER, m. sporenSPRENGBOCHSE, f. (3) springhus, v.
drager; ruiter ; ridder, ni.
SPRENGEL, in. kerspet, o. parochie, v.
SPORTEL, m. korf, m. nand, v. * - N, pl. (46) geregtsSPRENGEN, va. et n. sproeijen. besproeijen, sprengen, bekosten, m. mv. * - TAXE, f. tarief van justilie -, van
sprengen, bespatter, sprenkelen ; doer springer; opengeregtskosten, o.
beckon; hard loopen, jagen. * ...UNG, f. besproeijing,
SPOTT, m. spot, schimp, m. beschimping, boert, scherts;
besprenging, begieting openbreking, v. het springen.
schande, v. "-BUD, n. spotprent, karikatuur, v.
SPRENGKANNE, f. gieter, m. *...KESSEL, m. wijwatervat,
SPOTTELEI, f. boerterij, spotternij,
V.
o. "...KUGEL, f. born, v. * ...PINSEL, "...wEDEL, m. wijSPOTTELN, vn. boerten, schertsen.
at. "...WAGE, f.
kwast, kthispel, sproei-, sprengkwast,
SPOTTEN, va. et n. spotter, gekscheren, boerten ; den spot
n. ;41 ovendweil, no.
(87) evenaar, ni.
drifren, beschinipen; liber etwas - , met lets den spot
m.; spikkel, v.
SPRENKEL, in. vogelstrik, vogelknip,
drijven.
a. gespikkeld.
" - w, va. sprenkelen, spjekelen.
SPOTTER, ni. * - INN, f. spotter, schimper, boerter, tn.;
SPREU, f. kaf, 0. '-IU, a. vol kat
upstater, v. " - EI, f. spotternij, boerterij, v.
SPRICHwORT, n. spreekwoord, o. "...WORTLICH, a. et adv .
pOTTGEBOT, n. hod under de waarde, o. k ...GEDICHT,
spreekwoordeltjk, b;japreukig.
n. "...sCHRIFT, f. hekel - , schiinpdicht, schimpschrift,
SPRIEGEL, m. boog, at. leap (eener wieg of tent), v.'-N,
0. "...GEIACHTER, n. uitjouwing, o. gejouw, o. "...GELD,
va. van eene kap voorzien. * -TUCH, n. tentdoek, m.
n. spotprijs,

SPU.
SPRIESSEL, m.

laddersport, v.;

STA.
(36)

aerate talc aan de

horens der herten, m.
vn. apruiten, ont-, uitspruiten, uitschieten,

SPRIESSEN,

uitbotten.
SPRIET,

n. (126) spriet, M.

werpanker, tuianker, o. *...B ALL,
in. * ... BRuCKE, f. * ... BRETT, n.
springplank v:or koorddansers, v.
* ... BRUNNEN, m.
springbron, welbron, fontein, v.
SPRINGEN, va. springen ; bespringen ; barsten, bersten,
splijten, breken ; openspringen ; kunstsprongen doen ;
die Wasserkunste - lassen, de waterwerken laten spelen; - lassen mfissen, genoodzaakt zijn tot 'verkoopen ;
aus einem Kloster
uit een klooster vlugten; fiber die
hlinge
lassen, over de kling jagen."
SPRINGER, m. springer, koorddanser,
(15'2)paard,o.
SPRINGFADEN, m. glasdraad in koud water gehard,
o.
* ...FEDER, f. springveer, v. "...FLUTH, 1. (126) springvloed, in.
m. sprznghengst, m. * ... INSFELD,
In. fig. spring in 't veld, m.
"...00HS, in. stier, m.
* ...QUELLE, f. springbron, v. "...SCHIFF, n. (12(i) born* ... STANGE, f. balaneeerstok,
bardeergaljoot, v.
"...STOCK, m. springstok, pots, nl. "...WASSER, n. fonteinwater, bronwater, 0. "...ZEIT, f. paar-, springtijd, az.;
(120) springtij, O.
SPRITZBUCHSE, f. spuit (van eenen vlierstok gemaakt),v.
SPRITZE, f. spuit; brandspuit, v.
*-N, va. spuiten, doen
Vn. spatten, spuiten, ontspringen.
ontspringen.
SPRITZENHAUS, n. brandspuithuisje, o.
...LEUTE, pl.
brandspuitgasten, m. inv. "...MEISTER, m. brundmeester, m. "...ROHRE, f. buis van eene brandspuit, brandspuitpijp, -slang, v. * ...STOCK, m. stok van eene spuit, tn.
SPRITZER, m. spuiter ; modderspat, ra.
SPRITZLEDER, a. klep van eene koets, v.
"...MITTEL, n.
(22) inspuiting; klisteer, v. lavement,
O. "...REGEN,
m. motregen, m.
SPRODE, a. ruw, wreed; scherp; broos; breekbaar; fig.
bits, spiftig, koel, trotsch; preutsch. *-, adv. ruw, hard,
broos, ligtelijk breekbaar.
"...DIGKEIT, f. ruwheid,
strengheid, scherpheid ; tig. trotschheid ; preutschheid, v.
SPROSSE, f. sport (eener ladder), v. ; talc aan de horensder herten, in. *-, f. SPRtissLING, m. spruit, loot, v.
jong spruitje, o. ; fig. spruit, v. afstammeling, m.
* -N,
vn. spruiten, schieten,ontspruiten, botten, uitbotten.
* - R,
SPROSSVOGEL, m. nachtegaal die den geheelen nacht
zingt, m.
SPROTTE, f. sprot, v.
SPROTTERZ, n. gezwaveld zwavellood, o.
SPRUCH, in. uitspraak, beslissing ; spreuk, v. ;
die Sprfiche
Salomunis, de spreuken van Salomo.
"-REICH,
a. et adv. spreukrajk, vol spreuken. `- WORT, n. spreekwoordelijk.
SPRUDEL, m. fontein, bron, wed, v. * ... KOPF, m. beethoofd. o. "-11, vn. opborrelen, naar boven komen, springen ; parelen (van wijn).
SPRUHEN, va. et n. uitwerpen ; springen ; stofregenen.
* ...REGEN, m. motregen, fijne stofregen,
SPRUNG, m. sprang, in ; barst, beret, kloof, v. ; slap, m.
het bespringen ran een hengst ; auf dens -e stehen, op
den sprang -, op het punt staan; einem auf die Spninge komnien. iemand op het spoor komen. * - RIEMEN,
m. springrienz; (30) hoist-, draagriem, m.
SPUCKE, f. spog, o. *-N, vn. spuwen.
SPUCKNAPF, 111. spuwbak, kwispedoor, m.
SPUK, m. geraus, gelier, leven,gedruisch ; spook, o. * - EN,
vn. been maken ; spoken. * - ,ERSI, f. beven, gedruisch,
SPRING ANKER. m. (126)

m. bal; kaatsbal,
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o.; spokerij, geestverschijning, v. * - STUNDB, f. saddernuchtsuur, o.
SPULE, f. spoel, v. draaifers blok, 0. schacht, v. *-x,va.
spoelen, op spoelen winden.
SPilLEN, va. spoelen, wasschen.
SPULER, m. spoeler, haspelaar, m. * - INN, f. spoelster, v.
SP ■ ILFASS, n. * ... KESSEL, m. spoelkom, v.
SPULFRAU, f. haspetaarster, spoelster, v.
SPilLICHT, M. SPiiLwASSER, n. spoelwater, vaatwater ;
afspoelsel, o.; sporting (voor de varkens), Y.
SPilLICUMPF, "...NAPF, nl. spoelkom, v.
SPULwURM, m. darmworm,
SPUND, nl. bom, stop, prop van een vat, v.
* -BAND, a.
(5 i) eerste buikhoepel, us. "-BRETT, n. * -DIELE, f.
spondduzg, v.
SPUNDEN, va. een vat toebommen; vloerwerk maken.
SPUNDGELD, n. belasting op den verkoop van wijn,
n. :pond-, bomgat, o. "...TIEFE, I. diepte van
een vat, V. "...ZAPFEN, m. stop, prop, V.
SPUR, f. spoor, wagenspoor ; (126) zog, kielwater ;
fig.
voetspoor, o. voetstap, ul. kenteeken, kenmerk, O. * -EN,
vn. het spoor volgen.
SPUREN, vn. et a. opsporen, nasporen; speuren, naspeuren (het wild) ; bespeuren, merken, gewaar worden,
wuarnemen.
SPURHIJND, m. speurhond, brak ; fig. snuffelaar,
M.
* ...KRAFT, f.
scherpzinnigheid, schranderheid, v.
SPUTEN (sicH), vrf. zich haasten, zich spoeden.
SPOTzEN, vn. spuwen.
STAAR, m. spreeuw, m.; staar (op het oog), v. ; den steelien, lig ten. "-BLIND, a. stekeblind. "-NADEL, f.
kataraktnaald, v.
STAAT, m. staatsie, praeht, v.; staat, toestand, m, ; rijk,
o. stoat, in.; ein freier
een vrije stoat, een gemeenebest ; grossen - YOU etwas machen, met lets pronken.
STAATENBUND, "...VEREIN, m. verbond van onderscheidene staten, o. "...GESCHICHTE, f. geschzedenis der
staten, v. "...KUNDE, f. staatswetenschap, v. * ...VERSAMM•
LUNG, f. siatenvergadering, v.
STAATSACTIEN, f. pl. staatseffekten, o. mv.
n.
staatsambt, o. * ...ANGELEGENHEIT, * ...SACHE, f.
SCHiFT, n. staatsaangelegenheid, -zaak, v.
"...BEDaRFNISSE, D. pl. staatsbehoeften, v. mv. "...BURGER,
m. staatsburger, in. * ...DAME, f. staatsdame, v. w ...D11 GEN, in. staatsiedegen, in. "...DIENER, In. staatsdienaar,
"...EINKUNFTE, pl. staatsinkomsten, v. my. "—FRAULEIN, n. stuatsjuffer, v. * ...GEFANG ENE, m. staatsgevangene, m. * ...GEFjNONISS, n. staatsgevangenis, v.
* ...GEHEIMNISS, 11. staatsgeheim, getzeim van den staat,
o. "...GESCHUFT, n. staatszaak; fig. belangriike aungelegenheid, v. "...KALENDER, m. staatsalmanak, M.
"...K ANZ ELLE', f. kanselard vag den stoat, v.
* ...KAS SE, f. rijksschatkist, v. * ...KLEID, a. staatsiekleed,
o.
"...KLUG, a. et adv. staatkundig, politiek, politisch.
"...KLUGHEIT, * ...KUNST, f. stautkunde, politick, v.
* ...KnRPER, m. staatsligehaam, re *...KRUFTE,
f. pl.
krachten van den staat, v. mv. * ...KUTSCHE, f. staatsiekoets, v. * ...MANN, m. staatsman, staatsdienuar, in.
"...MINISTER, in. minister van staat, m. m.
staatsruad, m. ; lid van den read van state, - van
den stautsraad, 0. * ...RECHT, n. staalsregt, openhaar
refit, 0. * ...RUDER, n. fig. •oer van staat,o.*.. SCHRIFT,
f. staatkundig geschri ft, staatspapier, o. "...SCHULD, f.
staatsschuld, v. *...SECRETalt, m. sekretarss van staat,
m. stuatkundige streek, III. *...t134 -
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STA.

n. stadapoort, v. *..•vOirt, in •
stadtrzegel, o.
n•
stadvoogd, plaatskommandant, *chola, ca.
stadsvolk, o. stedeltngen, mv. * ...WAGB, f. stadet ► aag,
v. * ...WAPPRN, U. stedelijk scads wapen, o. * ...WRSRN, n. stadszaken, v. mv. * ...WOHNUNG, f. woni*g in
de clad, v,.
o. trap, m.
STAFFEL, m. trap, m. sport, v.; fig. toppunt,
STAFFELBI, f. schildersezel, m.
STAPPRTTB, f. renbode, m. estatette; Aiding, v.
STAFFIREN, va. slefferen, versieren; opmaken. * ...nu, m.
f. stoffering, opmaking,
stoifeerder, opmaker, 1U.
behangsel, O.
STAG, m. (126) stag, v.
STAGNOL, STANIOL, n. verfoeliesel, o.
STAHL, n. staal; vuurstaal, o. ft -ARBRIT, f. staalwerk,
O. * -ARTIG, a. staalachtig. * -BAD, U. staalbad, o .
*-BLA17, a. staalkleurig. * -BRENNEN, *-MACHEN, U.
kunst om staal to maken, v. * -BRENNER, m. staalwerker, m. * -BRUNNBN, m. staalbron, v. staalwater, o.
STiiHLBN, va• stalen, verstalen, harden; fig. versterken.
ST§HLBRic, a. stalen, van steal.
STAHLERZ, n. stualerts, m. * ...PABRIR, f. staalfabrick,
v. * ...FEDBR, f. stolen veer, v. * ...GRitN, a. donkergroen,
* ...H A LTIG, a. staid bevattende.' ...HAmbt ER, in.`...11UTT
f. staalmakerij, v. "...MITTEL, n. (22) staalmiddel, 0.
* ...PLATTE, f. stolen pleat, v. * ...QUELLE, f. staalbron,
v. * ...SCHNEIDER, m, staalsnijder, 111. * ...WAAR11,
ijzer - , metaalkramerij, v. '...WASSER, n. slaalwater, o.
STalut, m. ram, in. * -EN, va. dekken (van rammen).
STAKB, f. steak, paal ; (126) roeiriem,
STALL, nt. stal, tn. "-BAUM, m. stalboom, latierboom,
stalbediende, m. * -EN, VR. stollen, op
"-BEDIENTB,
va. pissen (van paarden) ; fig. overeenstal zetten.
komen. "-FuTTBRUNG, f. stalvoedering, v. * -GELD, n.
stalgeld, o. * -JUNGB, m. staljongen, tn. * -KITTEL, ea.
m. stalkiel. voerrnanskiel, m. "-KN ECHT, m. stalknecht,
stalmeester ; stalhouder,m.*-RAux,
m. * -al ENTER,
m. stalling, v. statlen, m, mv.
STALLUNG, f. stalling ; stalruimte, v.
STAMM, m. scum, trunk van eenen boom ; stengel,m.; fig.
geslacht, ras, o. slam; (96) inzet, m. * -5LTERbt, pi.
stamboom. geslachtsstamouders, m. my. *--BALTM,
boom, In. * -BUCH, n. stamb 'ek, o. ; vriendenrol, v. album, a. "-BUCHSTAB, m. wortelletter, v.
STAMMELN, va. et n. stamelen, stameren, stotteren.
STAMMEN, vn. afstammen, zijnen oorsprong ontleenen,
afkomstig zijn, voorko ► en; (US) afgeleid worden.
STaMMEN, va. (boomen) vellen; hakken; stutten; tegenhouden. BICH
vrf. tegen elkander leunen; tegenstand bieden.
studsdienaur, ni. * ...KUNDIG, a. openSTAMMENDE, a. stomp - , wortel van een boom, m.
boar, bekend. ruchtl ear. * ...LEBEN, n. stadsleven, a.
* ...ERRS, tn. stamerfgenaam, nt. * ...GELD, n. kapitaal,
n. stadslieden, sledelieden, ate"...LEUTE, pl.
o. hoofdsom, v. "...HAFT, a. et adv. sterk van lijf en
stadsmuur, m.
clelingen, toy. stadsvolk, 0. "...MAUER,
leden, ,prof, gespierd, ineengedrongen. * ...HAFTIGKEIT,
f. turgenj, sehutter,j, gewapende burgermagt,
f. sterkte, gespierdheid, v. '...HALTER, m. stamhouder,
f.
v. *...NEUIGKEIT, I. vadsnieutvg, a.
n. stamhout, 0.
in. * ...HAUS, U. stanthuis, o.
ru.
stedelijke regering, v. stadsbestuur, o. magistraut,

f. staatsomwenteling, v..: * ...VIRIIRROMIN,
n. staatsmisdrij f, o. misdaad van start, v. heog verraad, O.
* ...V.BRPASSUNG, f. regering gesteldheid constitutie
van eenen staat, v. * ...VERWALTIING, f. staatsbestuur,
-bewind, O. * ...WIRTHSCHAPT, f. staathuishouclkunde, V.
'...WISSENSCHAFT, f. staatkunde; statenkunde, v.
n. staatsiekamer, v,
STAB, m. star, stok, dean, m. schacht eener Zasil, v.;
stun f, m. ; meetroede, el ; duiq (van een vat), v.; (86)
star; (13) schacht (eener suit), v.; ein - Gold, een
staufje good ; seinen - welter setzen, zijnen weg
n. staafijzer, o.
zijne refs vervolgen.
STABELN, STABELN, va. stokken bij de boonen zetten.
STABGERICHT, n. lijfstralrelijke regtbank,v. * ..• HALTER,
m. stafdrager, in. *...noLz, u• kuiphout, o. * ..• LBHEN,
bisschopsleen, o.
STABSOFFICIER, m. elafofficier ; fig. epauletdrager, goudrole, tn. * ...QUARTIER, n. hoofdkwartier, O.
STABTRAGER, an. stafdrager, pedel, m.
fig. spoorslag, ca.
STACHEL, m. prik, prikkel, doom;
"-BAUCH, "-VMS, na• stekelbaars, m. * -BEERE, f.
kruishezie, v. * - BEERSTRAUCH, tn. kruisbezieboom, m.
* -ICI, a. stekelig, doornig, stekend;
fig. ,vinnig, scherp,
stekelig. * -N, va. steken, prikken; fig. aansporen, aanzetlen. *-xuss, f. waternoot, v. * -REDIIN, f. pl. scherpe
schampere woorden, a. mv. * a-SCHRIFT, f.
vinnige
n. stekelvarken, ijzervarliekelschrift, o.
1.en, o. '- STOCK, in. ossendrijversstok, m.
STACKBT, n. staketsel, paalwerk, o.
m• schuur, v.
STADEL, f. pakhuis, magazijn, o.; zolder,
*-ZINS, ni. pakhuishuur, zolderhuur, v.
STADT, f. stud, stede, v. * - AMT, n. stedelijk ambt, o.
*-ANWALT, m. stedelijk griffier, m. *-ARzT, n. stads* - BANK, tu. stadsgebied, o. * -BURGER,
geneesheer,
la. burger eener stud, m.
STUDTCHEN, n. stadje, steedje, vlek, o.
STaDTER, In. poorter, burger van eene :tad, sledding, m.
a. * •..GEBaUDE,
STADTFLUR, f. regtsgebied eener clad,
stadsgebouw, openbaar gebouw, a. "...OBBIET, n. regts9ebied eener :tad, o. jurisdictie, v. *...GEMEINDB, f.
yemeente eener clad, v. "...GBNOSS, m. stadgenoot, m.
n. stadsgeregt, a. * ...GESETz, n. stadskleur,
stadsgracht, v.
stedelijke verordening, v. * ...GRABEN,
burgtvul,m.*.. CATER, n. pl. studseigendoo men, al. mv.
"...HAUS, n. stadhuis, raadhuis, a. *...HATIPTAIANN, ni•
honfdman der burgerwazht,
STIIDTisCH, a. et adv. stedelijk,burgerlijk,stads,steedsch.
STADTKUMMERER, to. studs thesaurier, m. "...KELLER,
stadskelder, in. * ...KIND, n. fig. :tads kind, o.
wilLzuNG,

a .. PFARRE, f. kerspel eener stud, 0. * ..•FFARRER,
predikant eener clad, ni. * ...PFEIFER, m.
pastoor
* ...PHYSIKUS. nI. studsgeneesheer,
stadsmuziekant,
"...RATH, * - MAGISTRAT in.raud der stad.gemeenteraud
Ec "Fr,
stadsbestuur ; lid van tlen stedelijken rand. o.
n. stadsrot, o. wet van de stud, keur, v. * ...RICHrER,
hooldschout, in. ...scHnEIBER, tn. grilfier der stud,
* ...SCHREIBEE El, f, stedelijke gri fstuds- sekrelaris,
fie, studs-sekreturie, v. * ...SenCLE, t'. stadsseiwol, v.
*...scuxnausIss, ill, stadsschout, U.

STammio, a. wan slam hebbende ; fig. stork. gespierd.

STA MMLER, tn. * - INN, f. stametaar, stotteraar, m. - sler, v.
STAMMLINIE, f. geslachtslinie, v, familietak,
(SISTER, a. geslachtslijst, v. * ...SPRACHE, f. oorspronkelijke taul, moedertaal, v. "...TAFEL, f. geslaehtsrestamvader, nt. "...WAPPEN, n.
gister, o. • ...VATER,

geslachtswapen,

a.

'...WORT, U.

stumwoord,wortelwoord,

oorspronkelijk woord, o.
STINNIRING, uI, (93) vingerhoed,
zuiger ; stamper, nc.
STAMYSL, tt,, siempel

* -AXT, U.

STA.

STA.
zegelkanteor, 0. *-noGEN, b. zegel, gezegeld papier, 0.*
s - GELD, n. zegel, zegelgeld, stempelloon, U.
va.
na. stemstempelen, zegelen; plumberen.
p31snijder, M.
STAMPFBUCHSS, f. zoutvijza, m.
‘a. dampen, klein
STA XPFE, 1. stamper, hunter, tn.
vn.
stooten ; fijn hakken; de aarde vast kloppen.
stampen, wampum:len ; (126) dampen, op en neder heijen.
SrAuFFIti.oTz, tn. heibluk, u. straatstamper, M. '....WHLE,
f. vampinolen, ttr. * ...ZUCKER, Si. stootsuiker, fijne
sulker, v.
STAND, ill. stand, stoat, m. ligging, gelegenheid ;
v. ; fig. stand, nt. beroep, u. rang, staat, tuestand ;
stand, winkel, in.; zitpluats (in eene kerk), v.; schailhoek (van het wild), in.; hoogte van het water,v.; Ivaterstand, tn.; lin - e sein, in slant zijn, vermogen ;
111 E, 1.
die Stande, de staten, stenden, ut. MV.
standaurtl, m. ruilerraan, V. *-ARTENJUNKER,
standuarddrager, vaandrig, m. * - BAUlf, tn. bi/0/7/, sluitBILD, n. beeld, standbeeld, a.
boom, stalboom, nt.
*- !:LOCK, In. (126, hijschblak, kanteelblok, 0.
SVNDCHEN, n. avondmuziek, serenade, v.
ST1iNDER, m. paal, pilaar, piper, staander, m. ;
tubbe, v.; kapitaal op kusting, u. * --WERK, n. (13) ru
van regtopstaande bulken, v.
overeenkomstig met iemands
STA NDESG EI3UHR,
rang. * ...H ERR, tn. vrijheer, baron, ns. ....1111SSIG, a.
overeenkomstig met den staat van ienzand. "...PERSON,
f. persoon van 'rang, voornaam persoon, ni.hooggepluatst
personaadje, v. * ...WIDRIG, a. tegen zijnen stunt, st•ijdig met zijnen rang.
* ...HAFT,
STA NDGELD, a. standgeld, marktgeld, 0.
* .*AFTIG, a. et adv. standvastig, beste ndig, diturzawn.
* ...HAFTIGKEIT, standvastigheid, bestendigheid,duurzaamheid, v.
STriNDIG, a. vast, bepaald ; gereed eene belijdenis of te
leggen. *...iscH, a. tot de staten hehoorende.
STANDLEHR E, f. statica, weep - , zumartekunde, V. "...ORT,
M. standplaats, v.; ('13) bouwgrond, m. erf, emplacement, 0. * ...PFERD, n. wisselpaard, o. "...PUNKT, 111.
stand punt, o. standplaats, v. ....QU ARTIER, n. lege,
n. krijgsraad,
plaats, v. kantonnement, 0.
M. * ...REDE, f. deftige aanspraak ; lijkrede, v.
In. vasle ster, v.
STA NOE, f. slang, stench v. staak, paal, spriet, ln. staaf,
pijp, roede, schaft, v. boom, sick, in. rek, u. ; (44) vossenstuart, in. ; einem die - halten, iemand ruggesteunen,
iemands partij trekkers; bei der - halten, zich niet van
zijn stuk laten brengen.
STri GEL, In. stengel, steel, m. * - N, va. staken zetten.
stofSTANGENBLEI, n. food in blokken, o. '...BiinsTE,
bezem, stoffer, ill. *... EISEN, u. ijzer in sloven, slaufijzer, 0. * ...GEBISS, n. gebit, 0: slung, v. * ...GOLD, n.
goad in staven, sum fgoud, a. *...KUGEL, f. staufkogel,
tn. * ...E UPBE It, nt. koper in staven; o. * ...LE1NWAND,
n. •gewerkt linnen, 0. ....LEITER, f. dubbele ladder, v.
* ...PFER D, n. voorpaard, pound can den disselboom, 0.
* ...R EITER , tn. voorrijder, postiljon, in. *.. SCH WEFEL,
m. zwavel in rollen, v. ....SILBER, 11. siaafzilver, zzlver
in sloven, o. "...sTAHL, ns. stoat in staven, o.
BA K, us. tubak in rollen, M. * ...ZAUM, ill. StantitOdni,
111. ....ZINN, n. tin in sloven, a.
STiiNK ER, in. stinker, stinkbok ; fig. snuffelaar twislmakrakeel, o.
ker, krakeeler, tn. * - EI, f, stank, us. ;
oneenzgheid, v. "-N, vn. sunken, stank van zich geven;
fig. twisten, krakeelen; snu,lfelen.

STANZE, f.
STAPEL, ut.
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versje, koeplet, o. stanza, v.
stape l, hoop, in. niijt ; (34) stapelplaats, hoofdmarkt; (Ii(3) stell;ng, v.; via - Yolks, eene menigle
menschen. ' - u .EREcirripicErr, f. (34) slupelregt, o.
* - GUT, n. goeileren'aan het stapelregt onderhevig, o.
my. " - N, va. stapelen, op hoopen leggen, opstapelen.
*-ORT, A - PL A TZ, in. " - ST A D-r, f. stapelplaats, v.
* - WA A a E,f.goetleren can het stapeiregt onderworpen,o.inv.
STAYER, I. roJtstap, in. voctspor, o.
STARK, a. et adv. stork, krachtzg, magag, stevig ; aanzientijk (ran safaris); fig. grout, zwaar, hevig, hard,
stiff ; grooteljks; via - ter Geist, sot vrijdenker.
S'rueic E, f. ste•kte, kracht, nzagt, dik'e; Zwaarljvigheid,
va.
V. ; stiffsel, 0. * - FA 1K , f. stijfsellabriek. V.
sterken, rersterken, onleisteunen, kracht bijzetlen; stij-D,
a.
vern.
het
st
,
j
ven
(ran
linnen).
ven (linnen).
sterkend, krachtbijeetlend.
ST5RKMAC HE lt,
rn. stijfselmaker, stiffseln. stijfselmeel, stiffsel, a.
ve•koop•, tn.
STARK FLIESSEND, a. snelelietend, snetstroomend. "...GEIST Eli RI, f. vrlfgeesterj. v. "...G EDERIG, a. stork van
leden, gespierd. * ...I.EIBIG, a. dzk,
SVIR1CNIEHL, n. 8/j/se/meet, 0.
STURKUNG, f.
versterking, v.
STiiRKWASS ER, U. stijfselwater, a.
lig. starend, strak; hardnekST A RR. a. stiff, verstijiti;
kig, halsstarrig; - ansehen, aanslaren.
vn. stiff
worden, rerstijven, stollen ; fig. te bergs rijzen; overloopen van ; auf etwas bin
iets aanstaren.
STARRH EIT, f. stiffheid ; verstijving, strammigheid, v.
" — KOPF, m. fig. stijfkop, eigenzinnige, nl, *...K.13.1)FIG,
a. stijfhoofdig, koppig, eigenzinnig. m.
kramp van het gansche ligchawn, v. "...SINN, ill. stijfhoofdigheid, koppigheid, eigenzinnigheid, onverzettelijkheid, onbuigzaamheid, v. * ...SUCHT, 1'. beraerte in het
hoofd, verstijving, v. *...TOOT, a. moreiood.
a. smoordronken.
STUT, a. et adv. vast, ombewegelijk; gerlartg, gestadig,
bestendig, duurzaant ; steeds, onophoudelijk. * - IG, " - ISCH,
a. slug, koppig, onwillig,wede•spannig ; gestadig,duarzaant ; onalgebroken ; dos StatiSchsein, (86) koppigheid, v. *-IGKEIT, f. bestendigheid, duurzaamheid, v.
STATIK, f. zveegkunde, statica, v.
STATION, f. pleisterpluais, v. station, o. ; stanflplaats,
bed iening, v. ambt, o.
STATisTm, f. statenkunde, staathuishoudkunde, stalistiek,
v. *-ER, m. staatsman, statakandige, M.
STATIV, n. voetstztk (van een zverktaig), 0.
ST ATT, f. plants, stele, v. ; - linden Lassen, intvilligen, toegeven ; tueiner -, an ineiner -, in steels van mij, in mijne plztats; von - en gehen, gelukken, goeden uitsl«g
hebben; zu - en kontaten, te pas konten, helpers, bijstaan. *-, AN adv. in plaats van.
STriTTE, 1. plants, pick, V. oord, a.
STATTFI A FT, a. et adv. aannemeljk, bestaanbaar ; van
waarde, geldig, yowl, wettig. *-IGKELT, I. aannenielijkheul, bestaanbaarheid; geleligheid, zvelligheid, v.
ST A TT1IA 1.11 ER, •111. stadhouder, landvoogd, nt. * - EI, f.
stadhowlerschap, bestaur; stadhouderlIjk verblijf, o.
stadhouderes, landvoogdes, v. '-SCIIAFT,.f.
stadhouderscliap, bestattr, o. landvoogdij, v.
STATTLIctr, a. et adv. prachtig, statig, feesteljk. deftig. heerlijk, zwierig ; voornaam, groat, tveidsch, kosteljk, nibountend. pracht, praal, v.
STATUIREN, va. bepalen, vaststellen; staande houden,
een voorbeeld stellen.
verdcdigcn ; eiu Beispiel
•
LiO

234 •

STE.

STATUE, f. "Tootle, gestate, v. norm,
STATITT, n. instelling, keur, verordening, v. statuut, o.
* -224RECI1T, n. herkomelijk regt, 0.
STAY; STAYS, f. stilstuand
slit „pater, o.
stof; poeder, o. ; sieb aus dem -e machen,
sick wegmaken, stilletjes ontanappen. *-BESEN,
stolbezent, stuffier, w. "-BELTEL, M. (53) helmknopje,
0. A -80.“STB, f. borstel, tu. "-EN, VU. stuiven.
STUTIBEls, va. met slot bedelken; ran stuf zuiveren,
Stoffen, bestromjen. *
va. van slot zuiveren.
',offer; (44) bustuardhond, loophond,
einen
fig. iemuml verdrijven, verjugen.
doorsnuffelen, doorzoeken.
STaVilinDEN. m. pl. (53) meeldraden, rn. mv. "...FEDER,
f. dons, u. zwanenvar. v. *...11A:OxL10,11.oiervIeugetig.
STAVE1G, a. stoffig, stuivig, bestoft.
STAVEMEHL. n. stuiftneel, o. "...REGEN, M. stofregen,
nt.
stofzund,. o. "...WEG, m. (53) stamper•
tje, o. *...winnEL. tn. "...WOLKE, f. stofwolk, v.
STAteliz2s, vs. d•ukken. sclitelden, heen en weder werpen ; vastzetten, tegenhouden (het water); siA die
Band -, zich de hand eerwrihken, - verstuiken.
STAVDE, f. "-NOEIViiCHS, n. struik, krop
m. hart van
kool, van salade enz., o. 11 -141 (SICH), erf. opschieten (als struiken); kroppen (ran kool enz.). "-NSALAT,
M. kropsalade, v. * ... DIG, a. dik. digt (van geboomte enz.).
STAVEIO, Va. (426) Omen. *-, vn. overstroomen.
STALF, in, beker. m. korn, v.
STAIJHOLZ, n. (126) stuwhout, O.
STAIINEN, vn. verwonderd
verbactsd zijn,zich verwonderen. *-, n. verwondering, v.
STAUPEESEN, us. (STArPENSCHLAG, M. STAUPE, f.),
gee. el roede, gee: ding. v.; den - bekommen, meeseld
•tvorden.
STAtkp., f. (412) batnettelijke ziekte, v."; die Wise -, de
vallende ziekte.
STrxi..E24,
geeselen, kaRtijden.
* ... BAHN, f. renSTECHAPFEL, m. (53) ducrnappel,
boon, loopbaan, v. strijdperk, o. "...DORN, m. steeko.steekdoom, •ijtuloorn, cluinbezieboom, m.
ijzer, o. priern, beitel. m.
STECHElq, Va. et n. 8teken, prikken, plaatxnijden ; (46)
slaan (een kalf, een rarken) dooden; mien ; (•6) ofnemen ; steken, branders (van de zon) ; mit einander
-, in zee ,te-, met elkander wedijveren; in die
ken, uitzeilen. *-, n. stoking, prikkeling, v. ; het plantn. zijdewee, o. sleek in de sijele,!in.:pleusnijden.
ris, v. "...ER, m. kamin,echter ; graveur. m.; steekijzer,
0. priers ; drukker (aan een schietgeweer), m.
STECLIGABEL, f. drietund, m. "...GINSTER, ni. (53)oeverbies, o. kruisdoren, m."...RISSEN, n.kwsentje.o. "...PAL11E, f. (53) sleekpalm, hulst, m. "...SPIEL, n. steekspel,
toernooi, o.
STECKBRIEP, m. steekbrier m. signalement, O.
STECKEN. va . cleken ; in de hand stoppen ; poten, planten. vuststeken (ender water) dompelen ; (met eene
ietnand lets heim.*pad) vasthechte4; einem etwas
lijk beribten. *-, vn. steken,zitten, blijven zilten; vastzitten fig. zijn, zich levinden, zitten; WO hahen Sie
so lange gesteckt? wear hebt gij zoo lung gezeten?
teaar zijt ,;j zoo long gewee , t ? - bleiben. blijren sicken
(in het ,preken);
bleihen, slacken, baleen, I lijren leanyr•. blijgen; - lasses, Wen zitten, ?Pe•ham. slot
zich ergens in
ven 8teken, ophouden; d els in etwas
een
tnengen, zich met iets intaten ; slob ein Ziel
voornemen opvatten, een doel poor ougen hebben.

STE.
'stok,

staf, m. roede, v. *-INECHT,
stokkeknecht, m. *-PFBRD, m. houten paard, hobbelpaard : fig. clokpaardje, o. "-ZAUN, nt. staukhetning,v.

IPTECK3121, m.

STECKPLUSS, * ...11113TEN, m. VOy. STICKPLUSS,
HVSTBN. "...GARN, "...NETZ, n. wachtelnet, o. * ...NADEL, t'. geld, v. "...REIS. n. (53) afzetsel, O. %..ROBE,
f. pootiatip, v. *...zwiEBEL, Us. bloemlol, m.
pad, o. ; brag
STEu,
vondel, Wonder, vontler,

(eener viool), v. * -11, M. pl. (10) formauthouten, 0.
use. ; -e tugi Wege, wegen en degen, as. v. ass. ; fig.
stappen, maatregeten, as. My.
STBOBBERBITER, ns. opzigter over de rijwegen, El.
"...REIF, n. stijgbeugel, m.; aus dens - sprechen, -

dteliten, voor de vuist spreicen, uit het hoo/d &olden.
S•rEHEN, va. stoats ; lig. zijn ; wachten; ,bei • einem -,
berg staan, inran len:aryl allangen; fur etwas
stuan voor jets; zu - konuuen, le staup komen, kusten;
in der Aleinung -, van meening van corded zijn ;
wie steht's? hoe goat het ? sick gut -, er good in silica.
"-D, a. staande ; stilstaand (van water); steltenden Fusses, op staanden roil ; stehendes lleer,•staund leger, O.
STESILBAR, a. to stelen, geslolen kunnende warden.
STSIILEN, va. stelen, maven, ontstelen; sich heisulich
neg-, sill heengaun, zijne biezen pakken. "-N, u. diefslut, us. dieverij, v. "...ER, w. slider, dief, us. -INN, f.
dicier', v.
STEIF, a. et adv. de, verst;j1d, strum, strak; fig. atevig : (92) stiff ; (.112) bevangen, stiff.. ',,E,
f. stijIheid, sidfte, stramheid ; (112) bevungenheid, verstijfdheid, v. ; stijfsel,o. pap, v. ; blaauwset, o.; (126) out. nt, schraag, v. ; rig. stijfiteid (in
manieren), v. "-EN, va. stijgen; door stijfsel
versterken; stutten; sich - auf etwas, zich op ieliWertalon. "-LEINWAND, f. stijf linnen, O. "-SINN, us. elgensinnigheid, koppigheid, v.
STEIG, su. voetpart, 0. weg. in. * -BLIGEL, m. stijgbeugel,
us. * -BOGELEIENIEN, * -RIEMEN. iis, stijgbeugetriem,
beugelreep, us. * -E. f. trap; heuvel, m.; twintigial, O.
STEIGEN, en. stijgen, lawmen, rdzen, oprijzen ; (van
het paard) stijgen: wussen, rijzen (van het water);
toenemen, vermeerderen, heviger wo•den; steigeren (van
paarden); stijgen (van den prijs). *-, es stijging, beslijging, beklitnming ; stijging (in prijs), v. ; het :vassal (des waters), o.; verhooging (der stem), v.
STEIGER, nt. opzigter over de mijnwerkers, m. * - N, Ca.
den prijs ve•huogen, opslaan. "-UNG, f. verhooging, v.
opslay,
STEIL, a. et adv. steil. "-KEIT, f. steilte, v.
STEIN, m. steen, us. ; damschtjf, v.; (152) stuk, o. pion,
m. ; pit (van vruchten), v .; (22) steen, nt. graveel, O.
* -ADER, ad er st•eep in eenen steen. rotstud er , v. -ADLER, us. steenarend, m. "-ALT, a. stokoud. "-ART. f. steen.
soon, v. *-ARTIG,a' steenachtig. "-BANK,t.. steenbunk,
klip, v. * -BESCRWERUNG, I% (22) graveel, o.
n. steenen beeld, 0. * -SLATTERN. f. pl. (2) steenpokken, v. no:. "-BOCK, m. steenbok, M. * -BOHRER, W.
steenboor,v. *- BRECII, m. (53) steenfreke, v. "-BRECHER, nt. steenhoutver, 10. "-BRUCH, nt. steengroef, v.
"-BR OCKE, f. steenen Krug, v. "-BUTT, m. "-BUTTE,
f. tarbot, v. *-DAM3I, "-DEICH, rn. steenen dam, m.
"-DRUCK, tn. steendruk, tn. * -DUNEN, pl. ederdons, O.
E, f. steeneik, ns. *- ERN, a. steenen, Van steen;
fig. hard, ongevoelig. * -EUI.E, f. steenuil, ke•kuit, m.
"-FALK, m. snwerle, v. steenralk, in. * -FLACKS.
asbest, in. * -FLECHTE, f. (53) leverkruid.o. *-FRuc wr,
steenvrucht, v.
"-ea.L.LB, f. (11:1) kniegezwel

van sen paard, o. ''-valss, f. wilde gel!, .gems, v.
*- GRAUS , m. steenryruis. o. * - GRUBS , f. • steen?roe/',
v. *- GRUND, m. steengrond, m. *-eu'r, n. aardewerk,
pottawerk, o. *- If N DLEtt, In, handelaar in steep; juwelier•, m. *- HART , a. zoo bard ale seen. * - HAUE, f.
eteenh++uwersbeitel, m. *- x:43ER , *- METZ. m arbeider
in eene etcengrot f; steenhouwer, m. ' - nAU FEN, m.
steenhoop; fig. puinhoop, m. * -ICHT , * - IG. a. steeniq,
van sleep, eleenucltlig. *-IGEN, va. steenigen. * -KAUZ,
m. zte nail, in. *-KENNER. ill. kenner can steenen, nI.
* -KEvI•T ^I^S ,

* -KUKDa.

F. knnia van steenen, V.

* -KIPS . ni etc ngruis, g ruic. kiezelzand, o. '- KIT!'. m.
stcenlijrn. V. * -K LhF, m. (53) nteenkluver. V. ' -KLIYP E,
f. steenklip, Y. '- KLCFT, f. sch ur -, kloof -, o;'ening
in eerie rots, v. *-xoxl.E, f. sfeenkool, v. '- KOHLE ^tSCRLACKE. f. half uitgshrunde aleenkool, coke, V. sinlets, m. nlv . * - KOLIK , f. st:'enkul jk. v. * -LAGS, f.
steenluag, V. *- MARDER , In. steenmarter, m. *- aIARK.
n. snort van zachle klci, v. '-at E ISSEL. in. steenhouwers
be/tel. in. * -MHTZ. in. s!eenho rwcr. in. '-xtoos. n. (5 tj
lererkruid. o. '-MORTEL . w. pleisler.v. ,gips, o. * - N CSS.
f. sleeni fe nest. v. '- o our. n. steenr+ruche. v. *- lit. n. ste ntolie,v.'- I•FEF'FER,ni (5 i)m ►turp 'per.huislonk,v. -YFL.%3
TER, n ste nen r+low, m. * -YIL , m. (snort tan) k wn
duirelshrood, o. * -YL. r rE. f. stee pernoL° Ije, V. (s)a, t
nen pluat, V. efoersleen. si . * - RED F.N . n,. fix. regeu run sle.!* -REICf, a. steenr jk, zeerklippiq: fig schutrijk. Hen, .
-, n. del fslni7'elijk i•ijk, n. *-S'iHE , t'. steenhouwers zaag,
V. '-S IGER . In. steenrager. m. *-SAI.Z . n. h,!rq+out. o.
*-BALGGItUBE, f. berq.oulgroef, v. -SCHICHT, t•. xleenlaag, Y. '-SCIILEIFER . In. sleenslijpsr, in. `-SCIiLEUDER, f. slinger. m. *-SCIfrERzEn, ,n. pl. grureslkolijk.
SCHKALLE, f. gexp „+ct edeiryexteenten beset , n,.
*-SCEINEI DEN. n . * -SCHNIT'r. ti . het sni (l !n op sleen:
( ^? Z) steenxnijding, v. *-SCHNEIDER, in. steenenijder,
grureerder: (WiZ steenen%jder. II. '- SCIIREIBEN, n
steendruk, oh. *- s CHR[FT, f. opecitri ft op ecn steep, n. ;

V.

stijl tan npichrtflen (op nturnser en;. ), In. ; groble letlire (op gin/sin-ken). v. mv. * -SP, TBER . in. strautmaker, 1 ^ laraijer•. m. ' -SE'rSERARBEIT . I. straatrnaleerswerk. o. '-S'rticx , n. ateenxtuk, o. *- WA R RSA OC NG, £.
(77) waar;eggerij uit steenen, V. * - wA I.Z E, f. steenen
rot, v. ' - w,t nn, f. st eenen n,uur, oh. ' -W E /S. in. steep-,
st'aatuetl. m. ' -RERK, U. sleenw e ► •k. klti- en sehulpwerk. e. '-wUCIIS. In. steenachliq uilwas. o.
steenworp, In. * - ZAN GE , f. sleeniang. V. * - Z EIC II- Hi.
NEN. U . kunet am op steen to .enijden, v.; sleendruk,
in. *-zBICHNER. * -DRUCKER. m. sleendrukker, in.
* -ZZCG , n. aardewerk, o. '-ZIEGE , f. wilds geit, ge us, V.

S rEZss, m. shcit, V. gat , s, aars. in. ac^ tersle, o.
STILL, U. slel, o. ; stelling, stelluadje, v.; ein - Segel,
ein - Masten , een stel zeilen, - marten.
STELLDICHEIN . U. bestelde -, afgesprokene zamenkomst, v.
S TELLE , f. stede, plants, stelling: bedienin!l, V. amht, o.
post, m.; plants, spreuk (tit cep bock), v.; auf der -,

uogenhlikkelijk; nicht von der - ! niet ran bier! ke ne
bleibende - haben . geene haste woonploats hebben ; auf
der - bleiben, op de plants gedood worden; die gehor•
ige -. de bet+oe,de overheid, - magt, v. *-N. va. stellen, plaatsen, zetten, scharen : oprigten : schikken : (een
uurwerk) regelen. SIGH -, vrf. zich stellen, - plaalsen,
- rj,gten: zicla ergens lteen begeven: t +ercchijnen: fig.
zich houden, veinzen; Netze -, Sprenkel -, strikken
spannen: Zeugen -, getuigen voorbrengen. * - It, m. (139)
onrust, v. slin /er, m. •
STELLFALLE, f.

val, knip,

III. * ...pEDER ,
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STE.

STB:

f. (t39)

zet-

veer, v. # ...JAGD , f. * ...JAGEL n list netlenapreiden;
klopjagt, V. * ...bzAOHER, m wagenn:aker, m. '...PLATS,
m aigenproken plants van bijeenkomst, V. *...sonalsa,
f. (13 )1 cijferhlaudje, o. •
STELLUNG , f. stelling, plaateinq; scliikkin7 ►. fnrigting ;
bonding. v. stand, n>f; (101) gesternle, sterrebeeld, o.
*- SKUNST, f. (68 ) kunst om sen balaljon schietijk wader to (her)xtellen, V.
STELLV ERTRE rem. Ott. p'aofovsrr'onqer. vertegenwoordiger, plaatsheklaeder: remplucant, ,n. * ...VOGXL, tn. lokrngel, tn . * ... ZIRKBL, m. passer, In.
STELZB . f . stelt, v.; auf -n gehen , op stellen loopnn; 8g.
hoogdravend sprekeit, opcnijden. *-, STRLzPues, in.

S r ar z n iuN, n. linden been, o.
STEKKEX, va. voy. Srif zneie.
.•rcMYSsL, In. voy. Sr&fuPEI..
5•r E V r, F. f. (1 ^ G) topmast, m. steng, v. *- L, m. Toy.
STNGEL.
KS ItN B R, pl. (5'3) lcnskruid, o.
S'repPDscKa, r. spedi.-, prnnkdeken, v.
STB P,i:i N

luizepeper,

♦.

SrEi • I'E, I. hinds, wies1 %jn, v. ' -N , vs. stikken. ;-RaI,
rsl• Y3 rz cn. in. stiksel, o.
Srepple %Hr, f.

Sr,ers eECDS, f. stikz%jde, v. `... z WI RN, m horduurgaren. o.
STERnB. f. dooCl, tn.; besmettelijke sickle, sterfte. V.
*-n R r r, n . eterfhed. a. • -FALL , In. stet/get'ul, O.
'-GELD , n hcgrafeninkosten. nI, mv. *-nAU3, n. sterf

huia, o. •-HERD , U. dondliemd, don ^ lakleed. o. * -JAIIR.
U. sterfjuar, o. '- Klrrat,, m. * -KLEID , U. doodekleed;
LIED , U. lied der dooden, o. lijkzang, m.
l,jkkle «:d. ri
* -LI3 rE , f. ater /l jxl. V.
STEKBEN . vn. sterreti, overlijden, verseheiden, den geest

get ► e,t, onlslupen. •-. n. afste,v ►en, onerlijden, a.; sterfte,

V. *- SKR A Vfc. a. doodelijk ziek, zieltojend. *-sxbrx,
f. , low/sangst. In.
STERBE•rvvDe , f. sterfutsr. o. are des doods. V.

STSLiHLICII• a. et ad v. sterfelijk;doodelijk; - v erliebt,

dwulel.jk "erlic%l. - KetT, f. sterfelijk/aeid, v.
STERBLUe O . in sterveling. in ; dood schaap, O. ' - 3w0`LE. f. teal eats gee/ wren schapan. v.

STeREO rYPEN, f. pi. (10) caste letlervornten, m. mv.
SrisiILer, iu. sleur, .in.
Sr$xY, In. sler, star, r. ; kr;sis (eener ridderorde). a.;
(1i1 Spiegel. m.; (10) slerretje. o. ' - ANIS. In. tleraiijs, In. '-BZr. n. n. slerrtheeld, gesternle, teecen (ran
den dierenriem), o. *-ennv, n. (10) sterretje. o.
* -UEIITER . t11. slerrekijker, m. * - DEUrUN(3 , * - DzUTERKUNST . f. sterrf wigchelarij, V. * -ZNKONIGINN. f.
fig. de maan, V. '-FSRaxtd, a. stem+ormig. "-GBBI13D E, n. zonne - . planetenctelsel, o. * -GRUPFE. f. groep
sterren. v. *- GUCK2R. m. sterrekijker, in. • -HELL. a.
door de sterren t^ erlicht. - l^ I)lhISL. ,n. sterr•enhemel, nl.
*-ICHT, a. ale tent sler; col sterren. ' - JAHR. n. (101)
sterrtjaar, o. tijrl van de omwenteVnq der aarde ran
cep punt der aardhaan tot helsel/d: punt , i n. *-KUNDE,
* -WISSENSCHAFr , f. sterrekunda. v. * -KUNDIGB. m.

sterrekunoige, III . * -LICHT, n. Licht der sterren. o.
*- SCII .A NzE . f. (113) sterreschant, v. "- ^c HNvaE,
*-sCEINUYYE, f. verse/aiding van cent sler,v. *- 3UCHzR,
m. teleskoop, In. '- TAFEL , f. s le rrekundi,7e Intel, v.

*- WARTE. f. sterrewacbt, v. o!,servalorium. o.
STERS , ' - EL. m. staisrt: aars, m. stuit; motenwiek, v.
' -SEUCHE, f. (11Z) staartziekte, v.
STET, S'rnTu3, a. voy. ST:i'r, STITIG. * - a, adv. steeds,
gedurig, gestadiq, onopkoudelijk, telkezdl.

STEUER , * - RUDER, n ttaur, roer, a.; giber-gehen, achteruitvaren; fig. overstuur goon, achteruit Sawn. *-,
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STI.

f. schalting, Wasting, v. regt, hoofdgeld, o. Impost, m.

STI.

41-EN,
STILL, M. steet; delver; stok (eens bezems), m.
bijdrage, v.; zur - der Walirbeit, ont der u niarheid
va. steeten, van cenen steel voorzien.
hulde to doen. ** -AMT, n. belastinokuntoor, o. a -ANf. staaraans,
SCHLAG, m. tanstag in de belustingen, m. * - BAR,
STIER, tn. vier, but; buffet, m. *-, a. voy.
*-PFLICIITIG, a. schatbaar,
va. aanstaren.
vs. et n. dekkett(randenqier). * - GF,
'-BARKEIT,
f. belasibaarFECHT, n stierengerecht, o. * - LOIN, n. fringe slier, m.
heid, schatpligtigheid, v. *-BEAMTE, in. ambtenuar der
STIFT, on. stift, v. nestelbeslag, pinnetje, o. spie, v. ; teebelustin7en, ur. "-BEFEHL, nr. geldplakkaat,o. *-BoRD,
kenkojt, pitood, a. *-. n. stift, liefdadig gen. (126) staurboord, a. * - BUCtII, ' - itEatsTfut, n. besticht, a. stichling, godshnis, v.; biqlom, kapittel; hoelastingregister, o. * - EINNEIIMEH. ni. ontranger devbepitaat, gavthuis, a. * - ELN, va. met punten aanteekelastingen. m. *- FRET, a. vrij ran 1 dusting, nen ; peahen zellen. va. stichten, grinden, den
van schatting. * - KA3IMER„ f. belastingkantoor, o.
grond leggen; instellen. opstellen, oprigten, daarstellen,
* - MANN, tn. (126) , tuurman, 1;. 1 -MANNSKUNST,
upie
aannigten, maken, vernorzaken, verwekken; eene
stutirman , Zun,l, v. *-•, va. et n. beading betalen, opvoor token : van ne.tels voorz i en. * - ER. on. - INN, f.
brengen ; regeren, besturen: (1i6) sturen; . fig. beletcstichter, grondlegner, installer, daarsteller, opzigter,
gelen, stuiten, befallen, voinkonten,legenhouden. sicxi
stich , ter, v. * - IsCH, a. tot een stiff -, tot eon domkavrf. ru ten, Lunen. * - SCHEIN, ID. impo , lbrielje, O.
pittel behoorende.
STEVEN, in. (12(i) steven,
STIFTSAMT, n. bisschoppelijk hof, 0. * ...AUTSIANN, rn.
STIBITzEN, va. aftrogg elen, bedriegen, opliglen.
bi,chop, leenhonder, ui. * ...FilflIG, a. het regt hebbenSTICK, ur. ,leek, p•ik; sleek in de zijde,
koperen
(t in een kapittel le worden opgenomen.
plant, v. !4(i) trek, slag; fig. sleek ender water. m.
n. lion, v.
stillserouto, kanonike,, v.
geze!,de, o.; - halten , sleek honden, de proef hou* ...HUTTE, f.
* ...HERR, ni. stiftsheer, kanunnik, nr.
den, den to,ts doorstaan; 1w - e Lassen, in den sleek
tabernaket, m, * ....ruNGFER, f. non, v. * ...1tIRCHE, f.
verlaten; keinen - selien, volstrekt aids zien.
domke•k, v. * -PFRaNDE,f.domheerschap,o. * ...PROBST,
* •BLATT, n. steekplant ; (46) (reef; fig. wijkplaats, v.
in. doniproovt, in.
toevlugtsoord, o. in. drilijzer,o. zwikboor, v.
STIFTUNG, f.
stichting, snetellinq, grondlegging, v.
STICHEL, in. etsnaald, graveerstift, v.
* - EI, f. schoot
* - sBnIEF, no. Nfichlingbriej, m. * - STAG, In. tidjaardag
sleek onder staler, m. * - IiiiRIG,a.((i8) stekelliarig. * - N,
der stichting, no.
va. et n. schimpen, sicken onder water geven, spotten,
STILET, n. driehoekige dolk, no.; tentijzer, o.
vitten. *-REDE, f. stekende vinnige bijtende retie,
STILL. STILLS, a. et adv. nit, zucht. geru , t, bedaard,
v. "-WORT, n. graauw, snaauw, ur. bits woord, o.
vreedzatiot, bezad;gd, zedig ; zwijgend: instate, heimeSTICHFREI, a. ' steekvrij, onkwetsbaar. `...LER, in. * ...LERlijk ; dal stil! daar ! sidle halten,
INN, I. schimper, vitter. spotter, on,spolster,v.
* ...LING,
ophouden, zich stil houden; der stifle Freitag, Goede
m. stekelbaars, no. * ...TAG, tlr. bepaulde
vastgestelde
Vrijdag.
(lag, in,
n. bits woord, o.
STILLS,. f. state, bedaardheid, rust, v. stazwijgen, o.
STICKEN, va. stikken, borduren.
vn. stikken.
stilzwijgendheid, v.; in 'der - , in stilte; afgezonderd,
STICKER, tn. * - INN, f. bo•dutader, m. bordunrster, v.
ongemerkt ; heimelijk.
* -EI, f. borditurwerk, o.
* - KuNsT, f. bo•dnurkunst, v.
STILLER, va. stillen, doen bedaren, paaijen, terreden stetTICKFLUSS, on. (dd) stikzinking, v. * - GOLD, * ...S1LBER,
len ; stelpen, sluiten; les•chen ; zojen (een kind). * - D,
n. gond-, zilverdraad, o. * ...HUSTEN, m. stikhoest, m.
a. (2 .2) verzachtend, pijnstillend.
"...Luvr. f. stiklucht, v. * ...NADEL, f. bordunrnaald, v.
* ...STEHEN, n. salstand, m. ophouding,
* ...RAIIMEN, no. borduurraam, o. "...SHIRE, I.. burdnurv. * ...SCHwEIG.EN, n. stilzwtjgren, o. * ...SCHWEIOEND,
zjde, v. * ...WERK, B. borduursel, o. * ...wINZ, f. wilde
a. et adv. ztvi j :end, stilzwijgend, stil
* ...STAND, no.
wijngeard, no.
stilstand, no. ophouding, stremming, v. be,tand, o.
STIEBEN, vn. et a. shaven, ski,' lnaken, stoffen; lateenSTILLuNG, f. stilling, bedaring ; voldoening ; stelping,
drijven; niteengaan. * ...ER, In. vuiNtslag, stomp, no.
stuiting, v. ; het zogen.
STIEF1iLTERN, pl. eliefouders, m. me. * ...BRUDER, no.
STIMME, f. stem; (109) partij, zangpartij ;
fig. stem, v.
stiefbroeder, no.
geroeten, o. meening, v. ; die - n saint-nein, de stemmen
STIEFEL, rn. stevel, m. laars, v.; zuiger (cond." pomp),
opnemen.
m. "-ANzIEHER, * -ZIEHER, no. laarzent•ekker,
STIMINIEN. va. ON) stemmen;
(iemand tot iets)
* -BRETT,
* -HOLZ, n. * laarzenleest, v.
* -KAPPE,
sted:men, orerhateec. *-, vn. overeenstemmen ; fig. zijne
*-STULPE, f. knieleder (van de laars), o. *-K4NEcirr,
stem geven, -nabrengen, zijn gevoelen doen kennen. •
m. laarzenknecht, m." - MACHER, no. laarzenmaker, no.
* - MEHRHEIT, f.meerderheul van stemmen, v.*-sAMM* - N, vs. van laarzen voorzien. SIGH
vrf. de laarzen
LUNG, f. stemopneming, v. * - THEILER, in. (83) regter
aantrekken. "-PuTZER, no. luarzenpoetser, no. *--scir AFT,
wien, geroelen tegen den rapporteur is en die daardoor
f. schacht van de laars, v. * - wiCHSE, laarzensineer, o.
de stemmen verdeelt, no.
STIEFGEScHwISTER, pl. stiefbroeders ert stierztesters,
STIATMFUHIG,a. steingeregtigd. "...GABEL, f. (100) stemvork,
v. niv. * ...KIND. D. sae/kind, o. "...MUTTER. f. stiefv. * ...GEBER
steingeregtiode, stemgever, stemheb5er,
moeder; fig. slechte nweder, v.
stemmende, no. * ...HAMMER, in. (109) stemhamer, m.
* ...milTTERCHEN, n.
(53) vergeet-inij-niefje. a. r ...WTTERLICH. a. et adv.
n. stapel van eene viool, f.(74)
stiefmoederlijk ; fig. sireng, ze•eed. *...scinvETEn. f.
kleine opening in den gorgel, v. *...scHLUsszr, m.
stiefzuster, v. * ...SOHN, nI. stielzoon, no. * ...TOCIITER,
009) stemsleutel. no.
f. stiefdochter, v. *...vATER, nr. stiefeader, m.
STIMMUNG, f. stemniing ; fig. gemoedsstemminn, v.
* ...VaTERLICH, a. et adv. stio'z'aderlijk.
STINKEN. vn . stinker.
n. stank, so. "-D. STINKIG
STIEGE, f. trap, rn. t•ede, v. ; twintigtal, 0.
a. et adv. stinkend.
n. stinkivezel, v.
STIEGLITZ, no, puller, distelvink, ru.
STINT', no. puitaal,

STO.'

STO.
STIPENDIAT. M. die op eene beta's studeert,m.;

einSchur-

zen-. een man die door eene vroisw onderto.i4in word(.
n. wedde: bears, v.
STIRN, f. voorhooftt. o. ; top, m. krian (ran een berg),
v.; er ist hitzig or der
word( lilt geraakt ; die
- hoch trages, de borst verheffen. *-A DER, I. i74)
voarhwfd-ader, v. * -BAND, n. * .BINDE, f. hoofdband,
-dock, in. *-REIN, n. (7i) voorhooldcheen, O.. *--H A AR,
n. * -LOCKEN, f. pl. voorhoofdhaar, o. -lokken, v. mv.
* -RIEMEN, tn. *-Tc.Tcn, n. voorhoofdband, m. *--WAND,

f. (13) vuormutir.

frontispies, u. ; zeezwaluw, v.
va. 144) jagen, dr:leen, opjayen (wild).
sneeuzven, jagtregenen.
ST6REntv ETTER, n. sneettwig en winderig weder,
o.
STOCH ER, In. landenstoker, in. * -N, va. stoken, opstoken
(het vuur).
STOCK, tn. stok, rotting ; slam,
stronk, m. ; plant, v.;
blok, o. ; arosbn•, v.; bijenkorf, fn.; gevangenhut , , o.;
verdieping, v.; (10) rondsel, v.; lig. slam, in. 9.! loch( ;
vac( geld, kcipilaul, o. *-ALT, a. stukoad. *-BAND,
m. lint aan eenen rotting, o. 1 •-BESEN, m. bezenzstok,
m. * - ELIND, a. stekeblind. * - 11cSRSE, f. effektenbeurs,v.
STACK CH EN, n. Atokje, rotting, je. u.
STocKntrAns, a. zeer don. * ... 1ARRE, a. zeer drool.
STOOKEY, va. (126) (het anker) itokken. S-, vn. bljven
stekcn; ophouden to vloeijen; stremmen, runnen; bederven, vlakken; (in zijne rede) bljven steken.
vrf. siren:men. stollen, runnen.
STOCKFIEDEL, f. kleine viool, v. * ... F/NSTER, a. stikduister, pikdonker. * ... FISCII, m. stokrisch ; fig. domoor,
tn. vochtvlek, v. * ... FLECKIO, * ...IO, a.
m.
uitgeslagen, ebedorven dear vochtigheid. *...FREUD, a.
1. geweer met gebroken loop,
geheel rreentd.
o. * ... GELEHRT, a. waanwijs, verwaand; wijsneuzig.
f.
houweel, u. *...HAUS, n. gevangenhnis, o.
n. blokhout, o.
STIICKISCH, a. wederspannig, koppig, knorrig, gemelijk.
STOCKKNECHT,m. stokkeknecht,cipiersknecht. m. * ... KNOPF,
rottingknop, m. *..LATERNE, I. huislantaarn, v.
* ... MEISTER,
* ...ZIKLER, tn. makelaar in effekten, tn.
m. stokbewaarder, gevangenbewaarder, cipier, , in. ^...m EISa.
moedernaakt.
...NACKT,
*
gevangenis,
v.
TEREI, r.
m. aartsgek, m. * ...VFEIFE, f. wort van
!licit, v. * ...pRilGEL, f. * ...SCHLWE, tn. p1. stokslagen,
m. mv. rottingolie, v. * ...ROSE, r. stokroos, v.
STOCKS. m. pl . aktien, v. mv. elrekten, o. mv.
* ... SCHLAG,
STOCKSCHERB, f. droogscheerders schaar, v.
m. stokslag, m. *..SCHISUFFEN, m. verkoudheid, v.
* ...SPIELER, m. spekulant in effekten, m. *...STILLS,
a. - doodstil. onbewegelijk. * ... TAUB, a. stokdoof.
STOCKUNG, f. ophouding, staking, a/breking, v.
STOCKwERK, n. verdieping, v. * ... ZAHN, m. baktand,
maaltand, 91. kies, v. "...ZwINGE, f. beslagring, nt.
STOFF, m. stof, v.; fig. onde•werp, o. stof, v. ` - EN, a.
stolen, zijden, van stof, van vide. 'Liam!, a. et adv.
stoffelijk. *-Los, a. onstoffelijk.
SToHNEN, vn. zuchten, stenen, klagen, kermen.
m.
STOICISMCS, tn. stolcijosche tbjsbegeerie, v.
stokijn, m.*...ISCH, a. stoicijnsch,volgens de leer ran Zeno.
buitengewone voordeelen, o. mv.
STOLA, f. die Jura
STOLE, STOLA, f. Atool, v.
STOLLEN, m. voeteneind (eener bedstede), o.; punt (can
een hoefijzer) ; (7) galerij, gaanderij, v. ; sierlijk hek,
o. sierNke leuning, v.
domme streek, bok, m.
STOLFElt, m. struikeling,
a. et
struikelaar; fig. domoor,
STIMERN,
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•
adv. oneffen, moeljelijk begaanbaar. * - N, Tn. struike(ook
fig.).
len
STOLZ. in. hoogmo,d,trotl. m. trot vchheiti. fierhe'd,gront.•ch -

held. v. * -, a. harry troPch. hoovaardig, groot•ch
prachtio; trotschelijk. *-Es, * --IRSN, vn. pronken progrootsch, zijn.
breeuwen,
STOPFEN, va. stop,o3n, propp3n; stnwen; (123)
kallateren, stoppm lappen, verstellen fig. (ganzen)
ZR,
voeden. * -D, a. (22) verstoppend. stoppend.
f. hip(STOPFEL). in. stop, prop, v. * ...ER, tu.
per, vervteller, tn. tipster, v.
STOFFOANN. n. .topgaren, a. `...HA AR, n. vulsel van
stoetenzittingen. 0. * ...LAPPEN, in. stopdoek, stoplap,m.
A ....NADEL. I.. stvivtaid, v. ‘...NUDEL. f. niestvoeder, 0.
n. stopwerk. o.
* ...vvAcHS, n. maagdewas, 0.
n. stoppeleeld o.
STOPPEL, 1. stopped, in.
stopn. zaowngcllangt diciastuk„ o.
pet iras, o. *-5(,, a. stoppeli/. * -MAST, m. land vol
stoppels, ledig land, o. * - N, vs. nalezen, naoogsten.
f. stoppel-zeis, v.
* -SENSE,
STOPPINE, f. 11)41. v.
SCOFFLER, m. nalezer; fig. -letterdief, m.
STiiPsEL, n. stop, kurk, v. ; fig. dikhuik, tn.
S mitt. in. stew• trisch), m.
STORM. In. oojeraar, no. " - ngirrn. n. p1. 00 ►istractrs-,
spilleheenen, 0. inv. * -SCHNABEL, In. ooijevaarshek,

kromhals. in. kraan, v. ; (5 i) geranium, tn. ; (02) teekenaap, nk. *-STEIN, tn. dondersteen. m.
ST(inErz, va. storen, verstoren, in wanorde
brengen, oat.
vn. wroeten, peuteren.
fasten. beroeren, ontroeren.
m.
* --FRIED, m. breekspel , vreugdestoorder,
STISIt ER, m. * - INN. f. stoorder. verstoorder, m. •toorster, v.
onSTORRISCH, a. et adv. kupp,iy ,
verzettelijk; stuursch, straf, streng ; borsch. norscls,
onrriendelijk. * -KEIT, f. koppigheid, stiffhoofdigheid,
stuurschheid, norschheid, v.
* ...STANCE,
ST6EROGEN, rn. kuit van stem., kaviaar, v.
f, polsstok der visschers; gaffelhaak, tn.
STIRLING, f. storing, stoo•nis; beroering, verstoring, wanorde ; fig. onrust (des gemoeds),
STORZ, STORZEL, m. staak, stijl, bk, tronk, m.
STOSS, M. stoot, stag, schok, bons, bort; .bundel (stukken) ; bout (van een schaap), m. nierstuk, o. ; hoop, stao.;
pel, m. ; het steken der trompet, trompetgeschat,
broek (ran een kanon), v. ; rand, booed (van een japan), stoolkant; (91) sleek, stoot, tn.; ijshreuk, v.
ipgang, tn.; ein - Acten, een bundel papieren, tn. * - DEstamper,m.
stootelegensm.
GEN, m. (91)
STOSSEL, m. stamper, beaker, m. heiblok, o.
•
STOSSEN, va. et n. stooten, duzven; stooten (van een gcweer) ; omstooten slaan ; stampen, fijn stooten: gest van
boven otgeren (van bier) ; nederstorten (van roofrogel0 ;
von sich - , van zich afstooten, wegitooten, afweren;
tegen
tegen fete stooten; an einander
an etwas
elkander stooten; can lets Palen, grenzen; aid einen-,
zich hij iemand voegen ;
iemand ontnzoeten; zu einem
°verb.), stooten, ter neder Atooten;
tiber den Ilaufen
in das Horn - , op den hoorn blazen; don Grand - ,
(12(i) aan den grand raken; vont Lande -, van land
ans Land -, landen. aan
goon. alSteken, zee kiezen
vrf. zich stooten, - kwetland gaan, ontschepen. SIGH
etch over jets ergeren, over jets
sen: skit an etwas
gebelgd zijn.
STOSSER, in. stooter; stamper; roofvoget, tn.
STOSSFEILE, f. stootvijl, v. * ...GEEET, n. schietgebed,
n. stootgeweer, o.
vurig gebed, O.
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STR.

• STR,.

ST68STri, n. elootech, stoolig.
STOSSKLINGE, f. kling van eenen

stootdegen, v. *...x0Lf. etopnaad, m.
handzaag; (36) zaag on; of to zetten, v.
*...STOCK, at. hi/jurigtok ., tn. *...vOGEL,
roofvogel,
m. "...WEisz. adv. bij stooten, bij lvtrlen.
STOTTERER, m. stotteraar, stamelaar, nt, * ...TERN, vn.
stotteren, stamelen.
STOVE. f. zweetstoat badstoof, v.
va. ttoven.
STRACK, a. et adv. strak, stif f, gespannen; plotselijk ;
straks, terstond. dadelijk.
STRAFBAR, a. et adv. ..trafbaar, strafschuldig. * - KEIT.
f. ', Ira/Map/mid, strufwaardigheid. v. * .,. SUCH, n. register der boeten, o. * ...ROCHsE, f. bus der ioeten, v.
STRAFE, t. sera(', tuchtiging, bestraffing, kastijding, bode,
v. ; zur
tot straf : bei - ,von. op stral van. op pnene
van. * - x, va. straiten, ka tijden, tnchtigen, bestraffen,
Lehen -, met den dood strafberiapen, doorhalen;
fen: an Ceide
eene geldboete npleggen; Ltigen
logen•traffen, van eene leugen orertaigen.
S TRAFENGaL, in. wrekende engel, enget der wrakc, m. •
STRAP?. a. et adv. strak, strum. stiff, ge•pannen.
STRAFFHWO, a. strafbaar, straftvaardig, beboelbaar.
S
A Frit E tT. f. strakheid,' stijrheirl. v.
STR A Ft; EBOT, n. *...B Floz m. beret op vtra f, o.*...(1ELD ,
n. geldtmete. v. * ...G ER ICHT, n. sir nfrierigt, 0. straf, v.
oordeet Gods, o. '.. GEsETA. n. elrafivel, v.
strafSTEHFLICH. a. ,trafbaar, strafwaardia.
strafschuldige,' wisdadiger;
baarhed, v. * ...LING,
pedelineerde, tn.
STItAFLOS. a. et adv. straffeloos; onoestraft on chaldPg.
* - IGKEIT, f. straileloosheid, v."...I.REDIGER. rn. strenge
zedeprediker: fig. berisper, he trailer, m.
I zectepreek, bog, redikatie; fig. be traffing. dnorhal;ng,
beriTing, v. "...nu-nig. f. fig. plaag, v. *...rwrngu, n.
vernordeeling, v. **...wilRm.G, a. stra,rwaard, strafbaar.
-KEtT, f. strafbaarheid, v.
STRAHL, m. straal, m.; holle (aan cog paardrnhoefl, v.
* - EN. vn, sfewen, otralen werpen. be•traten: fig. , chitferen. *-BitEctleisG, f. et•a,,lbreking, v. " - KRANZ,
* - KRONE, f. , tratienkronn. kronn (1, ±r heerlijkheid, v.
STHAHLGEsCuwi:11, n. (113) rot , traal, na. verrolting in
.den straat. v.
SrnAlurcur, a. ale straten..*...m, a. stralend, bestralend; met straten; gegroefd. gestreept.
STR5ilx, tn.
v.; (126) kaf. streng garen, BEN,m. groan 'gaoler, m.

belga•en. a.
STE:US:4. a. , trak. , fraf, eHjf, ge'pannen.
STE Ant, ELN,STR A MrEN,vn. , tampen.stampyoefen ,,Parfelen•
"-EN, vn. stranSTRAND, in. strand. o. never, zeekanton.
den. * - BliwOHNER. rat. strand-, nererbewone.r. tn . " - BEDIENTE. rn. ,(ranch ter, m. * - GERECIITIGKEIT. t'.
strandregt. o. * - GUT. n. ••trandgned, gesirand geed, o.

n.
strandrond, in. * - IAUFER, rat. kierit, a.
strandregt. o. * - REITER. m. strandruiter, tn. " - vOGT,
in ,liekteur der kusten, m. " - IING, f. stranding,
v.
f. strandwacht, v.
STRANri, in. s‘treng, v. zeel, o. strop, m. koord ; rist uijen, v. ; gareet, o. ; zum -e vernriheilen, veroordeeten
tot de strafe de. doods met de koord.
STR A NGULIR EN, va. wurgen. verhangen.
m.
STR•APAzE, f. vermoeidheid, v. ongemak, o. last,
"...zIREN, va. vermoeijen, ofmatten, kwelten.
STRASSn, f. straat, v. wiry, groote weg, heerenweg, straatwen, zn.; straat, zeeengte, v. naanw, o.
STRASSZNAUFSEHER, * ...BEREITER, n1. opziener - , op-

stgter der tvegen.of straten, m. * ...LATERNE, f.straatlantaarn, v. * ...RAUE, m, straatrooverij, v. * ...RtUBER,
m. stfaatroover, m. * ...R5UBERISCII, a. et adv. als een
straatroorer. *•..zoLL, m. tot, tn.
STRdUB EN. va. doen oprifzen,overeind doen status.

SIGH - ,

vrf..opr;fzen, to berge rijzen (van haren); fig. zich
verzetten. zich aankanten, tegenstreven. "....IG, a. overeind stitande.
STRAUCH. m. struik, m.; fig. straikeling, v. * - DIES, tn.
eIenDI;tiftgltE
.vI,allr.e.8;ai
tru ako
rrzele;
.n,p.stri,,k
m. *-En
.uivk .roo.tLezr.r,Nnoter,
;fur,
n. st•n ∎ klearts. krcapethont, o.
knif (ran yogelen);
168Y ontmoeting. schermulseling, v. gerecht, treiren, 0.;
strnisvogel. m. " - FEDER, f. straisreder, v.
SritiitissEnxincitEN, n. * ...FRAU, f. bloemenmeisje, O.
STR AUSSVOOEL, m. striae, struisrogel,
STH AhzE. f. (3i1 kladboek, me .urinal, o.
STROBE, f. c13) schoor, in. steansel, o. avtstekende balk,
m.; sich our - setzen, fig. zich verzetten, wederstancl
bieden. "-EA LKEN, In, schodrbalk, in. '-B AND, n. school.,
scut. tn.
STREBEN. vn. streven.pogen,traehten: (101) hellen: nach
etwas - ,naar ielsstaan. baleen, hijgen, reikhalzen.
STREEEPFEILER, m. (13) schraagpilaar. schoor, slut, an.
STRECKRAR, a rekblar. bitigzaaro, s;aerlig.
STREcK11. f.'uitge,trektheid, aztgebre;dheol, streak. v.
SritsOKEN. va . rekken, uitrekken, strekken. uitstrekken;
&as (;ewehr - , het newer alzelten, - oeargeren; einea
f.
au R od e n - , iemand ter node). vellen. SICH
zich
strekk ,n, z i ch uitetrekken: sich Inch der Deoko
naar de ometanclig'ieden schikken, zichobehelpen.
Sr n EC K HA M at ER, m. plelhanter,tn. "...w E K,n.pletnolen,m.
in. * - BaRsrE, f.
in. slag ; fig. streek, trek,
st•ijkborstel. v.
STREIcitE, f. kaard,: v. kant, m.; bakkers borstel,v.;
,p;inr}ac,s,,,73, o.
i
EN U1 . spanjzer, o.; karat,
S TR
STHEIcHELN, va. zacht wrijren. Q. streelen, liefkozen.
Sri-1E1 ,311EN, Va. zacht torjren : streeten, ,trijken; (met
bitter en:.) smeren. (ern scheermes) aanzetten; teen
me , ) sl jpen: (quid, silver) Maven: nittv;ss .chera,uitschrappen; mil, Ruche
ge, , elen; die Geige - . op de
vionl -spelen; Lerehen
laettwarikken vangen: Wu le -,
pogchen. verg•ootool kammen, - 'marrieds: hernias
ten. *-, vn. sich bewegen. gaan. loopen, knit 'chielen
):
zich
nitAtrekken,
(van visschen) : trekken (van rogel ,
reiken: rondloopen, omzwerven; einen - loosen, een
wind Wen.
o.
STREICHER. m. kactrder, m.; wet-, slijpstaal,
STREICHFERTIG. a. slagraardig. '. .EARN, n. sleepttet,o.
n. etriikhottl, o. strijk•tok, in "...litiLZCHEN, n.
lacier, nI. strijkzwavelstokje,
o. " - JANIE. f. ( 113)
strjklijn, flank van een b ► tverk, v. * ...31ESSER, n.
spate& v. "...NADEL, f. Inelsrsaatcl, v. * ...NETZ, n.
steepnet, 0. * ...RIENIEN, in. "...LEDER, n. aanzetriem,
f. tijd van
HI. *...STEIN, in. toetssteen,
kaitschieting ; trektijd der vngets, m.
STREIF, (SraerFEN), us. streep, schreef, v. reeg reep
(eene• mats), rti. * - BOTTLER, n1. landlooper,
n. bandje, reepje. o. *-EN, va. stricken, strepen; wrijven, ligt aanraken; ligtelijk bezeeren, schrarnmen;
vn. stooten,
orertrekken; (de mouwen) opstroopen.
eeniazins bezeeren; ztverven, omdoolen, stroopen, op
strooptogt uitgaan. *-ER, m. kraiser die op eon strooptogt uit is, tu, -El, f. strooperij, v. strooptogt, m.
* - WORK,

STRAUSS, In. ruiker (bloe'nen).

ST•.

STU.

a. met strepen, gestreept.
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* -ARBEIT, f. stroowerk, O. * - BAND, n. strooljets band,
A -JAGEN, a. Lange jagt, v.
* -LICIIT, D. * -LICHTER, pl. (92) dourbrekende Lichtrn * - BINDER, m. bossebintler, tn. "-BODEN, ut. stroodrool, U1. * -PARTEI, I. strooppartij, v. *-scHUSs,
zolder, - berg, nl. * - Bit ND, tn. boa strou, m. * - BUTTER,
* -W•NDE, f. schau pschot, o. jr -4i ACHE, f. ronde, paf. hooiboter, v. * - DACII, n. stroodak, strooijen dak, O.
trorrille, v. * - ZUG, an. strooplogt,
* - DECKE, f. st•oomat, v. * - DECKER,
dekker net
STREIT, m. (STREITEN,
stroo, rieldekker. m. "-ERN, a. strooijen, van stroo.
strip], kamp, in. gevecht,0.;
Twist, na. krakeel, geschil. verschil; pleitgediny, refits* - FACK EL,
brasdende stroowisch, v. "-PARER,
f.
geding, o.
stroukleur, v. * - FEUER, n. st•uu ► uur, u, * - FIEDEL, f.
* - EAR, a.
f. strijd-, heerbijl, v.
spinet, o. k - IUTTER, n. strouroeder.o. ' - GELn,a.stroosirijobaar, weerbaur ; fig. kluek, r upper, heldhultig.
* - 11ARK EIT, f, dapjerheid, heldhaftigheisl, v. *Egeel.
L31, tn. stroohalm,
IVINDLER, to. koopOIERDE, f, trakeelzucht, twistgierigheid, v.
nsan in strew, tn.
nl. stroohoed, ttt. * - itterett,
* - N. %I.
f. hut met stroo beds/i, v. * - JUNK EH, us, straojonker,
strijden, twisten, kijven; pleiten; vechten, si•ijden,
kampen ; worstelen.
adellijke t r ek, kale junker, tn. * - KOPF, w. tig. dumkop,
ER. nI. vechler, str:jder. kamper ;
twisizoeker, Iss. ' - ERINN, f. vechbler; twistz.oekster. v.
domme ezel. Iu. ^ - KR A NZ, ui. strookrans; zwemgordel,
m. " - LAGER, tn. struoleger, slroobed, 0. * - 1.ATTE, E
*-ERE1, 1. twist, ni. geschil: u.veckipartij, v. * - FRAGE,
f. vraagstuk,
ilpunt, rerschil, u, sirijdvraug, v.
let roar een. dak van strut, v. * - 3I ANN, ni, motile, but* - A I, T, a. krijgs-. oorlogzuc ht ig '1 - II A 5151
, tn. st rijavogelverschrikker, w. " - mATTE, f. stroomat, v.
hastier, m. * - Is A NDSCHUH, nn, strijdhands•laten,
* - SACK, ni. s/•ooZuk,
- SCHNEID ER. ni. sirousnij* -HEaGST, in. strijdrus. u. * - IG, a. et adv. betwixtde•, uI. * - SELL, n, strooijen band, band van stroo, m.
Isa• ; twistgierig, krakeelachlig; betwist ; oneenig, strij* - STUHL nt. stool run stroo, ni. * - TELLER, m. tufeldig. * - IG K
ring, tn. * - WEIN, in. wjit waurvan 4 druie'en op stroo
twist, M. geschil, verschil,u. oneenigheid, v. "-KOLBEN, tn. strijdkolf, -knolls, v. '-KOPF,
gedroogd zips, to. *-w 'son, in.stroolvisch, V. * - WITTW se
P. strijalusf.
twislmaker, ttvistgierige tn. "-LUSTIG,
WI•TW 1.1R, rn. ohbesturven weduwe, Y. - wedutcu.
tig. * -PL A TZ, to st rijd perk, u. kamppluat s • v. * - sAciiE,
naar. in. '-tvut.sT, f. struokussen, u.
f. twisizaak, v. regts i eding, u.. * - SCil RIFT, f. twist- a STRoLcsiEN, vit. vundslenderen.
schrift, a. pleit•ede, v. * - SUCHT, f. twist-, krakeelSTROM, to. stroom, Hoed, tu. ruder, v.; fig. strown,
zucht, v. ‘-SuCliTIG, a. twistziek,krakeelzuchtig."-wastream, In.; gegen den - seliwinnueu, tig. zich ve•zetG EN. a. (77) strijdwagen.
ten, tegenstand bieden. " - AB, adv. stroom af, struumSTI1 ENG E, f. geytrenglieid, strengheid, strafheid,hardheid,
afwaarts, met den stream. "-AUF, adv. stroom op;
barschheid, terungheid, v.; null tier - , streng genutnen.
M.
st•oontopwaarts, tegen den stratus. "-ANWOIINRR,
*-, a. et adv. streng, atm!, wrang.scherp ; tig.gestreng,
oeverhewuner,
wreed, hard, bursch, staursch, norsch.
STROM EN, vn. ctroonten, vlueijen, vlielen;
fig. vloeijen,
STRENGEL, tn. (112) verkoudheid, v. droes, tn.
stroomen.
STR EU, f. stroobee, O. * -BUCBSE, f. zandkoke•, M. "-EN,
STROMFISCH, tn. riviervisch, in. * ...GOTT, m. stroomgod,
stroo
dens Viehe
va. strooijen, I estrooijen, werpen;
STEW/LING, tn. - zweedsche ansjovis, v.
strooijen onder de beesten. '1 - SA N D, in. strooizand, o.
STRUMUNG, f. stroomtng : vbteijing, v. ; het vlieten.
* * - ZUCKER, In. nave suiker, keukenvuiker, v.
STRitatwEisE, adv. tij stroomen ; overvloedig, in overvloed,
STRIC11,. u,. streek, sheep, lijn; slreek (met den kam,
rijke fijk.
met het scheermes, den strijkstok enz.), nop (van het
STROTZEN, va. zwellen, opzwellen, opblazen;
fig. hoigWen); speen (eener koe); week, landstrect, v. disnwedig
opgebluzen worden. * -D, a. gezwullen, optrikt; vertrek (der vogels), o.; windstreek ; zeestreek;
geblazen.
(98) komma, v. ' - ELCH EN. n. streepje, O. * - PUNKT, n.
STRUDEL, m. maalstroom, m. draaikolk, v. *-N, vn.
ronddraatjen, kronkelen.
(98) kommapunt, v. * - REGEN, in. regenvlaag, v. * - V0 GEL, t. trekvogel, ni.* - W.RISE, adv. bij strepen. * - ZAUM,
STRUKTUR, f. bonze. in. bouworde, v.
ns ( r4) beslagwerk, O. *-ZEIT, f. trektijd (der voSTRUMPF, tn. kous, stump van een arm of een been, v.
gelen), tn.
* -BAND, us. kousenband, us. A -BRETT, n. *-FORIT, f.
*-BEUTEL, m.
STRICK, m. strik, strop, m. koord, v.
houten •orm voor kousen, m, * - FABRIKANT, " - WIRK ER, "-WEBER, rn. kousenfabriekant,
breizak, en. * - CHEN, n. strike, 0. "-EN, va. et n. brei-wirer, M.
jen. "-ER, m. -INN, f. breijer, tn. breister, v. * - EREI,
* -FLICKERINN, f. kousenstopster, V. *-1151VDLE lt, in.
konsenkooper, as. * -STRICKER, tn. * -STRICKERINN, f.
f. breiwerk, o. * - GARN, n. breigaren, o. *-LEITER, f.
kousenhreijer, m. -breister, v. *-WIRKEREI,
touw/adder; (126) optrede, v. * - NADEL, f. b•einauld,
* - WIR. KERKUNST, f. kousenweverij, V.
v. * - NAHT, f. naad van eene breikous, tn. *-SCHAUEL, f. schommel, n1. * - SCH RIDE, f. breikoker, tn. * - STOCK,
STRUNZE,
dik
zwaarlijvig vrouwspersoon, O.
m. breistok, m. * -SittUMPF, tn. breikous, v. * - STUIIL, STRUNK, us. .stronk,
n. breiwerk;
STRUPPE, f. (112)6 knieboogskloven, v. my.; lis, v.
m. weefgetouw voor kousen, o.
STRUPPIG, a. ruig, stekelig.
touwwerk, O.
STOECHEN, n. kamertje, vert•ekje, o.; stoop (maat), v.
STRIEGEL, f. roskam, M. * - N, Va. roskammen, rossen ;
fig. a frossen, doorlialen, berispen; (iemand) onderdruk •
STUBE, f. kamer, v. vertrek, o. ; kagchel, v. oven,
M.
STUBENARR
EST, M. ka ,, erarrest, 0. * ...BESEN, m. kaken. flagon.
O.
a.
merbezem, ni. * ...EURSCH, as. kamergezel, m. * ...0ESTRIEME, f. striem, straam, v. likteeken,
* ...HEIZER, m. kugLEHRTE, rn, kamergeleerde, m.
vol striemen; gerimpeld, rimpelig.
chelstoker, ns. * ...HOCKER, nt. huishen, v. ; kluizenaur,
STRIETZEL, tu. et f. rinoormig tarwebrood, o.
STRIPPE, f. laarzenriem, tn. its, v.
'...115DCHEN, n. kamermeisje, O. * ...OFEN, tu. kagchel, v. * ...TRUR, f. kamerdeur, v. *...znis, m. kaSTROBEL, m. pijnappel, ni. * - STERN, m. (101) komeet
merhuur, v.
met een harigen stuart, v. * ,TAUBE, Egekui /We dull,v.
Dachdecken, dakstroo, 0.
STUDER, tn. stuiver, m.
STROH, a. stroo, o.;

e
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STU.

STU.

STUCK, n. stuk, o. brok, m. deel, gedeelte; musiekstuk,
punt, artikel; stuk gesciort, kanon, o.; aus freien -en,
u,t vrije beweging ; in einem -e fort, aanhoudend ;
grosse -e out einen balten, hijzonder reel an ieniand
houden. "-SETT, n. * -BETTUNG, f. (3) 4butterij, v..
* -CHEN, n, slukje, brohje,
0.; fig. streek, trek, in.;
(109) stuk, o. '-EN, * -ELN, va. breken, in stukken

STUXPELW, STO)WEEN, VD. brodden, broddelen,

jen ; (109) zagen. krassen.
tn. broddeluar, knoeijer, kruk,

STiiMPER,

broddelwerk, o. knoeijerij, v. *-11APT,

m. * - EI, f.

a. et adv. ge-

knoeid, knoeijerig.

STIY311•P, M. 8toittp, V. *-, a. stomp, afgeknot, bet, onscherp: fig. lamp, dom; afgeleefd; ein -er Segler, een
breken, - snijden; een sluk aunzetten. vtrstellen, verstead zeiler.
maken. * -FASS. n. stukvat, u. *-FORM f. (:3) geschutSTUMPFEN, va. stompen, afstompen; korten, verminken.
yarn:, m. * -GESTELL, n.
U. 11 -GIESSER, ni. ge*-, vn. stomp warden.
sehutgieler,
geschulgieterij, v. * -GUT, STUMPF0iiSSE, f. straat die bliA loopt, v. * ...NASE, f.
D. klokspijs, v. * -GaTER, n. pl. (126) stu/goederen, o.
atom/Seas, plidneits, M. * ...NASIG, a. stompneuzig.
* -11AUPTMANN. in. kapitein der artillerie. in.
* ...SCHWANZ. !a. kortstaart, bulstaart. M. * ...SCIIWI1NZ*-JUNKER, tu. artillerie-kudet, konstabel, nz.
`-KAMIG, a. kortstaartiq.
"...SINN, ni. botheid, domheid,
MER, I'. (3) brook boner van een stuk geschnt, v.
lompheid, v. * ...SINNIG., a. tot, doni, stoat)). * ...WER•
* -KELLER. ui. kazemat, v. *-KNECHT, in. treinsoldaat,
DEN, n. - der Ztihne, eggigheid, stompheid der tanden,
nt. *-KI:GEL, f. kanonskogel, ni. *-LADER, M. geschutv. "...WINKELIG, a. stomphoekig.
stamper, to. * -L.ADUNG, f. lading van een stukgeschut,
STUNDE, f. uur, o. mijl, v. stond, m.; fig. les, v. leerv. * -PATRONE, f. kurdoes, v. '-PFERD, n. artillerieuur, o. ; -n geben, -n halten, les wen; alle -n, op
paard, o. "-PFORTE, f. (120) geschutpoort, v. * -RICH.-•
ieder our; jede -, elk uur; zur -, op elit oogenblik,
TER, ni, geschutsteller, tn.
f. het stollen
dadelijk, aanstonds, *-)1, va. bepalen, vaststellen (den
van geschut. * -!SUGE, f. grootc •zaag, v. * -SCHUSS, m.
tip); uitstel verleenen.
kunonschot, O. * -SELL, n. kunonreep, nt. "-WALL, tn.
STUNDENBRET, n. (126) dolboord, O. * ...GLAS, n, uurbatterij, v. * -WEISE, adv. stuksgewijze, bij het sink, in
glue, o. zandlooper, m. *...LANG, a. uren lang.
het klein * -WERK, n. stukwerk ; lupwerk; lig. onvol* ...LEHRER, in. lesgever, huisonde•wijzer, tu.*...RUFF.II,
maakt week, o.
WISCH ER, ni. brandzwabber, geschut- 0
m. klapperman, ratelwacht, ni. f. mijlpaal,
wisscher, tii, "-ZAPFEN, nt. geschutprop, v.
M. * ...WEISE, adv. bij het uur. * ...ZEIGER, in. uurwijSTUDENT, rn. student, in. * -ENJAHRE, u. pl. studiejaren,
ser; zonnewijzer, m.
0. rnv. '-ExRciscHEN, tn. (53) teverbtoem, V.
STUNDIG, a. een uur lang, een uur
uren durende.
STUDIEN. f. pl . * ...DIUM, m.studien,letteroefeningen,v.MV.
STONDLICH, a. et adv. bij het uur, elk uur.
STUDIREN, va. et n. studeren, oefenen; overdenken, naSTUNDUNG, f. uitstel, respijt, O.
denken. *-, n. studie, v.
STITPFEN, va, steken, prikkelen.
STUDIRSTUBE, f. * ...ZIMMER, n. studeerkamer, v.
STURM, m. storm, !male wind, m.; fig. alarm, oproer,o.
STUDIRTE, m. gestudeerde, geletterde. letterkundige, m.
opschudding, v. ; (75) storm. aanval, rn.; hevige storm
STUFF, I. trap, grand, m. ; trede, v. ; eels, m. mineraal,
op zee, m.; fig. hevigheid ((ler harlstogten), v. * -BALo. bergstof, v.; die Itticitste -, fig. het toppunt. *-N,va.
KEN, * -BOCK, m. *-WALZE, f. (75) spaansche frie(7) uilhouwen.
ache ruiter, m. * -BOCK, m. (77) stormram, muu•breSTUFENBREITE, f. (13) breedte der treden van een trap,
ker, m. * -DACII, n. stormdak, O.
v. *...Enz,n. erts in stukkenon. * ... FOLGE,f. * ...GANG,
STiat?IEN, vn, stormen, hevig
sterk waaijen ; de stormM. trapswijze voortgang, ui. "...JAHR, in. moordjaar, klintklok -, de brandklok luiden; opschudding
oproer
mend -, zevende jaw., o. "...LETTER, f. graadverdeeling,
verwekken. "-, va. bestormen, storm loopen, aanvallen;
v. * ... WEISE, adv. trapswijze, bij trappe., 1 bij Braden.
ein Haus -, met geweld in een huis dringen. * -D, adv.
STUHL, tn. steel, zelel, zitpluats (in de kerk), v.;
met storm, stormenderhand. aantialler, storm,
weverssto01. tic. *-, "-GANG, m. (22) aloang, stoelgang,
looper ; fig. oprliegend mensch ; fig. storm, stormwind,
tee. ; en Stultle geben, algaan, ufgang hebben.
STURMFASS, n. (75) stormvat, u. en. ttoordkan. met vein eenen
leaning run eenen steel, v.
per, sto•dfisch, ui. * ...OLOCKE, f. alarinkluk, i , randsteel, n. * -FEIER PETRI, f. feest van St. Petrus, 0.
kluk, v. *...HAFEN, * ...TOPF, m. (3) Viturpot, m.
* -FLECHTER, ni..stoelenniatter, ni.
* -GELD, n. sloe* ...HAUBE, f. "...IIUT, Re. helm, stormhoed; (53) wolfslengeld, a. "-KALIF, f. stueturertrek, o. tussF.24, n.
worlel, nt.
stoelkussen, 0. *-LEHNE, f. leuning -, v. rug can cozen
STaRMISCH, a. et adv. stormachtig, winderig ; onstuimig ;
steel, tu. * -MACHER, cc. sloelenmaker, in. * -POLSTER,
tig. opvliegend,`oploopend, woedend; met onstuimigheid,
ni. stoegussen, a. *-SCHLITTEN, ta. USS/ede, v. * -SITZ,
met drift.
zitting van een steel, v. * -Z1IPFCHEN, a.422)steek-,
STURMLHUFER, M. steamer, bestormer, m. * ...LEIT.ER, f.
zelpilleije, 0. * -ZWANG, M. persing -, v. aandrang tot
storm/adder, v. *..MESVE, f. en. storntvogel,
stoelgang,
tn. * ...PFAHL, rn, stormpaal, al. * ...SEGEL, n. (126)
STUN, en. * - ATURARBEIT, f. stukadooAverk, O. * -ATURstorznzeil, galeizeil hij storm, a. * ...WETTER, n. stormARBEITER, m. stukadoor, in.
seeder, a. "...WIND, rn. stormwini,
STUKE,
bootntronk; hoop, stapel, M ;deksel,o.; stulp, v.
STURZ, en. rat, en. tunneling , building ; inverting, stomp,
STULPE, STiiLPE, f. rand, overslag, kant, en. ; deksel, a.
v.; staart (van rood will) ; (13) lovendrempel, m.;
stutp, v. ; knieleder van de lanes, a.
inspektie, v. overzigt, onderzoek, O.
STiII.PEN, vs. dekken, ontdekken. '...NASE,
f. wipSTLiItzE, f. deksel, u. stone, stutp, v. "-BECHER,M. beker
71 eus,
met een stolp; fig. zuiper, dronkaard, ill.
S'ruMir , a. stem, sprakeloos ; -e
snijvijl, v. * -E, tn.
STURZEL, STURZEL, nt. stomp, V. trunk,
stomme, in. * --EL, (STOMMEL), in. stomp. v.; ein
STIIRZEN, va. storten, werpen, oniverwerpen, doen bultelen;
een eindje kaars.
f. stornheid; fig. slitin het verderf storten ; in het water dompelen;
zu Bozwihendheid, v.
den -, onumijten, nedervellen; vom Throne -, van den

SUP.

SUD.
troon bonzen; den Acker -, den akker breken, omploegen; einen
fig. iemand in het verderf storten.
vn. storten, nedervallen; vom Pfeil& -, van het
paard vallen; auf einen
iemand cuihvallen. *-, n.
nederstorting, v. val, rn. toimeling, v.; - eines Brachfeldes, eerste ploeging van een akker, v.
STURZGUTBR, n. p1. (126) stortgoederen,o.rnv. "...KARREN, M. vuilniskar, v. * ...L EDER, n. (86) staartriern; ea.
* ...STATT, f. (44) plaats waar een gewond hert viel, v.
Spurs, 1. merrie, v. * -NFULL EN, n. merrteveulen, o.
* -NMEISTER, m. opzigter over eenepaardenstoeterij,m.
* -REI, f. stoeterij, v.
STUTZ, in. stomp, v.; auf den -, onverwachts, sehielijk ;
auf den - thun, uit koppigheid uit eigenzinnigheid
doen. * -ARMEL, m. korte meow, v. * -BART, rn. knevel, M.
STUTZE, f. slut, rn. steunsel, o. schoor, m..schracki, v.
steno, pilaar, in.; fig. ondersteuning, v. steun; stok,
paal (bij een boompje), rn.
STUTZEN, va. afkorten, afsnijden; (eenpaard) kortstaarten, engliseren; (eene heg) scheren; (eenen boom)
toppen, snoeijen; (eenen hoed) opslaan; die Ohren
kortooren.
vn. met de horens stooten; fiber etwas - ,
vor etyma -, over iets versteld strum.
STUTZ EN, va. schoren, stutten, schragen, ondersteunen,
helpen. 81CH -, vrf. leunen; fig. zich verlaten op iets.
STUTZER, m. pronfter, saletjonker,. m.; den - machen,
pronken, zich verwaand aanstellen.
STUTZGLAS, n. kelkje
glas zonder voet, o. "...HANDSCHUH, m. want, grove handschoen, m.
STUTZIG, a. Pt adv. verlegen, bedremmeld, verstomd.
STUTZKOPF, M. fig. hardnekkig
halsstarrig mensch, m.
* ...OHR, n. puard met kort afgesneden ooren, o. * ...PERRUCKE, f. ronde pruik, v. * ...ROHR, n. zinkroer, dik
en kort musket, 0. * ...SCHWANZ, M. (86) kortstaart, m.
* ...UHR, f. tafelhorajogi. o.
STYL, m. stijl, schr7jfstijj, m.
"-IREN, va. een goeden
stijl (aan iets) geven.
-IST, m. die een goeden stijl
heeft, m.
SUBA LT ERN EN,m.pl. ondergeschikten,onderolficierell,m.my.
SUBHASTATION, f. veiling .bij opbod, v.
SUBJECT, n. onderwerp, o.
a. tot het onderwerp
behoorende, ongerwerpelijk.
SUBLIMAT, n. (90) bloem, v. sublimaat,
o. *...XIREN,
va. opdrijven, omhoog drijven, sublimeren.
SUBSCRIBENT, m. inteekenaar, geabonnee , M. * ...SCRIBIREN, va. et n. inteekenen, abonneren.
SUBSIDIEN , pl. hujp, f. onderstand, m. subsidien, v. my.
onderstandsgelden, o. mv.
SUBSTA NTIV, n. (98) zelfstandig naamwoord, 0. * ...STANZ,
f. zelfstandigheid, v.
SUBSTR ACTION, f. aftrekking, V. * ...TRAHIREN, va. et n.
aftrekken.
SI7CCESSIONSMIG, a. et adv. voy. EREF5HIG.
onderstand, m.; hulptroepen,m.mv.
SUCCURS,
SUCHE, f. 144) het zoeken. o. scherpe reuk, m.
SUCHEISEN, n. (36) tentitzer, u.
SUCHEN, va. zoeken, opsporen; trachten; trachten, streyen. "...ER, m. zoeker, tn.; (39) eeegmes, o. 1.

zoekster, v.
f. ziekte, v. ; trek, m. begeerte, zucht, plaag, v.;
fallende
vallende ziekte; schwarze -, cholera, v.
braa k loop, m.
SUCHTIG, a. et adv. ettermakend; ziekelijk, sukkelend.
SUD, ni. kooksel, n. koking, v.
SIM, SODEN, m. zuiden, said, 0.
SVDEL, m. onreinheid, morsigheid, v.; modderpos4 pia.,
SUCHT,
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n. kladboek, u. 5 -BI, f. morsigheid, onreinheid, vuilheid, v. * -HAFT, *-IG, a. et adv. morsig,
* -KOCHINN, f. gaarkok, m.
onrein, vuil.
die eene gaarkeuken houdt.
* -KOCHEREI, 1. vuile
spijsbereiding, v. "-MAGID, f. morsebel, *ions, v.
*-N, va et n. zoedelen, kladden ; morsig slobberig
koken ; morsen, roffelen, slobberen. * -PAPIER, u. klad-,
vloeipapier; minuutpapier, o.
SODER, a. zuidelijk. *- BREITE, f. (101) zuiderbreedte,v.
&WUNDER, tu. bewoner van het zuidlund, M.
M.
SUDL ER, m. morser, kladder, knoeijer, broddelaar,
* ...LIGHT, n. zuiderlicht, o.
SUDLICH, a. zuidelijk.
"...OST, * ...OSTWIN D. m. zuid-oosten, 0. ; zuidoostewind,
m. zuidpool, v. * ...SEITE, f. zuidzijde, sonm.
nezijde, v. * ...WiiRTS, adv. zuidwaarts, ten zuiden.
"...WEST, * ...WESTWIND, i ► . zuid-west, o. ; zuidwestezuidewind, M.
wind. in.
SUFFRAGANBISCHOF, la. plaatsvervangend bisschop, m.
vrf. zich wentelen.
SOH LEN, va. bezoedelen. SICH
SOHNE, f. verzoening, voldoening, v. *-rt, va. voldoen,
boeten.
SUHNOPFER, n. zoenoffer, 0.
SULTAN, m. sultan, m. * -ES, f. sultana, v.
SU LZR, f. zult, zultvleesch, o. "-N, va. zouten.
SUXACH, in. (53) sumak, sumach, tn.
SUXX ARISC If, a. et adv. zakelijk, kortelijk ; beknopt, -elijk.
S UM:aE , f. som, v.; bedrag, beloop (eener rekening), o.
SUMMEN, (SUMMIREN), va. optellen, de som -, de rekening opmaken. *-, (SumsEN), vn. brommen, snorren,
gonzen. *-, n. gebrom, gesnor, gegons, o.
SUMMER, tn. bitenkorf, m.
SUM ?SIREN, n. optelling, optrekking, zamentelling, v.
SUMPF, in. moeras, o. moerassige plaats, v. * -BODEN,
m. moerassig land, o. moerassige grond,. m. * -IG, a.
moerassig, drassig.
0.
SUND, m. zeeengte, naauwe doorvaart, v. naauw,
SUNDE, f. zonde, misdaad, ongeregtigheid, v.
m.
SUNDENFALL, M. val van het eerste menschenpaar,
* ...LAST, m. zondenlast,
ft ...FREI, a. vrij van zonden.
m. *...Los, a. vrij van zond2n,onzondig. * ...SCHULD, f.
Heiland, Verlosser, m.
voy. SUNDE.
"...VATER, m. duivel, satan, m. *...vOLL,a. vol zonden,
zeer zondig.
SUNDER, M. * -INN, f. zondaar, overtreder, m. zondares,
v. ; der arme -, arme zondaar, veroordeelde misdadiger, m.
SUNDFLUTH, tn. zondvloeel, m. * ...HAFT, * ...IG, a. et adv.
zondig , geneigd tot zonden, met zonden beladen. * ...MATT
SOK EIT, f. zondigheid, v.
SUNDIGEN, vn. zondigen, zonde begaan.
SUNDLICH, a. et adv. zondig, onregtvaardig;
op erne
zondige witze. * -KEIT, f. zondigheid, v.
SUNDOPFER, n. zoeno/fer, 0. * ...WASSER, U. (77) salverings-, reinigingswater, 0.
SUPERFEIN, a. zeer /ijn. * ...INTENDENT, IU. opperintendant, m. * ...INTENDENTUR, f. waardigheid van
superintendant, v.
SUP ERIORITAT, f. voortreffelijkheid, v.
SUPERKLUG, a. al to wijs; waanwijs.
SUPERLATIV, m. '(98) overtreffende trap, M.
SUPPE, f. soep, v. ; die - vers5umen, tigoen weinig to
last komen, den hond in den pot vinden.
SUPPENFREUND, M. fhT. tatelschuimer, M. * ...KRAUTER,
n. pl. soepgroenten, v. MV. * ...LOFFEL, M. soeplepel, tn.
m.

* ...NAPF, M. * ...SCHUSSEL, f. soepkons, V. * ...TAFIL,
bouillonkoekje, 0. "...TELLER, M. soepbord, o.

StIkPICKT, a. soepig, vol sap. 1 .40, a. ale soep.

f.
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SIIPPLWANT., m. verzoeker, adressant, rekwestrant,
vn. et a. een rekwest in'everen, rekwestreren,
petitionneren. eene smeekbede doen.
O.
SUPPLIK, f. rekwest, verzoekschrift, stneekschrift,
vn. brommen, gonzen, suizen.
iets
van
surrogaat,
(iets
dat
in
de
pleats
n.
SURROGAT,
ander. client), O.
fig.
schorsen,
uitstellen
;
ontzeggen,
SUSPENDIREN, va.
verbieden.
Sass, a. zoet, gesulkerd; fig. yacht, aangenaant, behage141k ; - sein, zoet zijn ; fig. pronken, zoetsappig sijn:
-e Butter, ongezouten boter, v. ; ein -er Herr, een
pronker. "-CHEN, n. suikergoed, o. ; fig. schat, m.
f. het zoete, o. zoetliefje, hartje, o. "-B,
heid ; fig. zachtheid, aangenaamheid, v. *-BEST, f. fig.
overdrevene voorkomendheid, v. *-EN, va. et n. zoeten,
zoet waken ; (90) zoeten, verzoeten. "-HOLZ, n. zoethout, o. * -HOLZSAFT, m. drop, o. *- KIRSCHR, f. (53)
spaansche kers, v. * -KIRSCHBAOM, m. spaansche kersenbaont, m. "-LICH, a et adv. zoetachtig. "-LING, m.
mooiprater, m.
m. geurigt tabak, m.; reuksnuif, v.

SYLBII, f. lettergreep, v. * - NPUSS, m. (19) voet, m. *-H•
MASS, n. (19) voetrnaat, V.
SYLLABIREN,va. spellen. * ... BISCH, a. lettergrepig.
SYMBOL, SurkoLum, n. zinnebeeld, o. *-ix, f. weten-

kennie der zinnebeeld en, simbolistiek, v. *-Iscs,
:chap
a. et adv. zinnebeeldig,'simbolisch, sinzboliek.
SYmmETRIB, f. evenredigheid, orde, simmetrie, v.
SYMPATHBTISCH, a. et adv. medegevoelend, ziele-overeenstemmend. "—TAIL f. medegevoel, o. zielenovereenstemming, v. * ... THistREN, V. mede-, overeenstemmen.
SYMPHONIB, f. (409) sinfonie, v.
SYMPTOM, n. kenteeken, verschijnsel, o.
SyNAGOGR, f. synagoge, israelietische kerk, v.
SYNDIC AT, n. syndikaat, o.
SYNDICUS, m. rijks-, landsadvokaat, m.
SYNOD, M. SYNODS, f. kerkelijke vergadering, v.
SYNONYM, a. et n. gelijkbeteekenend ; -woordi O.

SYNTAX, m. woordschikking, v.
SYRUP, SYRUP, m. :troop, v.
SYSTEM, n. stelsel, systema, systeem,
adv. stelselmatig. "-ATISIRBN, va.

o. * - ATISOH, a. et
regelen, volgens een

stolid schileken.

T.
TABAGIR, f, rookvertrek, o. kroeg, herberg, v.
TABAX, m. tabak, m. ; snuif, v.
TABAKSASCHR, f. tabaksasch, v. * ... Battr, va. tabaksptanterij, -teelt, v. "...BBUTEL, m. tabaksbuidel, -zak, m.
"...BLATT, n. tabakshlad, o. f. tabaksdoos,
v. * ...DOSE, f. snuifdoos, v. "...PASS, n. tabaksvat, O.
* ...GERUCH, m. tabakslucht, v. "...GESELLSCHAFT, f.
gezelschap van rookers, O. "...BUNDLER, m. tabakshandelaar, m. "...K§STCHEN, * ...RISTCHEN, n. tabakskistje, O. "...HAUER, m. tabakskaauwer, pruimer, tn.
"...PFEIFE,
* ...KLYSTIER, n. klisteer van tabaksrook, v.
f. tabakspijp, v. "...PFLANZER, m. tabaksplanter, tn.
"...RAUCH, rn. tabaksrook, m. "...RAUCHER, tn. tabakrooker, m. "...SCHMAUCHER, tn. hartstogteldke rooker,
M. "...SCHNUPFER, m. snuiver, M. * ...SPINNER, in.
tabakspinner, m. "...STANGE, f. karot tabak, v . "...STOPPER, tn. pijpenstopper, m. * ... STUBE, f. rookvertrek, O.
"...WURST, f. rot tabak, v.
TABATIERE, f. snuifdoos, v.
TABBERT, tn. tabbaard (van een wapenheraut), m.
TABELKE, m. wilde populierboom, m.
TABELLARISCH, a. et adv. tabellarisch, in lijsten, in

tafels ; tabelvormig.

TABELLB, f. tabel, Nat, v. staat, m.
m. tahernakel, M. tent der zamenkomst,v.
TABERNE, f. herberg. kroeo, taveerne, v.
TABLET, in. et n. boekenplank, v.
"-UR, f.
TABULAT, n. zoldering, v. houten vloer, m.

TABBRNAKEL,

(109) beteekenis der noten voor den sang, v.

* - KRAmER,
m. tnaskrarner, m.
in. (109) maat, zangmaat, v. * -PEST, a. maatvast, ervaren in de rnaat. *-lassiG, a. et adv. naar
de maat, in de maat. * - STRICH, m. maatstreep, v.
TADBL, m. blaam, m. berisping, v. ; gebrek, o. misslag, m.

TABoLETT, n. pronkertje, o. ; marslcraam,v.
TACT,

"-LOS, a. onberispelijk.
onvolmaaktheid, v. " -FREI,
" - HAFT, a. et adv. laakbaar, wraakbaar, berispelijk.
* - N, va. taken, berispen, bedillen, wraken, misprijzen.

f. berisping, v. * -SUCHT, f. bedilzucht, zucht tot
berispen, v. *-SOCHTIG, a. hekelzuchtig, laakziek,vitachtig.
TADLER, M. berisper, bedilal, bediller, vitter, hekeluar,
m.
f. bedilster, vitster, v.
TAFEL, f. tafel, v. ;• koekje (chocolade enz.) ; uithangbord,

brd
, (boven eenedeur), O.; tafel, lijst,tabel,v.staat,m.
n. tafeltje, o. kliine tafel, v.

TOFELCHEN,

TAFELDECKER, to. tafeldekkEr, ii. * ...GELD, n. tafelgeld, o. "...GESCHIRR, n. vuatwerk, O. "...GLAS, n. glas
in schijven, o. "...GUT, n. domein, domeingoed, O.
"...M,USIK, f. muziek over tafel, v.
TAFELN, vn. tafelen, aan tafel zitten.
TOFELN, va. met houtwerk bekleeden,beschieten; bevloeren.
TAFELSCHNEIDER,

m. kleermakers weesterknecht, m.

n. tafella"...STEIN, m. platte diamant, m.
ken, o. "...WEISE, adv. in schijven.
TriFELWERK,a. houtwerk, schrijnwerk, o. het beschieten.
TAFELZEUGA. tafelgoed, o. "...ZIMMER, n. eetzaal, v.
TAPPET, m. taf, O. "-BAND, n. taffen lint, o. *-EN, a.

taffen, van taf.
TAG, m. dag, in. daglicht, o.; bei -e, bij dag, over (lag,.
den - nachher, den volgenden dag. des anderendaags;
den - vorher, den vorigen dag ; einen - um den anderen, om den anderen dug ; eines -es, eens, op zekeren
dag ; nlichsten -s, eerstdaags; Morgen des -es, worgen
ochtend ; in den - hinein, in het wild -, zonder zorg
(leven); an den - bringen, aan den dag brengen, openbaren; an den - kornmen, aan den dag komen, hekend
worden; es liegt am -e, het is duidelijk, het blijkt;
- and Naehtgleiehe, (101) dag- en nachtevening, v.
TAGEARBEIT, f. dagwerk, O. * ...BEDARF, tn. rantsoen,o.
dagelijksche portie, v. "-BITCH, n. dugboek, journaal,
0. * ...DIEB, m. dagdief, luiaard , lediglooper, m."...DIENST,
m. "...FROHNB, f. verpligt dagwerk, 0. * ...FALTER, m.
n.
dagvlinder, M. * ...FRIST, f. termijn, m.
dagloon, 0. "...L6TIN.
dagvenster, vallicht, o.
ER, tn. daglooner,m. "...LoHNERN, vn. dagwerk verrigten.

coni,

dagen, dag worden, lichten.

TIE
TAGEBZTSE, f. &KM*, V. *...BITNDS, f. dagronde, V.
TAGESANBRUCH, M. het krieken van den dag.
TA GES ATZUNG,f. landdag (in Zwitserkutd), an. "...SCHACHT,
f. (67) mijnput, M. "...SCHICHT, f. (67) dagwerk, o.

TAGEnfiNGR, f. duur van eenen dag. dag. een dag lang,
M. "...LICHT, n. daglicht, O. "...ORDNUNG, f. dagorde,
orde van den dag, v. "...ZEIT, f. tijd van den dag,

dagtijd, m.
haft. o. dagvlieg, v. "...W ACHE, f.
dagwackt, v. *...wRISB, adv. bij den dag. "...WERK , n.
dagwerk, o. taak. v. "...ZETTEL,
dagberigt, o.
TOGLICH, TAGTAGLICH, a. et adv. dagelijksch; dagelijks.
TAKELN. va . (126) takelen, van touwen voorzien.
O.
TAKELWERK, n. (126) takelwerk, touwwerk, want,
TAKTIK, f. krijos-, legerkunde, taktiek, v.
"-ER, m.
krijis-, legerkundige, m.
TALAR, Iti. tabhaard, tabberd; (koninlijke) mantel; overrok (eens priesters), m.
TALE, f. kerkkraai, v.
TALENT, n. talent, o. begaardheid, bekwaamheid, v.
TALG, M. angel, m. en o. smeer, O. "-ARTIG, "-ICHT, a.
talkachtig ; (74) smeerachtig. "-EN, va. et n. met talk
smeren ; talk opleveren "-IG, a. vol talk, smerig, ongelig. "-LICHT, n. vet-, smeerkaars, v. "-TRESTER, pl.
kanen, v. my.
TALJE, TALIE, f. (126) takel, m. hijschtouw, o. talie, v.
TALK, "-STEIN, m. talksteen, m. "-ARTIG, a. talksteenachtig. "-ERDE, f. tulkaarde, v. *-04, n. talkolie, v.
TAMARISKE, f. tamaris, tamarisk, v.
TAMP, n. kort eind tow, o.
'AND, m. ijdelheid, zotheid; beuzelarij, beuzeling, v.;
speelgoed ; verdichtsel, o. ; onzin, m. wartaal, v.
TANDELEI, f. beuzelarij;gtalmerg, traagheid. v.
"I-DELHAFT, * ...DELIG, a. et adv. beuzelachtig, talmend,
"...DELN,
vn.
beuzelen,
dartelen,
talmen,
temen;
traag.
spelen (met een kind). "...DLER, TANDLER, TANDELER,
m. beuzelaar, talmer, m.
TfiNDELWOCHE, f. wittebroodsweek, v.
TANG, m. zeegras, o.; gestrande goederen, o. my.
TANGENT, m. wippertje, o. tangent (van een klavier), v.
"-E, f. (64) reaklijn, tangent, v.
TAnNE, f. "-NBAUM, m. den, denneboom, pijnboom, m,
TANNEN, (Tfizirmi), a. dennen, van dennehout. "-H ARZ,
n. pijnboomenhout, dennehout,
n. pijnhars, v.
o. -tv A L1), n. dennebosch, O. "-ZAPFEN, Da. pijnappel, a
TANTE, f. tunte, moei, v.
TANZ, m. dans, m. *-EAR, m. dansende beer, m.
DEN, " -SA AL, In. danszaal, v. "-EN. vn. dansen.
T§NZ RLN, vn. huppelen, apringen ; al springende voortgaan.
T1NZER, M. "-INN, f. dancer, m. danseres, v.
TANZMEIST ER, m. dansmeester, m. "...SCHRITT, m. pas
in het dansen, m. ....SCHUH, m dansschoen, rn.
* ...SCHULE, f. dansschool, v. "...STUNDE, f. dansles, v.
"...SUCHT, f. danslust, m.; (22) dansziekte, v. St. Vitusdans, tn. * ...TOUR, "...ZEICHNUNG,
dansteekening, v.
TAPET, n. tap jt, o.; auf deer -e sein, ter sprake zijn.
TAPETE, TAPEZEREI, 411 tapijtwerk, behangsel, o.
TAPETENPABRIK, f. fabriek van behanqselpapier, v.
"...HANDEL, m. handel in behanoselpapier,in. "...H§NDLER, m. koopman in behangselpapier, m. *.. MACHER,
• "...WIRKER, m. tapijtwerker, behanger,
rn. "...NAGEL,
f. behangers soijkertje, O. "...PAPIER, n. behangselpapier, O.
f. deur in het behangsel, v.
TAPEZIREN, va. behangen. "...ER, m. behanger, m.
"...UNG, f. het behangen, behangerswerk, O.
TAPPER, a. et adv. dapper, moedig, kloek, kloekmoedig,
TAGETHIERCHEN, n.
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kloekhartig, stoutmoedig ; dapperlijk, kloekmoediglijk
met mood ; - trinken, sterk drinken; - arbeiten. met
ijver arbeiden; - zugehen, groote stappen maken.
"-KEIT, f. dapperheid, m. moed, v. kloekheid, Mockmoedigheid, v.
TAUPE, f. poet, m.
vn. tasten,voelen; stampen (met
de voeten); im Finstern -, in het donker rondtasten.
TaPPISCH, a. lomp, boer.ch, onbeleefd.
TAPPS, m. klap, rn. oorveeg, v. ; fig. domkop, tn.; einen
- haben, fig. een weinig de hoogte hehben.
TARA, f. (34) tarra, V.
TA RANTEL, f. tarentula (vergiftige spin), v.
TARIFF, m. tarief, o. vrachtlij•t, v.
TARIREN, va. (34) de tarra aftrekken,
IA RTANE, f. tartaan (vaartuig op de Midd. see), v.
TARTSCHE, f. (77) rondos, v. heukelaar, m.
TASCHE, f. zak, m. tasch, v. ; fig. bek,,muil, m.
TASCHENBUCH, n. "...KALIIND ER, m. zakboek, o. sakalmanak, M. "...DIEB, 111. zakkenrolder, beurzensnijder,
m. *...FORMAT, n. zakformaat, o. *...PUTTER, n voering, v. "...GELD, n. zakgeld, O. "...GUCKER, in. sakverrekijker, m. "...KREBS, m. kreeft, in. krab, v.
* ...ME83ER, n. zakmes, knip-, vouwmes, O. "...NIKROS
KOP, m. zakmikroskoop, o. * ...PISTOL, n.
in. zakpistool-v. "...SPIEL, n. goochelarij, v.
ER, in. goochelaar, in. "...SPIELEREI, f.
n. zakKIINSTE, f. pl. goochelkunsten, v. mv.
horologic zakuurwerk, 0. * ...woRTERBUCR, D. sakwoordenboek, o.
TAsoENER, m. beurzen-, koffermaker, m.
Ttiss, f. melkemmer, En. "...SIG, a. stil, rustig.
TAM M. hoop, stapel, tas, m. * - 21, f, drinkkoP, M.
T AST ATUR, E klavieren, o. MV.
TASTBAR, a. tastbaar, voelbaar.
TASTE, f. klavier, o. toets, v.
TAST EN, va. betasten, bevoelen, aanraken.
TASTER, "-ZIRKEL, M. kromme passer (van een draaijer), M.
TATZE, f. poot, klaauw, m.
TAU. n. touw, o. kabel, m.
TAUB. a. doof ; fig. verdoofd; ledig, hol.
T AuRE, m. doove, in. *-, f, dui!, v.
TATJBENFALKE, 111. giervalk, in. "...HALSFARBIG, a. lood-,
duifkleurig. "...HAUS, n. duiventoren, in. -slag, o. -til,
v. "...MIST, in. duivenmest, In. "...SCHL AG, in. duivenhok, -kot, O. "...ZUCHT, f. duivenmelkerij, v.
TAUBER, TUBER, m. doffer, m. mannetjes dui', v.
TAUBHEIT, f. doofheid, V.
T50 BINN, f. duif, wrjfjes duif, v.
TAUBSTUMM, a. doofstom. *-E, tn. doofstomme, m.
* - Elf
A NST ALT, f. instituut voor doofstontmen, O.
TAUCHEN, vn. duiken. *-, va. duiken, indompelen, doopen.
"...ER, rn. duiker; duikelaar,
m. -GLOCKE, f. duikertlok, v.
TAUFBECKEN, a. doopbekken, o. *...BUCH, "...REGISTER,
n. doopboek, -register, o. "...BUND, M. (31) verbond van
den heiligen doop, O.
TAUPE, f. (TAUFHANDLUNG, f. TAUFACT, n.) doop, m. het
deepen ; die - verrichten, den doop toedienen; die empfangen, den doop ontvangen, gedoopt worden; aus
der - heben, ten doop houden.
TAUFEN, va. doopen, den doop toedienen; fig. vereakehen
(wijn); skipper maken (soep enz.).
TaUFER, m. deeper, m.
TAUFGELD,n.doopgekl, 0. * ...GBSINNTB, M. dO0pageSiride,M.
TaUFLING, m. doopeling, m. petekind, O.
* ..21117011, tift•
T AUFNAMR, M. doopnaam, iII.
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f. doopheffer, m. -hefster, v. doopvatler,
m. -moeder, v. peter, m. meter, v. * ...SCHETN, M. doop.brief,m. -cedel, v.
m. doopvonte, v. * ...TUCH,
n. doopkleed, o. * ...WASSER, h. doopwater, 0'. "...ZBUG,
n : doopgoed, O.
TAUGEN. vn . deugen, dienen, goed -,geschikt zijn (tot lets).
TAUGENICHTS, in. deugniet, m.
TAUGLICH, a. et adv. dienstiq, bekwaam, gevoegelijk.
geschiktheid, deugdelijkheid, gevoegelijkheid, v.
TAVMEL, m. waggeling, wankeling, duizeligheid : fig.
dronkenschap : geestvervoering, v. "-IG,a. et adv. wankelend, duizetig, bedwelmd. *-N, vn. wankelen, waggelen, duizelen, tuimelen.
TAUSCH, m, ruil, m. railing, verruiling, wisseling, v.
*-EN, va. ruilen, verruiten, verwisselen.
TnUSCHEN, va. bedriegen, misleiden, foppen, te leur stetlen. RICH
vzf. zich vergissen, zich zelven misleiden.
*-D, a. et adv. bedriegelijk, misteidend ; op eene bedriegelijke wijze.
TAUSCHER. m railer, wisselaar, m.
TAUSCHHANDEL, m. ruithandel, wisselhandel, m.
l'auscrtunG, f. bedrog, o. bedriegerij, misleiding, v.
TAUSCHWEISE, adv. bij railing.
TAUSEND a. et n. duizend. * - BEIN, m. duizeadbeen, O.
* -BLATT, n. (53) duizendblad, o. * -ER, m. (84) duizendtal, o. *-.EDLEI, a. on ditizenderlei wijze. * - F5LTIG,
a. et adv. duizendvoudig. "-FUSS, n. duizendbeen, o.
* -JUHRIG, a. duizendjarig. * - KONSTLER, m. duizendkunstenaar, m. * - MA T., adv. duizenrimaal. * - PFIINDIG, a.
van duizend pond. *-SCRONCHEN, n. (53) duizendschoon,
v. * -STB, a. duizendste. " - wErsa, adv. bij duizenden.
TAUWERK, D. (126) touwwerk, want, o.
TAX, * -US, * -BAUM, in. taxis, taxis-, ibis, oom; das, m.
TAXATOR, TAXIRER, m. waardeerder, taxateur, schatter,m.
TARE, f. prijs, m. schatting, waarde ; belasting, v.
TAXIREN, va. waarderen, schatlen, aanslaan, taxeren.
zetting (van het brood enz.), v.
TAXORDNUNG,
TECHELBOHNE, f. tuinboon, v.
TEIANKER, n. (126) vertuianker, tuianker, tweede anker, o.
TEICH, m. vijver, in. *--DARM. m. dijk -, darn om eenen
vijver, m. * - FISCH, m. vijvervisch, in. * - GR5BER,
vijvergraver, nt. * - MEISTER, m. opzigter over de vijvers,m. * - RECHEN, m. tralie -, v. rooster in eenen vijver, ru. dregge (ow vijvers schoon te maken), v.
* -ZAPFEN,
* -STUNDER, m. sluis van eenen vijver, v.
m. duiker aan eenen vijver, m.
TEICHEL, n. waterleiding, v. ; kanaal, o. ; gaol, pijp, v.
m. deeg, o.. *- ICHT, * -IG, a. deegachtig, van deep.
* -MESSER, n. deegmes, o. * - MULDE, f. deegbak, in.
o.
*-RADCHEN, n. radertje om deeg te snijden,
TELEGRAPH, m. telegraaf, m.
m.
TELESKOP, m. teleskoop, verrekijker,
TELLER, m. tafelbord, bard; hakbord, 0.; palm (van de
hand), v. * - F6RMIG, a. et adv. kringvorrnig, rond.
* -KORB, * -RING, m. tafelring, m. * - LECKER, nl. panlikker, schuimlooper, m. * - TUCH, n. servet, o. "-W5RMER, m. komfoor, o. schotelwarmer, m.
o. kerk, v. * - HERR,
TEMPEL, m. tempel, m. bedehuis,
in. (23) tempelier, tempelridder, m * - HERRENORDEN,
rn. orde der tempelieren, v.
TEMPERAMENT, n. gesteldheid, v. aard, tn. * ...RATUR,
f. luchtgesteldheid; (110) verzachting, v. * ...RIR EN, va.
matigen, temperen, verzachlen.
TEMPERN, va. (een kind) stillen.
TEMPLItiL, n. bergpijn(boom)olze. v.
TENAKEL, m. (10) nijphoutje, o.

f. *trekking, rigting, neiging, v.
TENNIA,f.vtoer,dorschvloer,m. " - NsCHLIMBB,M.Staniper,M.
TENDBNZ,

TENOR, * -IST,

m. tenorzanger, m.

m. tapijt, kleed, behangsel, O. *-MACIZER,
* -wIRKER, m. tapijtmaker, -werker, m.
" - rEE2r, va. be.
TERMIN, m. bepaalde tijd, termijn, m.
"-WEISE,
delende rondtrekken •tvan bedetmonniken).

TEPPICH,

adv. bij termijnen, op tijd.
TERPENTIN, 01; (53) terpentijn, m. *-BAUD, m. terpenn. terpentijnolie, v.
Nnboom, m.
TERRINE, f. terrien, soepkom, v.
TERRITORIUM, n. grondgebied, 0.
TERTIANFIEBER, n. anderendaagsche koorts, v.
TERTIE, TERZ, TERTIE, f k 109) ters, terts; v.
TERZEROL, m. zakpistool, v.
O.
TERZETT, n. (109) muziekstuk van drie partijen,
TERZHAUT, f. ossenhuid, v.
TEST, TESTEID, tn. eed ter afzwering van de kath. godsd.

(in Engeland), m. *-, tn. vuil, o. vuiligheid, v.
TESTAMENT, n. testament, o. uiterste wit, tn.; ohne -,
(83) ab-intestato. * - IREN, TESTIREN, va. zijn testa-

a. teement maken ; bij uilersten wil hepalen.
tamenteel, testa ► entair. " - slums. m. testamentaire erfm. * ... TIRERINN,
genaam, m. * ... TATOR,
* ...TATRIX, f. erflater, m. erllaatsPer, v.
TEUFEL, ni. duivel, drommel, helsche geest, in.vvoM besessen, hezeten *-cHEN, n. duiveltje, o. " - Er, f. duivelarit, tooverij, v.
TEUFELSRANNE11, in. duivelbezweerder, duivelbanner, m.
v. * ... BRAUT, f.
* ...BESCHWORUNG, f. duivelhezwering,
tooverheks, v. * ... BRUT, f. duivelengebroed, o. *.. DRECK,
* ... KERL, m.
duivelsdrek,
w.
assa-foetida,
v.
m. (53)
duivelsche keret, - veit, m. *...KIND, n. duivelskind, o.
verharde zondaar, m. * ... KLAVE, f. (53) leeuwenvoet,
ni. * ... KUNST, f. tooverij, duivelskunst, v. * ... MILCH, f.
(53) duivelsmelk, v. * ...wEG, m. fig. verduivelde weg,
m. * ...WEIB, n. duivelin, helleveeg, v. *...wCitz, f. (53)
wolfswortel, in.
TECFLISCH, TEUFELISCH, a. et adv. duivelsch, helsch.
TEXT, in. tekst, m. *-mAsstig, a. et adv. volgens den tekst.
THAL,n. dal, o. vallei, v. * - BUCHE, v. roode beukenboont, m.
THALER, in. daalder. m.
TISOLER, m. dalbewoner, m.
THALGEHnNGE, n. haling van een berg, v.
der -.
THAT, f. daad, v. bedrzjf, o. ve•rigting, v.; in
inderdaad, in waarheid, waarlijk, wezenlijk. *-BEST AND,
Om. daadzaak. v. feit, O.
THATEN, va. doen, werken. *-Los, a. et adv. werkeloos.
THATER, m. dader, uitvoerder, bedrijver, rn.
THaTIO, a. et adv. werkzaam, bedrijvig, werkende, doende ;
dadelijk ; (98) bedrijvend. "-KEIT, f. werkzaamheid,
bedrijvigheid, v.
THATKUNDIG, a. klaar, bekend, openbaar.
* -KEIT,
THSTLICH, a. et adv. gewelddadig; met geweld.
f. geweld, o. getvelddadigheid, v.
THATSACHE, f. daadzaak, v. felt, O. * ...SHCHLICH, a.
op feiten gegrond.
THAU, m. dauw, m. * -EN, vimp. es thaut, het dauwt,
de dauw valt. dooijezz. * -IG, * -BENETZT, a. bedekt
met dauw. * -TROPFEN, in. dauwdroppel, M. * -WETTER,
n. dooiweder, o. * -WIND, m. dooiwind , voclztige wind, M.
THEATER, n. tooneel, O. schouwburg, m. * -DICHTER, In.
tooneeldichter, m. * -STREICH, m. toOneeistreekon. -HO - , V.
THEATINARNIoNCH, m. theatijner monnik, M.
THEATRALISCH, a. et adv. tot het tooneel behoorende,
theatrual, tooneelmatig.

THO.
thee, v. * -BA'011, M. theehootn, M. * -BRETT,
theeblad, 0. *-BU. M. zwarte thee, thee-beef, v. *-BucHRE,
f. theebus, v. * -KANNE, f. theepot, m. * -KESSEL, M.
theeketk. m. *-xtisrcuzis, n.
-KISTE, f, theekist, v.
* AliFFEL, nl. theelepel, m. * -MASCHINE, f. theestoof, v.
ni. et n. teen, harpuis, wagensnieer, o. * -EN, va.

THEE, M.

teeren, harpuizen. # -HEFEN, f. pl. kerdroesem,in. # -I0,
A. vol leer. vol smeer. * -PINSEL, (426) teerkwast,
tn. *-QUELLS, f. bron van jodenlijm, v. * -WASSER, n.
teerwater, 0.
THEESCHALE, *...TASSB, f. theekopje, o. * ...TISCH, m.
theetafel. v. * ...TOFF, m. theepot, trekpot, m. *...zEuG,
n. thcegoed, theeservies, o.
TH EU, tn. et n. deel, gedeelte, aandeel, stuk, o. brok,m.;
partij, v. ; boekdeel, o. ; zu - werden, ten deel ration;
er hat seinen -, hij heeft zijn deel, hij heeft er genoeg
van ; zum -e, ten deele; rneines -es, ik voor mij, not
mij betreft. * -BAR, a. deelhaar. -KEIT, f. deetbaarheid,
v. * -CHEN, n. deeltje, o. * -EN, va. deelen, verdeelen,
indeelen; scheiden. SICH
vrf. zich verdeelen, scheiden.
* -ER, in. deeler, uitdeeler ;
(8•) deeler, In. * -11 ABER,
* -NEHMER, 111. deelhebber, deelgenoot, vennoot, aandeelhouder, tn. * -HAFTIG. * -HAFT, a. deelachtig; - werden,
deelachtigworden * -4.EHM END. a. deelnemend ; aandeel
hebbende. * -NEHMUITG. * -N AHME, f. deelneming, v.
belang , medegenot ,o. gemeenschap ; 183) medepligtigheid,v .
THEILS, adv. deel., gedeeltelijk, ten deele.
THE1LUNG, f. deeling, verdeeling, indeeling, scheiding ;
staking (der stemmen), v.
THEOLOG, m. godgeleerde, M. * -ISCH, a. godgeleerd.
THEORBE, f. luit, v.
•
THEOREM, M. stelling, v. theorema, O.
THEORETIK ER, m. beschouwer, besplegelaar, theoreticus,
rn. "...RETISCH, a. et adv. beschouwend, bespiegelend,
theoretisch.
THER, In. voy. THEER. *-IAK, m. (22) triakel, theriakel, in.
THEUER, a. et adv. duur, kostbaar ; fig. dierbuar, waard.
THEURUNG, f. duurte, v. tijd van gebrek,
M.
TRIER, n. dier, beest, vee, o. * -ANBETUNG, f. aanbidding der dieren, v. * -ART, f. diersoort, v. * -ARTIG,
a. et adv. tot de dieren behoorende; als eendier. "- ARZENEIKUNST, f. veeartsenijkunst,v. # -ARZENEISCHULE,
f. vecartsenijschool, v. *- ARZT, m. veearts ; paardendokter, m. * -BESCHRRIBUNIA f. beschrijving der dieren, v. * -CHEN, n. diertje, 0. * -GARTEN, m. warande,
diergaarde, v. park, O. * -GEFECHT, n. dierengevecht,
natuurlijke geschiedenis der die0. * -GESCHICHTE,
ren, v. * -GESCHLECHT, n. diersoort, v. diergeslacht, o.
* -HAUS, Ii. diergaarde, v. lc -HAUT, 1. dierenhuid, v.
beestenvel, o. "-HEIT, f. dieri jkheid, ongevoeligheid, v.
* -ISCH. a. dierlijk : fig. redeloos, beestachtig. *- KREIS,
*-PFLANzE, 1. (53) dierplant,
RI. (101) dierenriem, m.
v. plantdier, o. * -REICH, 11. dierenrijk, o. * -VEREHRUNG, f. dieraanbidding, v.
5 -ARTIG, * -ICHT, *-IG, a.
THON, m. klei, potaarde, v.
kleijig, kleiachtig, vpn klei. * -ERDE f. kleiaarde, v.
THON ERN, a. van klei.
THONGRUBE, f. Lemkuil, m. * ... SCHLAGEL, m.stamper,m.
n. deur, poort, v.
THOR, m. gek, zot, dwaas, m. *-,
* -FLOGEL, m. blad o. vleugel van eene poort, m.
'-GELD, n. poortgeld, O. * -GLOCKE, f. poortklok, v.
* -HEIT, f. gekheid, zotheid, dwaasheid, v .
THORICHT, a. et adv. • dwaas, gek, zot; dwaselijk.
THoRINN, f. gekkin, zottitz, v.
THORKLAPPE, f."...PFORTCHEN, n. poortje,deurtje,tralievenstertje, 0. * ..SCHLUSS, M. * ...SPERRIC f. het sluiten
4

THU. .
*...scHRE/BER,

der deuren, - der poorten.
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schrijeer, m. * ...STUBS, f. portiers kamer,v. * ...WOBTER,
tn.
In. deurwaarder. deurwachter, porlier, m. *...WEG,
* ...FAHRT, f. koetspoort, v. * ...ZETTEL, m. poortbriefje,
0. *...zOLL, in. accijns,
traan, walvischtraan, v.
THR
THIONATGE, n. (22) traanoog, O.
THRnNCHEN, n. traandruppel. m.
THRONE. f. traan, m.; honzmelbij, v.
..
•
THR5N EN, vn. weenen. tranen storten; tranen, drutpen.
* -BR0D, n. fig. brood der arn,oede,
o. * -DROSE, f.
traankher, v. `-FIsTEL, f. oogfistel, v. * -FLUSS, m.
(29.) het gestadig lonpen der ougen; oogrlueijing, v.
* -FLUTH, f. *-sTRom, ni. fig. vloed van tranen, traEFHSSE, "-ORGA NE, 11. pl. (74) trawlnenvtoed, m.
eaten, o. nlv. *-oRsoRIRR, n. *-unrIE, it (77) tranenfleschje, o. *-Los, a. et adv. zonder tranen, met drooge
oogen. * -PUNKT, ni. (74) traanpunt, o. * -QUELLE, f.
fig. oorzaak van tranen, v. *- THAL, n. fig. tranendal, o. *-voi.L, a. et adv. vol tranen, met betraande
oogen. *-vv.EIDR, f. treurwilg, in.
THR A NICHT, a traanachtig. '..AG, a. met traan besmeerd.
THRANJUFTEN, ni. * ...L EDER, Ia. juchtleder, o.
THROB, rn. troop, m. * -BESTE1GUNG, f. troonsbeklimming, V. * -BEWER RER, in. pretendent, rn. * -BEwERBUNG, f. aanspraak op den Croon, v. * --EN, va. op den
Croon zitten, heerschen. * -ERBE, * -FOLGER, ni. troonopvolger, in. * -ERL EDIGUNG, f. openvalling van den
troon. v. * -FOLGE, f. troonopeolging, v. * -HIMMEL,
troonhemel, m. verhemelle, O.
THUN, va. et n. doen, plaatsen, zetten ; den schiji aaneenen blik werpen; Meldung
nemen; einen Buick
voldoening geven; das thut
melding maken; genug
nicbt gut, dat gaat niet goed ; sich - lassen,doenlijk-,
uitvoerbaar zijn, kunnen geschieden ; blode -,zichbloode
naar lets verlungen ; es
aanstellen ; sehr nach etwas
thut Noth, de zaak is dringend; es thut mir Noth,
ik heb nood, ik noel afgaan; gelehrt -, met
zijne geleerdheid pronken, den geleerde uithangen;
gross -, snoeven, pronken. "-, n, doen,bedrijf, o. dead,
handelwijze, v. gedrag, o. ; - und Wesen, hamlet en
wandel, in. m. tonijn, n1. *-LicH,a..oenlijk,
uitvoerlijk ; mogelijk. * -KEIT, f. doenlijkheid ; uilvoerbaarheid mogelijkheid, v.
THOR, f. deur, v.; hinter der - Abschied nehmen, zich
stilletjes weg begeven, een fransch kompliment maken;
zwischen - und Angel sein, in de verlegenheid - in de
klem zitten. '1/4 -ANGEL, f. herre, v. deurduim, m.
"-BAND, * -BESCHLUGE, n. deurheng , el, deurbeslag, o.
-FLOGEL, ni. deurvleugel, tn. * -FUTTER, n. lijst-,
snijwerk aan eene deur, o. * -GESIMS, n. kornis, kroonlijst eener deur, v. * -HiiTER, in. deurwaarder, punier,
k ti eir,k
m. * -HOTERINN, f. portierster, V. * -KLINKE, f.
k -KLOPPER, m. klopper, in. •
enrdu,v.
THURM, m. toren, klokketoren, m. gevangenis, v.;
(152)
kasteel, n. *- BAU, m. torenbouw, m.
THiiRMEN, va. ophonpen, opstapelen; (een slot) van
torens voorzien. *...ER, in. torenwachter, -blazer, m.
THVRMFORMIG, a. et adv. torenvormig, ale een toren.
* ...KONIG, m. tuinsluipertje, winterkoningje (vogel),
o.
"...KNOPF, in. appel boven op eenen toren, in. * ...SPITZE, f. torenspits, v. * ...UHR, f. torenklok, v. * ...VERLIESSS, n. onderaardsche gevangenis in een toren, v.
THORPFOSTEN, in. deursbjl, deurpost, in. * ...IVEGEL, tn.
deurgrendel, m. * ...SCHELLE, f. deurschel, v. "...SCHWELLB, f. deurdorpel, m. * ...8T211.11R, m. deurwachter, m.
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* ...8TUCK, *...GEMULDE, U. bovenstuk, 0. schaderij boyen eene deur, v. "...WINTER, tn. deurwachter, in.
THYMIAN, m. (53) thijm, tijm, m.

va. ligtelijk aanraken.
et adv. diep, laag ; fig. diep, hoog ; diep, ver,
zeer ; (109) laag. *-iiuGIG, a. holoogig.*-BLau,a. donkerblaauw. * - DENKEND, a. diepdenkend, sterk nadenkend, peinzend, diep in gedachten.
TIEFE, f. diepte, lactgte, v. bodem, m.
TIEFHERR. m. ltfavenmeester, rn.
n. (126) diep
mood, peillood, 6. * ...SINN, rn. "...SINNIGKEIT, f. droomerij, mijmering, v. diepe gedachten, v.
niv.; fig. diepzinnigheid, schranderhetd, v. vernult, o. *...8INNIG, a.
et adv. nadenkend, mijmerend, in gidachten verzonken;
fig. diepzionig, schrander, vernaftig.
TIEGEL, m. pan, v. ; kroes, smettkroes; (10) deget,
m.
* -THON, m. pOtaarde, v.
TIZNE, f. tobbetje, kuipje, bakje, o. ; (79) voddentobbe, v •
TIGER, tn. '-TRIER, n. tijger, m. Ngerdier,
0. `-PARBEN, * -FLECKIG, a. getijgerd. *-HuND, m. tijgerhond,
in.
f. tijgerin, v. *-KATzE, f. tijgerkat, v. '- N,
va. spikkelen, bespikkelen. * - PFERD, n. tijgerpaard, n.
TILGBA it, a. losbaar, of to lossen, to delgen.
TILGEN, va. delgen, uitdelgen, verdelgen, vernietigen,
uitdoen ; aflossen, amortiseren.
f. deking, nit delging, glossing, amortisatie, v.; der Tilgungsfond,
die Tilgungskasse, amortisatiefonds, o. amortisatie-kas, v,
TIMON, tn. fig. menschenhater, m.
TINCTUR, f. verfsel, aftreksel, uittreksel, o.
TINGIREN, va. verwen. doortrekken.
TiNtE. f. inkt, m.; (92 , tint, v. "-NFASS, n. inktkoker,
* -NFISCH, En. inktvisch,rn. * -NPLECK, * -NKLECKS,
In. intkvlak, v. "-NHORN, n. * - NSTEHER, W. inktvat,
o. * -NwEIN, m. tintwijn, m.
Tipp, m. ltgte aanraking, f. **-EN, va. even aanraken.
TISCH, n1. disch, m. tafel, v.; en - bitten, ten eten verzoeken ; vor -e, nach -e, voor net den maaltijd;
nachtmaalstafel, tafel des Heeren.-desHrn,Gotes-,
* -AUFsATz, m. ()lie - en azUnstel, 0. * - BIER, n.
huisbier, o. * -BLATT, n. *-PL ATTE, f.. blad eener Wet,
0. '-DECKE, f. tafelkleed. o. * -FRETyliD, tn. tafelvriend, m. "-GANGER, m. kostganger, m. '-GEBET, n.
gebed over tafel, 0. * - GEDECK, n. convert (servet,
mes, vork), 0. * - GERATH, * -GESCHIRR, n. to elgoed,
vaatwerk, O. * - GESELLScHAFT, f. tafelgezelschap, o.
*-dEsPRficH, n. gesprek over tafel, o. tafelkout, rn.
* -STELL, n. voet eener tafel, in. "-GLOCKE, f. tufeische/,
v. * -KORB, m. mandje, 0.
TISCHEN, vn. aan tafel zitten, tafelen.
TiscHLER, m. schrUnwerker, kasten,,,aker, M. * - ARBEIT,
f. schrijnwerk, 0. " - HANDwERK, n. schrijnwerkersambacht, o. * - LEim, ni. schrijnwerkerslijoi, v. " - MESS. TEN, " - GEsELL, m. schrijnwerkershaas, -gezel, -knecht,
In. * -wERKzEuG, n. ,, chrijnwerkersgereedschap, o.
TISCHLIED, n. tufellied, 0. * ... MESsER, n. tafelmes, 0.
"...REDS. f. tafelkout, in. * ...ScHNAppER, m. verteller
over tafel, tn. "...TRUNK, m. drank bij den maathjdon.
"...TucH, n. tafelluken,
0. '...ZEIT, f. etenstijd, in.
* ...zEUG,.n. tafelgoed, 0. * ... zwEHLE, f. tafellaken, 0.
TITEL,
in. titel, m. "-BLATT, 0. "-BOGEN, rn.
titelblad, 0. '-KUFFER, n. titelplaat,-prent,v. '-SUCHT,
f. titelzucht, begeerte zucht naur titels, v.
* - SuCHTIG, as titelzuchtig, begeerig Ratty titels.
TITULAR, a. den litet voerende, titulair.
'...LATUR, f.
m. betiteling, v. * ...LIREN, va. betitelen, een titel
geven, - verleenen.
TICKEN,
TIEF, a.

TOL.
TOBAX, m, voy. TABAIC.
TOBEN, vn. razen, tieren, woeden, bruise*, onstaimig
* -D, a. razend, tierend, onstuimig, verbolgen (win de zee).
TOBIN, m. tabijn. gewaterd tar, - armozijn, o.
TOCHTER, f. dochter, v. * - KIND, n. kleinkind, o. "-MBm. schoonzoon, m.
CHB. f. dochterkerk, v. '-MANN,
* -SPRACHE, f. taat van eene andere afgeleid, v.
TOCKIREN, va. (92) de kleuren hard opleggen.
TOD, m. dood, in. overt jden, afsterven, o.; sich zu -e

arbeiten, zich dood werken; auf den -, op den dood,
doodelijk; auf den - liegen, doodziek zijn, op sterven
liggen ; wit -e abgehen, sterven,overtijden; der schwarze
-, de pest. "-WITT. n. doodbed, o.
TODESANGST, f. * ... KAMFF, in. doodsangst, doodstrijd,
f. wijze van sterven. v. "...FALL, in. ster fdevat, o. "...GEFAHR, * ...NOTH, f. doodsgevaar, o. stervensnood, m. "...JAHR, n. sterfjaar, jaar van overlijden,
o. * ...SCHLAF, m. doodslaap, m. *...scilwElss, in. doodzweet, o. 'v .-STRAFE, f.doodstraf.halsstrarv. * ... STUNDE,
. f. sterfuur, o. laatste oogenblik, m. * ... TAG. in. sterfdag, tn. * ... URTHEIL, n. doodvonnis, o. * ... VORBOTEN,
m. pl. kenteelsenen des doods, o. my.
TODFEIND. tn. doodvijand, gezworen vijand, m, * - EICHAFT,
f. doodelijke vijandschap, v. **.KRANK, a. doodziek.
TODLICH, ToDTLICH, a. et adv. doodelijk, den dood veroorzakende. * -KEIT, f. doodelijkheid, v.
TODSUCHT, f. flaauwte, v. * ... saNDE, f. doodzonde, v.
TODT, a. et adv. dood, gestorven, overleden; fig. zielloos,
dood, leventoos; dood (van een kapitaal), renteloos.
TODTE, m. doode, afgestorvene, overledene, m.
TISDTEN, va. dooden, doen sterven, van het Leven beroovett ; fig. vernietigen, uitdelgen.
TODTENACKER, in. kerkliof, o. godsakker, m. * ,.. ART,
n. lijkmis, v. * ... BAHRE, f. dood-, lijkbaar, v. *.. BESCHwiiRUNG, f. zwarte kunst, tooverkunst,v. * ... BLASSE,
f. bleeke
doodsche kieur, v. "...BRUCH, m. schur ft, v.
* ...BUCH, n. sterflijst, v. doodenregister, o.
TBDTEND, a. doodelijk, doodend.
* ... GEBET, n. gebed
TODTENFARBE, f. doodskleur, v.
voor de afgestorvenen, 0. "...GELAUT, n. doodsklok, v.
n. geraamte, o. * ... GERuCH, in. lijklucht,
v.
n. prachtige stellaadje voor eene lijkkist, katafalk, v. "....GESpRiiCHE, -n. pl . zamenspraak
der dooden, v. * ... GLOCKE, f. doodsklok, v. * ... GRiBER,
m. doodgraver, m. * ... HAFT, a. gelijk een doode. "...HAUS,
'...KLEID, n. doodskleed, 0.
n. sterfhuis, o.,
"...KNOCHEN, m. doodsbeen, 0. * ...KOPF, ni. doodshoofd, o.; (90) doodenkop, in. "...KORPER, m. lijk, o.
* ...LISTE, f. sterflijst, v.
n. doodinaal, 0.
* ...SCHEIN, rn. doodbrief, in. doodcedel, alas van overlijden, v. doodattest, o. "...SCHIFFER, m. (30) Charon,
schipper der onderwereld, ill. '...SCHLAF, m. (22) doodslaap, in. '...TANz, tn. (92) doodendanson. "...TRAGER,
m. drager, lijkdrager, tn.
TODTSCHLAG, in. doodslag, manslag, moord, m.
TODTuNG, f. dooding ; fig. uitdelging, v.
TOF, * -STEIN, in. ittiSteen, in. ' - ERDE, f. turfaarde, v.
TOLERANZ, f. verdraagzaamheid, v.
TOLL, a. dol, razend, verwoed, krankzinnig; fig. onbesuisd, buitensporig, zonderling ; - and voll, fig. zat,
dronken, beschonken. '-BEERE, "--KIRSCHE, f. (53)
nachtschaduwbes, v.
ToL•E, in. et f. dolle, krankzinnige, razende, in. en v.
' - N, vn. ijlen (van zieken).
TOLLHAUS, n. dothuis, gekkenhuis,krankzinnigen-gesticht,
f.
0. *...HUusLER, m. uitztnnige, razende, m.

TRA.

• TRA.
buitendolheid, razernij, woede, krankzinnigheid
sporigheid, v. "...KOPF, m. dolleinan, onbesuisde, in.
"...KRAUT, n. bilzenkruid, o. * ... KUHN, a. et adv. ver* ... KUHNHEIT, f.
metel, onbezonnen, driest, roekeloos.
vermetelheid, drie ,theid, onbezonnenheid, roekeloosheid, v.
TOLLPATSCH, in. voetknecht, infanterist (in Hong.), m. 11
TOLLwURMon. tokworm (der honden), m.
TOLPEL, m. stomp van een boom, v.; fig. botterik, tomperd, kinkel, m. * -EI, f. lompheid, onbeschoftheid, v.
"-HAFT, "-ISM, a. et adv. lomp, onbeschoft.
TOMBACK, m, spinsbek, o. *-BLEcH, U. bluden spinsbek, o. rnv.
TON, m. loon, zangtoon, m. zangwijs; (92) kleur, v. ; fig.
f. (109)
beschaafde rnanieren, v. my ; loon, m.
toon, m. melodic, v.
TUNER, vn. klinken, luiden. *-, n. klank, rn. geluid, o.
TONFALL, m. vat van maat of toon; welluidende stemval, m. * ... FOLGE, f. (109) opvolying der toonen, v.
"...FUHRUNG, f. (109) toonbuiging, modulatie, v.
TONISCH, a. (22) spannend.
TONKUNDE, f. geluidleer, v. * ... KUNST, f. toonkunst, v.
"...KONSTLER, m. * ... KUNSTLERINN, f.-toonkunstenaar,
muziekant, m.; toonkunstenares, v. * ... LEITER, f. loonladder, -schaal, tafel der zanynoten, v. * ... MESSUNG,
f. maatklank, m. prosodic, v. uitspraakleer, v.
TONNE, f. ton, v. vat, kuip, v.
TONNENGELD, n. (34) tonnegeld, o. *...sT5BE, m, pl.
duigen, v. mv. *...wumn, adv. bij tonnen.
TONSCHLUSS, m. maathoucling, v. * ... SCHRIFT, f. muzieknoten, v. mv. * ... SETZER, m. komponist, m. * ... SETZUNG, f. kompositie, v. * ... SPIELER, m. muziekagt,
TONSUR, f. geschoren krum, v.
TONSYLBE, f. lettergreep op welke de klemtoon valt, v.
* ...ZEICHEN, n. (98) toonteeken, o. ; (109) noot, v.
TOPAS, m. topaas, m. * - FLI7SS, tn. kunstmatige topaas, m.
TOPF, tn. pot, warden pot, In "-BRETT, n. pottebauk, v.
TOPPER, m, geronnen melk, v. stremsel, o.
TOPPER, m. pottebakker, m. *- ARBEIT, f. pottebakkerswerk, aardewerk, o. *- ERDE, f. *-- THON, m. potaarde,
* - GESCHIRR, n. *- WAARE, f.
pottebakkersaarde, v.
"-ZEUG, n. potten en pannen, m. v. my. * - HARDWERK,
n. pottebakkers ambacht, o. *-1r, a. van klei, van teem,
van potaarde. "-OPEN, in, pottebakkersoven, m. " -SCHEIBE, f. pottebakkers schijf, f. - rad, o.
* - WERKSTATT,
f. potiebakkerij, v.
TOPFLECKER, * ...GUCKER, m. potlikker, slokdarm, potkijker, m. *...MARKT, m. pottemarkt, v. *...SCHERBE,
f. potscherf, v. * ... STEIN, m. potsteen, m.
TOPP I int. top! het zij zoo! *--, m. top (van een mast), tn.
TOPPER, n. kuif, lok; toepet, v.
TOPP ENANT, m. (126) toppenant, 0.
TOPSCHILLING, m. handgeld, o. *...sEGRL, n. (126) topzeil,o.
TORF, m. turf, in.; - graben, - stechen, turf sicken.
* -BODEN, m. * - LAND, "-MOOR, n. turfgrond, veengrond, m. veenaarde, v. * - IG, a. turfailitigi turf bevattende. * - STECHER, m. turfsteker, in.
TORNHOLZ, n. (126) barring, v. waarloos rondhout, o.
TORNISTER, n. ransel, reissak, m.
TURTCHEN, n. taartje, O.
TORTE, f. taart, v. * - NBUCKER, m. pasteibakker, m.
TORTUR, f. pijnbank, v.
TOSEN, vn. bruisen (van het water) ; loeijen (van den wind).
TOUPEE, TOUPET, n. toepet, v. paruikje, O.
TRAB, m. draf, M.
TRABANT, m. trawant, m. lijficacht, v.; OOP wackier,

satelliet, m. bijplaneet, v.
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draven, op eenen draf loopen. * ... 11a, m.
drawer, hardlooper,
TR5BER, f. pl. draf, in. grondsop, o. afval, m.
TRACHT, I. dragt, v. last, tn.; gpilissching ; dragt (wijze
van kleeding) dragt (der wijijes van dieren). v.
TRACHTEN, vn. trachten, streven, pogen; Hach
etwas
naur jets staan,
streven.
n. poging, sireving, v.
TRbCHTIG, a. dragtig, bevrucht ; - sein, dragen, bevrucht zijn. "-KEIT, f dragt (van dieren), v.
TRACTAMENT, n. traktement ; goed onlhaal, o.
TRACTAT, 111. traktaat, verdrag, o. overeenkomst, v.
TRACHTEN, va. goed onthalen, trakteren.
TRADIREN, va. overleveren;eene legende enz.).
TRAGANT, m. gomdragant, v.
TRAGBAHRE, TRAUB, f. kagbaar, v. *...BAu.a. draagbaar, gedragen kunnend orden; vruchtbaar ; dragtig,
TRIIGE, a. et adv. traag, lui, vadzig, achteloos, werkeloos, loom, slap; tragelijk.
TRAGEBALKEN, m. (13,
draagbalk, m. * ...BAND, n.
* ...BAUM, m.
draugband; (36) schort-, breukband, m.
draagboom, tn. * ... HIMMEL,rn. troonhemel, m.. * ...KNOSPE, f. (53)knop die vruchten dragen zal, tn. "...KORB,
TRAGKORE, tu. draagkorf, m .*...LOHN, TRAGERLOHN,
m. draagloon, 0.
TRAGER, va. et n. dragen, torschen; fig. verdragen,
dergaan; opbrengen, geven, voordeel brengen.
SICK -,
davon
vrf. zich houden; gekleed zijn ;
verkrijgen,
behalen ; Verlangen
een verlangen
eene begeerte
hebben; Bedenken
twijfelen, aarzelen, huiverig zijn;
Leid
rouw dragon.
(10) handvatset eener
TROGER, m. drager, kruijer,
drukpers, o.; (13) draagbalk, m. "-INN, f. draagster, v.
TRAGERIEMEN, tn. draagriem, - band, tn. '...RING, tn.
haren kussen,o. * — SCH A F, n. dragtig schaap, o. "...SESSEL,
* ...STUHL, Iu. draagstoel, en. "...ZEIT, f. dragt, v.
TRUGHEIT, f. traagheid, luiheid, werkeloosheid, v.
TRAGIKER, TRAGODE, m. treurspeldichter, m.
TRAGIKOMISCH, a. tragikomisch, treurblijeindend.
TRAGISCH, a. et adv. tragisch, noodlottig.
TRAGODIE, f. treurspel, o.
TRALJE, TRAILLE, f. tralie-, rasterwerk, O.

TRABEN, vn.

TRAHN, m. voy. THRAN.
TRALLERN, vn. neurien.
TRAM, m. spool, v. inslag ; (13) balk, m.
TRAMPELN, TRAMPER, vn. trappelen, stampen.
TRAMPELTHIER, n. dromedaris, m.
TRANK, m. drank, nr.; drankje, O.
TR5NKCHEN, n. (22) drankje, o.
TRUNKS, f. wed, o. drinkplaats, v. drinkbak, m.

* -N, va.
drenken, to drinken geven; bevochtigen, nat maken;
bestrijken (met lijm).
TRANKFASS, n. drinkvat, o. drinkbak, m.
TRaNKGEBISS, n. (86) drinkgebit, o. watertoom, m.
TRANKGE1D, n. drinkgeld, o. "...OPFER, n. (77) drankoffer, o. * ... STEUER, f. belasling op de dranken, v.
"...TONNE, f. varkenstobbe, v.
TRANSPORT, u. overlogt, m. vervoer, O. "-MYR, m. (64)
hoekmeter, m. * - KOSTEN, pl. (34) transportkosten, m.
rnv. * -SCHIFF, 11. transportschip, wachtschip,
o.
TRAP, m. bazalt, o.
TRAPP, m. hoorbare voetstap, zware trod, m. "-,
int.
bons! krak!
TRAPPE, f. trede, v. voetstap, m. *-, m, framing, v.
TRAPPER, vn. trappen, stamper, betrappen.
TRAPGANS, f. trap/sr/Is, V.
TEA/WANT, "...ENT, IR.

trekker (van een wissel),

m.

TRt.

TRE.
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m. (34)

betrokrene, m.

trek-

ken (een wissel).
TRATTE, f. (34) trade, v. wissel, ru.
TRAU. f. huwelijksplegtigheid, v.
TRAUBCHEN, n. kleine tros druiven, in.
TRAUBE, f. druif, v. ; trov, druiventros, m.
TRAnBENBLur, n. fig. druivenbloed, o. roode wijn, tn.
'...BOHRER, in. boor, spijicerboor, v. * ...GOTT, m. (30)
Bacchus, god van den wijn, 111. * —HAGRL, in. t68)
schroot, o. * ...KAMM, w. rist van een druiventros, v.

m.druivennat,o."...ZEIT,f. oogettijd,wijnoogst,m.
va. trouwen. *-, vn. vertrouwen stellen, vertrouwen; nicht wantrouwen. SICH
vrf. op zich
zelven vertrouwen, durven.
TRAUER, f. rouw, tn.; droefeid, v.; tiefe
halbe
groote -, halve rouw, in. * -BINDS, f. !kers, o. rouwbarid, m. * -FALL, rn. aterfgeval, o. * -GEDICHT, n.
treur, rouwdicht, 0. * -GEFOLGE, n. lijkstaatsie, v.
* -GELAUT, n. het luzden der doodklok. * -OESANG, tn.
lijk-, treurzung, m. treurlied,
o. * -GESCHICHTE, f.
droevigegeschiedenis, v. *-GBSCHRRI, n. treurgeschrei,
o. *-HAUS, n. sterfhuis, cr. * -JAHR, n. rouwjaar, o.
* -KLEID, n. rouwkleed, o. *-KUTSCHE, f. lijkkoets, v.
* -MAHL, n. begrafenismaal, o. *-3IANTEL, in. rouwmantel, tn. "-musix, f. treurmuziek, v. *-14, vn. bedroefd zijn, Waxen; rouwen, rouw, dragen.-, n. droefheld, v. route, n. * -REDS, f. lijkrede, v. "-SCHLEIER,
rouwsluijer, rouwmantel, m. * -WEIDE. f. treurwilg,
nt. * -SPIEL, n. treurspel, 0. * -WAGEN, tn. lijkwagen, tn.
w.-zErr, f. rouwtijd, tu. *-zuo, rn. lijkstaatsie, v.
TRAUFBAU1S, lll. (44) grensboom van een bosch, n2.
n. (13) afdak, o.
TRAuFE, f. drop, in. ; gout, dakgoot, v.
TRAUFELN, (TRAUFEN), vn. druipen. *-, (TRAuFzrz),va.
doen druipen.
TRAuFHAKEN, tn. waterbord, o. * ...NASS, a. druipnat,
door en door nat. * ...STEIN, tn. druipsteen, gootsteen,
En. * ...wASSER, n. druipend water, o.
TRAULICII, a. et adv. gemeenzaam , vertrouwelijk.
f. gemeenzaamheid, vertrouwelijkheid, v.
TRATJM, tn. droom,
* -GESICHT, n. droom,
m. droombeeld, o. * -BUCH, n. droomboek, o. "-DEUTER,
droomuitlegger, in. *-DEUTERRI, "-DEUTUNG, f.
uitlegging van droomen, v.
TR5UMEN, vn. droomen ; sich lassen, droomen, denken,
zich verbeelden. * ...ER, UI. -INN, 1. droomer,,l1. droomster, v. ; fig. droomer, mijmeraar, ln. * ...EREI, I. druomerij, v. "...ERISCH, a. droomeriq, droomachtig.
TRAUMGESICHT, n. droonzgezigt, droombeeld, o.
* ...GOTT,
ill. (30) Morpheus, god der droomen,
TRAUN! int. waarlijk I g(wis I voorzeker
TitAtTRIG, a. et adv. treurig, droevig, bedroefd, bedrukt,
rouwig, ellendig ; rampzalig, ongelukkig. beklagelijk,
treuriglijk.
treurigheid dro,fheid, v.
TRACREDE, f. leerrede bij een huwelijk, v.
"...RING, M.
troutoring,
* ...SCHEIN, in. trouwakte, v.
TRAUBCHEN, wimp. zeer sterk regenen.
TRATE', a. lief, waard, dierbaur.
TRAUUNG, f. het trouwen ; lrouwplegtigheld, v. huwelijkszegen, in. * -SREDE, f. leerrede bj een huwelijk, v.
* -STAG, ni. trouttylag, m.
TRAvE, f. (I26) pressing, v. presgang van zeevolk, in.
IREcKEN, va. trekken; vov. ZIETTEN.
TRECKsouivra, f. trekschuit, v. "...wEG, in. jaagpad, 0.
TREFF, TREFFEL, in. (46) klaveren. v. ; slag, stout, in.
TREFFEN, va. et n. treffen, raken, bereiken, slaan; eaTRAUEN,

eene keu, doen ; eine Heirath
den ; eine 'Wahl
een huwelijk aangaan; auf den Feind -, den vijattd
ontmoeten, einen Verg:eich -;,tot een vergelijk komen;
die lieibe trifft mieh, ik ben aan de hurt; es traf
mieh, ik hadd; nicht missen. *-,- slag, veldslug, tn.
• gevecht, aelfen, o. -D, a. treffend, past ; fig. treffend.
...ER, m. prijs (in de loterij), tn.; fig. geluk, o.
TR/MUCH, a. et adv. voortreffelijk, uitmuntend, keurig,
heerlijk, fraai, ongemeen. * -KEIT, f. voortreffelijkheid,
heerlijkheid, keurigheid, fraaiheid, v.
TREIBEBEET, n. broeibed, o. * ...HAUS, n. broeibak, ra.
* ...HERD, m. werkplaats om metalen to zuiveren,
v.
* ...HOLZ, n. kuipers drijfhout, o.
TREIBEIS. n. drijfijs, o. * ...RISEN, n. drijfijzer, o.
TRBIBEJAGEN, n. TREIBJAGD, f. drijf-, klopjagt, v..
TREIBEN, va. drijven, voortdrijven,doen gaan ; (planten),
trekken; (vee) drijven; drijven, aandrijven, aanzetten,
metalen scheiden; das Wild -,
aansporen; Metalle
het wild opjagen; den Teig -, het deeg doen rijzen;
een handwerk drijven, - uitoefenen ; zich met
etwas
le tier drijven, overdrijiets bezig houden; zu hoch
potsen maken, boerten ; zu Paaren
ven; Possen
overwinnen, ten onder brengen ; wie man in treibt, so
geht es, gelijk men zaait zoo maait men. *-, vn. drijven; (126) op de ankers drijven, bUliggen;drijven (van
wolken) ; schieten, uitbotten. * -D, a. voort-, aandrijvend ; groeibevorderend ; opwekkend.
TREIBENAPF, In. smeltkroes, tn. *...OPEN, m. metaaln. trekpaard, o.
zuiveringsoven, tn.
TREIBER, tn. drijver; (44) opjaper, tn.
TREIBBsCHERBEN, m. (90) toetstegel, m. * ...STACIIBL,
tn. ossendrijverstok, rn. * ...ZEUG, n. patrijunnet, o.
TREMULANT, m. (109) tremblant, m. * ...LIREN, vn, remblanten maken.
TISENNBAR, a. scheidbaar, verdeelbaar.
TRENNEN, va. scheiden, ontbinden, losmaken, verbreken;
lostornen; (68) (de gelederen) doorbreken.
SICH
vrr
scheiden, zich verdeelen, oneenig word en.
TRENNPUNKTE, m. pl. (98) deelteeken, o.
TRENNUNG, f. scheiding, schearing, verdeeling, ontbinding,
v. * -sFALL, in. (98) zesde naamval, ablativus,
TRENsE, f. (68) five toom voor jonge paurden, m. trens
*en hit, v. "-N, va. (I26) trensen (een touw).
TREPAN, in. (36) schedelboor, hersenpantoor, v. *-Ittax,
va. trepaneren, eene opening in de gekwetste hersenpan maken.
v.
TRESPE, f. trap, tn. trede, v.; bordes, o. stoep,
TREPpENABSATZ, m. rustplaats op een trap, v. * ...FORWIG, a. schroefvormig. * ...GELUNDER, n. leaning van
een trap, v. * ...HALTS, "...GEHHUSE, n. beschot-, schutsel van een trap, 0. * ...TEPPICH, m. looper, m.
TRESCHAK, n. (46) brelan, o. *-EN, va. slaan, afrossen.
TREsEKAMmER,
schatkamer , v.
InEsoR, In. schalkist, v. * -SCHETN, in. schatkistbiljet, o.
TRESPE, f. (5:3) herrik, dolik, o.
TRESsE, f. teens, vlecht, v.; galon, boordsel, o.
TREOSENHUT, in. gegalonneerde hoed, tn. * ...KLEID, n.
met guises geborcluurd kleed, o.
TRESSIREN, va. vlechten. * ...IRER, In. vlechtmaker,
'NESTER, in. pl. drat van druiven, tn. ' 1/4 -WEIN, ln, slechte wijn, in.
TRETEN, vn. et a. treden, trappen, stappen; - auf, beklimmen; in ein Ault
eene bedienzng aanvuarden;
ins Mittel -, tusschen beide komen; zusamwen
zich
eene yodsdienstleer ornvereenigen; zu einer Religion
hOlztn; an clues Stelae - iemand vervangen, opvolgen,

TRI.
einem -, tot iemands partij overgaan ; zu nahe
fig. iemands eer aantasten; die Henne
treden (van
den haan).
TRETRAD, n. kraanrad, O.
TREU, a. et adv. trouw, getrouw, eerlijk, opregt, regtschapen ; getrouwelijk, opregtelijk. *-BRuca, m. ontrouw, trouweloosheid, trouwbreuk, v.
* -BRi1CHIG, a.
trouweloos, ontrouw, meineedig.
TREUE, f. trouw, getrouwheid, trouwheid, eerlijkheid,
regtschapenheid, v. ; bei meiner -! op mijn woord
TREUGE, a. droog. *-N, va. droogen.
TRELHERZIG, a. et adv. trouwhartig, opregt, openhartig ;
opregtelijk. * -REIT, f. trouwhartigheid, opregtheid,
openhartigheid, v.
TREuLicH, adv. trouw, getrouwelijk, opregtelijk.
*...Los,
a. et adv. trouweloos, verraderlijk, ontrouw, valsch,
meineedig. * ...LOSE, M. trouwelooze, meineedige, m.
"—LOSIGKEIT, f. trouweloosheid, ontrouw, v. verraad,
o.
getrouwheid, trouw, v. "...RING, in.
trouwring, m.
TRIANGEL, m. driehoek, m.
TRIBUT4R, a. schatpligtig, cijnsbaar.
TRICHTER, m. trechter ; tremel in een moletz; :krater,m.
*-N, va. met een trechter vullen.
TRICK, M. (46) trek, m. "-TRACK, m. tiktakspel, triktrakspel, verkeerspel, o.
TRIEB, m. drijving, duwing, v.; stream, loop (eener rivier), m. ; opschieting (van planten) ;
fig. beweging ;
neiging, drift, v. trek, m. aandrift; veer (in een
werktuig), v.; der naturliche
instinkt, o. natuurlijke
aandrift, v. * -ARTIG, a. instinktmatig.
TRIEBEL, M. drevel, m. drijfhout, o.; klopper, v.
TRIEBFEDER, f. springveder ; fig. drijfveer, beweegoorzaak, beweeyreden, aanzettiny, v. aandrang, m. *...HoLz,
n, sterk groeijende boom, m. * ...RAD, n. drijfrad, o.;
fig. drijfveer, spil, v. * ...SAND, m. drijf-, welzand, los
zand, o. *...STAHL, n. getand staaldraad, o.
TRIEFAUGE, n. leepoog, o. ft -111701G, a. leepoogig.
TRIEFEN, vn. druipen, droppelen, druppelen; loopen (van
de oogen); tranen.
TRIEFNASE, f. druipneus, m. * ... NABS, a. druipnat.
TRIEGER, vn. bedriegen, to leur stellen,misleiden. SICH
vrf. zich vergissen, dwalen. '-D, a. bedriegelijk, misleidend ; twijfelachtig.
TRIEGLICH, a. bedrtegelijk, ijdel ; twijfelachtig, onzeker.
TRIFT, f. kudde; weide; dreef, v.
*- GRRECHTIGKEIT,
f. * -RECHT, n. weideregt, o. * -IG, a. gewigtig, belangrijk, dringend; geldend, afdoend. * -IGKEIT, f. gewigt,
o. belangrijkheid, v.
TRIGONELLE, f. versteende driehoekschelp, v.
TRILLER, M. (109) tremblant, m. tremblering, - v. *-N,
vn. slepen, trembleren (in het zingen).
TRILLING, M. rondselmolen-drijfwiel, o.
TRILLION, f. trillioen, millioen van de derde magt, m.
TRINKBAR, a. drinktaar.
1. drinkbaarheid,
V. "...BECHER, M. drinkbeker, m.
* ...BRUDER, M. fig.
drinkebroer, m.
TRINKEN, N a. et n. drinken ; zuigen ; vloojen (van papier).
'DRINKER, m. "-INN, f. drinker, m. drinkster, V.
TRINKGELD, n. drinkgeld, 0. * ...GESELL, * ...GEFUHRTE,
m. drinkgezel, drinker, m. * ...GESELLSCHAFT, f. qezelschap drinkers, drinkgelag, o. drinkpartij, v. * ...GLAS,
n. drinkylas, o. * ...LIED, n. drinklied, 0. * ...SCHALE,
f. drinkschaal, v. "...STUBB, f. drinkvertrek, o. gelagkatner, v. * ...wASSER, n. drinkwater, o.
TRIP EL , t11. trippelaarde, V. * -TAIET, M. (109) trippelmaat,v.
7.0

TItO.
TRIPLIREN, va. verdrievoudigen.
TRIPP, TRIPPSAMMET, M. trijp, 0.
TRIPPELN, vn. trippelen, drentelen,
TRIPPER, M. (22) druiper, m.
TRISETT, n. (46) trissetspel, o.
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trappelen.

TRISSE, f. (126) reep, v. "-N, va. (126) medeslepen, medevoeren (van den wind).
TRITT, tn. stap, pas, m. schrede,trede,v ; dorpel,m.
5 -RISEN
n. (44) bunsinq-, vossenval, m. *-HoLz, n. orgelpedaal, v.
TRIUMPH, m. triomf, m. zege ; zegepraal, overwinning, v.
* -BOGEN, M. zegeboog,m. 5 -IREN, vn. triomferen,zegevieren, zegepralen, overwinnen. * -IREND, a. et adv. zegevierend, zegepralend, overwinnend, in zegepraal.
* -WAGEN, M. zegewagen, m.
TRIVIALIMT, f. gemeenheid, alledaagsche uitdrukking, v.
TRIVIALSCHULE, f. dorpsschool, plattelandsschool, V.
TROCHUUS, M. (19) een lange en een korte lettergreep.
TROCKEN, a. et adv. droog, dor , fig. koel; die -e Wahrheit, de eenvoudige waarheid; im -e sein, op het drooge
zijn, behouden zijn. * -BRETT, n. droogrek, o. * -HEIT,
f. droogte, droogheid, dorheid; fig. koelheid, laauwheid,
onvriendelijkheid, onverschilligheid, v. * -PLATTE,f. koperen plaat om to droogen, v. * -PLATZ, m. droogplaats,
V. * -STANGE, f. droogstok, m.
TROCKNEN, va. droogen, droog maken; in de lucht drooyen. "-, vn. droogen, droog worden. * -D, a. opdroogend.
"...RUNG, f. drooging, opdrooging, droogmaking, v.
TRODDEL, f. kwast, M.
TRODEL, "-MARKT, M. oude kleermarkt,lappentnarkt,v.
f. oude kleerkooperij; fig. talmerij, v. * -FRAU, f. oude
kleerkoopster, uitdraayster, v.
* -KRAM, M. oudekleerwinkel, m. * -MANN, m. oude-kleerkooper, m.
vn.
oude kleeren
lappen
vodden verkoopen; fig. treuzelen, talmen. "-WAARE, f. oude kleeren, vodden, MV.
TRODLER, m. oude-kleerkooper ; fig. treuzelaar, m.
TROG, in. trop; baktrog ,m. TR6GELCHEN, n. kleine frog, m.
TRoLBACH, m. stortregen, tn.
TROLLER, vn. gaan, stappen, draven. SICH
vet. zich
wegmaken, zijne biezen pakken.
TROMMEL, f. trommel, trom, v.
* -FELL. n. trommelvel;
(74) trotnmelvlies, o. *-HtSHLE, f. (74) oorholte, v.
* -KLoPFEL, * -SCHLliGEL, m. trommelstok, m. *-N, vn.
trommelen, de trom roeren - slaan ; kirren (van duiven).
* -REIFE, pl. tromhoepels, m. My. *-SCHLAG, M. trommelslag, m. * -SCHIAGER, m. trommelslager, tamboer,
m. * -SUCHT, f. (22) trommelzucht, v.
TROMPETE, f. trompet, v. * -R, m. trompetter, M.
TROMPETER, vn. trompetten, de trompet steken.
"-REGISTER, * -WERK, n. *-zuo, m. kromhoren,m. * -SCHALL,
in. * -STI1CK, D. trompetgeschal, O.
TROPF, m. zot, m. uilskuiken, o. ; der acme -,artne duivel,
m. "-BAD, n. dropbad, O. "-BRETT, n. leksteen, m.
TROPFCHEN, n. dropje, o. * ...ELN, vn. druipen, droppelen, zijpelen, lekken.
va. doen druipen.
TROFFER, m. droppel, droppel, m. *-,
TR6PFEN, va.
doen druipen. vn. druipen, droppelen. *-WEISR,
adv.
bij droppels, droppelsgewUze.
TROPFSTEIN, M. dropsteen, m. * ...WEIN, m. lekwijn, tn.
TROPHUE, f. zegeteeken, o. trofee, v,
TROPISCH, a. keerkring . . . ; figuurlijk, overdragtelijk.
TROSS, m. tros, krijgssleep; fig. hoop, m. * -BUBE, *-J17NGE, rn. trosjongen, legerknecht, M. *-PFERD, n. trospaard, o. * -WAGEN, M. troswagen, tn.
TROST, M. TROSTUNG, f. troost, m. vertroosting, v.;
nicht wohl bei -e sein, niet wel bij zijne zinnen zijn.
TR/$$TBAR, a. et adv. troosbaar. * ,..$N, va. troostets, 'er-

n
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troosten.
troosteres, v.

TUC.
m. -INN,

f. trooster, vertrooster, m.;

TROSTGRVND, m. troostgrond, m. reden van vertroosting , v.
TROSTLICH, a. et adv. troostrijk, vertroostend.
TROSTLOS, a. adv. troosteloos, mistroostig, mismoedig-

TUS.
taken, o. "...KNAPPE, m. lakenweversknecht, m. "—LADEN, m. lakenwinkel, m. *...MACHER, m . lakenwever,
m. "...MACHERHANDWERE, n. "...MANUFAKTUR, f. lakenweverij, -fabriek, v.
* ... NADEL, f. doekspeld, v.
"...PRESSE, f. lakenpers, v. "...RAHMEN, tn. lakenraam,
O. "...RAUHER, m. wolkrasser, m. "...scliBRz,f. wandschaar, droo[ocheerders schaar, droogschaar, v. "...SCHERER, m. droogscheerder, m. "...SCHRAN, m. groote houten
rooster, m, "...SCHROTE, f. zelfkant van het Laken,
TUCHTIG, a. at adv. duchtig, bekwaam, geschikt, goed,

"-IGHEIT, f. troosteloosheid, mistroostigheid, mismoedig
heid, v. *...usicH, *...voLL, a. troostrijk.
TRBSTUNG, f. troost, m. vertroosting, v. het troosten.
TROTT, in. draf, m. "LE, f. druivenpers, v.
TROTZ, m. trots. laatdunkendheid, v. spijt, in. ; einem deugdelijk, van waarde, geldend, groot, sterk.
bieten, iemand trotseren ; zum - e, in spijt van, in
"-KEIT,
f. deugdelijkheid, bekwaamheid, geschiktheid, v.
wee'rwil van. "-, prep. in weerwil van, in spijt van.
TUCHWAAREN, f. pl. lakens en stoffen, o. mv. manufakvn. braveren,trotseren, tarten; auf etwas -, op
turen, v. mv. lakenwever, m.
iets roem dragen ; mit einem -, op iemand toornig zijn.
TUCK, m. TUcKK, f. tuk, m. nuk, kuur, list, v. streek,
"-, "-BIETBN, n. trotschheid, v. gezwets, o. ; pruiling,
m. "-UCH, a. et adv. boosaardig, listig, erg, -arglistig,
v. *-1G, a. et adv. trotsch, hoogmoedig, barsch, bits,
bedriegelijk, geveinsd, verraderlijk.
norsch, stuursch, verwaand, fier, grootsch. "-KOPF, m.
stijfkop, eigenzinnig stijfhoofdig man, m. "-KUPFIG, TUDER, m. touw waaraan een paard in de weide is vasta. stijfhoofdig, koppig. *-wiNKEL, m. pruilkoek, m.
gebonden (om niet ver te grazen), o.
TU'GEND, f. deugd, V. "-ERMAHNUNG, f. vermaning tot
TROBAUGIG, a. chaster -, dof van gezigt.
deugd, v. "-HAFT, a. et adv. deugdzaam. "-HELD, in,
TROBE, a. et adv. drabbig, troebel, onklaar; fig. donker,
va. troebel-,drabheld in de deugd,
f. leer der deugd, zebetrokken, treurig, neerslagtig.
deleer, zedekunde, v. "-LEHRER, m. zedeleeraar, m.
big
vrf. betrekken.
onklaar maken. sicH
* -REICH, a. rijk aan deugden. "-SAM, a. at adv. deugdTRUBSAL, "...SELIGKEIT, f. droefheid, droefenis, bezaam. "-PFAD, m. pad der deugd, o.
droefdheid, bedruktheid; ellende, v. rampspoed, m. onTOLL, m. tule, v. "-B, f. kandelaarspijp, v. -kapje, o.
geluk, o. "...SELIG. a. et adv. droevig, bedroefd,
TULPE, f. (53) tulp, v. "-NBAUM, tn. tulpenboom, M.
• bedrukt treurig ; ellendig, ratnpspoedig, ongelukkig ;
TUMMBL, m. bezwijming, duizeling, suizeling, draaijing
ongelukkiglijk. "...SINN, M. -IGKEIT, f. droefheid, bein het hoofd ; fig. geestvervoering, v. *-x, hermit -,
droefdheid, treurigheid, bedruktheid, droefgeestigheid,
va. in beweging brengen ; (een paard) berijden.
v. "...maim, a. et adv. bedroefd, bedrukt, droefgeestig.
SIGH
vrf. zich haasten, spoeden, - reppen. * -PLATZ, m.
TRUCHSESS, m. oppervoorsnijder, m.
beuzeTRUDE ; f. tooverkol, tooveres, tooverheks, v. * --L,
plaats van bijeenkornst, v.; strijdperk, slagveld, o.;
rijplaats, rijschool, v. * -SATTEL, in. (86) heelzadel, koIan), v. beuzelingen, oude vodden, v. my.
ninklijk zadel, o.
TROFFEL, v. aardnoot, truffel, v. "-HUND, m. hond afTUMMLER, tn. zeevarken, o. bruinvisch, m.
gerigt om truffels te zoeken, m. "-JAGD, f. truffeljagt,
TUMMLER, m. bekertje, drinkschaaltje, o.
v. "-JUGER, m. truffelzoeker, m.
TUMULT, m. tumult, oproer, o. oploop, m. opschudding, v.
TRUG, m. bedrog, o. list, v. "-BILD, n. hersenschim,
*-UANT, m. oproermaker, mutter, na.
schim, v. "-HAAR, n. valsch hoar, o.
* -UARISGH, a. et
adv. oproerig, muitziek, warziek. "-UIREN, vn. een opTROGEND, a. bedriegelijk ; twijfelachtig.
TRUGLICH, a. bedriegelijk, begoochelend. "-KEIT, f. beroer verwekken, geraas maken.
TUNCHE, f. witsel, o. steenkalk, pleisterkalk, m. *-N, va.
goocheling, bedriegelijkheid, v.
witten, pleisteren, bepleisteren.
TKuGscHLuss, m. drogrede, v. sophisme, o.
* -R, m. witter, pleisteraar ; kladschilder, m.
TRUHE, f. kist, koffer,
TUNGEL, m. (53) walkruid, o. kleine meibloem, v.
TRUMMER, n. pl. overblijfselen, puinhoopen, o. m. my.
TUNK, m. schapenvacht, v. * -E, f. saus, v. "-EN, va.
TRUMPF, m. (46) troef, v. "-EN, va. troeven.
in.;
soppen, indoopen (in sous). *-xUPFcHEN, n. sauskom,v.
TRUNK, m. slok, drank, teug, m. ; drinken, o. drank,
TUPPEaLLCHEN, n. (33) robbed, tn.
fig. dronkenschap, v.
TiiPFEL, m. *-CHEN, n. punt, stip, v. stipje, puntje, o.
TRUNKEN, a. dronken, beschonken, zat ; fig. dronken,
* -IG, a. met stippen, gespikkeld. *-N, vs. stippen, beopgetogen. "-BOLD, m. dronkaard, zuiper, m. * - HEIT,
stippen ; besprenkelen.
f. dronkenschap, dronkenheid ; fig. geestdrtft, opgetogenTOPFEN, TUPFEN, va. tikken; (33) het vernis stampen.
heid, v. "-wEizint, In. (53) herrik, o.
TUPFWERK, n. (92) het miniatuurschilderen.
TRUPP, m. troep, rn. bende, schaar, v. hoop, in.
TiinxiscH, a. et adv. turksch; op zijn turksch;
TRupPE, f. (108) troep, m. *-x, f. pl. (68) troepen, m. mv.
wreed, barbaarsch; der -e Bund, de tulband ; -es
TRUPPwEISE, adv. bij troepen, troepsgewijze.
Papier, gemarmerd ipapier. * -ELAU, a. turksch blaauw.
TRuTHAHN, m. kalkoensche haan, m. * ...HENNE, f.
TiiRKISS, m. turkoois, m.
kalkoensche hen, v. *...fitqui, n. kalkoen, tn.
TURMALIN, m. trip, aschtrekker (edelgesteente),
TRUTZ- UND SCHUTZBONDNISS, n. aanvallend en verTURNIER, n. toernooi, toernooispel, steekspel, a. " - EN,
dedigend verbond, of- en defensief rerbond, o.
TURNEN, vn. een kampgevecht aanleggen, toernooljen;
TUBEROSE. f. (53) tuberoos, v.
ItcH, D. doek, Laken, linnen, o. ; doek, tn. "-ARTIG, a.
in.
lakensch. * - EEREITER, m. lakenreeder, -bereider,
* -BEREITUNG, f. lakenbereiding, v.
TUCHELCHEN, n. stukje linnen, doekje, o.
TUCHEN, a. lakensch, van laken.
TUCHHANDEL, tn. lakenhandel, m. "...litiNDLER, tn. lakeyanopr, m. * ... KAPPB, f. onskieedcei van een auk

fig. geraas getier maken. "-LANZE,
toernooi/ans,
v. * -PLATz, m. toernooiveld, o.
TURNUS, ni. draaijing, wenteling, v.
TuRTELTAUBE, f. tortel, -duff, v. * ...N, vn. kirren.
TUScH, tn. trompet, v. ; - blasen, de trompet sicken.
TuscliK, f. oost-indische inkt,
va. wasschen, de
vrOntiverf leggen. *-24*, u. (99.) weutocisinu. v.

UEB.

UEB.
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Ttrvzz, m. (126) bovennok, m.
TYR.ANN, m. dwingeland, tiran, tn. *-ma, f. tirannij ,
et adv. tirannisch, geweld- dwingelaj,v.*-Isc

TUSCHFARBEN, f. pl. waterverf, V.
TUTE, TUTE, f. peperhuisje, o. toet, V.
TUTEN, vn. toeten, op den toethoorn blazen.
TUTHORN, n. toethoorn, m.
TUTTI, n. (109) alien tegelijk.
TUTSCHE, f. saw, v. *-N, va. soppen.

dadig, -lijk.
weld plegen.

"-ISIRBN,

TYRASS, M. (44)

va. dwingelandij oefenen, ge-

leeuwerikkennet, o.

U.
UCHTBLUME, f. (53) hondsvergif, O.
UCKERWULSCH, n. koeterwaalsch, O.
UEBEL, n. kwaad, zeer, ongemak, o.

pijn, smart, ziekte,
v. ; ongeluk, o. *-, a. kwaad, slecht, boos ; ongelukkig ;
verkeerd; hard (van het gehoor). *-, adv. slecht,kwaad,
niet wel, verkeerd , es ist mir -, es wird mir
ikben
niet wel, ik ben misselijk; - nehmen, kwalijk nemen,
euvel duiden ; - thun, - handeln, misdoen, verkeerd
doen ;
auslegen, verkeerd uitleggen ; einein - wollen,
iemand een kwaad hart toedragen; es steht - mit ihm,
het staat slecht met hem, zijne zaken staan slecht.
* -ANGESEHEN, a. met een kwaad oog aangezien.
* -BERUCHTIGT, a. in een slechten naam, te kwader
faam. * -BESCHATTEN, a. slecht gesteld, in een slechten stoat. "-BESTELLT, a. slecht ingerigt. "-OBARTET,
a. slecht geschapen. * -KEIT, t misselijkheid, flaauwte,
v. * -K LANG, * -LAUT, M. (109) wangeluid, o.; (98)
wanklank, M. * -LAUNIGKEIT, f. 'made luim, V. * -STAND,
m. wanvoegelijkheid, onaangenaam voorval, O. * -THAT,
f. euveldaad, wandaad, misdaad, v. misdrijf, wanbedrift, O. *-CHITER, m. boosdoener, misdadiger, m.
UBBEN, va. oefenen, uitoefenen. *-, adv. voy. DAROBER.
UEB ER, prep. over, boven ; overbeen, voorbtj ; te boven ; bovendien; gedurende; bij, over; - Land gehen, te land
reizen ; - und geheel en al. * -, int. (126) alley op van omtang ! alles naar boven! * -ALL, adv. overal. "-ANTWORTEN, va. overbrengen, overleveren.
*- ARBBITEN,
overwerken, verbeteren, beschaven, polijsten.
"- ARBEITBN (SICH), vrf. zich overwerken, zijne krachten
door den arbeid uitputten. *-5RNEL, m. overmouw, v.
* -AUS, adv. ongemeen, zeer, buitengewoon, bovenmate.
* -BAU, m. uitstek, afdak, o. luifel, v. * -BAU EN, va.
een uitstek bouwen, over iets heen bouwen. * -BEHA LTEN, va. aanhouden; overhouden.
*-BBIN, n. (36)
overbeen, knobbelgezwel, o. ; (11.2)peeaknoop,
'-BETT,
n. dekbed, bovenbed, O. * -BIETBN, va. hooger bieden;
overvragen. * -BINDEN, va. overbinden. * -BLATTERN,
va. doorbladeren. "-BLBIBBN, vn.overblijven. * -BLEIBSEL, n. overbliffsel, overschot, o. rest, v. * -BLEI EN, va.
met lood bedekkett, bekleeden. *-BLicK,m. oogopslag,
bilk, m. * -BLICREN, va. et n. overzien, eenen blik werpen. * -BRBITEN, va. uitspreiden over. * -BRINGEN, va.
overbrengen, overvoeren, ter hand stellen.
* -BRINGER,
tn. * -BRINGERINN, f. overbrenger, bode, m. overbrengster, v. * -BRINGUNG, 1. overbrenging, overdragt, v.
"-BRUCK EN, va. eene brug (over eene rivier) leggen.
"-BURZELN (mg), vrf. tuimelen, buitelen. * -DACH, n.
afdak, o. luifel, v. * -DAS, adv. bovendien. * -DEC ICE, f.
overtreksel, o. "-DECREN, va. overdekken, bedekken.
* -DMIK EN,
va. overdenken, beschouwen, nagaan.
*-DENKErt, n. *-DENRUNG, f. overdenking, v. * -DIBSS,
adv. daarenhoven, huitendien, bovendien, behalve dat.
*-DRusS, m. verzadiging, zatheid ; walg, v. "-DRUSSIG,

a. verzadigd, sat; made, wars.

*-Box, adv. overhoeks,

overdwars. * -BILBN, va. overijlen, overhaaaten, bespoedigen. * -BILEN (SIGH), vrf. zich overijlen, - overhaasten. * -BILT, a. et adv. overij ld, overhaast ; in overijling ,
met spoed, in allerijl, in overhaasting.
* -EILUNG, f.
overijling, overhaasting, v. "-BIN, adv. overeen.
UEBEREINANDER, adv. over elkander. * -LBGEN, va. over
elkander leggen, opeenstapelen. * -8BTZUNG, f. over elkander legging, v.
UBBERBINKOMMEN,

* ...TRBFFBN, vn.

over-

eenkomen ; -stemmen ; zamentreffen. "...ROIIIMEND, a.
overeenkomend, overeenstemmend. * ...RUNFT, f. overeenkomst, overeenstemming, v. verband, o. gelijkvormigheld, v. * ...STIMBIEND, * ...STIMNIG, a. et adv. overeenstemmend, -komstig, gelijkvormig, eenstemrnig, gebijkluidend; in verband tot. * ...STIMMUNG, f. overeenstemming , v. verband. o. overeenkomst, verhouding , harmonic, zamenstemming, v.
UBBERBISEN, va. met ijzer bekleeden, - bedekken.
va. bronzen. * ...BSSEN (SIGH), vrf. zich overden, te veel eten. "...FAHREN, va. et n. overvaren ;
overvoeren, overrijden; voorbijrijelen ;
fig. (eene wet)
schenden, overtreden. * ...FAHRT, f. overvaart, v. overtogt, overvoer, m. veer, o. "...FALL, m. overval, m. overvatting, overrompeling ; schending (eener wet), v.
* ...FALLEN, va. overvragen, overrompelen, onverhoeds aanvallen. * ...FEIN, a. zeer fijn, suprafijn. * ...FLECHTSN,
va. met horden voorzien. * ...FLIEGEN, vn. fig. (iemand)
overtrelren. * ...FLIESSBN, vn. overvloeijen, overstroomen ;
overvloed hebben. * ...FLIESSEN, n. overvloeijing, overstrooming, v. * ...PLUGELN, va. (68) overvleugelen.
m. overvloed, m. overvloedigheid, overtolligheld, v. ; zum -e, ten overvloede. * ...PLUSSIG, a. et adv.
overvloedig, overtollig ; ruim, rijkelijk ; overvloedtglijk,
in overvloed. * ...FORDERN, va. overvragen. * ...FRACHT,
f. zware vracht, overvracht, v. * ...FRACHTEN, va. overladen. * ...FRESSEN (sicH), vrf. zich overeten, te veel
eten.
vn. toevriezen. * ...FUHREN, va. overvoeren,overbrengen; (eene markt) overvoeren; voy. ITEBBRPAHREN ; einen einer Sadie iemand van lets overtuigen.
"...FIIHRBND, a. overtuigend. "...FUHRUNG, f. overbrenging; fig. overtuiging, v. * ...POLLBN, va. overvullen,
overkroppen. SICH
vrf. te veel eten. * ...FULLUNG, f.
overlading (der maag), v. * ...FiiTTBRN, va. overvoederen, met spijs overladen. * ...GABS, f. overgave, v. het
overgeven; zur - auffodern, - zwtngen, (75) tot overgave opeischen, - dwingen. * ...GANG, m. overgang, m.
overvaart, v. overtogt, doortogt, m. ; (109) verandering,
v. overgang, m. ; fig. regenbui; voorbijgaande drift,
v. toorn, m. * ...GATTERN. va. (92) ruiten op een net
teekenen. '...GBBBN, va. overgeven, overleveren, afleveren, in handen -, ter hand stellen, toevertrouwen, afvrf. zich overgeven ; broken, overgeven.
staan. SICH
'...GEBOT, n. hooger bod, o.
GBBUHR, f. overtollig-

held, (nseer dais men verpligt is), V.

f.

•
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overgave, overgift, v. * ...GEHBN, vn. overgaan, overstappen, voorbijgaan, oversteken; overloopen zich (overgeven (van eene vesting) ; veranderen van godsdienst;
- der Augen, weenen, tranen ; im Faulniss -, rotten,
tot rotting overgaan.
va. vergeten, niet onthouden;
overzien. nazien (eene rekening) ; overslaan, over het
hoofd zien. SICH
vrf. zich overloopen.
n. * ...GEHUNG, f. herziening ; weglating, nalating, v. * ...GEHER,
m. overlooper, deserteur, m. * ...GENUG, adv.' meer dan
genoeg. * ...GEWriCHS, n. uitwas, o. * ...GEWICHT, n. overwigt, o.; fig. meerderheid, bovenhand, v. "...GIESSEN,
va. overgieten. * ...GITTERN, va. van traliewerk vaorzien. * ...GLANZEN, va. verduisteren, doen verdwijnen,
doen tanen. * ...GLASEN, va. verglazen, vernissen.
"...GLOCKLICH, a. meer dan gelukkig. "...GOLDEN, va.
vergulden. "...GROSS, a. et adv. overgroot ; reusachtig.
"...GURT, M. (68) bovenriem,
m. overgieting, laag, v. "...GUT, a. doodgoed, zoo gedwee als een
lam. "...GYPSEN, va. overpleisteren, met kalk bestrijken.
* ...HALB, adv. daarenboven.
* ...HAND, 1. bovenhand,
overhand, v. ; die - nehmen, hand over hand toenemen,
de overhand verkrijgen." -HANG ,m. overtrek, o. gordijn, v.;
(13) uitstek, o. "...HANGEN, vn. overhangen,overhellen. -, n.
(53) neigtng der planten naar de zon, v.
va. behangen, omhangen. * ...HARSCHEN, vn. eene korst bekomen.
* ...IMUFT, a.
*...HnuFzrT, va. overladen, overkroppen.
overladen, overkropt. "...HAUIG, a. te lang gestaan (van
boomen). "...HAUPT, adv. in het algemeen; - verkaufen, bij den hoop verkoopen. * ...HEBEN, va. opheffen en
verplaatsen; rerschoonen; vrijlaten, ontheffen, ontslaan.
vrf. zich verhoovaardigen. "...HEBUNG, f. vrijTrELlating; ontheffing ; zelfverheffing , trotschheid, v. *
FEN; vn. er ((oar helpen ; fig. er ?zit helpen, verdedigen
*...RIN, adv. overheen; fig. oppervlakkig,even. "...HOBELN, va. roff!len. "...HOLEN, va. inhalen, overtre/fen;
die Segel -, (126) andere zeilen aanslaan. * . HdB,E N ,
va. overhooren, mishooren; (de les) overhooren. "...HOSEN, pl. wijdd overbroek, v. *...HitP.,Ezx, vn. overhuppelen, overspringen.
va. overslaan, weglaten. * ...IRDISC FI, a. bovennatuurlijk,hemelsch. "...JAGEN,
va. overjagen, afrijden. "....TIAHRIG, a. overdadig; fig.
le oud. "...JAHRT, a. door de jaren versleten; fig. oud,
afgeleefd. * ...KIPPEN, vn. et a. het evenwigt verliezen,
omslaan; doen overslaan.
n. opper-, over-,
bovenkleed, o. "...KLEIDEN, va. bekleeden. "...KLEB EN,
"...KLEISTERN, va. overplakken, oversmeren.
* ...KLUG,
a. everwijs, waanwijs. "...KLOGELN, va. bedotten, foppen, om den tuin leiden, een pootje draaijen. * ...KOCHEN,
vn. overkoken. "...KOMMEN, va. et a. overkomen; overvallen, overmeesteren; ontvangen, bekomen, verkrijgen.
"...KUNFT, f. overkomst, v. "...LADEN, va. overladen, te
zwaar laden; (zich) de maag overladen. * ...LANG, a.
overlong, te long. * ...LANG EN, vn. overheen reiken.
*...LAssEN, va. laten overgaan ; overlaten, overdoen, geven ; verkoopen, laten. SICH
vrf. zich overgeven zur
Miethe - , in huur geven, verhuren; sick selbst - sein,
aan zich zelven ovcrgegeven zijn. *...LtissmcH, a. overdraagbaar. * ...L ASSUNG, f. overlating, overdragt, v. of
stand, m.
1. overla,t; fig, overlast, in. moeite,
v. hinder, m. verveling, v. "...ViSTIG, a. overladen; fig.
lastig, vervelend, hinderlijk, bezwaarlijk ; tot lo,t.
"...LAUF, in. fig. overloop an bezoek, m. * ...L A UFEN , vn. ovcrstroomen, buiten de oevers treden (van
eene rivier) ; overloopen,
boordevol zijn (van eon
glas); overkoken; overloopen (Haar den vijand).
- va. rooruitloopen; omloopen; overloopen, te veel bij

iemand komen; doorloopen, inzien. SICH
vrf. zich
overloopen. "...L§UFER, m. overlooper, deserteur, afvallige (van de godsdienst enz.), m. "...LAUT, adv. overluid, met luider stem. * ...LEBEN, n. * ...LEBUNG, f.
overlevering, v. * ...L BBENDE, m. langstlevende,
• EGEN, va. leggen (over iets), beleggen; overladen;
te hoop belasten; fig. overleggen, bedenken, bepeinzen ;
(IN) omleggen (het roer). "...LEGEN, a. hooger, verhe* ...LEGENH BIT,
vener, aanzienlijker, meerder, sterker.
f. meerderheid, voortreffelijkheid , v. "...LEGSAN, "...LEGT,
a. et adv. nadenkend ; met overleg. "...LEGUNG, f. overlegging, v. overleg, O. overweging, v. "...LEGUNGSKRAFT,
f. oordeel, verstand, overleg, O. * ...LEI, adv. overig.
"...LEITEND, a. (98) bedrijvend. "...LERNEN, va. overva. overlezen, doorloopen ;
leeren, overzien.
va. overleveren, overgeven.
herlezen.
"...LIEFERUNG, f. overlevering, overgave; fig. overlevering, traditie, v. volksverkaal, O. legend°, v. "...LIEGE
TAG, m. (120; ligdag, m. "...LISTEN, va. bedotten, verschalken. "...LISTUNG, f. listig bedrog, o. verschalking,
v. "...MACH EN, va. over (iets been) maken ; (34) overmaken, remitteren. "...MACHT, f. overmagt, overhand,
heerschappij, v. " ...MaCHTIG, a. overmagtig, sterker.
"...MACHUNG, f. (34) overmaking, remise, v. "...MALEN ,
va. overschilderen. "...MANNEN, va, orermannesi, overmeesteren, bemeesteren, voor de overmagt doen wijken.
n. overmaat, v. ; fig. overvloed, m.
a. i t adv. overmatig, overdadig, overtollig, buitensporig,
overdreven; bovenmate, overdreven. * ...MASSIG KEIT, f.
overtolligheid, overmaat, overdand, v. * ...MEISTERN, va.
overmeesteren, overwinnen; overtreir n. "...MENSCHLICH ,
a. bovenmensehelijk, bovennatuurlijk. * ...MESSEN, va.
overmeten. * ...MORGEN, adv. overmorgen. * ...MORGEND,
a. van overmorgen. * ...MUTH, M. orermoed, hoogmoed,
m. trotschheid ; overmaat (van vreugde enz.), v.
"...MuTHIG, a. et adv. trotsch, hoovaardig, spijtig.
* ...NACHTEN, vn. overnachten, den nacht doorbrengen.
* ...NCHTIG, a. nachtelijk. "...NAHME, f. overneming,
overname; inbezitneming ; aanvaarding (eener erfenis ),
v. "...NAME, m. bijnaan, spotnaam, rn! "...N ATORLIC
a. et adv. bovennatuurlijk. "...NEHMEN, va. overnemen,
aannemen, in be; it nemen ; ondernemen, op zichnemen ;
einen
vrf. zich
iemand to veel afnenten. SIGH
overzverken ; zich de maag overladen. * ...NEHMER,
overnemer ; ondernemer, in. 4 ...PFLUGEN, vs. beploegen.
"...RAG EN, vn. (13) uitspringen. -, vs, zich verhe/fen
(boven iemand). "...RASCHEN, va. betrappen, verrassen.
* ...RASCH END, a. verrassend ; wonderlijk. * ...RASCHUNG, f. verrassing, betrapping, v. "...RECHNEN, va.
rekenen, berekenen ; overrekencn. "...R EDEN, va. overreden, overhalen, overtui3en, bepratcn. " ...R ED END, a.
overredend, overtuigend. *... REDUNG, f. overreding,
overtuiging, v. "...REICH, a. .schatrijk.
EICH EN, vs.
overreiken, overgeven, aanbieden. "...REIF, a. orerrijp.
"...REITEN, vn. vooraitrijden. " ...REIT E N, vs. orerri,iden ; (een paard) afriple;?.. "...RENNEN., vs. ohnverloopen ; voorbij rennen. `...REST, tn. overschot,overbliffsel,
resterende, O. * ...RHEINISCH, a. aun gene zijde van
den Rijn. "...nocK, tu. overrok, jrrs, its. "...RUM PFAN,
EN, vs.
vs. overrompelen, overvallen, verrassen.
bezaaijen, bestrooijen. *...sATF, adv. meer dan genoeg.
*...MTTIGEN, vs. oververzadigen. "...SiTTIGT, a oververzadigd. "...SATZ, m. (13) hoogste verdicping, v.
*...SCH ATTE N,
va.
overschadawen, beschadawen.
"...8CHATTUNG, f. ovcrschaduwrng, schaduw, , v. * sc H
Mg, va. overzien.* Sun IC BN, Va. overzenden.*...sc FlIESS-
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UEB.

UEB.
EN,

va. et n. voorbij schieten ; overschieten, overhellen,

uitsteken ; omvatten ; geld bij worden tellen.
"...SCHIFFEN, va. overvoeren (te water). "...SCHIFFEN, vn. overvaren, overtreden. *...SCHIMMELN, vn. beschimmelen.
"...SCHLAG, m. het omslaan, overhellen; opclag, kraag,
m. bef ; berekening, v. overslag ; omslag, m. ; (2-2)papping , artsenijstoving, v. "—SCHLAGEN, va. opslaan, over slaan,omslaan,bedekken,eenen omslag tom iets) doers; overslaan,voorbijzien; overslaan, eenen overslag maken, berekc •
nen.SICH-,vrf. omslaan,omvallen ; be ,chimmelen; beslaan,
laauw worden (van dranken). "...SCHLAGEN, vn. meallen, omslaan, tztimelen, overslaan. "...SCHLEICHEN, va.
sluipende verrassen, bedriegen. * ...SCHLEIERN, va. met
eenen sluijer bedekken. "...SCHLUCKEN (sacH), vrf. zich
verslikken, verkroppen. "...SCHAIIEREN, va. besme•en.
"...SCHNAPpEN, vn. overslaan ; struikelen; fig. gek
worden. "...SCHNEIEN, va. besneeuwen. "...SCHREIBEN,
va. een adres (op eenen brief) zetten ; van een opschrift
voorzien; overschrijven. "...SCHREIEN, va. overschreeuwen. SICH
vrf. zich heesch schreeuwen. "...ScHREITEN, vn. et a. te ver gaan, - schrijden, ove•schrzjden;
fig. overtreden, schenden. "...SCHRIFT, f. op,chrift, o.
tzlel, m. adres, o. "...SCHRITT, f. fig. overgang (naar
de andere wereld), m. m. overschoen, m.
"...SCHUSS, m. overschot, overbliffsel, o. ; (13) uitstek,
o. "...SCHUTTEN, va. overschudden, overgieten, overstorten, bedekken ; ophoopen. "...SCHwaNGERN, va. overbevruchten. "...SCHwANKEN, vn. overslaan. "...SCHwANKLicH, "...SCHWENGLICH, a. et adv. overdadig, onmetelijk, ongemeen, zeer. "...SCHWaNKLICHKEIT, f. overvloed, rn.; onmetelijkheid, v. "...SCHWEMmEN, va. overstroomen, onder water zetten. "...SCHWEMMuNG, f.
overstrooming, v. watersnood, m. "...ScHwIDIMEN, vn.
overzwemmen. "...SEEISCH, "...3fEERISCH, a. overzeesch.
"...SEGELN, vn. et a. overzeilen, overvaren; voorbij zeilen, omzeilen; pverzeilen. "...SEHEN, va. overz,ien; vlugtig doorlezen; overslaan, over het hoofd zien; einen
iemand vergeten ; fig. iemandovertreffen; einem etwas
iemand jets vergeven, jets door de vingers zien. "...SEHUNG, f. overziening, v. overzigt, o. ; Pout, vergissing, v.
"...SENDEN, va. overzenden, overmaken. "...SENDER, m.
f. overzender,afzender,m. overmaakster, v. "...SENDXING, f. overzending, overmaking, v. "...SETzBAR,a.vertaalbaar. "...SETZEN, vn. et a. overschrijden, overspringen,
overtrekken,overgaan, overzetten, overvoeren, overbrengen;
vertalen, overzetten; overvragen, snijden; ein Haus -,
eene of meer verdiepingen op een huis bouwen ; sich lassen, zich leten overzetten. "...SETZER, m. vertaler,
overzetter, m. "...SETzUNG, f. overzetting, v. overtogt,
tn. ; vertaling, overzetting ; overvraging, v. "...SICHT,
f. overziening, v. onderzoek, overzigt; gezigt, inzigt, o.
"...SICHTIG, a. kortzigtig, bijziende. -KEIT, f. kortzigtigheid, v. "...SIEDEN, va. et n. te veel koken; overva. verzilveren. "...BINGEN, va.
koken.
overzingen, nog eens zingen. SICH
vrf. zich heesch
zingen.
va. bezinnen, naclenken, overwegen.
"....SINNLICH, a. verheven, onbedenkelijk ; die Lehre yam
-en, bovennatuurkunde, v. "...SINTERN, va. met platen
van marmer enz. beleggen. * ...SOMMERN, vn. et a. den
zomer doorbrengen ; den zomer overhouden. "...SPANNEN,
va. over (iets heen) spannen; overspannen; bij spannen
meten ; fig. overspannen, te veel inspannen. "...SPANNUNG, f. overspanning ; fig. overdrijving, v. "...SPINNEN,
va. omspinnen, overspinnen. "...SpRINGEN, vn. over (iets
heen) springen ; zich door springen zeer doen ; (109)
voorspringen. *...8FRINGEIN, Va. overslaan. *...STAG,
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adv. (126) overstag.

"...STANDIG, a. te rijp ; te lang
gestaan hebbende (van boomen). "...STECHEN, va.. overnaaijen; (eene pleat) verbeteren. "...STEHEN, va. uit-

staan, doorstaan, lijden, te boven komen; (van eene
ziekte) herstellen. "...sTEIGBAR, "...sTEIGLICH, a. overkomelijk. "...STEIGEN, va. et n. overklinsmen; fig. te
boven komen, overtreden. "...STEIGEND, a. overtreffend.
"...STEIGERN, va. verhoogen, opbieden, opjagen. "...STEIGBRUNO, f. verhooging,verrneerdering,rijzing,v.
f. overklimming, v. *...STIMMBN, va. te hoog
stentmen; overstenzmen. "...STImMuNG, f. overstemming,
meerderheid van stemmen, v. "...STRAHLEN, va. bestralen, beschijnen ; in glans overtreffen.
EN, va. bestrijken. "...sTREIFEN, va. overstroopen,overtrekken. "...STREuEN, va. bestrooijen. * ...STRICKEN, va.
met breiwerk vcrsieren.
vn. ovcrstroomen,
buiten de oevers treden; fig. overvloeijen. *...STROmEN,
va. overstroomen, onder water zetten. "...STRomuNG,
f. overstrooming, v. watervloed, m. "...sTuDIREN
(sicH), vrf. te veel studeren. "...STilLpEN, vn. bedekken.
"...STORzEN, va. omverstooten, onswerpen, bedekken. - , vn.
SICH
vrf. onzvallen; zich achterover werpen.
BEN, va. verdooven, tot zwijgen brengen. "...THEuERN,
va. te veel vragen, overvragen. "...TOLPELN, va. bedriegen, misleiden. "...ToNEN, va. verdooven, harder
klinken. "...TRAG, m. overdragt, overdraging, v. "...TRAGEN, va. overdragen, overbrengen, vervoeren; overmaken ; fig. opdragen (eene waardigheid) ; overbrengen,
vertolken ; einen
voor iemand betalen, iemand vrijhouden ; (einem etwas
iemand met jets belasten,
iemand jets opdragen. "...TRAGuNG, f. overdraging,
overbrenging; overmaking ; overdragt, v. ; (34) endossemeat (van een wised), 0. "...TREFFEN, va. overtreden,
vooruttstreven, te boven gaan. "...TREIBEN, va. overdrijven, afdrijven, afjagen ; fig. overdrijven. "...TREIBUNG, f. fig. overdrijving, v. "...TRETEN, vn. overtreden I overheenstappen; overvloeijen, buiten de oev,rs
treden; fig. (tot eene partij) overgaan ; (van godsdienst)
veranderen. va. aftrappen (de schoenen) ; fig. een
bevel overtreden ; (de wet) schenden. "...TRETER, m.
overtreder, schender, zondaar, m. * ...TRETUNG, f. overtreding, schennis, v. "...TRIEBEN, a. et adv. overdrem.
ven, buitensporig, bovenmatig, onmatig.
overgang (tot eene andere partij), m.; verandering van
godsdienst, v. "...TLINCHEN, va. overpleisteren, overwitten ; fig. opsmukken. "...vOLKERN, va. overbevolken.
*...VOLL, a. overvol, to vol. "...VORTHEILEN,va. bedriegen, bedotten, foppen ; te groote winsten trekken. "...VORTHEILUNG, f. bedriegerij, verschalking, v. bedrog, 0.
"...wACHSEN, vn. et a. overheen groeijen, voorbij groeijen, overgroeijen, bewassen ; (36) . uitwassen. "...wACHSEN, a. bewassen, begroeid. va. overwegen ;
opwegen ; fig. overtreden. C ...WAGEN, va. wagen (eene
rivier) te doorwaden ; wagen over (eene weg) te rijden.
"...wALKEN, va. vollen (het Laken). "...wALLEN, vn.
overkoken; .overvloeijen; in overvloed zijn.
GEN, va. overweldigen, overmeesteren, bemeesteren, bemagtigen, overwinnen. "...WaLTIGuNG, f. overweldiging,
overmeestering, overwinning, v. "...wANDERN, vn. uitw ij ken, (emigreren). "...waRTs, adv. bovenwaarts .
"...wEBEN, va. met een weefsel bedekken.
"...WEISEN,
va. overtuigen; aanwijzen. "...WENDLINGS, adv. niihen, overhand: naaijen. "...wERFEN, va. overheen
werpen, omwerpen ; den Mantel -, zijnen mantel omslaan ; sich mit einem -, met iemand oneens worden.
* ...WICHTIO, a. orerwigtig, overzwaar ;
fig. overwegend.
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ULK.

UMG.

va. onswinden, inwikkelen.
va. overwegen, opwegen ; fig. overtreffen, het overwigt

f. ULMBAUM, m. olm, olmbeom, m.
Um, prep. at adv. ens, rondom, met voor, nabij ; u- deswillen, om den wil van, uit hoofde van; - au, om te,
ten einde; - so viel besser, zoo veel te beter ; das ist

hebben. va . overwinnen, verwinnen, veroveren; inwikkelen. "...WINDEN (KOH), vrf. zich zelven overwinnen. - beheerschen. * ...WINDER, M. everwinnaar,, M. * ...WINDLICH, a. overwinnelijk, verwinbaar;
fig. overkomelijk. "...WINDUNG, f. overwinning, verwinning, verovering ; fig. beheersching, v. * ...WINTERN,
vn. overwinteren. *. .WINTERN, va. gedurende den winter onderhouden. * ...WITZ, m. valsch vernuft O. * ...WITZIn, a. dwaas, buitensporig., * ...W6LBEN, va. overwelven,
verwelven. * ...VVOLHEN, va. bewolken, met wolken bedekken. *...wuNDENE, m. overwonnene, m. * ...WURF,
m. dek, overtrek, o. ; kinderjurk, v.
* ...ZAHL, f. getal
meer dan het noodige, overtal, O. * ...ZAHLEN, va. te
veel betalen. "e....zAHLEN, va. overtellen, hertellen.
* ...ZaHLIG, a. overiollig, boven het getal,(surnumerair).
* ...Z3HLIGKEIT, f. overtolligheid, v. "...ZAHN, M. nitstekende tand, m. * ...ZEITIGEN, vn. te rijp warden.
* ...ZEUGEN, va. overtuigen, bewijzen. *.. ZEUGEND, a.
et adv. overtuigend. *...zEuGuNG, f. overtuiging, v.
* ...ZIEHEN, vn. overtrekken. va. overtrekken, bekleeden, bedekken ; (een bed) van schoone lakens voorzien;
ein Land mit Kriege
een land vijandelijk aanvallen. SIGH-, vrf. betrekken (van de lucht). * ...ZIEHHOSEN, pl. wijde lange broek, v. , va. vertinnen. * ...ZUCKERN, va. oversuikeren, met suiker bestrooijen; Uberzuckerte Norte, zoetaappige woorden, o.
my. m, overtrek, o. bekleeding ; kap (van eene
muts), v. ; deksel ; overtreksel (van een bed) o. sloop,
v. * ...ZWERCH, adv. overdwars.
UBBLICH, a.
et adv. gebruikelijk, aangenomen; in
zwang, volgens gebruik, gewoonlijk.
n. gebruik, o.
gewoonte, v. * -KEIT, f. gebruik, o. gebruikelijkheid, v.
UEBRIG, a. et adv. overig, overblijvend ; over; F sein - bleiben, overzijn, overschieten, overblijven ; einer Sache sein,
van iets ontslagen zijn. * -E, n. het. overige, het overblijvende, resterende, o. ; ein -s thun, meer doen dan men
behoeft. * - ENS, adv. overigens, voor het overige.
UEBUNG, f. oefening, praktijk, uitoefening ; gewoonte,
sleur, v.; in - bringen, in praktijk brengen; aus der
- lernen, door oefening leeren.
f. gymnastie, v. * ...LAGER, n. (68) oefeningsleger, o. * ...SPIEL, n. gymnastische oefening, v.
UECHT, f. schemering, v. dageraad, m.
UEPPIG, a. et adv. dartel, weelderig, ijdel, ongebonden,
geil, wellustig. * -KEIT, f. geilheid, dartelheid, ongeUEBUNGSKUNST,

bondenheid, weelderigheid, v.
UFER, m. oever, m. strand, o. wal, M. * -BEWOHNER, M.
oeverbetvoner, in. * - LERCHE, f. pluvier (watervogel), m.
* -SCHN EPPE, f. korhoen, o.
UHR, f. horologie, uurwerk, o. klok, v.; uur, o.; wie viel
- ist es? hoe laat is het? * - BAND, n. horologiebandje,
0. "-BORD, n. (126) uurbord, o. * - EULE, f. langoorige
uil, tn. * - FEDER, f. veer van een horologie, v. "-FUTTER, n. horolog iekas, v. * - GE115USE, n. horologiekastj e,
a. "-GEWICHT, n. gewigt eener klok, o. * - GLAS, n.
horologieglas, o. * - HAMMER, m. slaande hamer van
een uurwerk, M. * -KETTE, f. horologieketting, M.
k -MACHER, m. horologiemaker,
"-SAND, n. zandlooper, rn. ; weerglas, 0. * -SCHLUSSEL, m. horologiesleutel, in. "-TASCHE, f. horologiezakje, o. * -WBRK, C.
uurwerk, o. * -Z EIGER, M. uurwijzer, m.
m. steenuil, nachtuil, m.

f. blei (visch), v.
m. bunsing, m.

UKELEI,

ULME,

- dat is om, dat is een omweg; dat is om, - voorbij,
- over, - afgeloopen; wie stehts - euch ? hoe is helmet
u? eins - das andere, om beurten, bij afwisseling ; es
ist ein kostliches Ding - die Gesundheit, gezondheid is
een grobte schat ; - etwas kommen, iets verliezen ; er
starb - Mittag, hij stierf omstreeks den middag ; - and
- rondom, van alle kanten. * -ACKERN, va. omploegen.
* -ANDERN, va. veranderen. * -ARBEITEN, va. omwerken, overwerken, verbeteren, beschaven. * -ARMEN, va. amarmen, omhelzen; fig. beslapen. * -BAU, m. verandering, verbouwing, v. "-BAUEN, va. herbouwen, verbosewen; met gebouwen omringen. * -BEHALTEN, va. behouden, terughouden. m. hagedis, v.
UMBER, M. * -ERDE, f. (92) diepsel, O.
UMBEUGEN , "...BIEGEN, va. ombuigen. * ...BILDEN, Va. veranderen, beschaven, verfijnen, hervormen. * ...BINDEN,
va. ombinden, voorbinden, aandoen ; (eon bock) op nieuw
binden. * ...BLASEN, va. omblazen. "...BLATTERN, va.
een blad omslaan. "...BRECHEN, va. breken; (136) omploegen; (10) eenen vorm weder losmaken. * ...BRINGEN,
va. ombrengen, om halo brengen, dooden. * ...BURZELN,
vn. ombuitelen, omtuimelen. * ...DECKEN, ca. (een dak)
op nieuw met pannen beleggen. * ...DREHEN, va. omdraaijen, ronddraaijen.
"...DRZHEN, vn. (126) den
sieve's wenden. "...DRUC KEN, va. herdrukken. * ...EIN-.
ANDER, adv. om den anderen, de een na den ander,
beurtelings. "...FAHEN, va. omvademen, beslaan, bevatten. * ...FAHREN, vn. rondrijden. va. omvaren ; ornrijden; omzeilen; overrijden. "...FAHRT, f. * ...FAHREN,
n. * ...FAHRUNG, f. omvaart, v. reisje, O. *...FALL, rn.
het omvallen; sterfte (van het vee), v. * ...FALLEN, vn.
omvallen, nedervallen; fig. sterven (van vee). * ...FALZEN,
va. anders vouwen; nog eons vouwen. * ...FANG, M. omtrek, kring, omloop ; (13) omtrek,omvang ; fig. omvang,
m. uitgestrektheid, v. ; (109). omvang der toonen, m.
"...FANGEN, va. omvatten, omringen, beslaan, omhelzen.
"...FaRBEN, va. oververwen, weder verwen.
* ...FASSEN,
va. omvatten, omspannen ; omarmen ; omhelzen ;
(een
steen) op nieuw invatten, inzetten.
n. omvatting, omarming, v. * ...FASSUNG, f. het op nieuw inzetten (van
steenen), o. -SMAUER, f. (13) huitenmuur, ringmuur,
M. * ...FLATTERN, va. omfladderen. "...FLECHTEN, va.
omvlechten. * ...FLIEGEN, va. ova (iota been) vliegen.
"...rmEssEN, va. om (iets heen) vloeijen, loopen.
* ...FORMEN, va. hervormen, herscheppen. "...FRAGE, f.
omvraag, opneming der stemmen, v.
* ...FRAG EN, va.
omvragen, in omvraag brengen, rondvragen, de stemmen
opnemen. * ...FiiHREN, va. omleiden, rondvoeren.
EN, va. overgieten, in andere vaten doen.
UMGANG, m. omgang , in. processie,v .; fig. omgang , m. verkeering, v.; (13) bovengang, M. * ...G5NGLICH, a. et adv. gemeenzaam,geschiktvoor denomgang,vriendelijk,beleefd."...GfiNGLICHKEIT, f. genzeenzaamheid, v. aangenaarn verkeer,
a.
*-ssritAcHE,f.beschaafde taal,taalvanhetgezelligverkeer,v.
UMGARNEN, va. fig. omstrikken, in eenen strik doen vallen. * ...GEBEN, va. omgeren, omringen, omsluiten, omvatten; omslaan (eenen mantel); (46) nog eens geven
(de kaarten). * ...GEBUNG, f. omgeving, v. omtrek, kring,
m. ; die -en, fig. de vertrouwde vrienden.
UNIGBHEN, vn. omgaan, rondgaan, rondloopen, eenen omgang doen ; omloopen, eenen omweg maken; draaijen
(van een rad) ; mit etwas -, met iets otngaan, fete be-

UMM.
handelen, - beoefenen ; mit -, auf etwas
jets beramen, bedoelen, - in den zin hebben, op jets uit zijn ;
mit einem -, met iemand omgaan, verkeeren; verschijnen (van spoken); mit Lflgen -, met logens omgaan, zich van logentaal bedienen. *-, vs. omgaan,
rondgaan; vermijden, ontwijken.
"-D, a. rondgaand,
omgaand, met omgaande post ; heerschend (van eene
ziekte). "...GEHUNG, f. omgang, m.; fig. uitvlugt, V .
UMGEKEHRT, a. omgekeerd, verkeerd; fig. omgedraaid.
* ...GEKLEIDET, p. et a. verkleed. "...GESTALTEN, va.
vervormen. "...GIESSEN, va. verg ieten, overgteten ; rondom begieten. "...GLANZER, Va. omschijnen, met glans
omringen. "...GRABEN, va. omgraven, omdelven, omspitten; rondom graven. * ... GREIFEN, va. omvatten,
omspannen. "...GRENZEN, va. begrenzen, omringen.
"...GUCKEN (SICH), vrf. omzien, lerugzien, rondzien.
* ...GURTEN, va. omgorden, aangorden; ein Schiff -.
een strop om een schip leggen, een whip sjorren.
"—HADEN, va. om
aan hebben, bekleed zijn met.
"...11ACKEN, va. omhakken, omhouwen, omkappen; omspaten.
va. omhelzen, omarmen.
m. behangael, o. gordijn, v. sluijer, m. "...HUNGEN, va.
omhangen, behangen ; verhangen. *...HALTHEll,v a. omblazen. "...HAUEN, va. omhouwen, omhakken.
UMHER, adv. rund -, rings -, rondom, cm heen, overal
in het rand. * - ZIRHEND, a. zwervend, reizend, trekkend.
UMHIN, adv. nicht - kunnen, niet kunnen nalaten, zich
niet kunnen onthouden.
UMHORCHEN,
va. onderzoek doen naar, ondervragen, verhooren. "...HOLLEN, va. omwinden, bedekken, inpakken. * ... KEHR, f. wederomkeering ; fig.
bekeering, v. "...KEHREN, vn. omkeeren, terugkeeren;
fig. zich bekeeren. va. omkeeren, omdraaijen, omwenden ; fig. veranderen, omverwerpen, omkeeren, verwoesten, vernielen. n. * ... KEHRUNG, f omkeering, omwending ; verwoesting ;
fig. (staats)otnwenteling, v.
vn. het evenwigt verliezen. "...KLAFTERN,
va. omhelzen. * ... KLAMMERN, va. omhelzen ; knellen,
zamendrukken, prangen. * ... KLEIDEN, va. de kleeding
veranderen; omkleeden, bedekken, bekleeden.
SICH
vrf. andere kleederen aantrekken, zich verkleeden.
"...KOMmEN, vn. omkomen, omgebragt warden, sneuvelen ; vergaan, bederven. * ... RROMPEN, va. ombuigen,
omstroopen. "...KRNNZEN, va. bekroonen, omkransen,
bekransen. m. omtrek, omkring, m. ; uitgestrektheid, v. ; im -e, in den omtrek. * ... KREISEN, va.
et n. omringen, zich in eenen kring bewegen. "...LADEN ,
va. verpakken, overladen.
"...LAGERN, va. belegeren,
omsingelen. "...LAUF, m. amloop ; rondgaande brief, m.;
(101) omwenteling, v. ; (36) fijt, vijt, v. "...LAuFEN, va.
omloopen ; omverloopen, rondloopen. vn. rondloopen ;
omloopen; draaijen; eenen omweg maken; fig. in omloop zijn (van geruchten)• (126) veranderen, omloopen
(van den wind). "—LEGER', va. omleggen, omdraaijen;
omheen leggen; omringen; nederleggen, nederbuigen;
(126) (een whip) op zijde leggen. SICH
vrf. buigen ;
zich om jets heen leggen ; stomp worden (van scherpe
werktuigen) ; (86) van kwartier veranderen.
f. omdraaijing ; nedervelling ; (126) afvalling (van een
schip) ; (68) verplaatsing (van troepen), v. "...LEITEN,
va. a fleiden. * ... LENKEN, va. et n. omleiden, omdraaijen, omkeeren; fig. van zijne dwalingen terugkomen.
"...LEUCHTEN, va. rondom lichten, verlichten. "...LIEGERD. a. omliggend ; die -e Gegend, omstreken, v.
mv. omtrek, m. * ... MACHEN, va. vertnaken; overmaken;
°nickel; ; (136) onaploegets.
va. ommuren.

UMS.
...mpssEN, va. hermeten, overmeten.
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va.
vermunten. * ...NACHTSN, va. in dursternis hullen.* NAIL—
EN, va. omheen naaijen, benaaijen.
*...NEBRLN, va.
benevelen. "...NEHMEN,va. omnemen, omdoen. "...NIETEN,
va. omklinken. "...PACKEN, va. verpakken. * ...PFfiELEN,
vs. met paalwerk afsluiten. "...PFLANZEN,va. verplanten ; beplanten. "...PFLOGEN, va. omploegen.
va. hermunten. "...QUARTIEREN, va. (68) van kwartier
veranderen. "...REISEN, vn. eenen omweg maken. "...REIBEN, va. omreizen, rondreizen. "...REISSIIN, va. omruk. ken, omhalen, omverhalen, omsmijten, afbreken; (den
grond) scheuren, breken; (92) eenen omtrek maken.
- n. omverwerping, afbreking, v. * ...REITEN, vn. roadrijden. * ...REITEN, va. omrijden, rondrijden;
overrijden. * ... RENNEN, va. omverloopen. "...RINGEN,
va. omringen, arnsingelen, bezetten.
"...RISS, m. schets,
v. ontwerp, o. omtrek, m.
* ...RUHREN, "...ROTTUN,
va. omroeren. "...SACKEN, va. uit den eenen zak in'den
anderen doen.
va. rondzeggen. *...sgozN, va.
crmzagen, neerzagen. "...SATTBLN, va. van zadel veranderen.
vn. fig. van partij -, van geloof
van
godsdienst veranderen. "...SATZ, m. (34) omzetting, verruiling, v. * ...SCHAFFEN, va. herscheppen, veranderen.
"...SCRANZEN, va. verschansen, van schansen omringen.
"...SCHATTEN, Va. beschaduwen, belommeren. * ...SCHAUEN (BICH), vrf. omzien, rondzien. "...SCHAUFELN, va.
omschoppen. *...scHEINEN, va. otnachtjnen, beschijnen.
"...SCHIESSEN, va. door een schot ter neder werpen.
- vn. (126) plotseling veranderen (van den wind).
"...SCHIFFEN, vn. een zeetogt doen, ver omzeilen.
va. van het eene schip in het andere overbrengen.
UMSCHLAG, m. omslag, m. couvert; winded, o.; omslag
(van een boek, een kleed) ; ruilhandel, m. ; jaarmarkt;
(22) artsenijstoving, papping ; pappleister ; fig. verandering, omkeering ; vouw, v. ezelsoor (van papier),
o. * -EN, vn. omslaan, omvallen ; fig. veranderen, omkeeren; zuur worden; ontaarden, verergeren; broken, afgebroken warden; niet doorgaan, mislukken.
va. omslaan, omverwerpen, vellen ; omslaan, omkeeren, omwenden; omslaan, opslaan (eene mom enz.); omheen
slaan, omwikkelen; (eenen omslag van kruiden, eene
pap) om jets leggen; verruilen, ruilen, ruilhandel drijven; hermunten. "—ETUCH, n. omslagdoek, m.
UMSCHLEICHEN, va. om (jets) heen sluipen. "...SCHLBIERN, va. omhullen, bedekken. *...scHLIEssaN, va. omsluiten, omringen, omvatten. * ...SCHLINGEN, va. omwikkelen, bewinden; fig. omvatten. *...scHAtinsszN, va.,
et n. omsmijten; omslaan (van een rijtuig). "...SCHMELZEN, va.hersmelten,versmelten; fig.veranderen,hervormen.
"...SCHMIEDEN, va. hersmeden; van ijzer voorzien.
"...SCHNALLEN, va. anders gespen ; omgespen, omgorden. "...SCHNUREN, Va. anders rijgen ; omringen, met
koord bezetten. "...SCHRANKEN, va. ompalen,omheinen;
fig. bepalen, beperken. "...SCHREIBEN, va. overschrijven; om (iets) heen schrijven; fig. omschrijven, beschrijven. * ...SCHREIRUNG, f. omschrijving, beschrijving,
v. "...SCHRIFT, f. randschrift, otnschrift, O.
Va. omschudden, omroeren. "...SCHUTTEN, va. omgieten ; omverstooten. "...SCHwEBEN, va. fig. omheen
zweven, rondzweven; in den geest tegenwoordzg zijn.
* ...SCHWEIF, m. omweg, rn. ; fig. wijdloopigheid, omschrijving, v. * ... SCHWUNG, m. omwenteling, v. ; (34)
omzet, m. "...SEGELN, va. omheen zeilen, rondzeilen;
in den grand zeilen, overzeilen. -,vn. omzeikn.
EN (mit), vrf. omzien, rondzien; rich each etwas
war jets omzien ; naar sets uitzien,iets zoekes.
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a. bekeerbaar, verwisselbasr.

* ...SZTZBW, va.
verplaatsen, verzetten; bezetten; omringen ; verplanten ;
omzetten, wisselen. * ...SETZIIN, vn. (126) veranderen,
omloopen (van den wind). * ...SINKEN, vn. vallen, bezwijken. * ...SONST, adv. om niet, zonder geld; vergeefs.
* ...SPANNEN, va. van paarden verwisselen, verspannen;
omspannert, omvattett.
* ...SPINNEN, va. omepinnen.
*.. SPRINGEN, va. al springende omversmijten ; mit
etwas -, met iets omgaan, - omspringen.
UMSTAND, m. otnstandigheid, v. geval,o.; staat, toestand,
m.; bijzonderheid, v. ; Umsttnde, pl. omstandigheden,
bijzonderheden, v. mv.; staat, stand, m. gelegenheid, v.;
ohne Umsttinde, zonder ko -nplimenten; sie ist in andern
UmstUnden, zij is in blijde verwachting. * ...STaNDLICH,
a. omstandig, uitvoerig, breedvoerig, wijdloopig. -, adv.
in bijzonderheden ; fig. wijdloopig. -KEIT, f. uitvoerigheid, wijdloopigheid, v. * - SWORT, n. (98) bijwoord, O.
UMATECHEN, va. omschoppen (graan) ; omspitten (de aarde).
* ...STECKEN, va. versteken ; omheen steken. * ... STEHEN,
vn. omheen staan, tegenwoordig zijn (bij iets) ; die -den,
de omstanders.
* ... STELLEN, va. anders plaatsen,
verplaatsen; omringen, bezetten ; (44) omheinen, omperIcon, insluiten. * ..,STELLUNG, f. (44) omperking, inRluiling, v. * ...STIMMEN, va. de stemmen opnemen; (109)
anders stemmen; fig. van gedachte -, van voornemen doen
veranderen. "...STOREN, va. onzsmijten, dooreensmijten,
frommelen, havenen. * ... STOSSEN, va. omstooten; fig. verbreken, afschaffen, vernietigen ; nietig verklaren. -D, a.
omkeerend. * ... STUSLICH, a. fig. herroepelijk. "...STOSSUNG, f. omverwerping, vernietiging, v. * ... STRAHLEN, va.
omschijnen, met stralen omringen. "...STREUEN, va. bestrooij en. * ... STRiiMEN, v a. , bespoelen. * ... STURZ, Co. het
BAR,

omverstooten; omwerping, omkeering, v. val, m. inFtorling, v. ; fig. ondergang, m. vernietiging, v. "...STUEZEN,
va. omverstooten, omwerpen; fig. omkeeren. * ... STURZEN,
vn. instorten, omvallen. -D, a. fig. omkeerend. * ... TAUFEN, va. herdoopen, wederdoopen, een anderen naam
geven. * ... TAUSCH, m. rail, m. railing, v. * ... TAITSCHEN,
va. ruilen, verwisselen. "...THUN, va. omdoen, aantreknaar iets omzien, - zoeken.
ken ; sich nach etwas
"...THURMEN, va. van torens voorzien. "...TRA GEN, va.
ronddragen. A ...TREIBEN, va. drijven, doen draaijen.
vn. met lisSICH
vrf. een zwervend Leven Leiden.
ten omgaan. * ... TRETEN, va. met den voet omverwerpen ; met voeten treden.
tn. omloop, m. ; fig.
kuiperij, v.; Umtriebe, woelzieke kuipertjen, v. inv.
* ...TRITT, M. verand ering van gevoelen, v. * ...w ACHSEN,
va. bewassen, begroeijen. va. omwentelen,
cmdraaijen, ornwenteling, V. "...WECHSELN, va. ruilen,
verwisselen. '...WECHSELN, vn. aftvisselen, bij afwisseling geschieden, orn !marten gaan, - doen. "...WEG, M.
omweg, ni. ; fig. uitvlugt, v. * ... WEHEN, va. et n. omverwaaijen, uit alle hoeken blazen (van den wind).
* ...WENDEN, va. omkeeren, ornslaan, omleggen, erndraaijen, omzetten ; einen -, fig. iemand van gedachten doen veranderen. * ... WERFEN, va. omwerpen, omverwerpen, vellen, nedersmijten ; omslaan (een mantel
enz.). * ... WICKELN, va. onvikkelen, anders inivikkelen.
* ...WINDEN, va. anders winden, omwinden, bewinden.
fig.
"...WOLKEN, va. hewolken, met wolken bedekkcn ;
henevelen.
va . ornwroeten, omwoelen.
* ...ZaHLEN, va. overtellen,natellen; rondtellen. * ...ZAPFEN, ye. overgieten. * ... Z5UN EN, va. omheinen. * ...ZEICHNEN, va. op nieuw -, op eerie andere wijze teekenen.
* ...ZIEHEN, va. omvertrekken, onzhalen; omringen, beideeden, overtrekken; omheen trekker. SIGH -, vrf. zich

verkleeden, andere kleederen aantrekken ; betrekken (van
de lucht).
vn. veranderen van woonplaats, - van betrekking, - van meester ; rondlrekken. * ...ZINGELN, va.
m. omtrek, m. * ...ZIRomsingelen, omringen.
KEN, va. omsluiten, insluiten, bezetten. *...ZUG, m. omgang, m. processie, v. ; behangsels, gordijnen, o. v. rov.
UNABANDERLICH, a. et adv. onveranderlijk; (98) onverbuigbaar. * - KBIT, f. onveranderlijkheid, v. "...ABBITTLICH, a. onverschoonbaar, onvergeeflijk..*
a. onverzoenbaar. * ... ABGEBROCHEN, a. onafgebroken.
"...ABGEMACHT, a. onafgedaan, openstaand. * ... ABGERICHTET, a. ntet afgerigt. "...ABGESONDERT, a. onafgescheiden. "...ABGEWANDT, a. °nal gew end. * ... ABHaNGIG, a. et adv. onafhankelijk. -KEIT, f. onafhankelijkheid, v. " ...ABHELPLICH, a. et adv. onherstelbaar.
* ...ABLASSIG, a. et adv. onophoudelijk, pedurig, aanhoudend; zonder ophouden. * ... ABLBGLICH, * ...ABLOSLICH,
a. niet af to lossen (van renten enz.). * ,.. ABSEHBAR, a.
et adv. onafzienbaar. "...ABSETZBAR, a. (34) onverkoopbaar ; niet af te staan. * ... ABSICHTLICH, a. ongemeend, zonder oogmerk, zonder bedoeling. * ... ACCEPTIRT, a. (34) zonder acceptatie.
UNACHT, a. et adv. onecht, valsch, onwettig, onwaar ;

onecht, onnatuurlijk. *... ACHTSAM, a. onachtzaam, onoplettend, achteloos, nalatig. -KEIT, f. onachtzaamv.
held, onoplettendheid, achteloosheid, nalatigheid,
* ...ACHTUNG, f. oogluiking, toegeeflijkheid, v. * ... ADELIn, a. onadelijk, niet van adel, gemeen. "...1.111NLICH,
a. et adv. ongelijk, verschillend. -KEIT, f. ongelijkheld, v. verschil, onderscheid, o. "...ANDUCHTIG, a. et
adv. onvroom, ongodsdienstig ; -lijk. * ... A NGEBAUT, a.
onbebouatd. * ... ANGEFOCHTEN, a. onaangeroerd, ongemoeid. * ... ANGEKLEIDET, a. ongekleed, in nachtgewaad
* ...ANGELEGT, a. renteloos (vangeld). * ... ANGEMELDET,
a. et adv. ongemeld ; niet aangemeld. *...ANGEMESSEN,
a. onbehoorlijk, onevenredig. "...ANGENEHM, a. et adv.
onaangenaam, onvermakelijk, onbehagelijk. * ... ANGEROHRT, a. onaangeroerd, onaangetast. * ... ANGESEH EN, a. et prep. niet gezien, niet bemerkt ; onaangezien, in weerwil van, niettegenstaande. * ... ANGREIFBAR, a. onaantastbaar. * ... ANNEHMLICH, a. et
adv. onaannemelijk; fig. onaangenaam. -KEIT, f. onaannernelijkheid, v. * ... ANSIISSIG, a. niet gevestigd, geene
vaste woonplaats hebbende. "...ANSEHNLICH, a. onaanzienlijk, gering, nietig, min. -.KEIT, f. onaanzienlijkheld, nietzgheid, geringheid, v. * ... ANSTIINDIG, a. et
adv. onbetamelijk, onwelvoegelijk. wanvoegelijk. -KEIT,
f. onbetamelijkheid, onwelvoegelijkheid, wangevoeligheid,
v. "...ANSTOSSIG, a. et adv. onberispelijk, niet aanstootelijk. * ... ANWENDBAR, a. onaanwendbaar, ontoepasselijk. -KEIT, f. onaanwendbaarheid. ontoepasseNkheid,v.
* ...APPETITLICH, a. et adv. onsmakelijk, wansmakend.
UNART, f. bedorvenheid, ondeugd, hebbelijkheid, kwade
gewoonte, v. ; fig. slecht opgevoed kind, o. " - IG, a. et
adv. bedorven, ondeugend, ontaard.
UNAUFGELiiST, a. onopgelost. '...AUFHALTBAR, * ...AUTIIALTSAII, a. niet op te houden; onwederstaanbaar,
onwederstaanlijk * ... AUFHtIRLICH, a. et adv. onophoudelijk, aunhoudend, gedurig ; geduriglijk, zonder ophouden.
-KEIT,
aanhoudendheid ; onverganf.
kelijkheid (der kerk), v. w ...AUFL6SEAR, "...AUFL6SLICH, a. et adv. onoplosbaar, oeverklaarbaar. -KEIT, I'.
oplosbaarheid, v. * ...AUFINIERKSAM, a. onopmerkzaam,
onachtzaam. * ... AUFSCHIEBBAR, a. niet uit to stellen.
UNAUSBLEIBLICH, a. onfeilbaar, onmisbaar, onvermijdelijk, zeker.
f. onfeilbaarheid, zekerkeicl, onver-

UNB.
mijdelijkheid, v.

ondenkbaar.
* ...AUSFUHRBAR,
* ...AUSFI1HRLICH, a. onuitvoerbuar,
onuitvoerlijk. -KEIT, f. onuitvoerltjkheid, v. * ...MJSGEARBEITET, a. onafgewerkt, onvoltooid, onafgedaan.
* ...AUSGEBILDET, a. et adv. onuitgewerkt, niet bewerkt,
ruw, lomp. * ...AUSGEFUHRT, a. onnitgemerd. * ...AUSGEMACHT, a. onvolmaakt, onvoltooid ; onbeslist, onvereflend. *...AUSGENOMMEN, a. zonder uitzondering.
* ...AUSGESETZT, a. et adv. onophoudelijk. * ...ALTSKLAGBAR, a. (83) nietontvankelijk. * ...AUSLEGBAR, * ...AUSLEGLICH, a. niet uitgelegd kunnende worden, voor geene
uitlegging vatbaar, onverklaarbaar.
* ...AUSLOSCHLICH,
a. et adv. onuilbluschbaar, onuitwischbaar. -KEIT, f.
onuitwischbaarheid, v. * ...AUSStiLINLICH, a. et adv. onverzoenlijk. * ...AUSSPRECHLICH, a. onuitsprekelijk, niet
nit le drukken. -KEIT, f. onuitsprekelijkheid, v. * ...AUSSTEHLICH, a. et adv. onverdragelijk, onuitstaanbaar.
UNBIINDIG, a. et adv. ontembaar, ongebonden, losbandig,
wild, onhandelbaar. buitengemeen, buitensporig; - lachen,
schateren van het lagchen. "-KEIT, f. ontembaarheid,
ongebondenheid, losbandigheid, v. * —BARMHERzIG, a.
onbarrnhartig. wreed, onmededoogend.
-KEIT, f. ontembaarheid, ongebondenheid, losbandigheid, v. * ...BARMHERZIG, a. onbarmhartig , wreed, onmededcogend
HIT,
f. onbarmhartigheid, wreedheid, onmededoogendheid, v.
"...BfiRTIG, a. et adv. baardeloos, zonder board. * ...BE.
ACHTET, a. ongeacht, niet in aanmerking komende.
* ...BEANITET, a. ambteloos. * ...BEANTwORTET,a. onbeantwoord.
* —BEANTWORTLICH, a. ontegenzeggelijk.
* ...BEDACHT, * ...BEDliCHTIO, * ...BEDACHTSAX, a. onbedachtzaam, onbezonnen, onvoorzigtig, roekeloos.
* ...BEDACHT, -SAMKEIT, f. onbedachtzaamheid, onbezonnenheid, roekeloosheid, onvoorzigtigheid, v. * ...BEDECKT, a.
et adv. ongedekt, bloot, naakt,ontbloot. * ...BEDEUTEND,
a. at adv. onbeduidend, weinig beleekenend, onbelangrijk. * ...BEDINGT, a et adv. onvoorwaardelijk. onbepaald,
volstrektelijk. * ...BEDUNGEN, a. et adv. zonder afdsngen;
niet verhuurd, vrij. * ...BEEIDIGT, a. onbeeedigd, niet
onder eede. * —BEERBT, a. et adv. zonder kinderen,
kinderloos. * ...BEFAHREN. a. - Volk, ongeoefende zeelieden, rn. mv. * ...BEFANGEN, a. et adv. onvooringenomen, onbevooroordeeld; vrij, rondborstig, to goeder
trouw. -HEIT, f. onvooringenomenbeid, rondborstigheid,
v . * ...BEFESTIGT, a. niet ommuurd, open, onversterkt.
* ...BEFLECKT, a. et adv. onbevlekt, vlekkeloos, zaiver.
"...BEFRIEDIGEND, a. niet bevredigend, onvoldoend.
* ...BEFRIEDIGT, a. onbevredigd, onvoldaan.
* ...BEFUGNISS, * ...BEFUGTHEIT, f. onbevoegdheid, v. * ...BEFUGT, a. ontevoegd, ongeregtigd.
* ...BEGLEITET, a.
onverzeld, alleen. * ...BEGREIFLICH, a. et adv. onbegrijpelijk, onverstaanbaar. -KEIT, f. onbegrijpelijkiteid,
v. "...BEGRENZT, a. onbegrensd, onbepaald, grenzenloos. * ...BEGUTERT, a. onberniddeld. * ...BEHAART, a.
niet behaard. * ...BEHAGEN, n. * ...BEHAGLICHKEIT, f.
ongelegenheid,onbehagelijkheid,onaangenaamhezel.moeijelijkheid, v. * ...BEHAGLICH, a. onbehagelijk, onaangenaam.
* ...BEHAUEN, a. ongehouwen kvan steenen).
"...BEHAIIPTBAR, a. onhoudbaar. * ...BEHERZIGT, a. zonder
behartiging. * ...BEHERZT, a. et adv. beschroomd, zonder cooed, bloohartig. *.. BEHULFLICH, a. et adv. onhundig, lomp ; onbehulpzaam, onqedienstig. -KEIT, f.
onbandigheid, lompheid, v. * ...BEHRTET, a. onbewaakt.
* ...BEHUTSA3I, a. et adv. onbedachtzaam, onvoorzigtig.
-KEIT, f.
onbedachtzaamheid, onvoorzigtighe;d, v.
* ...BEKANNT, a. onbekend. -SCHAFT, f. onbekendheid,
r. * ...BEKEHREAE, a. onverbeterlijk, niet to bekeeren.
* ...AUSDENKBAR, a.
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onhekeerd. -HEIT, t. stoat eens onbekeerden, m. * ...BEKLEIDET, a. naakt, ontkleed, bloot,
ongedekt. "...BEKOMMERT, a. et adv. onbekommerd,
onbezorgd ; zorgeloos, zonder zorg. * ...BELADEN, a. onbeladen, ledig. "...BELAUBT, a. at adv. bladerloos.
* ...BELEBT, a. levenloos, onbezield ; fig. stiff, ongemanierd. * ...BELESEN, a. onbelezen, ongeleerd. -HEIT, f.
onbelezenheid, v. * ...BELIEBIG, a. onbehagelijk. * ...BELOHNT, a. onbeloond, onvergolden.
"...BEMANNT, a.
(126) onbemand, ongewapend, niet uitgerust. *...BEMERKT, a. et adv. ongemerkt, onopgemerkt, zonder gezien to worden, ter sluiks. * ...BEMITTELT, a. onbemiddeld, geldeloos, zonder middelen.
* ...BEMiiHT, a.
zonder moeite. "...BENANNT, a. ongenoemd, naamloos;
(84) onbenoemd. * ...BENEHMEN, n. slecht gedrag, 0.
* ...BENF.IDET, a. et adv. niet henijd. "...BENOMMEN,
a. toegelaten, vergund, geoorloofd. * ...BENUTZT, a. on* ...BEQUEM, -Lica, a. et adv.
gebrulkt, nutteloos.
-LICHKEIT, f.
ongeschikt, onnelegen, ongemakkefijk.
ongemakkelijkheid, ongeschiktheid, ongelegeeeid, v.
* ...BERATHEN, a. et adv. onberuden, voorbarig ; nog
niet aan den man (van een meisje). "...BERECHENBAR, .
a. onherekenbaar. * ...BERECHTIGT, a. onbevoegd, niet
geregtigd tot. * ...BEREDSAMKEIT, f. onbespraaktheid, v,
gemis van welsprekendheid, o. * ...BEREDT, a. onbespraakt, niet welsprekend.
* ...BEREITET, a. et adv.
* ...BEonhereid, niet gereed,onvoorbereid; onvoorziens.
RICHTIGT, a. niet nagezien. onverbeterd ; onvoldaan
(van rekeningen). "...BERITTEN, a. onbereden; zonder
paarden. * ...BERVFEN, a. rt adv. ongeroepen, onverzocht ; onberoepen.
_BEI:wintry, a. et adv. niet beroemd, onvermaard, zonder naum. * ...BEROHRT, a. on*...BESCHAaangeroerd, met stilzrojoen voorbijgegaan.
DET, adv. et pron. zonder nadeel; onverminderd. * ...BEScHUDIGT, a. et adv. onbeschadigd, heelhuids. * -BESCIIiiFTIGT, a. werkeloos. R ...BEsCHEIDEN, a. et adv.
onheocheiden, onheleefd, onkiesch. -HEIT, f. onbescheidenh*id, onbeleefdheid, onkieschheid, v. "...BESCHLAGEN, a. et adv. onbeslagen (van paarden); fig. onervaren, onbedreven, ongeoefend.
* ...BESCHNITTEN, a.
onbesneden; ongesneden, ongesnoeid; onhesnoeid (van
rnunten). * ...BESCHOLTEN, a. et adv. onbesproken, onberispelijk. -HELP, f. onberispelijkheid, v. vlekkelooze
name, m. * ...BESCHRUNKT, a. onbepoald ; onbegrensd.
* ...BESCHREII3LICH, a. onbeschrijfelijk, niet uit to
drukken. "...BEsCHRIEBEN, a. et adv. onbeschreven, in
blank. * ...BESCHRIEN, a. niet gescholden, niet beleedigd ; onhelooverd. * ...BESCHwERT, a. et adv. onbea. onbezceld,
zwaard, ongemoeid, vrij. *.. BESEELT,
levenloos. "...BEsEHEN, a. ongezien; etwas - kaufen,
kat in den zak koopen. * ...BEsIEGBAR, a. onverwinnelijk. *...BESOLDET, a. onbezoldigd. * ...I3ESONNEN, a.
onbezonnen, onvoorzigtig, roekeloos ; driest, verrnetel.
-HEIT, f. onbezonnenheid, onvoorzigtigheid, roekeloosheid, v. * ...BESORGT, a. onbezorgd, vrij van zorgen.
m.
*...BESTAND.
* ...BESSERLICH, a. onverbeterl ,j1c.
* ...BEsT5NDIGKEIT, f. onbestendigheid, onstandvastigheld. wunkelbaarheid, veranderlijkheid, v ." ...B ESTaN DIG,
a. et adv. onbestendig, onstandvastig, wankelbaar,wankelmoedig, veranderlijk. * ...BESTECH BAR, "...B ESTECIILICH. a. onomkoopbaur. * ...BESTIMMR A R. a. niet te bepalen,
niet bepaald kunnende warden. * ...BEsTIMMT, a. et adv.
onbepaald , onbestemd, los , onzeker.-H Err ,f. onbepaaldheid,
onzekerheid, besluiteloosheid,wankebro v. * ... BESTOCHEN, a. niet omgekocht. * ...BESTR AFT, a. ongestraft.
* ...BEKEHRT, a.

* ...BESTREITBAlt,a.

onwedersprekelijk, onbetwistbaar,on-
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tegenzeggelijk. * ... BESTRITTEN, a. onbetwist."...BRsucHT,
a. onbezocht; niet bezocht wordende.
* ... BESUDELT, a.
onbevlekt, vlekkeloos, zonder vlekken. * ... BTRACHTLICH,
a. onaanzienlijk, gering.
f. onbelangrijkheid,
gertngheid, v. * ... BETRALTERT, a. onbetreurd. ".:.BETRUGLICH, a. onbedriegelijk, onfeilbaar. * ... BEWACHT,
adv. zonder hoede, onbewaakt. *...BEWAFFNET,
a. et
adv. ongewapend. * ... BEWANDERT, a.' fig. onervaren,
onbedreven. * ... BEWEGLICH, a. et adv. onbewegelijk;
fig. onverzeitelijk, standvastig,onveranderlijk;
-e Gifter,
onroerende waste goederen, o. mv. -KEIT, f. - onbewegelijkheid ; fig. onverzettelijkheid, standvastigheid, v.
* ...BEWEGT, a. et adv. bewegingloos; fig. onbewogen,
ongeroerd. * ... BEWEIBT, a. ongetrouwd. * ... BEWEINT, a.
onbeweend. * ... BEWOHNEAR, a. onbewoonbaar, niet te
bewonen. "...BEIVOHNT, a. onbewoond. *...BEWOLKT, a.
onbewolkt, helder. 1`...BEwussT, a. onhewust, onbekend,
zonder weten; mir
buiten mijn weten. * ... BEzAHLBAR, a. onbetaalhaar. * ... BEZAHLT, a. onbepaald, onvoldaan. * ... BEZEUGT, a. et adv. zonder getuigenis.
* ...BEZIEHLICH, a. zonder betrekking.
* ... BEZOGEN, a.
(109) zonder snaren. "...BEZWEIFELT, a. et adv. ontwijfelbaar, zonder twiffel. * ... BEZWINGLICH, a. onbe-.
dwingelijk. onbedwingbaur, ontenzbaar; fig. onoverkomelijk. * ... BEZWUNGEN, a. onoverwonnen, onhedwongen.
UNBIEDER, a. oneerlijk, trouweloos. * - KEIT, f. oneerlijkheid, trouweloosbeid, v. * ... BIEGSAN, a. OnbuigZuam;
fig. strak, onhandelbaar. -KEIT, f. onbuigzaanzheid,
stijfheid, strakheid, v. *.. BILDE, * ...BILL, f. onregt, o.
* ...BILLIG, a. et adv. onbillijk, onregtvaardig, onredelijk. -KEIT, f. onbillijkhetti, onredelijkheid, v. onregt, o.
UNBRALTCHBAR, a. et adv. weruikbaar, versleten. -KEIT,
f. onbruikbaarheid, v. * ... BRODERLICH, adv. niet broederlijk. * ... EUSSFERTIG, a. onboetvaardig. -KEIT, f.
onboetvaardigheid, v * ... CHRIST, m. onchristen, m.
-LICH, a. et adv. onchristelijk; fig. wreed; wreedelijk.
UND, conj. en; da - da, daar en daar, op die plaats.
UNDANK, rn. * - BARKEIT, f. ondank, kn. ondankbaurheid,
v. * - BAR, a. et adv. ondankhaar, niet erkentelijk.
UNDENKBAR, a. ondenkbaar, onbegrijpelijk.
"-KEIT, f.
onbegrijpeNkheid, v. * ... DENKLICH, a. et adv. onheugelijk. * ... DEUTEAR, a. niet uit te leggen, onverklaarbaar. "...DEUTL1CH, a. et adv. ond u idelijk, onverstuanbaar, onbevattelijk, duister. -KEIT, f. onduidelijkhezd,
onverstaanbaarheid, onbevattelijkheid, duisterheid, v.
* ...DEUTSCH, a. onduitsch. * ... DICHTERISCH, a. ondichterlijk, prozalsch. * ... DIENLICH, a. ondienstig, onbekwaam, onbehoorbjk, ongepast. -KEIT, I. ondiensttgheld, onbekwaamheid, onbehoorlijkheid, ongepastheid, v.
* ...DIENSTFERTIG, a. niet dienstvaardig, ongedienstig.
-KEIT, f. ongedienstigheid, v.
UNDING, n. ondinq, niet, o. hersenschim, v.
UNDULDSAM, a. ondragelijk, onverdragelijk; onverdraagzaam. * - KEIT, f. onverdraagzaamheid, v. '...DURCHDRINGLICH, a. et adv. ondoordringelijk, ondoordringbaar. -KEIT, f. ondoordringbaarheid, v. '...DURCH4EICHTIG, a. ondoorzigtig.
UNEBEN, a. et adv. ongelijk, onellen, hobbelig ; das ist
nicht
dat is niet kwalijk, dat is vrij goed.
* - E,
* -HEIT, f. onellenheid, v. het oneffene. *...EBENMASS,
n. onevenredigheid, v.
UNECHT, a. onecht. * ... EDEL, a. onadellijk. * ... EHE, f.
onwettige zamenwoning,v. -LICH, a. et adv. ongetrottwd ;
* ... EHRBAR, a. et adv.
onecht, bastaard, natuurlijk.
oneerbaar, onkuisch, onzedig, schandelijk. -KEIT, f. oneerhaarheid, onkuischheid, schandelijkheid, ontucht, v.

oneer, schande, V. *...EHRERBIETIG, a.
oneerbiedig, zonder eerbied. -KEIT, f. oheerbiedigheid,
v. * ... EHRLICH, a. oneerlijk, schandelijk. -KEIT, f. oneer, schandelijkheid, v. "...BIGEitntrrz,zu. onbaatzuchtighed, belangeloosheid, v. '*...EiGENNUTztO, a. onbaatzuchtig, belangeloos. , -KEIT, f. belangeloosheid, v.
* ...EIGENTLICH, a. at adv.
oneigenhjk, figuurlijk.
"...EINGEBUNDEN, a. oningebonden, ongebonden, los, in
bladen. "...EINGEDENK, a. et adv. niet indachtig. -EN,
a. vergetelheid ; fig. kwifischeding, vergilfenis, v.
* ...EINGEiCHRANKT, a. onbeptiald, onbeperkt.
UNEINIG, (UNEINsT), a. et adv. oneenig, verdeeld, tweedrugtig ; oneens; - machen, verdeelen, tweedragt veroorzaken, oneens doen worden. * - KEIT, f. oneenigheid,
verdeeldheid, tweedragt, v.
UNEINTRUGLICH, a. onvoordeelig, niet winstgevend.
a. onvatbaar. *...IMPFINDBAR,
* ...EXPFUNGLICII,
* ... EXPFINDa. ongevoelig, onmerkbaar, onzigtbaar.
LICH, a. et adv. ongevoelig, gevoelloos; ongevoeliglijk.
*-KEIT, f. ongevoeligheid, gevoelloosheid, v. * ... ENDLICH, a. et adv. oneindig, eindeloos, eetzwig. -E, a. et
us. het oneindige; God, in. *...ENDLICHKELT, f. °neindigheid, eindeloosheid. eeuwigheid, v. * ... ENTBEHRLICH,
a. et adv. onontbeerlijk, onmisbaar, onvermijdelijk.
-KEIT, f. onontbeerlijkheid, onntistiaarheid, noodzukelijkheid, onvermijdelijkheid, v. * ...ENTGELTLICH, a, et
* ...ENTadv. kosteloos, om niet, gratis, zonder geld.
HALTSAM, a. et adv. oningelogen, onnzatig ; wulpsch,
onmatiglijk. -KEIT, f. onmatigheid, wulpschlzeid, v.
* ...ENTSCHIEDEN, a. onbeslist, onbepaald. -HEIT, f.
onbeslistheid, onbepaaldheid, v. "...ENTSCHLOSsEN, a.
et adv. beslaiteloos, onzeker, wankelmoedig. -HEIT, f.
besluiteloosheid, wankelnzoedigheid, v. * ... ENTiETZBAR,,
a. onufzetbaar (van een ambt). * ... ENTSTELLT, a. onvervalscht. * ... ENTwICKELT, a. niet ozztwikkeld. * ... ENTZI•FERLICH, a. niet te onteijferen, onverklaarbaar.
UNERACHTET, adv. ongeacht, niet geacht. *...ERBA11LICH, a. onstichtelijk, aanstootelijk.'...ERBITTLICH, a.
onverbiddelijk, onbuigzawn. -KELP, f. onverbiddelijkheid, v. * ... ERDENKLICH, a. ondenkbaar, onbegrijpelijk. ". .ERFAHREN, a. et adv. onervaren, onbedreven,
ongeoefend ; noch - sein, een nieuweling zijn. -HEIT,
f. onervarenheid, ongeoefendheid, onbedrevenheid, v.
* ...ERFORSCHLICH, * ...ERGRONDLICH, a. ondoorgrondelijk, verborgen. -KEIT, ondoorgrondelijkheid, verborgenheid, v. "...ERFREULICH, a. onaungenaam. *...ERFriLLT, a. onvervuld. * ... ERGRUNDLICH, a. ondoorgrondelijk. * ...ERHEBLICH, a. et adv. zwak, krachteloos, van geen belong ; weinig aldoende. "...ERHORT,
a. et adv. ongehoord; onverhoord ; fig. buitengemeen.
ik
* ...ERINNERLICH, a. onheugelijk ; es ist our
herinner het mij niet. "...ERKANNT, a. incognito; onbekend. * ... ERKENNBAR, a. onkenbuar. * ... ERKENNTLICH, a. et adv. onerkentelijk, ondankbaar. -KEIT, f.
onerkenteljkheid, ondankbaarheid, v.
....ERKLi RB AR,
* ...ERKL5RLICH, a. et adv. onverklaarbaar, onoploshaar.
...ERL5SSLICH,
a.
et adv. onvergeef* ...ERLASSBAR, *
lijk ; onontbeerlijk. "...ERLAUBT, a. et adv. ongeoorlooftl, onwettig. * ... ERNIESSLICH, a. et adv. onmeethaar,
onmetelijk. -KEIT, f. onmeetbaurheid, onmetelijkheid, V.
'...ERNICIDET, a. onvermoeid. * ... ERMODLICH, a. et adv.
onvermoeibaur. -KEIT, f. onvermoeulheid, v. * ... RROBERLICH, a. onneembaar. *...ERoRTERT, a. onbeslist,
onbepaald. * ... ERREICHBAR, a. onbereikbaar, ontoegankelijk, ongezzaakbaar. k ...ERSATTLICII, a. et adv.
onverzadelijk. -KEIT, f. onverzadelijkheid, v. k...ER'...EHRE, f.
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8CHAFFEN, a. ongeschapen. * ...ER8CH8PFLICH, a. onfl itputtelijk. *...ERSCHiSPFT,
a. onuitgeput. *...ERSCHROCKEN, a. et adv. onverschrokken. onbevreesd,
driest, koen, stout. -HEIT, f. onverschrokkenheid,stoutmoedigheid, v. "...ERSCHuTTERLICH, a. et adv. onver-

zettelijk, onbewegelijk, pal staunde ;
fig. standvastig.
-KEIT, f. onverzettelijkheid, onbewegelijkheid, v. * ...ERSCHIATTERT, a. onbewogen, standvastig . "...ERSCHwiNGLICH, a. et adv. bovenmatig, onmatig. * ... ERSETzLICH,
a. et adv. onherstellvar.
-KEIT,: f. onherstelbaarheid,
V. * ...ERSINNLICH, a.- ondenkbaar. * ... ERSTEIGBAR,
* ...ERSTEIOLICH, a. onbeklimbaar, ontoegankelijk, ongenaakbaar. * ..4 ERTRI1GLICH, a. (t adv. ondragelijk,
onduldelijk ; onverdragelijk, onlijdelijk. * ... ERWAC HS EN,
a. Jong, onmondig. * ...ERWARTET, a. et adv. onverwacht, onvoorzien ; onverwachts.
* ... ERwECKLICH, a,
onopwekhaar. * ... ERWECKT, a. onopgewekt, stil. * ... ERWEICHLICH, a. fig. onverbiddelijk.
* ... ERwEISLICH, a.
et adv. onhewijsbaar, niet te bewijzen. -KEIT, f. onbewijsbaarheid, v. * ... ERWIESEN, a. onbewezen. * ... ERWOGEN, a. et adv. onoverwogen, onbedacia ; niettemin,
niettegenstaande. * ...ERZUHLBAR,a.onvertelbaar. * ... ERZOGEN, a. onopgevoed; fig. nog zeer jeugdig.
UNFAIIG, a. et adv. ongeschikt, onbekwaam, niet in
staat. * - KEIT, f. onvermo3en, O. ongeschiktheid, onbekwaamheid, v. * ... FALL, tn. ongeval, ongeluk, onheil,
o. tegenspoed, tn.; one/evade, v. "`...FEHLBAR, a. et adv.
onfeilbaur, onmisbaar. -KEIT, f. onfeilbaarheid, v.
* ...FERN, adv. niet ver. * ... FLATH, in. vulligheid,vuilnis, V. drek, m. * ... FLATH,
vuilik;
geil
wellustig mensch, m. "—FLUTHEREI, f. vuiligheid, morsigheid ; fig. vuile taal, v. "...FL5THIG, a.
et adv. vial, morsig, smerig ; fig. vail, vuile taal uitslaande. * ... FLEISS, m. onoplettendheid, v. *...rotmsAm, a. ongehoorzaam, onbuigzaam, stug, onwillig.
f. mismaaktheid, v. het misvormde.
LICH, a. ongevormd ; mismaakt, wanschapen, wanstal.
lig, gebrekkig. -KEIT, f. mismaaktheid,wanstalligheid,v.
* ...FREI, a. onvrij, gebonden; lijfeigen.
* ... FREUDE,
f. verdriet, o. * ...FREUNDLICH, a. et adv. onvriendelijk,
onbeleefd ; fig. guur, somber, onaangenaam, onbehagelijk. -KEIT, f. guurheid (van het feeder), v.
* ...FREUNDSCHAFTLICH, a. onvriendelijk ; onvriendschappelijk. * ... FRIEDE, m, oneenigheld, tweedragt,verdeeldheid, v. ; oorlog, m. "...FRIEDLICH, a. et adv. onvreedzaam, twistgierig, twistziek.
'...FRUCHTBAR, a.
-KEIT, f. onvruchlbaaronvruchthaar, schraal; dor.
heid, schraalheid; dorheid, v.
fig. onregt, o.
UNFUG, m. wanorde, v.; wangedrag;
* ...FUGLICH, a. et adv. wanvoegelijk, onbetamelijk, niet
passend. "...FUHLBAR, a. onvoelbaar, niet tastbaar.
...GANGEAR, a. et adv. niet gangbaar, niet in gebruik,
ongebaand. * ... GANz, a. geheel gebroken. "...GASTFREI,
* ...GASTFREUNDLICH, a. ongastvrij.
UNGEACHTET, a. niet geacht, in minachting. *-, prep.
ongeacht, onaangezien, niettegenstaande, in weerwil van.
*-, conj. hoezeer, hoewel. "...GEACKERT, a. onbebouwd,
braak. "...GRAIINDET, a. et adv. ongestraft,straffeloos.
* ...GEBAHNT, a. ongebaand (van den weg). "...GEBaNDIGT, a. ongetemd. * ... GEBERDIG, a. et adv. ongemanierd, onbeschoft, boersch; lamp. * ... GEBETEN, a. onverzocht, ongenoodigd. * ... GEBILDET, a. et adv. ongevormd, onbeschaafd. *...G.BBLEICHT, a. ongebleela.
* ...GEBOREN, a. ongeboren. * ... GEBRaUCHLICH, a. ongebruikelijk, in onbruik. * ... GEBRAUCHT, a. ongebruikt,
nieuw. * ...GEBROCHEN, a. ongebroken, geheel.
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f. wanorde, v.; wangedrag, o.; zur
ontijdig, onpas, ongelegea. * -LICH, * -END, a. et adv. onbehoorlijk, onregtmatig, onbetamelijk ; wanvoegelijk,ongemanierd. ....GEBUNDEN, a. ongebonden, los, vrij ;
oningebonden; fig. losbandig ; -e Redo, -e Schreibart,
proza, v. ongebonden stijLtn.
f. fig. ongebondenheid, losbandigheid, buitensporigheid, v. * ...GEDULD,
f. ongeduld, o. -IG, a. et adv. ongeduldig ; -lijk ; met
ongeduld. "...GEBURT, f. vrucht in de baarmoeder, v.
"...GEFIIHR, a. toevallig. -, adv. ongeveer ; omstreeks,
a. geval, Coeval, 0. "...GEFULLIG, a.
te naasten bij.
et adv. ongevallig ; ongedienstig ; onbeleefd. -KEIT, f.
ongedienstigheid, onbeleefdheid, v.
UNGEFARBT, a. ongeverfd ; fig. onvervalscht, ongeveinsd.
*...GaPIEDERT, a. vederloos *...GEFLUGELT, a. ongevleugeld. * ... GEFORDERT, a. ongevorderd, ongevraagd,
onverzocht. "...GEFilTTERT, a. ongevoerd ; sander voeder.
* ...GEGESSEN, a. et adv. ongegeten, niet gegeten, under
gegeten te hebben, nuchteren. *.. GEGRUNDET, a. et adv.
ongegrond, valsch. "...GEHALTEN, a. onvhonden, onverpligt ; fig. toornig, verontwaardigd.
* ...GEHEISSEN,
a. et adv. ongelast, vrijwillig. *...GEFfinfxr, a. et adv.
ongehinderd, onbe,let, onbelemmerd ,vr ij vrijelijk.
" ... G E.
HEUCHELT, a. ongeveinsd,opregt. *.. GEHEUER, n. monster, gedrogt, schrikdier, O. "..GEFIsuER,
a. et adv.
wanschapen, afschuwelijk, vreeselijk, buitensporig, onmatig, buitensporig, onmatig, buitengewoon, ongehoord.
"...GEHINDERT, a. et adv. ongehinderd, ongemoeid,vrij.
* ...GEHOBELT, a. et adv. ongeschaafd, ruw ; fig. onbeschactfd, raw, lamp. * ... GEHORIG, a. et adv. onbehoorlijk, onbetamelijk, onvoegzaam. "...GEHORSANI. a. et adv.
ongehoorzaarn; (83) nalatig om te versclaijnen. m.
ongehoorzaamheid, v. ; (83) verzuim te verschijnen,
o.
* ...GEHORT, a. et adv. on,gehoord,niet gehoord. *...GaISLIG, a. geesteloos. * ... GBISTLICH, a. et adv. wereldlijk;
* ... GEKR1iNKT, a.
aardsch, wereldsch, ongodsdienstig.
et adv. ongekrenkt, ongemoeid, in vrede. * ... GEKLINSTELT,
a. ongekunsteld, eenvoudig, natuurlijk, opregl.
UNGEL, m. niervet, o. reuzel, o. en m. angel, m.
UNGELADEN, a. ongeladen ; ongenoodigd, onverzocht. "—GBL5UTERT, a. ongelouterd. "...GELD, a. (126) kaplaken,
o. "...GELEGEN, adv. ongelegen, te onpas; einein - kornmen, iemand ongelegenheid aandoen. * ...GELBGENHEIT,
f. ongelegenheid, ontijdigheid, v. * ... GELBIIRIG, a. onleerzaam, dom. -KEIT, f. onleerzaamiteid, dootheid, v.
*...GELEHRT, a. ongeleeri, ongeletterd, onwetend, onkundig. -HEST, f. ongeleerdheid, onkunde, onwetendheid,v. ...GBLEIXT ,adv ongeli jmcl. * ... GELENK, -SAN,
a. et adv. onbuigzaam, onhuigbaar; fig. stiff, lamp,
dom, onhandelbaar. * ... GELENKHEIT, * ...GELENKSAlt"...GEL5SCHT, a.
KEIT, f. stijfheid ; fig. lompheid, v.
onuitgebluscht; -er Kalk, ongebluschte kalk, tn.
MACH, n. ongemak, o. hindernis, ongelegenheid, v. tegenspoed, tn. verdriet, o. *...GENAcHLicii, a. et adv.
ongemakkelijk, hinderlijk, pijnlijk.
-KEIT, f. on7emakkelijkheid, ptjnlijkheid, pijn, v. hinder,
in. "...GEX3SS,
a. et adv. niet overeenkomstig. *...GEktEIN, a. et adv.
ongerneen,ongewoon, zonderling,zeldzaarn. *
BalENGT,
* ...GEMISCHT, a. et adv. ongemengd, onvermengd, onvervalscht, zuiver. "...GEMESSEN, a. et adv. ongemeten ;
fig. onbeperkl. * ... GEZINZT, a. ongemunt, in staven.
"...GENANNT, a. et adv. ongenoemd, naamloos. * ... GENAtr, a. onnactuwkeurig. "...GENEIGT, a. ongenegen.
-HEIT, f. ongenegenhetd, v. * ...GENIESSBAR, a. ongenietbaar, niet to genieten; fig. in eene kwade lutm.
UNGEntant,

*...ersosszN, a. et adv. ongenoten; ongestraft.
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uNg.

a. et adv. onverzadelijk. -KEIT, f. onverzadelijkheid, v. "...GENUTZT, a. ongebruikt, zonder nut.
* ...GEORDNET, a. onordelijk, zonder orde. "...GEPFLASTERT, a. onbestruat. * ... GEPFLUGT, a. ongeptoegd.
* ...GERIICHT, a. ongewroken, ongestraft. "...GERADE, a.
oneffen. krom, ongelijk.. * ... GERATHEN, a. ontaard,
wanschapen; fig. mislukt. * ...GERECHNET, a. ongerekend, niet medegerekend. "...GERECHT, a. onregtvaardig, onbillijk, onwettig; die - en, de goddeloozen. * ... GERECHTIGKEI•, f. onregtvaardigheid, onbillijkheid, onwettzgheid, v. * ... GEREGELT, a. ongeregeld. * ... GEREIMT,
a. et adv. rijmeloos; fig. ongerijmd, zot, dwaas, gek.
-HEIT, f. ongerijmdheid, dwaashetd, v.
UNGERN, adv. onguarne, tegen wil en dank, met tegenzn.
UNGEEOCHEN, a. ongewroken. "...GERUSTET, a. ongewapend, niet toegerust. * ... GESUET, a. ongezaaid. * ... GESAGT, a. ongezegd. * ... GESALZEN, a. et adv. ongezouten; fig. laf, zouteloos. * ...GESATTELT, a. ongezadeld.
* ...GES51.TERT, a. ongezuurd. '...G.EsranMT, a. et adv.
ongezoomd ; zonder uitstel, aanstonds, onnziddellijk, dadelijk. "...GESCHAT, a. ongeschild. "...GESCHUNDET,
a. ongeschonden, onuangeroerd. * ... GESCHEHEN, a. ongedaan, niet geschied. * ... GESCHEIT, a. et adv. onverstandig, zot, dwaas. * ... GESCHEuT, a. et adv. once?,
fig. oneerbiedig.schroken,bvd;zrcon
* ...GESCHICHTLICH, a. niet gegrond op de geschiedenis.
* ...GESCHICKLICH, * ... GESCHICKT, a. Ongeschikt, onbekwaant ; onbeschaafd, onbeleefd, lamp, onhundig, onhebbelt)k, onbehouwen. -KEIT, -HEIT, f. ongeschiktheid,
onhundigheid, onhebbel,jkheid, v. "...GESCHLACHT, a.
et adv. onhandelbaar, hard, ruw; lomp, bet, ongeschikt;
(136) onbeboulvd, onoruchtbaar. -HEIT, f. ruwheid,
lompheid, v. * ...GESCHLIFFEN, a. et adv. ongeslepen,
ongescherpt; fig. onbeleefd, onbeschaafd, lomp. -HEIT,
f. fig. ruwheid, onbeschoftheid, onbeleefdheid, v. "...GESCHLOSSEN, a. ongeslepen, open. * ... GESCHMACK, m.
smakeloosheid, v. "...GESCHMULER'P, a. et adv. geheel,
volkomen, ongeschonden, onverminkt; zonder nadeel.
"...GESCHMALzEN, a. ongeboterd. * ... G ESCHMEIDIG, a.
et adv. ruw, hard, onbuigzaam; fig. niet inschikkelijk.
-KEIT, f. onbuigzaantheid, v. * ... GESCHMINKT, a. et
adv. ongeblanket; onopgesmukt; fig. ongeveinsd. * ... GESCHMOLZEN, a. ongesmolien. * ... GESCIIMUCKT, a. zonder opschik. "...GESCHOREN, a. et adv. ongeschoren;
fig. in vrede, met rust. * ...GESCHwOREN, a. et adv.
onbeeedigd, ongezworen; zonder eed. * ... GESEHEN, a.
ongezien. * ... GESELLIG, a. ongezellig. -KEIT, f. ongezelligheid, v. '...GESELLSCHAFTLICH, a. tegen de maatschappij, onmaatschappelijk. * ... GESETZLICH, * ...GESETZMIiSSIG, a. et adv. onwettig ; tegen de wet. -KEIT,
f. onwettigheid, v. * ... GESITTET, a. onbeschaafd, onbeleefd, stecht opgevoed, onzedig. "...GESOTTEN, a. ongekookt. "...GESPRIICHIG, a. niet ,praakzaant,stil. "...GESTALT, "...GESTALTET, a. mismaakt, wanschapen, misvormd, leelijk. "...GESTALTHEIT, f. wanschapenheid,
misnzaaktheid, v. * ... GESTATTET, a. ongeoorloofd, niet
toegestuan. "...GESTORT, a. et adv. ongestoord, ongehinderd, ongemoeid, rustig. * ...GESTRAFP, a. et adv.
ongestra/t, straffeloos. * ... GESTOM, a. et adv. onstuimig,
storniachtig, vinnig, hecig.
tu. et n. onstuimigheid,
hevigheid, v. * ... GESUND, a. et adv. ongezund ; (22)
kwaadsappig. -HEIT, f. ongezondheid ; ziekte, v. "...GETHAN, a. ongedaan, ongeschied. "...GETHEERT, a. ongeteerd. "...GETHEILT, a. ongedceld, onvercleeld,geheel,
volkonzen. "...GETHOM, nr. monster, gedrogt, o. * ... GETRAUT, a. ongetroutvd, ongehuivd. "...GETREU, a. et
IVIGSAM,

UNG.
"...GETROSTBT, a. ongetroost,
zonder troost . "... GBUBT, a. ongeoe fend, onervaren, zon"...GEWAFFNET, a. ongewapend,
der ondervindin.g.
weerloos. "...GEWASCHEN, a. ongetvasschen, veil; ein
-es Maul, eene kwade tong. "...GEWEIHT, a. ongewijd,
onheilig. * ... GEWISS, a. el adv. ongewis, onzeker, twijfelachtig ; das -e Gesleeht, (98) het onzijdige geslacht;
aufs -e, op goed geluk, in het wild. * ... GEWISSENHAFT,

adv. trouweloos, ontrouw.

a. et adv. gewetenloos ; zonder yeweten. "...GEWISSLIBIT,
f. ongewisheid, onzekerheid, v. twijfel, m.
UNGEWITTER, n. onweder, 0. storm, m.
UNGEWOGEN, a. ongenegen; fig. ongenegen, ongeneigd.
-HEIT, f. ongenegenheid, v. *...GEwoaNHBIT, f. nagewoonheid, v. * ... GEwiiIINLICH, a. et adv. ongewoon, on-

gebruikelijk, ongemeen, zeldzaam, mew ; (83) ongewoon, buiten den haak. -KEIT, f. ongewoonheid, nieuwheid, zeldzaanzheid, v. * ... GEWOHNT, a. et adv. ongewoon, niet gewoon, ongewend. * ... GEWURZT, a. ongekruid.
* ...GEZAHLT, a. onbetaald. * ...GEZIHLT, a. ongeteld.
"...GEZillIBIT, a. ongetemd ; fig. wild, losbandig. * ... GEViumT, a. ongetoomd. * ... GEZIEFER, n. ongediertehjok,.
onwelvoege
* ...GEZIEMEND, di. et adv. onbetaelijk,
nt
niet passend, onzedig, schandeltjk. * ... GEZOGEN, a. et
adv. onbeleefd, slecht opgevoeel, ongemanierd. -HEIT, f.
slechte opvoeding, ongeregeldheid, v. moedwi4, tn. "...GEZUCHTIGT, a. ongestraft. * ... GEZWEIFELT, adv. ongetwijfeld. * ... GBZWUNGEN, a. et adv. ongedwongen; fig.
vrij, natuurlijk, ongem,aakt. -HEIT, f. ongedwongenheid,
vrijheid, losheid, v.
UNGLAUBE, m. ongeloof, o. ongeloovigheid, ongodsdienstigheid, v. "...GLHUBIG, a. et adv. ongeloovig. , *...GLIusLICH, a. et adv. ongeloofbaar, ongeloofelijk. - KEIT, f.
ongeloofbaarheid, v.
UNGLEICH, a. et adv. ongelijk, onevenredig; verschillend,
onderscheiden ; oneiren; - aufnehmen, kwalijk opnemen,
verkeerd opvatten; - besser, verreweg beter. * - ARTIG,
a. et adv. ongelijksoortig, verschillend. * - ARTIGKEIT,
ongelijksoortigheid, v. * - FORMIG, a. ongelijkvormig.
* -FORMIGKEIT,f. ongelijkvormigheid, v. * - HEIT, f. k -E,
n. ongelijkheid; onevenredigheicl, v. verschil, o. oneffenheid, v. * - SEITIG, a. ongelijkzzjdig.
UNGLIMPF. in. hardigheid, hardhetd, ruwheid, v. *--LICE,
a. et adv. hard, norsch, ruw, barsch, onvriendelijk.
UNGLtiCK, n. ongeluk, o. ramp, v. tegenspoed, in. onheil,
bij ongeluk. *-LicH, a. et adv. ongelukkig,
a. ;
rampspoedig, noodloltig; ongelukkiglijk. " - SELIG, a. et
adv. rampzaliq, ongelukkig. * - SELIGKEIT, f. rampzaligheid, V. rampspoed, Iu. ellende, v.
UNGLUCKSBOTE, tn. bode des ongeluks, jobsbode,
noodlottig toeval, o. ramp,v.
"...FALL, in. ongelukkig
* ...vOGEL,
"...KIND, n. ongelukskind, o.
rustverstoorder, ongeluksvogel, in. "...ZEICHEN, u.
ongelukkig voorteeken, o.
UNGNADE, f. ongenade, ongunst, v. * ...GN5DIG, a. et adv.
ongenadig, ongunstig ; toornig, knorrig ; met verontwaardiging. "...G6TTLICH, a. niet goddelijk ; ongodsdienstig, goddeloos. "...GROSSMOTHIG, a. niet grootn. (53) maagdepalm, rn. "...GRUND,
moedig.
no. ongegrondheid, ralschheid, v. * ... GRUNDLICH, a. ongegrond, valsch. "...GRiiNDLICIIKEIT, f. ongegrondheicl,
oppervlakkigheid, v. '...GiiLTIG, a. niet geldig, nielig,
krachteloos; onwetlig ; nietoangbaar ; - erkiiiren, - mavernietigen, nielig verklaren. "...GULTIGKEIT, f.
nietigheid, onwaarde, v. "...GUNST, f. ongunst, kwaaciwilligheid, wangunst, v. "...GUNSTIG, a. et adv. on■ 1,
gunstig, wangunstig, kwaadwillig.

UNR.

UNM,
nebmen, ungtitig nehmen, kwalijk
"...GliTIG, a. boos, kwaad, streng, niet goed.

UNGITT, adv. Mr

nemen.

-K BIT, f. onvriendelijkheid, hardheid ; strengheid, v.
"...GOTLICH, a. onvriendschappelzjk.
* ... HALTBAR, a.
onhoudbaar. -KEIT, f. onhoudbaarheid, v.
UNHEIL, n. onheil, o. ramp, v. tegenspoed, rampspoed,m.
ongeluk, O. *-BAR, a. et adv. ongeneesNk; fig. onherstelbaar. * -BARKEIT, f. ongeneesbaarheid, v.
UNHEILIG, a. onheilig; niet goddelijk.
"...HEILSAM, a.
et adv. niet heilzaam, ongezond; ongeneeslijk. "...HEIMISCH, a. vreemd ; uitheemsch. * ... HEIMLICH, a. onuangenaam ; schroomvallig ; vreesachtig ; verdacht. "...HOFLICH , a. et adv. onhoffelijk, onbeleefd, onwellerend,
lomp, onvriendelijk. "...HOFLICHKEIT, f. onhoffelijkheid,

onbelecfdheid, onwellevendheid, lompheid, onvriendelijkheid, v. "...HOLD, a. onvriendelijk, ongunstig.
booze geest, duivel, toovenaar, molik, on. "...HOLDINN,
f. tooverheks, tooverkol, v.
UNIFORM, f. uniform, montering, v.
UNIVERS A L, a. algemeen,universeel. * -ERBB,m. eenige
universele erfgenaam, m.
UNIVERSITAT, f. hoogeschool, akademie, universiteit, v.
UNIVERSUM, n. heclal, o.
thviiiHRIG, a. beneden de jaren, onmondig.
UNKE, f. kleine slang, v.; kikvorsch, m.
UNKENNBAR, "...KENNTLICH, a. onkenbaar, onkennelijk.
"-KEIT, f. onkenbaarheid, v. *...KENNTbriss, f. onkunde, onwetendheid, v. *...KEuscH, a.
et adv. onkuisch, onluchtig, onbeschaamd. * ... KEUSCHHEIT, f. onkuischheid, ontuchtigheid, v. "...KL AR, a. onklaar, niet
zuiver; fig. onklaar, onduidelijk. *...KLIIG, a. et adv.
onverstandig, onwijs, dwaas.
-HEIT, f. onverstand, O.
onw,jsheid, v. * ... KORPERLICH. a. et adv. onligcharnelijk, onstoffelijk. -KEIT, f. onligchamelijkheid, onstoffelijkheid, v. * ... KOSTEN, pl. onkosten, m. onv. "...KRAFT.
IG, a. et adv. krachteloos, zwak ; (83) nietig. -KEIT,
krachteloosheid ; (83) nietigheid, v.
UNKRAM, m. gebroed, O. "...KRAUT, n. onkruid, O.
UNKRIEGERISCH, a. niet krijgsauchtig. "...KUNDE, f. onkunde, onwetendheid, onbekendheid, v. "...KUNDIG, a.
et adv. onkundig, onwetend ; onbekend.
"...LANGE,
"...LiiNGST, adv. onlangs, sedert kort,nieuwelings, kortelings. "...IAITGBAR, a. onloochenbaar, ontegenzeggelijk,
suet to ontkennen, onbelwistbaar. -KEIT, f. klaarblijkelijkheid, onbetwistbaarheid, v. "...LAUTER, a. et adv.
onzuiver, onrein. -KEIT, f. onzuiverheid, onreinheid, v.
*...LEIDLicli, a. et adv. onlijdelijk, onverdragelijk.
* ...LEISTBAR, a. onuitvoerbaar. * ... LEIeKSAM, a. onbuigzaam, onhandelbaar. -KEIT, f. onbuigzaamheid, on"...LESERLICH, a. onleesbaar.
handelbaarheid, v.
"...LEUTSELIG, a. et adv. onvriendelijk, onheusch.
onaangeaaam.
`...LIEBLICH, a. et
et
adv.
UNLIEB, a.
adv. onbevallig. "...LOBLICH, a. onloffelijk, niet prijselijk. "...LUST, f. afkeer, tegenzin, in. verdriet, O.
"...LUSTIG, a. et adv. lusteloos, droefgeestig, treurig.
...MACHT, f. onmagt, magteloosheid, v. onvermogen,
"...MANIERLICH, a. et
0. ; bezwijming, Ilaauwte, v.
"...MANN, no.
adv. onbeleefd, onhoffelijk, ongemanierd.
gesnedene; fig. blooduard, m. "...MANNBAR, a. onhuw.
baar. -KEIT, f. onhuwbaarheid, v. *...313NNLicx, a. et
"...MASS, n.
adv. nietamannehjk, kleinhartig, bevreesd.
onmatigheid, v. "...MASSGEBLICH, a. et adv. onder verbetering. *...mtissiG, a. et adv. onmatig, bovenmatig,
overdadig, buitensporig ; ongemeen, zeer, bovenmate.
-KEIT, f. onmatigheid, buitensporigheid, overdaad, v.
UNMENSCH, m.

onmensch, wreedaard, barbaar, m.

a. et adv. onmenschelijk, wreed.
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"-LICHKEIT, f.

on-

menschelijkheid, wreedheid, v.
UNMERKLICH, a. et adv. onmerkbaar, ongevoelia ; ongevoeliglijk. -KEIT, f. onmerkhaarheid, v. "...MESSLICH,
a. onmeetbaar. "...MILD, a. onzacht, row. * .. MITLEIDIG, a. onbarmhartig, onmededoogend. "...MITTELBAR, a.
et adv. onmiddelbuar, onmidddlijr. -KEIT, f. onmiddellijkheid, v. * ... MITTHEILBAR, a. onmededeelbuar.
"...MOVISCH, a. uit de mode, ouderwetsch. "...MOGL
a. et adv. onmogclijk. -KEIT, f. onmogelijkheid, v.
* ...MONDIG, a. onmondig, m)nderjarig.

no. et f. onmondige, pupil, no. en v. "...MONDIGKEIT, f.
onmondigheid, minderjarigheid, v.
no. misnoegen, o. onvergenoegdheid, kwade luim,
mismoedigheid, droelgeestigheid, v.
"...M UT HIG, a. et
adv. misnoegd, onvergenoegd, mismoedig, droefgeestig.
* ...MLITTERLICH, a. fig. stiefmoederlijk, wreed. * ... N ACHA HMLICH, a. et adv. onnaeolgbaar, onnavolgelijk.
"...NACHGIEBIG, a. et adv. ontoegevend , niet inschikkelijk,
stijfzinnig. "...NACHLASSIG, a. niet nalatig. "...N ACH.
LiiSSLICH, a. aanhoudend, voortdurend; (83) onvergeeflijk, zonder genade. "...NAME, no. spotnaam,schimpnaarn, m. "...X ATITR, * ...NATORLICH KEIT, f. onnatuurlijkheid, v. "...NATORLICH, a. et adv. onnatuurbjk,
tegennatuurlijk, ontaurd. "...NENNB A R, a. onnoembaar,
onnoemelijk, nameloos, onuitsprekelijk. " ...10THIG, a.
et adv. onnoodig, niet noodzakelijk,overtollig."...NOTHIGKEIT, f. onnoodigheid, overtolligheid, overdaad, v.
"...NOTZLICH, a. et adv. onnut, nutteloos,ondienstig ; vruchteloos, vergeefsch ; vergeefs.
"...NUTZLICHKEIT, f. nutteloosheid, v. "...ORDENTLICH, a. et
adv. onordelijk, ongeregeld; verward, onregelmatig,buitensporig. "...ORDNUNG, f. wanorde, ongeregeldheid,
buitensporigheid, verwarring, v.
UNPARTEIISCH, "...PARTEILICH, a. et adv. onpartijdig,
onzijdig. "...PARTEILICHKEIT, f. onpartijdigheid, onzijdigheid, v. "...PASS, "...PhSSLICH, a. onpasselijk, ongesteld. "...PaSSLICHKEIT, f. onpasselijkheid, ongesteldheid, v. * ...PERSiiIi Licx, a. (98) onpersoonlzjk."
f. overtreding, v. pligtverzuim,
o. ; buitengewone betasling , v. * - 10, a. overtredende, aan pligtverzuim schuldig ; schuldpligtig ; ontheven van (sommige) pligten.
"...POLIRT, a. ongepolijst, ongebruineerd. "...POLITISCH,
a. et adv. onstaatkundig, niet politiek, niet politisch,. "...BAST, f. onrust, rusteloosheid. V. "—RATH,
vuiligheid, morsigheid, v. drek, m. uitwerpsel, o.; - merken, fig. onraad merken, bedrog
duchten. "...RATHLICH, a. et adv.onhuishoudelijk, verkwistend. -KEIT, f. verkwisting, v. "...RATHSAM, a.
onraadzaam, onbehoorlijk.
UNRECHT, a. et adv. valsch, onjuist, verkeerd ; slecht ;
verkeerdelijk, ten onregte, to onpas ; die -e
Seite, de
verkeerde zijde ; -kommen, mis hebben, zich vergissen.
*-, n. onregt, ongelijk, o. ; - haben, ongelijk hebben.
*--miissiG, a. et adv. onregtmatig, onregtvaardig, onwettig. "-MHSSIG KEIT, f. onregtmatigheid, onregtvaardigheid, onweltigheid, v.
UNREDLICH, a. et adv. oneerlijk, bedriegelijk.
f. oneerlzjkheid, v. bedrog, O. "...REGELMaSSIG, a. et
-KEIT, f. onregelmatigheid,
V.
adv. onregelmatig.
* ...REIF, a. et adv. onrijp, groen. "...REIFE, f. onrijp"...REIMISCH,
a.
zot,
dwaas,
waanzinnig.
heid, v.
UNREIN, a. et adv. onrein, onzuiver, vuil, morsig ; (109)
valsch; fig. onrein (van dieren). * - IGKEIT, f. onreinheld, onzuiverheid, vuiligheid ; smet, v.
*-LICE, a
UNMUTH,

et adv.

onrein, onzindelijk, vial, morsig, sinerig
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UNS.

-KEIT, f.

onreinheid, onzinclelijkheid, vuiligheid, morsigheid, smerigheid, v.
UNRICHTIG, a. et adv. verkeerd, valsch, onwaar ; onregelmatig, onwettig, valsch ; onnaauwkeurig, onjuist ;
verkeerdelijk. valschelijk ; es ist ihr - gegangen, zij
heeft eene miskraam gehud. *-KEIT, f. onregelmatigheld, onjuistheid, onnaauwkeurigheid, valschheid, v.
"...REICKSICHT, f. onbescheidenheid, v. * ...RUHE, f. onrust, ongerustheid, bezorgdheid, v. angst; clinger, m.
onrust (van een uurwerk), v. ; gemoedsbeweging, v.
-VOLL, a. onrustig, woelig. * ...1117HIG, a. et adv. onrustig, ongerust ; woelig, ruNteloos, angstig ;
ein -er
Kopf, onrust, tvoelgeest, ln. * ...RUHX, us. oneer, v.
* ...R(IHMLICH, a. zonder roem, zonder eer.
"...RUHSTIFTER, m. onruststoker, stokebrand, tn.
UNS, pr. ons, aan ons ; er gehdrt mit zu
hij is een
der onzen ; unter -, fig. onder de roos.
UNSACHT, a. onzacht. * ...SfiGLICH, a. et adv. onzeggelijk;
enmetelijk.
* ...SriGLICHKEIT, f. onmetelijkheid, v.
* ...SANFT, a. et adv. onzacht. * ...SAUBER, a. et adv.
* ...SAUBERKEIT, f. voy. UNREIN, UNREINLICH, UNREINIGKEIT, UNREINLICHKEIT. * ...SCHADHAFT, a.

et adv. gansch, geheel, onbeschadigd, zo,aler gebrek.
`...SCH5DLICII, a. onschadelijk,onnadeelig,.. onschuldig.
-KEIT, f. onsch ad el,j kheid, onnadeetioheid, v. "...SCHliTZBAR, a. onschatbaar, onwaardeerbaur.
* ...SCHEINBAR,
a. et adv. onschijnbaar, duister, dof, beslagen. -KEIT,
f. duisterheid, do fheid, v. ; gebrek aan glans, o. *...SCHICKLICH, a. et adv. wanvoegelijk, ongepast, ongelegen, to
onpas. -KEIT, f. wanvoegelijkheid, ongelegenheid, v.
* ...SCHIFFBAR, a. onbevaarbaar. "...SCHUTT, m. kaars-

smeer, o. talk, v. *...scuLitssIG, a. et adv. besluiteloos,
aarzelend, onzeker, ongewis, twijfelaclaig, weifelend.
-KEIT, f. hesluiteloosheid, onzekerheid, aarzeling, twijfeling, v. * ...SCHM ACKHAFT, a. et adv. onsmukelijk,
smakeloos, laf ; zonder soiaak. -IGKEIT, f. onsmakelijkheid, smakeloosheid, v. * ...SCHMELZBAR, a. onsmeltbaar.
-KEIT, f. onsmeltbaarheid, v.
* ...SCHMERZHAFT, a.
niet pijnlijk, niet smartelijIc. *...scHAN, a. leelijk ; fig.
onvriendelijk onbeleefd.
UNSCHULD, f. onschuld, onnoozelheid, reinheid, v. *-IG,
a. et adv. onschuldig, schuldelo,s, onnoozel, vlekkeloos,
rein. * ...SCHwER, adv. gemakkelijk, niet zwaar, zonder
moeite. * ...SEGEN, in. ramp, v. onheil,ongeluk,o. vloek,
m. * ...SEITIG, a. onzijdig. "...SELIG, a. et adv. onzalig,
rampzalig, ongelukkig. -KEIT, I. noodlottigheid, v. rampspoed, in. ramp, v.
UNSER, pron. onze, ons. * -E, UNSERE, pl. onze. * -IGE,
UNSRIGE, de -, het onze ; die -igen. die Unsrigen, de
onzen onze huisgenooten. * -TH A LBEN, k -TWEGEN,
* --TWILL EN, adv. om ens, onzentwege, om onzentwil,
ter liefde van ons.
UNSICHER, a. onzeker, onveilig ; ongewis, onzeker; onvast ;
- machen, (de grootewegen) onveilig inaken.
* - HEIT, f.
onzekerheid, ongewisheid, v. twijfel, m. * ... SICHTBAR,
a. et adv. onzigtbaar ; sich - teaches, fig. met de noorderzon verhuizen. -KEIT, f. onzigthaarheicl, v.
UNSINN, m. onzen, um.; wurlaal, uitzinnigheid, krankzinnigheid, zinneloosheid, ruzernij, v. * - IG, a. et adv. onzinnig, onwijs, divans, zinneloos, uitzinnig, zot, gek.
" - IG Eon. et f. krankzinnige, zinnelooze, tn. en v. k - IG K EIT,
f. dolheid, zinneloosheicl, ruzernij, v. " - Licit, a. niet
zinnefijk.
UNSITTE, f. kwade gewoonte, v. k ...SITTIG, a. et adv.
niet wet opgevoed, ongemanierd. -KEIT, f. ongemanierdheid, onbeschaafdheid, ruwheid, v. *...srrnacii a. on-
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f. onzedelijkheid,zedeloosheicl,
zedelijk, zedeloos.
v. * ...SITTSAM, a. et adv. ongemanierd. * ...SORGSAM,
a. et adv. a,chteloos, zorgeloos, onachtzaam. -KEIT, f.
zorgeloosheid, achteloosheid, onachtzaamheid, v.
UNSTUT, * -IG, a. ongestadig, onstandvastig, onbestendig,
..STSTTE, f. onveilige -, onveranderlijk.
gevaarvolle plaats, v. * ...STUTIGKEIT, f. onzekere
gestadigheid, onbestendighezd, veranderlijkheid, wankelbaarheid, v. * ...STATTHAFT, a. geene plaats hebbende;
onvoldoende, ontoereikend, niet toeyestaan kunnende worden. -KEIT, f. ongenoegzaamheid, v. onvermogen, O.
* ...STERBLICH, a. et adv. onsterfelijk, onvergankelijk.
-KEIT, 1.
onsterAlijkheid, onvergankelijkheid, v.
tn.
* ...STERN, m. ongunstige planeet, v. ; rampspoed,
onheil, ongeluk, O. * ...ST6R BAR, a. et adv. onverstoorboar, onverstoorlijk. * ...STR AFBAR, * ...STIINFLICH, a.
et adv. onbesproken, onwraakbaar, onberispelijk, regtschapen, opregt ; zonder blactm. -KEIT, f. onberispelijkheid, regtsclipenheid, v.
* ...STREITIG, a. et adv.
onbetwtstbaar, onwedersprekelijk, ;onfeilbaar.
DIRT, a. ongeleerd, niet gestudeerd,ongeletterd. "—saxDIG, a. onzondig. -KEIT, f. onzondigheinl, v. * ...SiiNDLICH, a. onschuldig, onbevlekt. -KEIT, f. onschuld, reinheld, onbevlektheid, v. * ...TADELH AFT, * ...T A DELIG, a.
et adv. onberispelijk, vroom, braaf, zonder bloom.
* ...TADELHAFTIGKEIT, f. onberispelijkheid, v. * ...TAUGLICH, a. et adv. onnut, nutteloos, niet dienstig, tiergeefsch, vruchteloos; vergeefs.
f. nutteloosheld, ondienstigheid, v.
UNTEN, adv. heneden, onder; - an, onder oats; - herum,
onder om ; - hinaus, onder uit ; dart-, daaronder.
UNTER, prep. onder, heneden ; lussciten, onder, to midden
van, in; gedurende; van; mit - , onder anderen ; no
en dan, soPutijds; - der Zeit, intusschen; - der Hand,
onder de hand ; - der Bedingung, onder voorwaarde;
- Weges, onder weg. *-,a. laag, onder, beneden; nielig, geeing. "-ABGEORDNETE, M. plaatsvervangend
gelastiode, m. * --ABORDNUNG, f. last aan een ondergeschikte, m. * --ABTHEILUNG, f. onder-afdeeling, v.
' - ADMIRAL, re. ondervlootvoogd, vice - adiniraal, m.
* -A3IT, n. ondergeschikt ambt, onderschoutsambt,
O.
* -ARM, M. (71) voorarm, rn. "-LiRmEL, n. ondermouw,
v. *- ARZT, rn. onder-chirurgijn, tweede geneesheer,
* -BALKEN, in. (13) onderbalk, m. architraa f, v. * -BAU,
tn. grondslag, rn. fondament : (107) ondergestel, O. onderlaag, v. * -BAUCH, M. (74) onderbuik, at. * -B AUEN,
va. schoren, onderstutten, onderschragen. *--BEANyrz, m.
onderge , chikte ambtenaar, m. * -BEFEHLSHA RPM, m.
onderbevelhebber, 111. * -BEINKLEID, n. onderhroek. v.
* -BETT, n. onderbed, O. * -BINDEN, va. onderbinden ;
(36) afbinden. k - BINDUNG, f. (36) wondband,laatband,
M.
* - BISCHOF, m. plaatsvervangend
bisschop, In.
* - BLATT, n. onderlegblacl; blad vloeipapier, O. " - EL EIBEN, vn. achtcrwege blijoen, niet gesclzieden, geene plaats
geen voortgang hebben; blijven steken, ophouden.
* - BLINDE, f. (126) blind, boegsprietzeil, O. * - BRECHEN ,
va. afbreken, ophouden, staken; in de rede i'allen.
* - BRECHUNG, f. afbreking, staking, ophouding, stoornis
(in de cede), v. * - BREITEN, va. onder uitspreiden.
* - BRINGEN, va. to onder brengen; haisvesten, huisresting eene plaats bezorgen; 'Litz:ellen (geld). " - DECK,
n. (126) henedendek, O. * - DESSEN, adv. ondertusschen,
nziddelertvijl, onderwijl;
lass, terwdl, tot dat,
* - DRUCKEN, va. onderdrukken, verdrukken, kwellen,
plagen; verbieden, ophalen (een boek of geschrift) ; inhouden, verbijten, smoren, verbergen (zijne tranen enz.).
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*-DRUCKER, m. onderdrukker,verdrukker, tn.
* -DROCKUNG, f. onderdrukkinq, verdrukking, v.
UNTERE, a. onderste, benedenste ; lager, minder, onder-

geschikt; die - Stufe, (98) de stellende trap, m. *-,m.
ondergeschikte; (46) boer, m.
va. ondereggen. * ... EINANDER,
adv. onder elkander, dooreen. *...E1NsT, -ENS, adv.
...FANG EN
middelerwijl, inmiddels, in dien tusschentijd.
(SICH),
durven, ondernemen, bestaan, zich onderstaan, zich verstouten. * ... FANGEN, n. waugstuk, stout
bestaan, o. * ... FELDHERR, ni. onderbevelhebber, luitenantoeneraal, m. "...FLUCHE, f. grondvlakte, v. grond, bodem, m. * ... FORSTER, m. onderhoutvester, ln. -EI,
f. onderhoutvesterij, v.
* ... FUTTER, n. voering,
tinnenvoering, v.
* ... FUTTERN, va. voeren, met
voering bekleeden.
* ... GANG, M. ondergang (der
zon enz.), to.; het westen, o. ;
fig. ondemang,
val, sn. verval, bederf, o. "...GEBEN, va. toevertrouwen,
overgeven, aanbevelen. SICH
vrf. zich onderwerpen.
-, a. onderhoorig, onderworpen, onderdanig. * ... 0 EBENE,
m. et f. onderhoorige, ondergeschikte, m. en v. ; leerlinq,
pupil, m. "...GEBUNG, f. onderworpenheid, onderdanigheld ; toevertrouwing, v. * .., GEHEN, vn. ondergaan wan
de zon enz.) ; naar den grond guan; (126) zinken, vergaan; fig. to gronde pan, in vernal komen.
RIG, * ...GEORDNET, a. ondergeschikt. * ... GEORDNETE,
m. ondergeschikte, m. * ... GERICHT, n. lager geregt, o.
* ...GERICHTSEARKEIT, f. lagere regtsmagt, v. lager
regtsgebied, o. * — GESCHOBEN, a. el adv. ondergeschoyen, valsch, verdicht, onecht. * ... GESCHOSS, n. onderste
verdieping, verdieping gelijkvloers, v. * ... GESTECKT, a.
ondergestoken. * ...GESTELL, n. (87) onderstel, o. '...GEWEHR, n. ondergeweer, 0. sabel en bajonet, v. * ...GRABEN, va. ondergruven, ondermijnen.
* ... HABEN, va. boven (iemand) gesteld zijn. '...HALE, prep. beneden.
UNTERHALT, m. onderhoud, o. kost, ns. voeding, v. bestaan, o. * -EN, vn. 9nderhouden, onder (ids) hsuden;
fig. enderhouden, voeden, den kost ,even, aankweeken ;
vrf. elkander onderhouden, met elvermaken. SICH
kander spreken. * - END, a. ondethoudend, aangenaam.
* -UNG, f. onderhoud, o. kost, m.; onderhoud, gesprek,
o. zumenspraak, v. -SGABE, f. gave van spreken, v.
UNTERHANDELN, va. el n. onderhandelen , bemiddelen;
tusschen komen. * ...HaNDLER, m. -INN, f. onderhandelaar, middelaar, bemiddelaar, in.; bemiddelaarster, v.
f. onderhandeling, bemiddeling, v.
* ....11 NDLUNG,
* ...HAUPTMANN, m. kapitein-luitenant, tweede kapitein,
m. * ...HAUS, n. onderhuis, o. onderste verdiepmg, v.;
Lagerhuis, huis der Gemeenten (in Engeland), o. '...HELFEN (EINEM , , vs. iemand aan een middel van bestaan
n. onderhemd, o. *...Hor, m. voorhof,
helpen.
voorplauts, v. voorplein, o. *,..HOHLEN, va. onderrnijnen. * ...HOLE, n. kreupelhout, hakhout, o. * ... HOSEN,
pl. onderbroek, v. * ... IRDISCH, a. onderaardsch. "...JOCHEN, va. onderbrengen, ender het auk brengen, overwinnen, overheeren, onderwerpen.
f. ver* ... KEHLE, f.
drukking, onderwerping, overheering, v.
* ...KINN, n. onderkin, v. * ... K5UFER, m. makelaar, op* ... KIEFER, m. onderkaak, v.
kooper, voorkooper. m.
* ...KLEID, n. onderkleed, o. * ... KLEIDER, n. pl. onderm. koksmaat, onderkok, m. * ... KOMgoed, o.
gehuisvest worden.
MEN, va. onder komen, gepluatst
* ...KoNIG, m. onderkonin3, m. "...Kovno, a. (36) van
* ... KRIECHEN, vn. onbinnen zwerende, - etterende.
der (ids been) kruipen ; zich verbergen, - verschuilen.
* ...KRIEGEN (BINEN), va. iemand er onder krijgen,
UNTEREGEN, * ...EGGEN,
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overwinnen. * ... KUNFT, f. schuilplaats, v. "...LAGE, f.
onderlaag, v. onderlegsel, o. rol, v. ; (13) voet,
m.
voetstuk, o. * ... LAGEN, f. pl. (13) onderlagen, dwarsbalken, v. In. mv.; (126) wegeringen, v. my. * ... LAND,
n. laag gedeelln van een land, luag land, benedenland,
o. * ... L5NDER, ni. benedenlander, so. *...LASS, fts. ophouding, staking, v. ; ohne -, zonder ophouden ; onophoudelijk. * ... LASSEN, va. verzuimen, uitlaten, nalaten,
verwaarloozen, zich onthouden van ; overslaan ; staken;
ich werde nicht -, ik zal niet in gebreke blijven.
* ...LASSUNG, v. verzuim, o. naluting, verwaarloozing,
staking, v. * ... LAST, m. ballast, v. * ... LAUFEN, vn.
mit
er onder door loopen ; zich verbergen ; insluipen; einen
(91) iemand onder den degen loopen;
mit Blut -, blond en blaauw. %UT:PER, ns. smokkelaar, us. * ... LEESEGEL, n. (126) onderNzeil,o. * ... LEFZE, f. onderlip, v. * ... LEGEN, va. onderleggen; bekleeden; van onderlagen voorzien; Pferde-, met postpaarden rijden. * ... LEGER, ns. blok, o.; (126) kielligier, m.
* ...LEHEN, n. tweede leen, o. * ... LEHRER, * ...LEHRMEISTER, us. ondermeester, secondunt, in. * ... LEIS, m.
(74) onderlijf, o. onderbuik, ru. * ... LEIK, n. (126) onderlijk, 0. '...LIEGEN, vn. bezwijken, nederzaiken.
"...LIEUTENANT, ns. onder-, tweede luitenunt, m.
* ...LIYPE, f. onderlip, v. * ... MAHLEN, va. medemalen.
ALEN, va. schetsen.
m. (68) linker-vleugelman; (46) boer, m. * ... MAUERN, va. ondermetselen,
met metselwerk ondersteunen.
'...MAUL, n. kin; onderlip (van een puard), v. "...MENGEN, * ...MIsCHEN,
va. mengen. vermengen, onder elkander dooreen mengen.
* ...MIETHMANN, 111. onderhuurder, m. * ... MINIREN, Va.
ondermijnen,ondergraven. * ... NAHME, f. onderneming ,v.
"...NEHMEN, va. ondernemen; bestaan; op zich nemen.
* ...N EHMER, m. -INN, f. ondernemer, rn. onderneemster, v.
* ...NEHMUNG, f. R .-NEHMEN, n. onderneming, v. '...0EFICIER, m. onder-officier, m. * ... ORDNEN, va. onder
iemund stellen, ondergeschikt maken.
"...ORDNUNG, f.
ondergeschiktheid, v. * ...PACHT, m. * ...VERPACHTUNG,
f. onderpacht, onderveipachting, v.
*...rAcHTER, w.
* ...PACHTERINN, f. onderpachter, m. onderpachtster, v.
* ...PARLEMENT, n. Lugerhuis. a. *.. PFAND, n. onderpand, o. hypotheek, v.; durch decken, door een onderpand vercekeren. * ... PFLINDLICH, a. et adv. in onderpand, verhyp,thekeerd.
* ... PFARRER, iu. onderpastoor ; vicaris van eenenpriester,huisprediker, rn. *... FFLiiGEN, va. onderploegen. * ... REDEN (SICH), vrf. met elkander spreken, beraadslagen, woorden wisselen. * ... REDLYNG, f. onderhoud, o. zamenspraak, v. gesprek,
o. beraadslaging, v. *...itaicH, u. tig. doodenrijk, o. ; (30)
de Elyzeesche velden, o. my. * ... RICHT, tn. onderrigt,
onderwijs, o. onderrigting, leering, v. lessen, v.
mv.
* ...RICHTEN, va. onderrigten, onderwijzen, leeren.
SICH
-,vrf. inlichtingen inwinnen. "...RICHTEND, a. leerzaam,
leerrijk. "...RICHTER, m. lagere regter, tn. * ... RINDE,
onderkorst, v. * ... ROCK, m. onderkok, fn. '...sAGEN,va.
ontzeggen, verbieden; (83) verbieden.
* ... SAGUNG, f.
ontzegging, v. terbod ; (83) verbod, o. m. onderzaat, onderdaan, m. * ...SATE, m. grondslag, voet,
steun, in.; ‘13) voetstuk, o. * ...SCHALE, f. schoteltje,
bakje, o. * ... SCHEIDEN, va. et n. afscheiden; fig. onderscheiden, onderscheid maken. SICH
vrf. zich onderscheiden, uitblinken.
UNTERSCHEIDUNG, f. onderscheiding, v. onderscheid,verschil, o. * - SKRAFT, f. oordeel, o. kennis, v. * - SZEICHEN,
n. onderscheidingsteeken ; leesteeken, o.
UNTERSCHENK, m. onderschenker, m. * ... SCHIEBEN, va.
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onderschuiven; fig. verwisselen, verruilen, vervalsches.
* ...SCHIEBUNG, f. onderschuiving, verwisseling, verruiling, vervalsching, v.
UNTERSCHIED, m. scheiding, ajzondering, v.; fig. onderscheid, verschil, u. verscheidenheid, v.; ohne -, zonder
onderscheid, onverschillig. * -EN, a. onderscheiden, verschillend, verscheiden. .*-LICH, a. et adv. onde•scheiden,
verscheiden; onde•scheidenlijk, met onderscheid.
UNTERSCHIESSEN, va. (een boek met papier) doorschieten.
* ...SCHIFF, n. (126) gedeelte van het schip under water,
onderschip, O. "...SCHLAGEN, va. achterhouden, zoek
maken, verduisteren ; onderscheppen ; einem ein Bein -,
Semand overstaag smijten; fig. i ► and den voet ligten.
* ...SCHLAGUNO, f. onderschepping, opvanging ; verduistering (van gelden), v. ; het pootje ligten. * ...SCHLEIF,
m. bedrog, o. list, onderkruiping ; smokkelarij, sluiking ; ontrouw (eens schippers), v. ; - machen, sluiken,
smokkelen; bedrog plegen. * ...SCHREIBEN, va. teekenen, onderteekenen; fig. goedkeuren. * ...SCHRIEBENE,
m. ondergeteekende, m. * ...SCHRIFT, f. onderteekening,
handteekening, v.
..8CHWELLE, f. dorpel eener deur,
ra. * ...SEGEL, n. (126) schooverzeil,kruiozeil,o. * ...SETZEN, va. onderzetten, onderstutten.
* ...SETZT, a. kort
en dik, ineengedrongen. * ...SIEGELN, va. het zegel onder (iets) zetten. * ...SINKEN, vn. zinken, vergaan, to
gronde gaan. * ...STADT, f. lage stad, v. laag gedeelte
der stad, o.*...wpimmErt,:va.ondersteuteen, onderschragen ; (126) van ter zijde onderstutten.
UNTERSTE, a. onderste, benedenste.
UNTERSTECHEN, va. ondersteken ; fig. inlijven, vereenigen. * —STEHEN, vn. (ergens) ondergaanstaan : schuilen. * ...STEHEN (SICH), vrf. ondernemen, durven, onderstaan, zich verstouten. R ...STELLE, f. laatsle plaats,
beneden
v. lager eind, o. * ...STELLEN, va. onder
stellen.
vrf. • schuilen, zich onder dak begeven.
onderstuurman,
m.
*
...STREI"...STEUERMANN, m. (126)
* ...STREUEN, va.
CHAN, va. onde•strepen, onderhalen.
fig.
onderstrooijen ; stroo aan de paarden geven; mit -,
onderschuiven, doen doorgaan. *...sTRcarynt, m. pl.
f. benedenkasokken, onderkousen, v. mv.
mer, v. *...STLiTZEN, va. onderstutten, onderschragen,
ondersteunen ; fig. helpen, ondersteunen, bijstuan.
fig.
* ...STUTzUNG, f. ondersteuning, onderschraging ;
hulp, ondersteuning, v. bijstand, m. * ...SUCH EN, va.
onderzoeken, nazien, beschouzven, nagaan, nasporen,
navorschen ; (34) peiien, sonderen; fig. overwegen.
* - SUCHER, in. onderzoe'ker, navorscher, m. * ...SUCHUNG,
f. onderzoeking, ondervraging, navraag, navorsching,
overtveging, v. onderzoek, o. * ...TASSE,f. schoteltje, takje,
u. * ...TACCHEN, va et it. onderduiken, onderdompelen.
* ...TAUCHUNG, f. indompeling, onderdompeling, induiking ; onderduiking, v.
UNTERTHAN, a. et a. onderdaan, in. ; onderdanig, onderworpen ; slat machen, aan zich onderwerpen.
'...THIINIG, a. et adv. onderdanig, onderworpen, nederig, ootnzuedig. -KEIT, f. onderdanigheid, gehoorzaamheid, onderwerping, v. * ... THUNIGST, adv. onderdanigst.
UNTERTH EIL. in. benedendeel, enderdeet ; smaldeel, o.;
onderapteeling, v. * ... TRETEN, vs. onderstuan, durven.
va. neertreden, onderdrukken; fig. den voet ligten,
(126) onderste dek van
verschalken. * ...VER DECK,
ondervoogd, m. * ...W ACHSeen schip, o. * ...VORMUND,
doorspekt, doorregen. "...w ALL, nt.
EN, a. nit Feu
(113) onderwal, walgang, in. * ...WAND, f.(126)staande
want,o. hoofdtouwen o. inv. * ...WiiRTS, adv. benedenwuarts,
omlaag. * ...WEGIS, adv. onderweg, op weg. ...w ELLEN, adv.
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, va. onderwijsomtijds,somwijlen,nu en dan. *
zen, leeren. * ...WELT, f. benedenwereld, V. * ...WERFEN,
va. onderwerpen, overheeren, overmeesteren. SICH vrf.
zich onderwerpen, zich overgeven; in onderwerping komen. "...wERFIJNO, f. onderwerping, overheering; fig.
onderwerping, gelatenheid, v.. * ...WINDEN (NCH), vrf.
zich onderwinden, hestaan, durven, den moed hebben.
* ...WI3LBEN, va. (68) met kazematten voorzien.*
va. onderwoelen,
m. jong kreupelhout, o.
a. et adv. onderworpen, ononderw•oeten.
derhoorig, onderdanig, afhankelijk. -KEIT, f. underworpenheid, onderdanigheid, onderwerping, afhankelijkheld, v. ....ZAHN, m. ondertand, m. * ...ZEICHNEN, va.
onderteekenen, inteekenen. "...ZEICHNER, m. onderteekenaar ; inteekenaar, tn. "...ZEICHNUNG, f. onderteekening, inteekening, v. * ...ZIEHEN, va. onderhalen,onzich met sets belasten,
derleggen; sich einer Sache
iets ondernensen. * ...ZIEHUNG, f. onderhaling ; fig. onstut,
schoor,
m. * ...ZWZCK,
derneming, v. * ...ZUG, m.
n. bijoogmerk, o.
"...THATUNTHAT , f. misdaad, wandaad, v. misdrijf,o.
CHEN, n. klein gebrek, vlekje, gaatje, o. * ...THRTIG, a.
et adv. werkeloos, ledig, niet bezig. -KEIT, f. werkeloosheid, v. lediggang, in. * ...THEILBAR, a. et adv. ondeelbaar, onverdeelbaur. -KEIT, f. ondeelbaarheid, v.
* ...THEILHAFT, -IG, a. geen deel hebbende. * ...THEILNEHMEND, a. onverschillig, koud. * ...THIER, n. ondier,
gedrogt, monster, o. * ...THUNLICH, a. et adv. ondoenlijk, onuilvoerbaar, onmogelijk. -KEIT, f. onmogelijkheid, onuitvoerbaurheid, v.
UNTIEF, a. ondiep. * ...TIEFE, f. ondiepte; (126) droogte,
v. * ...TILGBAR, a. niet uit to wisschen. * ...TRAGBAR,
a. ondraagbaar. * ...TREII, a. et adv. ontrouw, trouweloos, valsch. * ...TREUE, f. ontrouw, trouweloosheid,
valschheid, v. * ...TRIEGLICH, * ...TRiiGLICH, a. et adv.
onfeilbaar, onmisbaar, zeker. -KEIT, f. onfeilbaarheid,
zekerheid, v. * ...TRINKBAR, a. ondrinkhaar. * ...TRoSTBAR, a. * ...TROSTLICH, a. et ,adv. ontroostbaar, troos-KEIT, f. ontroostbaarheid, v.
teloos, ontroostelijk.
* ...TUCHTIG, a. onbekwaam, onnut, ongeschikt, ondienstig, onvatbaar. - KEIT, f. onbektvaamheid, ongeschiktheid,
onvathaarbeid, v. * ...TUGEND. f. ondeugd, zonde, boosheld, v. gebrek, o. - LICH , a. et adv. ondeugdzaam.gebrekkig .
UNUBERDACHT, * ...L EGT, a. et adv. onoverdacht, overhaast, onoverwogen ; zonder nagedachte, zonder overleg. * ...LEGTHEIT, f. onbedacht warn held, v. * ...SEHBAR,
a. et adv. onoverzienbaar, onafzienbaar. * ...STEIGLICH,
a. et adv. onoverklimbaar, onoverkomelijk. * ...wINDLICH,
a. et adv. onoverwinnelijk, onverwinnetijk. ‘...WUNDEN,
a. onoverwonnen, niet overwonnen.
U. NOBLICH, a. ongebruikelijk, buiten gebruik.
UNuMENDB A R, a. (98)onveranderlkik.* — uma3NGLICII,a. et
adv. ongezellig ; onvermjdelijk, noodzakelijk, noodwendig. -KEIT, f. ongezellif i heid ; volstrekte noodzakelijkheid, onvermijdelijkheid, v. * ...UMSCHRUNKT, a. et adv.
onbepauld, onbegrensd ; oppermagtig, onafhankelijk.
- HEIT,
f. onbepaaldheid ; oppermugtigheid, v. *...um
STttSSLICH, a. et adv. onomstootelijk, onwederlegbaar,
onherroepettjk, onveranderlijk. - KEIT, f. zekerheid, gewisheid, onbetwistbaarhe;d, v. * ...UMWUNDEN, a. et adv.
kunsteloos, ongedwongen, vrij. los.
UNUNTERBROCHEN, a. et adv. onargebroken, ongestoord,
ongehinderd.
k...uNTERsucHT, a. niet onderzocht.
* ...UNTERWORFEN, a. ononderworpen.
a. et adv. vrij, onafhankelijk, niet onderworpen. -KEIT,
f. vrijheid, onafhankelijkheid, v.

UNV.
URVBRALT RT . goNiet tierowierd.

* ...VBR A LUST, a. niet oud
geworden. *...vintosuutiews, a. et adv. onveranderlijk,
standvastig,volhardend;datulvctstiglijk;(83)onstoorbaar.
f. ottveranderlijkheid, standvastigheid ; bestendigheid; (83) onstoorbaarheid, v. * ...VERUNDERT, a. et
adv. onveranderd zonder veranderinq.
* ...VERANTwORTLICH, a. et adv. onverantwoordelijk ; onverschoonlijk. -KEIT, f. imverantwoordelijkheid, onverschoonlijkheid, v. * ...VERARBEITET, a. unverwerkt,rta v. * ...VERdIISSERLICH, a. et adv. onvervreemdbaar. -KEIT, f. onvervreemdbaarheid, v. * ...VERBESSERLICH, a. et adv.
onverbeterlijk; volmaakt, zonder gebrek.
-KEIT, f. onverbeterlijkheid ; volmaaktheid, v.
"...vERBINDLICH, a.
niet verbindend, niet verpligtend ; onvriendelijk, onbeleefd. -KEIT, f. ongehoudenheid ; onbelee fdheid , onvriendelijkhetd, v. * ...VERBLUMT, a. onverbloemd.
BORGES, a. niet verborgen, onverholen. * ...VERBOTEN,
a. niet verboden, geoorloofd.
"...VERBRENNLICH, a.
onlirandbaar. * ...VERBROCHLICH, a. et adv. onverbrelelijk, onschendbaar, heilig. -KEIT, f. onschendbaarheld, onkreukbaarheid, heiligheid, v. * ...VERBURGT, a.
niet verzekerd, zonder borgtogt.
* ...VERD4CHTIG, a.
niet verdacht, zonder argwaan. -KEIT, f. niet.verdachtheid, v. * ...VERDAMMLICH, a. onwraakbaar,onberispelijk. * ...VERDAULICH, a. onverteerbaar. -KEIT, f. onverteerbaarheid, v. gebrek aan spijsvertering,o.*...VItRDAUT, a. onverteerd. "...VERDERBLICH, a. onverderfelijk. -KEIT, f. onverderfelijkheid, v. * ...VERDIENST, m.
gebrek aan verdienste, o. -Licn, a. niet verdienstelijk.
* ...VERDIENT, a. et adv. onverdiend, onschuldig . * ...VERDORBEN, a. onbedorven, onbeschadigd. -HEIT, f. onbedorvenheid, gaafheid, v. * ...VERDROSSEN, a. et adv. onverdroten, onvermoeibaar, onverntoeid.
-HEIT, f. sneertnoeibaarheid, v. * ...VEREHELIcHT, a. et adv. ongetrouwd, ongehuwd. * ...VEREINBAR, a. et adv. onvereenigbaar; onbestaanbaar, tegenstrijdig.
-KEIT, f.
tegenstrijdigheid, v. * ...VERFHLSCHT, a. onvervalscht,
onverbasterd, echt, zuiver. * ...VERFANGLICH, a. et adv.
onnadeeliq, onschadelijk. * ...VERGUNGLICH, a. et adv.
onvergankelijk, onbederfelijk. -KEIT, f. onvergankelijkheicl, v. * ...VERGEBLICH, a. onvergeellijk. * ...V ERGESS EN.
a. niet vergeten. * ...VERGESSLICH, a. onvergetelijk, onsterfeltjk. -KEIT, f. onvergetelijkheid, gedurige herintiering, v. * ...VERGLEICHBAR, * ..VERGLEICHLICH, a.
et adv. onvergelijkelijk, weergaloos, gadeloos, uitmuntend, voortreffelijk, uitnemend ; bij uitnemendheid.
-KEIT, f. onvergeltikelijkheid, uitmuntendheid, voortre ffelijkheid, v. * ...VERGOLTEN, a. et adv. onvergolden,
onbeloond ; ongewroken. "...VERGONNLICH, a. niet toe
te staan, onvergunbetar. * ...VERHALTEN, a. niet onbekend, niet verborgen; einem etwas - lassen, iets voor
iemand niet verborgen houden. "...VERHEIRATHET, a.
ongehuwd. * ...VERHOPFT, a. onverhoopt, onvermoed, onvoorzien. * ...VERHOFFT, adv. onverwachts, onverhoopt.
"...VERHOHLEN, a. et adv. onverholen, openbaar, onbewimpeld. * ...VER.TIIHREAR, a. niet aanverjaring onderworpen, onverjaarbaar. -KEIT, f. onverjaarbaarheid, v.
*...VERKUUFL1C11, a. onverkoopbaar. * ...VERK.ENNEAR,
a. onmiskenbaar. * ...VERKORzT, a. onverkort. * ...VERLANGT, a. et adv. ongewild, onverzocht, niet begeerd.
* ...VERLEGEN, a. niet verlegen.
* ...VERLETzBAR,
* ...VERLETZLICH, a. et adv. onschendbaar, onkwetsbaar.
-KEIT, f. onschendbaarheid, onkwetsbaarheid, v.
"...VERLETzT, a. heelshuids, ongesehonden. * ...VERLIERBAR,
a. onverliesbaar. -KEIT, * ...LICHKBIT, f. (30) onverliesbaarheid, v. "...VERLOREN, a. onverloren,zeker, gewis.
•
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*...vnitLISseRracH, a. onuitbluschbaar: * ...VBRMaHLT,
a. "ongehuwd: * ...VERMEIDLICH, a. et adv. onvermijdelijk. -KEIT, f. onvermijdelijkheid; volstrekte noodzakelijkheid, v. * ...VBRMEINT, a. ongemeend,.niet bedoeld.
* ...VERMENGT, a. onvermengd. "...vERMERKT, a. ongemerkt, ongevoelig. * ...VERMIETHBAR, a. onverhuurbaar. * ...VERMIETHET, a. onverhuurd, niet verhuurd.
* ...VEIMISCHBAR, a. onvermengbaar. * ...VERMISCHT,
a. onvermengd. "...VERm6GEN, n. onvermogen, o. ontnagt, onbekwaamheid, zwakheid, krachteloosheid; behoeftigheid, nooddruft, armoede, v. ; (83) onvermogen
eeno mans, o. "...VERM6GEND, a. et adv. onvermogend,
krachteloos, onmagtig, zwak; behoeftig, gebrekkig, arm.
* ...VERM6GLICH, a. zwak, zwakkelijk. * ...vERMIITHET,
a. et adv. onverwacht, onvoorzien; onverwachts,onvoorziens. * ...VERNEHMLICH, a. et adv. onverstaanbaar,
duister. -KEIT, f. onverstaanbaarheid, duisterheid, v.
"...VERNEINBAR, * ...VERNEINLICH, a. onloochenbaar,
tad to ontkennen. * ...VERNICHTLIcH, a. onuitwischbaar.
UNVERNuNFT, f, onverstand, o. ongerijmdheid, onverstandiriheid, v. * ...VERNUNFTIG, a. et adv. onverstandig, dwaas, ong2rijmd; redeloos (van dieren).
UNVERPF6NDET, a. niet verpand.
* ...VERRICHTET, a.
onuitgevoerd, onverrigt, ongedaan.
* ...VERRUCKT, a.
onbewegelijk, standvastig.
* ...VERsCH6MT, a. et adv.
onbeschaanzd, schaam teloos, stout. -Hasp, f. onbeschaamdheid, schaamteloosheid, v. "...VERSCHLOSSEN, a. ongestoten, open. * ...vERSCHULDET, a. et adv. onschuldig,
onnoozel, schuldeloos, zonder schulden, vrij van schulden. "...VERSCHwIEGEN, a. praatzuchtig ; onhedachtzaam, onbescheiden, onvoorzigtig. * ...VERSEHEN, a. onvoorzien, ontbloot ; niet voorzien.
-s, adv. onvoorziens,
plotseling, onverwachts, onverhoeds.
"...VERSEHRBAR,
"...VERSEHRLICH, a. onkwetsbaar.
* ...VERSEHRT, a.
ongedeerd. * ...VERSIEGBAR, a. onuitputbaar,onuitdroogelijk. "...VERSIEGELT, a. niet verzegeld,open. * ...VERS6HNLICH, a. onverzoenlijk, onverbiddelijk.
-KEIT, f.
onverzoentijkheid, onverbiddelijkheid, v.
UNVERsTAND, m. onverstand, o. onbedachtzaamheid, onvoorzigtigheid, v. * ...VERsTaNDIG, a. et adv. onverstandig, onhedachtzaam, onnadenkend, onvoorzigtig, dwaas ;
dwaselijk. *...vERMINDLIcH, a. onverstaanbaar, onduidelijk, duister. -KEIT, f. onverstaanbaarheid, v.
UNVERSTELLT, a. ongeseinsd; opregt. •...VERSITCHT, a.
onbeproefd. * ...VERTILGBAR. a. onverdelgbaar. * ...VERTRtiGLICH, a. onverdragelijk ; onverdraagzaam, ongezellig.
f. onverdragelijkheid; onverdraagzaamheid, ongezelligheid, v. * ...VERwAHRLICH, a. niet bewaard kunnende worden.
* ...VERWAHRLOST, a. niet
verwaarloosd. * ...VERwAHRT, a. onbewaard. * ...VERwANDELT, a. overanderd. * ...VERWANDT, a. onwrikboar,. vast; mit -en Augen ansehen, aanstaren. "...vERWEHRT, a. geoorloofd, toegelaten. "...VERwEIGERLICH,
a. niet te weigeren, niet of te slaan. * ...VERwEIGERT,
a. et adv. ongeweigerd. "...VERwELKLIca, a. onverwelkbaar ; fig. onverder felijk, onvergankelijk. * ...VERWELKT,
a. onverwelkt. * ...vERwERFLICH, a. onverwerpelijk,onwraakbaar, onwederlegbaar. -KEIT, f. onwederlegbaarheid, zekerheid, geloofbaarheid, v.
* ...VERWESLICH, a.
onverderfelijk, onvergankelijk. -KEIT, f. onverderfelijkheid, onvergankelijkheid, v.
R ...vERwINDLICH, a.
et adv. onherstelbaar. *...VERwOREEN, a. onverward.
* ...VERWUNDBAR, a. et adv. onkwetsbaar.
-KEIT, f. onkwetsbaarheid, v. * ...VERWLISTLICH, a. onvernielbaar. "...VERZAGT, a. et adv. onversaagd, onverschrokken, koen, dapper, stout, kloekmoedig.
f.
34
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UNFIT.

UPP.

on ►ersaagdheidonverschrokkenheid, koenheid, kloektnoea. et adv. onwillekeurig, gedwongen. * ...WIRKSAII, a.
digheid, v. * ...VERZEHRT, a. onverteerd. * ...VERZE1H=
et adv. krathteloos, vruchteloos.
f. krachteloosBAR, * ...VERZEIHLICH, a. et adv. on ►ergeeflijk. -KEIT,
heid, v. w...wptscii, a. onwillig. * ...WIRTHE AR, a. onf. onvergeeffijkheid, v. * ...VERZINSBAR, a. geenen inbewoonbaar. ft...wiRTasctrAPTLicif, a. verkwistend,
terest opleverende. "...VERZOLLT, a.'onvertold, waarvan
verlpillend. * ...WIS3END, a. et adv. onwetend, onkunde tot niet betaald is. * ...VERZUGLICH, a. et adv. ondig ; nit onwetendheid, zonder weten; mir
buiten
middellijk, onverwijld, dadelijk, zonder uitstel, aanmijn weten ; es ist air
ik weet het niet. "...WISSENstone's, ten eerste.
REIT, f. ontvetendheid, onkunde, v. '...WISSENSCIIAFTUNVOLLBRACHT, *...ENDET, a. niet volbragt, onvoltooid,
LICH, a. niet wetenschappelijk. "...WISSENTLIMI, adv,
niet voleindigd. *...KOMMBN, a. et adv. onvolkomen,
uit onkunde. "...WITzIG, a. et adv. laf, ongerijmd,zoa.
onvolmaakt. -HEIT, f. onvolkomenheid, onvolmaaktheid,
teloos, zonder geest, onnoozel.
v. * ...STUNDIG, a. et adv. onvolkomen, onvolmaakt, geUNwoHL, a. et adv. niet wel, ongesteld. *...wOHNBAR, a.
brekkig. -KEIT, f. onvolkomenheid, gebrekkigheid, v.
onbewoonbaar. *.. WaRDIG, a. et adv. onwaardiq, schan"...ZaHLIG, a. onvoltallig, niet kompleet. -KEIT, f. ondelijk, snood. -KEIT, f. onwaardigheid, snoodheid, v.
voltalligheid, v.
* ...ZAIIEBAR, a. onbetaalbaar. * ...ZWLBAR,
UltvomitiTil EN, "...NoTHIG, adv.onnoodig,nietvannooden.
a. et adv. ontelbaar, tatloos, oneindig. *.-.ZtHLBAR.
UNVORDENKL1CH, a. onheugelijk, ondenkbaar. "...GR EIFKEIT, f. ontelbaarheid, ontelbsre menigte, v. *...zART,
Lieu, a. et adv. gematigd, onpartijdig ; zonder afbreuk.
a. onzacht, hard.
* ...VORSETZLICH, a. et adv. onvoorbedachtelijk, niet
INzs, f. ono, o. once (gewigt), v. klein panterdier, 0.
opzettelijk. * ...VORSICHTIG, a. et adv. onvoorzigtig, onUNZEIT, f. ontijel, ongelegen tijd, m.; zur
ten ontijde,
bedachtzaam, onnadenkend. -KEIT, f. onvoorzigtigheid,
ongelegen, ontijdig, te onpas. * -IG, a. et adv. ontijdig,
onbedachtzaamheitl, v.
ongelegen, ten ontijde ; buiten tijds ; onrijp.
1. ontijdigheid, ongelegenheid ; onrijpheid, v.
UNVORTHEILHAFT, a. et adv. nadeelig, onvoordeelig,
zonder voordeel, schadelijk.
UNZERBRECHLICH, a. onverbrekelijk, onverbreekbaar.
UNWACHSAM, a. niet waakzaam.
-KEIT, f. onverbreekbaarheld, v.
"...ZERSTORBAR
* ..ZERSToRLICH, a. et adv. onvernielbaar, onuitroeiLTI.tw AHLFHHIG, a. onverkiesbaar.
UNWAHR, a. et adv. onwaar, leugenachtig, valsch, onbaar. -KEIT, f. onvernielbaarheid, onuitroeibaarheid,
v. * ...ZERTHEILBAR, a, ondeelbaar. * ...ZERTHEILT,
waarachttg, valschelijk. '- HAFT, a. et adv. onwaar* ...ZERTRENNT, a. et adv. onverdeeld, ongescheiden;
achtig, leugenachtiq. * -HAFTIGKEIT, f. onwaarachtig(53) onverdeeld. "...ZERTRENNBAR, * ...ZERTRENNLICH,
held, leugenachtigheid, v. "-HEIT, f. onwaarheid, leugen, v. * -SCHEINLICH, a. et adv. onwaarschijnlijk.
a. et adv. onafscheidbaar, onafscheidelljk; onoplosbaar.
* -SCHEINLICHKEIT, f. onwaarschijnlijkheid, v.
-KEIT, f. onafscheidbaarheid ; onoplosbaarheid, v.
UNWANDELBAR, a. et adv. onveranderlijk.
f. UNZIEFER, n. ongedierle, o.
a. onbetameonveranderlijkheid, v. "...WEGIG, * ...WEGSAM, a. onwanvoegelijk. -KEIT, f. onbetanteljkheid, wanvoetoegankelijk, ondoorgankelijk. "...WEHRHA FT, a. weergelijkheid, v. * ...zIER, -DE, f. onsierlijkheid, lompheid,
loos. * ...WEIDIaNNISCH, a. tegen het gebruik der jaonbeschaafdheid, v. 4 ...ZIERLICH, a. et adv. onbeschaafd,
gers. * ...WEIGERLICH, a. et adv. niet to weigeren.
onsierlijk, lomp. -KEIT, f. onbeschaaplheid, lompheid,
* ...WEISE, * ...WEISLICH, a. et adv. onwijs, onverstanv. * ...ZINSBAR, a. niet belastingschuldig ; vrij van bedi g,zot,dwaas.* ,..wEIT, a. et adv. digt bij, niet verre,nabij.
lasting. -KEIT, f. vrijheid vrijdom van belasting, v.
* ...WERTH, m. onwaarde,geringheid, beuzelachtigheid, v.
as. *...ZUCHT, * ...ZtiCIITIGKEIT, f. ontucht, onkuisch-, a. et adv. onwaardig, slecht, verachtelijk. * ...wESEN,
heid, ontuchtigheid, geitheld, v. * ...ZUCEITIG, a. ontuchtig, onkuisch, geil.
n. verwarring, wanorde, onrust, v. * ...WESENTLICH, a.
at adv. onwezenlijk, onzelfstandig.
UNZUFRIEDEN, a. et adv. ontevreden, misnoegd, onver"...WETTER, n.
slecht weder, o. * ...WICHTIG, a. et adv. niet wigtig,
genoegd. "-HEIT, f. ontevredenheid, misnoegdheid, v.
het vereischte gewigt missende ; fig. niet gewigtig, onmisnoegen, o. * ...ZIJG:iNGIG, * ...zUGIINGLICH, a. et ado.
belangrijk, van weinig belang, onbeduidend. -KEIT, f.
ontoeganhelijk, ongenaakbaar.
I. ontoegankeonwigtioheid ; fig. onwanrde, onbelangrijkheid, onbelijkheid, ongenaakbaarheid, v. * ...zITLIINGLICH, a. et
adv. ontoereikend, ongenoegzaam, onvoldoende, gebrekduidendheid; beuzeling, v.
kig. - REST. 1. ontoereikendheid, ongenoegzaarnheid, v.
UNWIDERLEGRA R, "...LEGLICH, a. et adv. onwederlegbaar. "-KEIT, f. onwederlegbaarhen 1,, v. * ...RUFEN, a.
* ...ZULUSSIG, a. onaanneembaar, ongeoorloofd, niet foe
niet lierroepen. * ...RUFLICH, a. et adv. onherroepelijk.
te staan. -KEIT, 1. onaanneembaarheld, ongeoorloofd-KEIT, f. onherroepelijkheid, v.
"...SETZLICH, a. et
held, v.
adv. onwederstaanbaar. -KEIT, f. onwederstaanbaar- UNztiNFTIG, a. niet tot een gild behoorende.
heid, v. * ... 81, RECHLICH, a. et adv. onwedersprekelijk,. UNZuREICHEND, a. et adv. ontoereikend, ongenoegzaant.
ontegenzeggelijk, onbetwistbaar. -KEIT, Conwederspreire* ...ZUS.4AIMENIILINGEND,, a. onzae ■ enhangend. "...ZUbjkheid, onbetwistbaarheid, v. * ... STEHLICli, a. et adv.
STaNDIG, a. onberoegd, ongeregtigd.
f. onbeonwederstaanbaar. -KEIT, f. onwederstaanbaarheid, v.
voegdheid, v. * ...zIJTRIIGLICH, a. et adv. schadelijk,
UNWIEDERBRINGLICH, a. et adv. * - KEIT, f. onherstelonvoordeelig. * ...ZCVERIASSIG, a. et adv. onzeker, onbaar ; -held, v. ; onherroepelijk ; -held, v.
gewis, twijfelachtig. - KEIT, f. onzekerheid, ongewisheid,
UNW1LLE, in. misnoegen, ongenoegen, o. ; tegenzin, weertwijfelachtigheid, v.
zin, afkeer; spijt, m. hartzeer, O. ; verordwaard;ging, UNzwECKm5SsIG, a. ondoelmatig, niet doeltreffend.
V. ; mit - , met tegenzin. * ...wIET,F5ITRIG, a. ondienstvaardig, ongedienstig ; niet toegerend. - KEIT, f. ongedienstigheid, ondienstraardigheid, onbeleefdheid, v.
* ...wiEEIG, a. et adv. mi,noegd, onvergenoegd, ontevreden ; verdrietig ; verontwaardigd. h,. WILLKURRLICII,

*...zwEIDEuTIG, a.

onduRelzinnig. *...zwEirEL-

HAFT, a. et ado. ontwijfelbaar, onteilbaar, z,ker. - IGKEIT, f. zeke•heid, gewishe;d, ontwijfelbaarheid, v.
UPPIO, (UEPTIG), a, et ado. wellustig, geil, dartel, wool-

derig, unyebonden, ijdel, fig. overvioedig ; in

overvloed.

VEI.

V.T.
* -KEIT, f. welluttigheid, dattelheid, weelderigheid,
ijdelheid, v. ; fig. overvloed, In.
UPPER, "-WALL, m. opperwal, m.
UR, m. buffet, rn.
URBAN, * ...ULTERVATER,
overyrootvader, m. * ... AHN EN, *.. HLTERN, pl. voorvaders, voorouders, voorzaten,
etamvaders, my.
n. heelal, O. * ...A LT, a. aloud, overoud, stokoud, zeer oud ; von -en Zeiten her,

seders overoude tijden. * ...ALTERMUTTER, f. overgroot,moeder, v. * ...ANFANG, m. oorsprong, in. begin, o.;
fig. bronader, v.; die vier Uranflinge, de vier hoofdstoffen. * ...ANFNNGLICH, a. oorspronkelijk.
URBAN, a. braaf, opregt, gemoedelijk.
f. genzoedelijkheid, braafheid, v.
n.
URBAR, a. beploegbaar, behouwbaar, ontginbaar. *-,
bebouwd
ontgonnen land ; kadaster, o. ; rente, opbrengst, schatting, v. ; - machen, bebouwen, ontginnen.
URBAU, M. overoud gebouw, O. * ...BEDEUTUN , f. oorspronkelijke beteekenis, v. * ... BEGINN, n. oorsprong, m.
* ...BEGRIFF, tn. grondbegrip, gronddenkbeeld, o. -.BEWOH NER, tn. pl. oorspronkelijke bewoners van een land,
rn. my. * ...GILD n. denkteeld, ideaal ; oorspronkelijk
vormbeeld, origineel stuk, origineel, o. * ... BILDLICH, a.
et adv. oorspronkelijk. * ... BRIEF, tn. oorkonde, v. *...BUCH,
n. oorspronkelijk boek, beek der boeken, o. bijhel,
M.
"...ENKEL, n1. achterkleinzoon ; naneef, In. * ...ENK BLINN, f. achterkleindochter, v. * ... FALL, M. (98) eerste
naamval, m. * ... FEHDE, f. eed om zich niet to wreken,
m. * ... FEIND, M. fig. duivel, m. * ... FORM, f. denkbeeld,
ideaal, o. *...GEBIRGE, n. oorspronkelijk gebergte, o.
* ...GEIST, tn. oorspronkelijke geese, tu.*...G ROSSMIITT ER,
f. * ... GROSSVATER, In. overgrootmoeder, v. -vader, m.
"...HEBER, m. * - INN, f. urtvinder, stichter, ontwerper,
daarsteller, aanvanger,
uiivindster, oorzaak, v.
URIAN, m. Herr -, de heer.... hoe heel hij toch!
URIN, n,. pis, v.; - lassen, pissen, wateren; voy. HARK.
* -HAFT, a. pisachtig. * - HALTER, m. (36), pisglas, O.
* -1181IRCH EN, 11. (36) blaaspeiler, M. * -TR EIBEND, a.
a[zettend, pisdrijvend.
R KIR CH E,f oorspronkeNke kerk,moederkerk,v .* ...KR AFT,
f. oorspronkelijke kracht,v. * ... KUN DE, f. oorkonde, v. he-

267

wijsschrift, o. handvest, akte, v. magtbrief, m. bewijsstuk, o. ; zu dessen, in getuigenis -, ter oorkonde
waarvan. *...KuNDEN, vn. geregtelijk ---, schriftelijk
plotiglijk getuigen. * ...E.UNDENSAIKKLUNG, f. verzameling van handvesten, v. charterboek, o. archieven, o. MY.
* ...KUNDLICH, adv. in oorkonde waarvan; geregtelljk,
o.
pleritiglijk. *...LAuE, m. oorlof, verlof, afscheid,
*...LAUT, in. (98) klinkletter, v. klinker, m.
URLE, f. mastboom; ahornboom; olmboom, in.
URLICHT, n. oorspronkelijk licht, o.; God, m. * ...MASS, n.
standaard (van maim en y'ewigten), rn. * ...MENSCH, m.
(de) eerste mensch, m. * ...NACHT, f. nacht van den
chaos, tn. *...00xs, m. wilde slier, m. "...PLOTZLICH,
a. et adv. plotselijk, geheel onverwacht, schielijk; plotseling. *...QUELL, m. * ...QUELLS, f. eerste bron, oo,.spronkelijke bron, v. ; fig. oorsprong, rn. bronader, v.
f. oorzaak, reden, beweegreden, aanleiding,
v. "...84CHLICH, a. oorzakelijk. m. grondstelling, v. axioma, o. * ... SCHRIFT, f. oorspronkelijk schrift,
origineel, o. "...SPRACHE, f. oorspronkelijke taal,grondtaal ; moedertaal, v. *...SPRUNG, In. oorsprong, rn. begin, o. afkomst, bran, v. * ... SPRaNGLICH, a. et adv.
oorspronkelijk, afkomstig, herkoinstig ; eerst. "...STAND,
m. oorspronkelijke staat, M. * ...STUNDE, f. (30) opstanding, v. a ...STOFF, tn. grondstof, v.; grondbestunddeel,
grondbeginsel, o.
URTE, f. rekenzng eens logementhouders, v.
URTHEIL, n. oordeel, vonnis, o. uitspraak, v.; gevoelen,
o. meening, gedachte, v. * - EN, va. et n. oordeelen, beoordeelen; vonnissen, oordeel vellen, uitspraak doen.
* -SKRAFT, f. * - SVERICIGEN, n. oordeel, vermogen om
to oordeelen, O.
URURGROSSBIUTTER, f. overoudgrootmoeder,v. * ... VATER,
rn. overoudgrootvader, M.
URVERSAMMLUNG, f. grondvergadering, v. * ... WELT, f.
oorspronkelijke wereld, v.
*...WESEN, n. oorspronkelijk
wezen, O. * ...WORT, n. grondwoord, oorspronkelijk woord,
m.
O. * ...ZEIT, f. eerste tijd, aloude tijd, voortijd,
Uso, m. (34) use (in den wisselhandel), O.
USSE, f. pad, padde, v.
UTOPIEN, n. utopie, denkbeeldige maatschappij, v.

V.
VACANT, a. vakant, onbezet, ledig, opengevallen.
VA CANZ, 1. vacantie, v. rusttijd, viertijd,
M. "-EN, f. pl.

viertijd, rusttijd (van regtbanken),
M.
VAGABUND, m. landlooper, m.
VA L ENTINSKR ANKHEIT, f. vallende ziekte, v.
VALET, n. vaurwel, afscheid,o.; -sagen, (VALEDICIREN),
vaarwel zeggen. * -SCHM AUS, m. afscheidsmaal, o.
VALUTA, f. (34) waarde, v.
VAMPYR. m. vampier, hloedzuiger, m.
VARIETAT, f. versclteidenheid, varieleit, soort, v.
VARINAS, * -TABAK , m. varinas-tabak, in.
VASALL, rn. "-INN, f. vassaal, leenman, m. leenvrouw,v.
VASE, f. vaat, v. vat, o. put, v.
V ATER
vader m. ViiTE R CHEN , n. vadertje, o. ;vaderlief.
*-KoRN, n. brand in het koren, in. *-LAND, U. vaderland, geboorteland, O. * -Lr1NDISCH, " a. et adv. varierlandsch ; als een vaderlander. * -L ANDSFREUND, m.
vaderlander, vrienel van zijn vaderland, m. * -L AIMSLIEBE, f. —RIPER, m.

vaderlandsliefde, v.

VETERLICH, a. et adv. vaderlijk, als een vader.
VATERLIEBE, f. vaderliefde, v. "...Los, a. at adv. vaderloos,
zonder vader. * ...MORD, * ...MoR DER, M. * ...NoRD
f. vadermoord, -moorder, m. -moordster, v.
* ...NAME,

m. vudernaam, naam van vader, m.
V ATERSBRUDER, na. oom van vaderszijde, rn. * -SSOHN,
rn. k -STOCHTER, f. volle neef, rn. voile nicht, v.
V.ATERSCH AFT, f. * ...STAND, in. * ...RECHT, n. vader-

schap, o. -stand, m. -regt, O. * ...SSCHW ESTER, f. tante
van waders zijde, v. "...STADT, f. vaderstacl, geboortestad, v. * ...STELLE, f. plants van vader, v. * ...THEIL,
n. vaderlijk deel, - erfgoed, o. "... UNSER, n. het Onze Vader.
VATIKAN, M. fig. de pauselijke stoel, tn.
VEGETABILIEN, n. pl. planten, v. mv. plantgewassen,
kruiden, o. mv. * ...BILISCH, a. tot het plantenrijk be-

hoorende, plantaardig.

muurbloem, v.
VEILCHEN, n. (53) ► iooltje, o. ; gelbes
"-BLAU, a. et n. violetkleurig ; violetkleur, v. *-HoLz,
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n. vioolhout, o. *-6A.Tr, *-SYRUP, M. vioolstroop, v.
*-STOCK, m. vioolplant, v. * -WURZ, f. vioolwortel,. m.
*-zucKER, m. konserf van violen, O.
VEITSBOHNE, f. snljboon, V. * ...TA NZ, M. St. ViIli/Ida/SS, M.
VBLIN, * -PAPIER, n. velijn, velijnpapier, O.
VELTENSTANZ, m. vallende ziekte, v.
VENERISCH, a. venerisch; -e Krankheit, venuaiekte, v.
VENTGiiTER, n. pl. stapelgoederen, o. my.
VENTIL, n. klep, v. * -ATOR, m. luchtgever, m.
VENUSBERG, M. (74) venusberg, m. *...FINGER, M. (53)
hondstong, v. "...SEUCHE, f. venusziekte, v.
VERA ASEN, va. verwoesten. * ...ABFOLGEN, va. zenden,
leveren, overzenden; - lassen, laten volgen, overgeven,
overlaten. * ...ABR EDEN, va. afspreken, overeenkomen,
bepalen. * ...ABREDUNG, f. afspraak, overeenkomst, v.
* ...ABREICH EN, va. leveren, bezorgen. "...ABS5UMEN,
va. verzuinzen, veronachtzamen. * ...ABStiUMUNG, f. verO. "...ABonachtzaming, verwaarloozzng, v. verzuim,
SCHEUEN, va. verfoeijen, afkeer
weerzin -, tegenzin
hebben in, gruwen van. * ...ABSCHEUUNG, f. verfoeijing,
v. afkeer, weerzin, tegenzin, M. -SWURDIG, a. et adv.
verfoeijenswaardig, afschuwelijk. * ...ABSCHIEDEN, va.
paspoort
wegzenden, ontslaan, afdanken, afscheid
geven. * ...ABSCHIEDUNG, f. afscheid, ontslag ; paspoort, O.
VERACCISEN, va. den accijns bepalen van. * ...ACCORDIREN, va. overeenkomen, een verdrag sluiten voor.
TEN, va. verachten, versmaden, mzsprijzen, taken, verwerpen; trotseren, braveren (gevaren enz.). * ...aCHTEN,
f.
va. in den ban doen. * ...iiCHTER, m.
verachter, versmader, in. ; verachtster,v.
-KEIT,
a. et adv. verachtelijk, versmadelijk, verwerpelij k.
"...ACHTUNG, f.
f. verachtelijkheid, verwerpelijkheid, v.
verachting, versmading, v. *...5ENLIcHRN, va. vereenzelvigen. * ...A LBERN, va. (zijnen tijd) met beuzelingen
doorbrengen. vn. sullen, mijmeren. "...A LLGEMEINEN,
va. algemeen maken. * ...ALTEN, vn. verouderen, oud
worden. * ...A LTET, a. verouderd, oud geworden, over* ...iiNDERLICH, a. veranderlijk,
jarig ; ouderwetsch.
wispelturig, ongestadig, onbestendig, wisselvallig, wuft.
-KEIT, f. veranderlijkheid, onbestendigheid, ongestadigheid, wisselrulliylcrid, wispelturigheid, withheid, v.
vrf. veranderen, verkceren,
* ...1114DERN, N' a. SICH
verwisselen. * ...5NDERUNG, f. verandering. verkeering,
verwisseling, v. * ...ANGENEHMEN, va. veraangenamen.
* ...ANKERN, va. (13)met ankersbevestigen. "...ANLASSva. veroorzaken, verwekken, gelegenheid aanleiding geven. * ...ANLASSUNG, f. aanleiding, gelegenheid, oorzaak, v. toedoen, O. * ...ANSTALTEN, va. gereedheid toestel maken, schikken, belasten, bevel geven, verordenen. *...ANsTALTuNG, f. toestel, in. gereedheid, v. toebereidselen, o. my. "... ANTWORTEN, va. verantwoorden, instaan voor ; verdedigen, regtvuardigen.
vrf..zieh verantwoorden; zich verdedigen, SICH
regtvaardigen. * ...ANTWORTLICH, a. verantwoordelijk,
aansprakelijk; te verantwoorden, te verdedigen, te regtvaardigen. -KEIT, f. verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, v. * ...ANTWORTUNG, f. verantwoording; verdefliging, regtvaardiging, v. -SSCHRIFT, f. verdediging,
v.
v. verdedigingsschrift, .o. memorie van defensie,
* ...ARBEIT*...ARBEITEN, va. verwekken; verbrulken.
"...ARGEN, va.
UNG, f. verwerking ; verbruiking, v.
kwalijk nemen, euvel opnernen, iemand lets ten kwade
duiden. * ...ARMEN, vs. verarmen, arm worden. "...ARTEN, va. ontaarden. '...ARZENEIEN, va. clan genresmiddelen besteden, verdokteren.
"...ASSECURIREN, va.
verzekeren, assurcren. * ...AUCTIONIREN, va. vei le n , bij

VEIL
* —AUSSERLICH, a. vervreemdbaar,
va. vervreemden, verkoopen.
*...tiusszRuNG, f. vervreemding, v. verkoop, m.
VBRBACKEN, va. verbalcken. * ...BALLASTEN• va. (126)
van ballast voorzien. %ALAND, m. (36) verband, o.;
toestel, m. * ...BANNEN, va. bannen, verbannen, in den
ban doen, met den ban slaan. * ...EANNTE, in. et f.
banneling, balling, m. en v. * ...BANNIING, f. verbanning, v. ban, m. * ...BASEN, vn. sie ist mit mir verbaset, zij is met mij vermaagschapt. *...BAUEN, va.
verbouwen, vertimmeren; toettmmeren, betimmeren; het
licht benemen, slecht bouwen. * ...BALIERN, vn. boersche
manieren aannemen. "...BEINERN, vn. verbeenen, been
worden, tot been overgaan. "...BEISSEN, va. bijten; fig.
verbijten, inhouden, opkroppen, wemtrhouden, verdragen,
vrf. stiff vast houden met
verbergen, beteugelen. SICK
de tanden (van honden). * ...BENGELN, vn. boersche manieren aannemen. * ...BERGEN, va. verbergen, bergen,
wegstoppen ; fig. veinzen. "...BERGUNG, f. verberging,
opbod verkoopen.
verkoopbaar.

herging, verschuiling; fig. ontveinzing, v. * ...BESSERER,
rn.
m. verbeteraar, hersteller, hervormer ; corrector,
* ...BESSERLICH, a. et adv. verbeterlijk, herstelbaar, te
herstellen. * ...BESSERN, va. verbeteren, heteren, herstellen, hervormen, zuiveren. * ...BESSERUNG, f. verbetering, betering, herstelling, hervorming, v. herstel,
O.
-SBL ATT, n. -8130GEN, M. (10) proefblad, O. * ...BETEN,
va. verbidden. * ...BEUG EN (SICH), vrf. zich (voor iemand)
buigen, eene bulging maken. * ...BIEGEN, va. buigen,
verbuigen, verwringen. "...BIETEN, Ta. verbieden, ontzeggen; (83) afzetten, ongangbaar maken. "...BILDEN,
* ...BILDva. misvormen; bederven, slecht opvoeden.
LICHEN, va. als persoon voorstellen; verbloemd uitleggen.
VERBINDEN, va. verbinden, binden, vereenigen, zamensnoeren, bijeenvoegen, zarnensmelten; dwingen, noodzaken; (een bock) verbinden; (36) verbinden, een verband leggen ; (92) (kleuren) mengen ; (13) voegen
(steenen); (126) voy. UMRINDEN. SIGH vrf. zich
verbinden, een verbond sluiten, zich vereenigen, iemand
aan zich verpligten ; voor iemand instaan; trouwen,
huwen, in den echt treden. * ...BINDLICH, a. et adv.
verbindend, verpligtend ; einen - machen, iemand verpligten ; sich - machen, zich jegcns iemand verpligten.
-KEIT, f. verbindendheid, verpligting, v. verband,
O.
"...BINDUNG, f. verbinding, binding, zamenvoeging,vereeniging; betrekking, overeenstemming, v.; huwelijk ;
(36) verband, O. -OSTRICH, m. (98) koppelteeken, o.
-swoRT, n. (98) koppelwoord, O.
VBRBITTEN, va. etwas
sich etwas
zich verontschuldigen, lets niet gaarne docn; van de hand wijzen (een
verzoek enz.) ; das verbitte ich mir, ik bid u flit niet te
doen. * ...BITTERN, va. bitter maken; fig. verbitteren,
kwellen. ..BL ASSEN, vn. verbleeken, besterven.
TERN, va. verbladen; ontbladeren (den wijnstok) ; van
bladeren voorzien. "...BLEFFEN, * ...BLUFFEN, va. et n.
verbladen, doen verschrikken, overbluffen; wegloopen
(van schrik). '...BLEFFT, * ...BLUFFT, a. fig. verblith,
overblu ft, ontsteld. "...BLEIBEN, vs. verblijven, blijven;
volharden. "...BLEICHEN, vn. verbleeken, Heck worden;
vervliegen, vergaan ; des 'Codes
sterven, overlijden.
"...BLEIEN, va. verleoden, looden; mct lood vermengen.
* ...BLENDEN, va. blinden, verblinden, begoochclen, bedriegen ; bepleisteren (eenen ?nadir). '...BLENDUNG, f.
verblinding, rerblindhqid, blindheid ; begoocheling, v.
bedrog, O. '...BLICHEN, a. orerleden, dood, afgestorven.
- E, M. overledene, afgestorvene, m.
* ...BLUH EN, vit. de
bloemen laten rotten; fig. verleppen, verflenscn, ver-
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welken. *...BLONT, a. et adv: verbloemd, bijspreukig,
leenspreukig, oneigenlijk, figseurlijk. * ...BLITTRN (RICH),
vrf. dood bloeden, alai* bloed verliezen ; fig. skin geld
en goed verspillen (in eene onderneming). * ...BLUTONG,
f. bloedverltes, O. *...BODURN, 4(i26) bodemerij netrten (op een schip). "...B0REBRrta. boren. * ...BOLLNTARKEN, va. (113) van bolwerken voorzien. * ...BORGEN,
va. borgen, skrediteren, krediet geven.
p. et_ a. verborgen, verscholen, verholen, bedekt. diepzinnig, duister.
-HEIT, f. verborgenheid, afgezonderdheid; fig. duisterheid, V. * ...BORGUNG, f. krediet, o. "—BURN, vn. sieh
vrf. boos worden. "...BOBBER, va. erger maken ; hederven, verslimmeren.
VERBOT, n. verbod, o. ontzegging, v. ; verbod (van goederen), o.
VERBOTHSCH AFTEN, vn. verkondigen, boodschappen.
* ...BRaMEN, va. boorden, beleggen met boordsels, met
bont voeren. * ...BRANNT, a. verbrand, verschroeid, bruin
(van de son). * ...BRATBN, vn. aanbrcinden,verbranden.
VERBRAUCH, m. verbruik, o. slijting, vertering, (konsum tie), v. "-EN, va. verbruiken, slijten, bezigen. *-ER,
m. verbruiker, m.
VERBRAITSEN, vn. verkoelen, verslaan, uitbruisen ; fig.
bedaren. * ...BRECHEN, va. verbreken, stuk breken ;
overtreden, misdoen.
n. overtreding , misdaad, v. wanbedrij f, o. * ...BRECHBR, M. -INN, f. overtreder, sondaar, misdadiger, m.; overtreedster, zondares, v.
* ...BRECHBRISCH, a. et adv. sandig,misdadig. * ...BREITEN , va. verbretden, uitbreiden, bekend waken, verspreiden. BICH
vrf. zich verspreiden, bekend warden.
...BRBITUNG, f. verspreiding, bekendmaking, v.
* ...BRENNEN, va. verbranden, verschroeijen,versengen;
zengen ; bruin maken (van de son). "—BRENNEN, vn.
verbranden, branden, door het vuur verteerd warden.
RICH
vrf. zich branden. *...BRENNLICH, * ...BREN NBAR, a. brandbaar. * ...BRENNUNG, f. verbranding,
branding, aateranding, v.; brand, M. "...BRIEFBN, va.
schriltelijk bevestigen. RICH vrf. zich echriftelijk
verbinden. "...BRINGBN, va. verkwisten, doorbrengen.
".,.BRUDERN, va. verbroederen. RICH vrf. zich verbroederen, broederschap aangaan. * ...BROHEN, va. verbroeijen. SICK
vrf. zich zengen, zich verbranden. "...BUTEN, va. (zijn geld) in ligtmisserij verkwisten. * ...BUHLT, a. at adv. koket ; geil, onkuisch,
wellustig. -HEIT, f. koketterij, behaagzucht, v.
VERBUNDBN, p. et a. verbonden; verpligt ; einem -sein,
verpligting aan iemand hebben.
va. vervrf. sick verbinden, tot bondgenoot maken.
binden, bondgenooten warden, een verbond slurten.
*...BUNDETz, m. bondgenoot, geallieerde, m. *. .BtiNDNIBS, n.
f. verbond, bondgenootschap, o.
bond, m. * ...BURDEN, va. Ries
yrf. bevestigen, instaan voor, borg blifren voor, sick verantwoordelijk
stellen voor. "...BORGUNG, f. bevestiging, verzekering,
borrtelling , v. * ... BUTTEN, vn. onderbldven,niet groeijen.
VBRDACHEN, va. met een dale bedekken. * ...DACHT, m.
argwaan, m. achterdocht, verdenking, v. ; - haben, sehOpfen, verdenken, verdenking opvatten; in - stehen,
verdacht worden, onder verdenking liggen; in - kommen,
in verdenking komen. * ...DHCHTIG,O. verdacht. -EN, va.
verdacht maken.
va. downen, verdoemen,
veroordeelen.
va. bedijken, bedammen.
"...DslemLicu, a. et adv. verdoemelijk, doemwaardig.
-KEIT, f. verdoemelijkheid,doemwaardigheid,v.*...DAmmNUS, f. verdoemenis, verdoeming, v. * ...DAMILT ! int.
verdoentd! * ...DABINTB, Va.
f. verdoemde, veroor-

deelde, m. en v. "...DAMMING, f. verdoeming, veroordeeling, v. *...mimxurre, f. bedijking, indijking, bedamming, v. * ...DAMPFBN, vn. verdampen, uitdampen,
uitwasemen. * ...DIMPFBN, va. doen uitwasemen ; smoren. * ...DANKBN, va. danken, dank. fasten, - zeggen.
a. ge* ...DAUBN, va. verduwen, verteren. * ...DAULIC
makkelijk to verteren. * ...DAUIING, f. vertering, spijsvertering, V. -SKRA FT, f. verteerkracht, v. -INAPT, M.
(74) chijl, maagsap, 0.
bovendek;
VERDECK, n. (126) dek, o. ; durchgehendes
achtervinkenet, o.;
halldek; hinteres
halbes
gebroken dek. * -EN,
verdek, o.; halbes
oberstes
f. beva. bedekken ; fig. verbergen, verzwdgen.
dekking ; (101) verduis tering, V.
VERDENKEN, va. kwalijk nemen, misduiden, verdenken,
ten kwaie duiden.
VBRDBRB, m. verderf, o. ondergang, in. kwaad, ongeluk,
vn. bederven, rotten; 'fig. beo. verdorvenhetd,v.
va. bederven, verderven, vergaan, verloren gaan.
derven, vernielen, verwoesten, verleiden, in het verderf
storten ; an ihtn ist ein Soldat verdorben, hij sou sett
goed soldaat geworden zijn. bederver, vernieler, verwoestcr, m. "-laws, a. et adv. bedervend,
* -NISS, f. et n. * -TH BIT ,
vtrnielend, verderfelijk
t VBRDORBBNHEIT), f. bedorvenheid, verdorvenheid, v.
* - IING,
*-T, a. bedorven, verdorven, slecht, ondeugend.
f. bederving, verdorvenheid, v.
VERDEUTEN, va. misduiden. * ...DBUTLICHEN, va. verduidelijken, ophelderen. * ...DEITTSCHEN, va. in het
duitsch vertalen. * ...DICHTBN, va. verdikken. "...BroxEN, va. verdikken, dik maken ; (22) verdikken. SICH
f. verdik- vrf. verdikken, dik worden.
king, stremming (van het bloed), v. "...DIELBN, va.
met plankin beleggen. * ...DIENBN, va. verdienen, winnen ;
fig. verdienen, waardig zijn.
VERDI ROT, En. verdiensten, v. mv. winst, v. voordeel,
o. ; fig: verdienste, v. *-Lics, a. et adv. verdienstelijk.
"-LIC if KEIT, f. verdienstelijkheid, v. "-Los, adv. zonder
voordeel; under verdienste. * -VOLL, *...DIENT, a. verdienstplijk.
VERDING, n. et m. verhuurkontrakt, o.; huur, verhuring,
v. "-EN, va. besteden, bestellen; verhuren ; ein Kind
vrf.
- een kind (op kostschool ens.) besteden. RICH
zich verhuren, zich verbinden ; indenkost gaan.
f. besteding, verhuring, verpachting; overeenkomst, v.
VERDOLMETSCHBN, va. vertolken, vertalen, overbrengen,
overzetten. *...DOPPELN, va. verdubbelen. *...D0Rf. verdorvenheid,
BEN, a. verdorven, bedorven.
snoodheid, v. * ...DORRIIN, vn. verdorren, verdroogen.
va. ver"...DOREEN, va. doen verdorren.
dringen, verdrukken, uitstooten. * ...DRZHEN, va. verdraaden, verwrikken ; fig. verdraaijen, een anderen
air (aan iets) geven. * ...DREHUNG, f. verdraaijing, verwrikking ; fig. verdraaijing, vervalsching, v. * ...DREI.
FACHBN, va. verdriedubbelen. * ...DRIESSEN, vimp. verdrieten, spijten, kwellen ; sich keine MUhe - lassen,
geene moeite sparen. * ...DRIESEILICH, a. et adv. verdrietig, spijtig, onaangenaam, lastig„vervelend, moeijelijk ; gentelijk, knorrig. -KEIT, f. verdriet, o. verdrietelijkheid, onaangenaamheid, moeijelijkheid, verveling;
oneenigheid ; gemelijkheid, norschheid, v. "...DROSSEN,
a. et adv. lusteloos, traag, dui ; met tegenzin, tegen wil
en dank. -HEIT, f. tegenzin,.m. luiheid, traagheid, lusverdrukken, gebruiken
teloosheid, v. * ...DRUCKEN,
tbij den druJe); verkeerd drunen, misdrukken.
; twist, M.
Via DRUBS, m, verdriet, kedwezen, o. spijt,
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VBRDI7FTEN, vn. uitwasemen, vervliegen. *...DUMPFEN,
vn. vochtig worden. * ... DUNKELN, va. verdonkeren, verduisteren, bezwalken; fig. overtrefren, verdonkeren.
vrf. duister donker worden, verduisteren.
KOH
va. verdunnen, dun maken. * ...DUNSTEN,
vn. verdampen, vervliegen. * ...DUNSTEN, va. doen vervliegen. * ...DUR STEN, vn. van dorsi versmachten, - omkomen, - sterven. ‘...DOSTERER, ru. fig. domper, m.
* ...DUSTERN, va. verduisteren.
V ERBOKEN, va. (44) afleggen (de horens).
"...EHLICHEN, va. huwen,
va. veredelen, verbeteren.
troutten. * ...EHLICHUNG, f. huwelijk, o. echtverbindtenit, v. * ....EHREN, va. vereeren, eeren, hoogschatten,
eerbiedigen, eer bewijzen, eerbied betoonen ; vereeren,
f.
schenken, ten geschenke geven. "...EHRER,
aanbidder, dienaar ; beminnaar, m. ; aanbidster, diena.
res, v. * ...EHRLICH, a. eerwaardig, achtenswaardig.
* ...EHRUNG, f. vereering, v. eerbied, m.; aanbidding ;
vereering, gift, v. geschenk, o. -SWURDIG, a. eerwaardig, eerbiedwaardig, achtenswaardig, aanbiddelijk.
va. betedigen, eenen eed afnemen. * ...EIDET,
a. beeedigd.
f. bei!cdiging, v.
V ER EIN, In. vereeniging, v. verbond, o. * -BAR, * .•.E A R...
LICH, a. vereenigbaar, bestaanbaar. * ...13 A REN va. ver* -EN ,
eenigen, overeenbrengen, doen overeenstemmen.
va. vereenigen, bijeenbren7en, verAamelen, bijeenvoegen, mengen, zamenvatten, inlijven ; overeenbrengen, doen overeenstemmen. * ...FA CHEN , va. vereenvoudigen.
(SICH), vrf. zich verzoenen; omtrent
jets overeenkomen; een bondgenootschap sluiten.*•IGUNG
* ...SIIUN KT ,
f. vereeniging, verzameling, v. verbond, o.
* •.IGT, a. vereenigd, verm. vereenigingopunt, O.
va. in het klein verkoopen; verzameld.
ELN
enipperen, uitsnijden, verdeelen, scheiden; afzonderen;
*-zEr..uNG, f.
(98; (letteegrepen) vaneen scheiden.
verkoop in het klein, m. ; versnippering ; afzondering, v.
VER EISEN, va. et n. met ijzer bekleeden; bevriezen, tot
worden; * ... EITELN va. verijdelen, ontduiken, te
niet doen."...EITEraq (stcH), vrf. (36) etteren. * , EKELN,
EL EN D EN, va.
va. doen walgen, afkeer veroorzaken.
et n. ellendig doen worden; ite.ellende vervallen; verk
...ENGERN,
va.
verengen,
eager -,
bannen. * ...ENGEN
13 EN, va. door erfenis vermaken.
naauwer nzaken.
* ...EREUNG, f. Vermalang door erfenis, overerving, v.
* ...ERZEN, va. et n. mineralizeren, tot erts maken ; tot
erts worden. * ".EWIG EN, va. vereeuwzgen, onsterfelijk
maken; sein verewigter Balder, wijlen zijn broeder.
f. vereeqwiging, v.
V ERFA CHEN , va. in klaeen -, in afdeelingen indeelen.
*.. FAHREN, va. vervoeren ; den Zoll
shaken, amokkelen. vu. handelen. te week gaan, omgaan. SICH
vrf. den weg missen. een verkeerden weg inslaan, verdwalen; fig. verkeerd redeneren.
n.
A HRU NGS.•
RT, f. handelwifze, ?wilier van handelen, v, gedrag,
o.; handeling„ v.
vernal, o. ondergang, m. ; verzwakkzng (der
\T ER FA LL
hederf
gezondheid), v.; achteruitgang (der zaken),
(der zeden), o.: (34) verraltijd, m. ; (83) verlies, a.
vervallen,
vn. rerrallen. in ver ► al geraken ;
?nager
zwak worden ; (34, 83) vervallen ; bankroet
gaan ; acht,ruitgaan (van de zeden) ; auf etwas
zich
aan jets overgeren, zich op jets toeleggen, hegeerte tot
jets krijgen; in Strafe - , zich eene straf op den halo
vrf. zich door ration bezeeren.
halen. SICH
V ERFaLLIG, a. clan verbeurclverklaring onderworpen.

VERTILSCHEN , Va.

vervalschen, bederven. *...FiLSCHER,

ni. vervalscher, bederver, bedrieger, falsaris,
M•
* ...7aLSCH * ...FALSCHT, p. at a. vervalsckt, bedorven.
UNG, f. vervalsching, v.
VERFAN GEN , va. bigit nemen van; (126) stoppen.
vrf. zich baiter' adem loopen ; fig. durveno het
dut pand is bevangen;
wagen; das Pferd hat sieh
vn. (22)
zich zelven tegenspreken.
sieh ha Reden
werking doen. * ”.MIGLICH , a. et adv. bedriegelijk,
f. list, v. bedrog, o. nadeeligeuitwerking,
listig.
v. * ...FdRB EN (sicH), vrf. verschieten, van kleur veranderen. * ... FASSEN, va. opstellen, schrijven, vervaarSS ER, m. -INN, f. schrijver, opdigen, stellen.
steller, vervaardiger, maker, m. schrijfster, V.
TING, f. opstel, ontwerp, o. schets ; staatsregeling ; geresteldheid, v. toestand, staat, m.; het vervaardigen;
daktie, V. -smUssio, a. et adv. volgens de staatsregeling,
ongrondwettig.
grondwettig. -SWIDRIG, a. et adv.
* ...FAUL EN, vn. verrotten, vervuilen ; invreten, rot worden (der tanden). ", ...FAULT, a. verrot, vervuild, ingevreten. * “.FECHTEN, va. verdedigen, staande houden;
(83) pleiten. * ”. FEOHTER, m. verdediger, voorvechter,
LEN, va. missen. * ...FEINDEN (SIC /I)
kampioen,m.
vrf. vijandig maken. '...FEIN ERN va. verfijnen; fig.
BRUNO, f. verfijbeschaven ; (90) verdunnen.
ning, beschaving, loutering ; (90) verdunning,v.
TIGEN, va. vervaardigen, maken, zamenstellen, opstellen, gereed maken, ontwerpen. * ...PERTIGER, m. verrn.
vaardiger, zamensteller, maker, schrijver ; ontwerper,
* ...FERTIGITNG f. vervaardiging, zamenstelling, v.
.FEIJERN va. verbranden; at zijn kruid en lood verschieten. "...FINSTERN, va. verdonkeren, verduisteren,
doen tanen ; (101) verduisteren. "...FINSTERUNG, f. ver(101) verduistering, v.
donkering, verduistering ;
...FL ACHIM, * ...FLHCHEN, va. et n. pint -, vials
ellen maken ; - worden. "...FLECHTEN, va. doorvlechten ; zamenvlechten, verbinden, vereenigen; fig. in eene
zaak wikkelen. "...FLEISCHEN (SICH), vrf. (36) vleeseh
vrf. wegvlieg en, verworden. "...FLIEGEN, vn. SICH
vliegen, verdwijnen, vergaan ; in damp vervliegen.
* ...FLIESS EN, vn. verloopen•; fig. verloopen,voorb;jgaan.
"...FLOSSEN, va. met Hatton vervoeren ; fig. naauw ► erbinden. "...FLUCHEN, va. vervloeken, verwenschen.
SIGH
vrf. zich zelven verzvenschen. "...FLUCHT, a.
H T IG EN, va. (90) vlagtig
vervloekt, verwenscht.
maken. "...FLOCHTIGUNG -, f. (90) vlugtigmaking, v.
"...FLUCHUNG, f. vervloeking,verwensching, v. "...FLUSS,
m. verloop (van tijd), m.
VERFOLG, m. vervolq, o. voortzetting, v. " - EN, va. vervolgen, achtervolgen, voortzetten ; fig. verroigen. " - ER,
m. vervolger, m. " - ERINN, f. vervolgster, v. " - LICH,
a. vervolghaar. " - UNG, f.voortzettini ; fig. vervolging,v.
VERFRACHTEN, va. (waren) afzenden; de vracht betalen ; ein Schiff - , een schip huren, - verhuren.
"...FR ACHTER. in. reeder, m. "...FRESSEN, va. vervreten,
verbrassen, versmullen. "...FZiGEN, va. belasten, bevelen.
va. onderkruipen, belasteren.
"...FUCHSSCHwliNzEN,
sicH -, ref. zich rervoegen, - begeven. "...FOGUNG, f. beschikking, v. last, m. bevel, o. ; vervoeging, begeving,
v. "...FillIRDAR, a. vervoerbaar; ligt te verleiden.
"...FOHREN, va. vervoeren, rerkeerd leiden; fig. verleiden, n7isleiden ; pracztjeo maken; Leven nzaken.
verleider, misleider, m.;
"...FOHRER, m.
_INN, f.
verleidster, v. "...FLIHRERISCH, a. verleidend, verleidelijk ; aanlokkeldk. "...FLIHRuNG, f. vervoer, m. ; fig.
verleiding, misleiding, v. * ...FLITTERN, va. tot voider
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fling, - artikelen van overeenkomst, o. mv. * -8STAFFEL,
-, tot voedsel gebruiken; overvoederen. *...POTTERTING,
f. gebruik tot voedering, O.
"-SSTUFE, f. (98) trap van vergelijking, m.
* -SWEISE,
VERGAFFEN (SICH), vrf. zich vergapen; (met jets)
adv. bij vergelijking, vergelijkenderwgze, in vergelijking.
ingenomen zijn, verliefd worden. * ...GAHREN, Vx1. uitVERGLIMMEN, vn. verdooven. * ...OLOHEN, vn. ophouden
gesten. * ...GALLEN, * ...GULLEN, va. vergallen, de galto gloeijen ; uitgaan. A ...GNUGEN, va. vergenoegen, volbluas (van eenen visch) breken r fig. verbitteren, verdoen, tevreden stellen; vermaken, vrolijk maken, vergallen. "...GANGEN, a. verleden, voorbij ; die -e Zeit,
vrolijken. SICH
vrf. zich vermaken, behagen scheppen.
(98) verledene tijd, m. ; das -e, die Vergangenheit, het
n. * ...GNOGUNG, f. vergenoegen, genoeten, vermaak,
verledene, verledene tijd. * ...G1INGLICH, a. et adv. vero. verlustiging, v. ; machen Sie mir dos Vergnfigen, doe
gankelijk, tijdelijk.
-KEIT, f. vergankelijkheid,
mij het genoegen ; zuni Vergnfigen, tot vermaak, uit
ijdelheid, tijdeljkheid, v. * ...GANTEN, va. bij opbod
vermaak. *...13NUGEND, a. genoegelijk, vermakebjk.
veilen. "...GANTUNG, f. openhare veiLng, anctie, v.
* ...GNiiGLICH, * ...GNUGSAM, a. et adv. voldoende, ge* ...GATTERN, va. afsluiten (met hekwerk, tralien of
noegelijk ; met genoegen. * ...GNOGT, a. et adv. vergeeene hegge); (68) appel slaan. * ...GEHEN, va. vergeven,
noegd, tevreden, voldaan; opgeruimd, vrolijk; aangenaanz. * ...GOLDEN, va. vergulden. A ...GOLDER, m. vergeven, wegschenken, weggeven; (een ambt) begeven ; begulden, m. * ...GOLDUNG; f. verguldsel ; het vergulden, O.
lasting) betalen ; (46) (de kaarlen) vergeven ; vergeven,vergiftigen ; sein Recht
'...GUNNEN, va. vergunnen, toestaan, toelaten, veroddra/stand doen van zijn refit;
sich etwas von seinem Bechte
zijn regt benadeelen;
loran, inwilligen. "...GUTTERN, va.vergoden; aanbidden,
sich etwas on seiner Wurde
inbreuk opzijne waargoddelijke eer bewijzen. *...G6TTERUNG,
f. vergoding,
digheid 'waken. "...GEBENS, adv. vergeefs, vruchteloos.
aanbidding, v. "...GRABEN, va. begraven; onder de
* ...GEBLICH, a. et adv. vergeeflijk; vergeefsch, vruchaarde delven. SICH
vrf. zich begraven ; zich verteloos ; vergeefs. -KEfT, f. vruchteloosheid, v. *.. GEschansen ; sein Pfund
zijne talenten begraven. * ...GREIBUNG, f. vergeving, vergiffenis, kwijtschelding, begeFEN (SICH), vrf. fig. (de hand) verstuiken;
sich in
ving (van een ambt), v.; afstand (van zijn regt), m.
etwas
zich vergrijpen, - vergissen, nustasten ; sich an
* ...GEHEN, vn. vergaan, vsrloopen ; verdwijnen, vooretwas
zich aan eene zaak vergrijpen, eene zaak aanbijgaan ; ophouden; verteren; verkwijnen, sterven.
tasten ; aanranden. Keit
vrf. (34) goeden aftrek
va . doen voorbd gaan, doen verdwijnen.
vrf.
SICH
hebben, * ...GREIFUNG, f. verstuiking, v. ; vergrijp, o.
eenen misslag begaan, in zijnen pligt te kort schieten;
beleediging, schending ; schennis, ontheiliging, aanranzich vergrijpen ; sich gegen (an) einen
iemand beding , v. * ...OR ELLEN, va. toornig doenworden. * ...GROSSleedigen. * ... GEHIING, f. ondeugd, misdaad, v. vergrijp,
ERN, va. vergrooten, grooter maken, uitbreiden, vero.; mistasting, misvatting, verzinning, v. * ...GEISTIGEN,
meerderen; fig. vergrooten, overdrijven; verzwaren.
va. (90) oplossen tot geest. "...GELTEN, va. vergelden,
SICH
vrf. grooter worden, aangroeijen, zich uitbreibeloonen. * ...GELTER, tn. vergelder, m. * ...GELTUNG,
den. * ...GROSSERUNG, f. vergrooting, uitbreiding ; overf. vergelding, belooning, v. -SRECHT, n. regt van
drijving ; verzwaring, v. -SGLAS, n. vergrootglas, mischadeverhating, o. wet van wedervergelding, v.
-STAG,
kroskoop, O. "...GUNSTIGEN, va. vergunnen, toelaten,
m. jongste dag, M. * ...GESELLSCHAFTEN (SICH), vrf.
gedoogen. *..GEINSTIOrNO, f. vergunning, toelating, inzich vereenigen. * ...GESSBAR, a. ligt te vergeten. *... GESSwilliging, v. verlof, o. *...6111TgN, va. vergoeden, goed
uN, Va. vergeven, verzuimen; nalaten.
*...GESSEN,
maken; schadeloos stellen. "...GUTUNG, f. vergoeding;
* ...GESSLICH, a. vergeetachtig, ligt te vergeten.R...G.Esss;hadeloosstelling, v.
ENIIRIT, "...GESSLICHKEIT, f. vergeetachtigheid, verVERHACK, m. verhak, o. houthak, m.
* ...HADERN, Va.
getelheid, v. * ...GEUDEN, va. verspillen, verkwisten,
in regtsgedingen verteren.
doorbrengen. "...amSurra, f. verkwisting, verspilling,
VERHAFT, m. gevangenneming, v. ; arrest, o. gevangenv. A ...GEWALTIGEN, va. weerstand bieden, geweld beschap, gevangenis, v. * -EN, va. (in Verhaft nehmen), vast
zigen. * ...GEWISSERN, va. vergewissen, verzekeren, bezetten, gevangen zetten ; verpavden. * -ET, a. einem
vestigen, bekrachtigen. * ...GIESSEN, va. vergieten, storaan iemand verpligt zijn. * -BEFEHL, m. bevel--sein,
ten, doen stroomen. * ...GIFTEN, va. vergiftigen, vergeschrift tot gevangenneming, o. * -IING, f. vastzetting,
yen ; fig. besmetten, verpesten ; (het leven) verbitteren.
gerangenzetting ; verpanding, v.
* ...GIFTER, m. vergiftiger, gifmenger,
ro. -INN, f.
VERHtKELN, va. aan haakjes vastmaken.
* ...HALTEN,
gifmengster, v.
va. terughouden, achterhouden ; verbergen, verborgen
VERGISSMEINNICHT, n. (53) vergeetmijnietje, o.
houden, verzwijgen. SICH
vrf. zich gedragen ; •geleVERGITTERN, va. met traliewerk sluiten, betralien. *...GITgen zijn, geAchapen staan, er mede gelegen zijn, in verT.ERIING, f. traliewe , k, O. * ...GLASEN, va. verglazen,
houding staan ; staan tot ; die Sadie verhalt sich so,
met gfazuursel bedekken. * ...GLASIREN, "...GLASUREN,
zoo is het er mede gelegen.
n, terughouding, v. het_
va. vernissen, glanzen. * ...GLASUNG, f. verglazing, v.
inhouden; gedrag, O.
VERGLEICH, M. vergelijk, o. vergelijking, v.; verdrag,
V ERIOLTNISS, n. betrekking, verhouding, v.; staat,
M.
vergelijk, a. evereenkomst, schikking, v.; auf - einnehgesteldbeid, omstandigheid, v. ; in -, in verhouding.
"-BAR, A -LLCH, a. et adv.
men, bij verdrag innemen.
*-milssio , a. et adv. overeenkomstig, evenredig ; in
vergelijkelijk , te vergelijken, tot eene schikking te 6renverhouding, in evenredigheid. * -WIDRIG, a. onevenregen; in vergelijking. * -EN, va. gelijk maken, eftenen;
dig. A -WORT, n. (98) voorzetsel, o.
vergelijken; overzien, nalezen, overeenbrengen ; een verVERHALTUNG, f. (22) opstopping (ran het water), v.
gelijk tre/Jen, schikken; verzoenen, doen overeenstem"- SBEFEHL, m. bevel, voorschrift, o. instructie, v. ; (68)
vrf. tot een vergelijk
men; kneden (teem). SICH
wachtwoord, O.
tot eene schikking komen, het eens worden; overeenVERHANDELN, va. verhandelen, verkoopen, onderhandelen ;
komen. * - 115SSIG, a. et adv. bij verdrag, bij vergelijk.
handelen. * ...}IANDLUNG, f. verkoop, in.; onderhandeVERGLEICHUNG, f. vergelijking ; (84) herleiding, v.
ling, verhandeling, v. -EN, pl. onderhandelingcn, v.
* -SARTIKEL, ft -SPUNKTE, M. pl. ponten van vere/femy. "...11ANGEN, va. behangen; verkeerd hangen; (den
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teugel) laten hangen; mituyerhIlugtom Zt*el, met losse
- teugels. * ...115210117/, va. fig. ease strap opleggen; Gott
hat es so verhfingt, God keep het aldus gewild.
NM, U. lot, noodlot, o. beachikking, v. -TOLL, a. rift
tan gebeurtenissen; noodlottig.
VERB-ADMEN. va. (23) verharden, met den ban slaws
(van het Hanzeverbond). * ...HARREN, VD. volharden,
n. volharvoihouden ; blijven, vertoeven, verblijven.
littg, v. * ...MARSCHEN, vn. hard worden, verharde ► ;
36) met korst overdekt worden, eene roof bekomen.
vrf.
va. verharden, hard maken. awn
verharden, hard worden. "...HfiRTET, a. verhard ; fig.
verstokt. * ...HARTUNG, f. verharding vereeltheid, v.
*...HfissLiolimi,va. gehaat maken, verlagen. * ...HASST,
a. et adv. gehaat, hatelijk. * ...HATSCIIELN, va. vertroetelen. * ...11AU, M. verhak, O. "...HAMMEN, vn. uitwasemen; den geest geven. *...HAVEN, va. hakken, behouwen, snoeUen; (eenen weg) onbruikbaar maken.
vrf. zijnen slag mitten. * ...HAIISEN, Va. verkwisten, doorbrengen ; verhuizen. * ...111117TEN, va. (126)
dubbelen,verkoperen.' ...itzims,va. (46)(de kaarten) slecht
afnemen. SION
vrf. zich verrekken. * ...HEEREN, va.
verwoesten, vernielen, verdelgen. * ...HEEREND, a. verf. vernielend, verwoestend. * ...HEERBR,
woester, vernieler, verdelger, m.; vernielster, verdelgster, v. * ...IEBERIING, f. verwoesting, vernieling, verdelging, v. * ...11EHLEN, va. tlrhelen, verbergen, verzwijgen, veinzen. f. verheling,verzwijging,
v. * ...HEIMLICHEN, va. geheim houden, verbergen.
* ...HEIRATHEN, va. uithuwelijken, trouwen.
vrf. huwen, trouwen, zich in het huwelijk begeven.
v.
* ...HEIRATHUNG, f. uithuwing, uithuwelijking,
f.
* ...HEISSEN, va. beloven, toezeggen.
het
beloofde.
belofte, toezegging, v. ; das verheisste Land,

i

* ...1111LREN, va. helpen aan,bezorgen,verschaffen; bij- land.
dragen.* ...11E1tRLICHErt,va.verheerlijken.*...HETZEN,va.
aanzetten, opstoken, aanporren, aanhitsen. * ... HEIIERN,
va. verhuren. * ... HEUTIOEN, va. nieuwerwetsch maken,
(moderniseren). * ... HINDERLICH, a. hinderlijk, belemmerend; te verhinderen. * ... HINDERN, va. hinderen,vern. hoop, v.
hinderen. * ... HOFFEN, va. hopen.
EN, va. honen, beleedigen, bespotten., * ... 116HNI:TNG, f.
hoon, m. bespotting, v. * ...HOKEN, va. in het kleinverkoopen. * ...HOLEN, va. (126) boegseren. "...HoLzRivoin.
hout worden, tot hout groeijen.
onderzoek, O.
VERHOR, n. verhoor, o. ondervraging, v.;
* -EN, va. verhooren, ondervragen, onderzoeken; etwas -, sich - lassen, verhoord worden, een verhoor
ondergaan. * - RICHTER, m. regter van instruktie, regter-kommissaris, m. * - ER, m. ondervrager, rn.
VERHUDELN, "...HUNZEN, va. verknoeijen, bederven.
va. verhullen, inwikkelen; bedekken, verbergen. BICH -, vrf. zich hullen, zich wikkelen. *...ntiLL* ...HUNGERN, vn.
11110, f. bedekking, verberging, v.
verhongeren; - lassen,. laten uithongeren. * ...HOTEN,
va. verhoeden, beletten, verhinderen, voorkomen; slecht
hoeden (het vee).
VERINNIGEN, va. innerlijke waarde geven ; innig (digt)
aaneenvoegen ; - sluiten. * ...INSELN, va. tot een eiland
vormen, - maken. * ... INTERESSIREN, va. op rente zetten. '...IRREN (SICH), vrf. dwalen, verdwalen. op eenen
doolweg geraken. * ...JAGEN, va. verlagen, verdrijven,
vn.
wegjagen. "...JAHEN, va. bevestigen.
verjaren. * ...JgHRT, a. verjaard. "...Jtixosx
vrf. k ...JUNGEN, va. verjongen, weder jong worden ;
verminderen, verkleinen; verjtingter Massstab, verklei-

siagesch401, v. *...:11Nevitio, f, velositino, aerkkiitsing, v.
VERKALBEN, va. vddr den tied kalven. N...KALKszt, va.
vrf. verkouden worden,
verkalken. * ... KOLTEN
eene koude vatten. * ...KANNT, a. miskend.

vorkappte
va. de kap opzetten ; verntommen,verkkedett;
Sehriltsteller, schrtjvers onder valschen naam. * ...KAPYUNG, f. bedekking met eene kap; vermomming, v.
* ...KATZEN, va, (126) (het anker) versterken.
VBSKAITY, Ul. verkoop, m. verkooping, veiling, v. ; zum aussetzen, -ausstellen, te troop zetten, aanslaan ; es
steht zum -, het stoat te koop. * -EN, va. verkoopen,
nt. -INN, f. verkooper, m. verkoopveilen.
ster, v. * ...KaIIPLICH, a. et adv. verkoopbaar, veil;
-KEIT,
f. verkoopbaarheid, v.
fig. omkoopbaar.
VERKEHR, m. verkeer, o. omgang, m. * -EN, va. om-

keeren; onderst boven keeren; fig. verdraaijen, veranderen, verkeeren. "-EN, vn. Verkehr haben, verkeeren,
omgaan, omgang hebben. * -T, a. verkeerd, omgekeerd,
omgedraaid; fig. slecht, verdorven. -, adv. verkeerd,
f. verkeerdniet zoo als bet behoort, slecht.
heid ; verdorvenheid. v. * --UNG, f. omdraaijing, omkeering ; (98) omzetting, v.
VERKEILEN, va. vastpinnen. * ...KBNNBAR, a. onkenbaar,
niet weder te kennen. * ...KENNEN, va. miskennen.
* ...KETTELN, va. met kettingjes vereenigen, vastketenen.
*...KETTEN, va. ketenen, aaneenschukelen, vastbinden.
"...KETZERN, va. verketteren, van ketterij beschuldigen.
* ...KITTRN, va. vastplakken, toesmeren, toelijmen.
* ...KLAGEN, va. beschuldigen, aanklagen. *...RLfioRR,
in. kluge?, aanklager, m. * ...KLAGTR, m. et f. beklaagde,
beschuldigde, nt. en V. * ...KLAGUNG, f. aanklagte, beschuldiging, v. * ...KLAMMEN, Va. verkleumen. * ...KLAMMERN, va. met ijzeren haken vastmaken. * ...KLaREN,
va. verhelderen; fig. verheerlijken. * ...KLASSEN, va. in

klassen verdeelen.

....KLATSCHEN,

va. belasteren.

* ...KLEBBN, va. toestoppen, toeplakken, toesmeren met
pap. * ...KLEIBEN, va. met klei besmeren ; - toestoppen.
* ...KLEIDEN, va. verkleeden, vermommen ; bekleeden.
vrf. zich verkleeden, vermommen.
BICH
f. verkleedzng, vermomming ; bekleeding ; omheining (van een windmolen), v. '...KLEINERN, va. verkleinen, verminderen ; fig. verkleinen, vernederen; (83)
verzwakken. '...KLEINERUNG, f. verkleining, vermindoing ; (83) verzwakking, v. -SWORT, n. (98) verkleinwoord, O. * ...KLEISTERN, va. met pap toesmeren;
fig. bedrtegen, foppen. "...KLICKER, in. (126) verklikker, spaansche waker, m. * ...KLINGEN, vn. fig. vergeten worden. * ...KLiiFTEN, va. verbergen. SICH vrf. (44)
zich venchuilen (van dassen). * ...KNALLEN, vn. of-,
losspringen. * ...KNAPPEN, va. kort houden, karig loon
geven. * ...KNASTERN, vn. (90) ontplolfen.
vn. in been veranderen. * ...KNOCHERUNG, f. beenmaking, beenwording, v. * ...KNiiPFEN, va. vastbinden ; fig.
vereenigen, verbinden, zamenvoegen. * ...KNUPFUNG, f.
vastbinding ; fig. verbinding, vereeniging, zamenvoeging,
v. * ...KOCHEN, vn. verkoken. '...KOHLEN, va. et n. tot
kolen brandep; verkolen. * ...KOMMEN, vn. voorkomen ;
va. toekurken.
aankomen; omkomen. *...KORKEN,
verligchamelijken; ligcha"...K6RPERN, va. (90)
tnelijk voorstellen. * ...KOSEN, va. (den tijd) at pratende doorbrengen. * ...KOSTIGEN, va. onderhouden, voeden ; bekostigen. * ...KRA3IEN, va. verleggen, zoek ma •
ken. * ...KRIECHEN (SIC11), vrf. wegschuilen, inkruipen.
"...KROMELN, * ...KRCSIEN, va. kruimelen, brokkelen.
stem
vrf. ullengs -, van lieverlede opraken.
* —KRUmMEN, vn. krom worden. * ...KRUPPELN, va. et
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eerminken; verminkt worden. *...KUmmERN, va. beslag leggen ; fig. verbitteren, vergallen. "...KiCSIMERUNG,
f. inbeslagneming, v. "...KUNDEN, "...KONDIGEN, va.
verkondigen, aankondigen, bekend maken,melden; voor •
spellen, voorzeggen. "...KONDIGUNG, f. verkondiging,
aankondiging, bekendmaking, voorspelling, voorzegging,
v.; - Maria, Maria boodschap, v. *...KONSTELN, va.
door al to veel kunst bederven; vervalschen (wijn).
va.
"...KUPPELN, va. verbinden ; koppelen. *...KURZEN,
iemand in
verkorten, inkrimpen; einem sein Lohn
zijne verdiensten besnoeijen ; die Zeit -, den tijd korten. "...KURZUNG, f. verkorting, inkorting, inkrimping,
be,noeijing ; fig. benadeeling, v.
* ...LACKEN, va.
VERLACHEN, va. uitlagchen, bespotten.
verlakken, vernissen. "...LADEN, va. laden; uitvoeren.
"...LADUNGSSCHEIN, m. (34) cognossement, O.
VERL AG, tn. voor,chot, kapitaal eener onderneming, o.;
drukkosten, m. mv. ; fonds eens uitgevers, O. * --SARTIKEL,
m. fondsartikel, o. *-8Bucti,n. fonds-boek, o. "-SKOSTEN, pl. drukkosten, tn. my. * -SRECHT, n. kopijregt, O.
VERLAHMEN, vn. lam worden. *...Lamanx, va. verlammen, lam maken. "...LANGEN, va. verlangen, haken
n. verlangen, O. begeerte, zucht, v. "...UNnaar.
GEEN, va. verlangen, langer rnaken; langer doen duSICH
ren ; (83) opschorten, uitstellen, verschuiven.
vrf. langer warden. "...LANGERUNG, f. verlenging, voortzetting, v.; (83) uitstel, o.; (9` 4 ) verlenging (van een
woord), v. -SSTLICK, n. ver/engituk, o. "...LARVEN, va.
eermommen. "...LASS, m. nalatenschap, v.
VERLASSEN, va. verlaten, begeven; achterlaten, nalaten;
SICH
vrf.
overlaten ; bevelen, be.schikken, toestemmen.
ver"-H EXT.
zich verlaten, vertrouwen, steunen op.
laten toestand, ni. "-SCH AFT, f. nalatenschap, v.
* ...L ASSUNG, f. verlating, v.
VERLUSTERN, va. belasteren, lasteren, bezwalken.
verloop van tijd, o. ; der - der Sache, de
VERLAUF,
loop -, het beloop -, de toedragt der zaak ;
voorval, avontuur, o. *-EN, vn. verloopen, verstrijken,
voorbijgaan. "-EN, va. (iemand den weg) afsnijden,
vrf. zich verloopen, verdivalen;
voorkomen. SIGH
wegloopen, afloopen, zakken (van water) ; uit elkander
gaan, uiteengaan ; ein -er Kerl, een landlooper.
VERVIUGNEN, va. loochenen ; verloochenen; afstand doen;
afwijzen; (46) niet bekennen, verzaken (in het kaartvrf. zich zelven verloochenen.
spel). SICH
DEN, va. voy. VERLEUMDEN.
VERL AUT, m. deny -e nach, volgens gerucht. *-EN, va.
sich lassen, zich laten verluiden, to verstaan geven;
es verlautet, men zegt, er wordt gezegd.
VERLEBEN, va. et n. doorbrengen; ouder worden. * ...LEBT,
a. oud, afgeleefd, bejaard. "...LECHZEN, vn. openbarsten, lek worden; fig. van dorstversmcichten. 5 ...LEGEN,
va. verleggen; verplaatsen; uitetellen ; toeleggen, sluiten, stremmen, hinderen, belemmeren; (een land van
koopwaren) voorzien ; (een boek) uitgeven.
fig.
VERLEGEN, a. verlegen, door het liggen bedorven;
verlegen, bedremmeld, onthutst ; -e Waaren, onverkochte
winkelgoederen, o. my. "-REIT, f. verlegenheid, v.
"...LEGER, rn. bezorger; uitgever, drukker, boekverkooper, m. "...LEGUNG, f. verlegging, verplaatsing; belemmering, v. beletsel, O.
VERLEHNEN, va. leenen, uitleenen. "...LEIBDINGEN, va.
va.
begiftigen, eene weduwgift vaststellen.
iemand vun iets afkeerig doen worden.
einem etwas
"..:LEIHEN, va. leenen, uitleenen; verleenen, geven ;
toestaan, afstaan, bewilligen ; Halle
hulp verleenen,
n.
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helpen, onderstand bieden. "...LEINER, M. teener. m.
"...LEIHUNG, f. leening, uitleening; overdragt, schenking, v. afstand, m.;verleening,vergunning,v. "...LEITEN, va. verleiden, misleiden, op een verkeerden weg
Leiden, vervoeren. "...LEITER, m. verleider, misleider,m.
"...LEITUNG, f. verlekling, misleiding, v. "...LERNEN,
va. verleeren, vergelen. "...L }ISBN, va. voorlezen, luide
lezen; (68) aflezen, appel houden. SICH vrf. eene lout
in het lezen maken. -, a. fig. verloren. * ...LESUNG, f.
voorlezing ; aflezing, v. appel, o. * ...LETZBAR, "...LETZLICH, a. et adv. kwetsbaar, wondbaar. "...LETZEN, va.
kwetsen,nvonden, bezeeren; fig. schenden. "...LETZUNG,
f. kwetsing, wonding, beleediging ; fig. schending, v.
`...LEUGNEN, va. voy. VERIAIUGNEN. * ...L EMMEN,
va. lasteren, schenden, onteeren, belasteren. "...LEUMD ER, M. -INN, f. lasteraar, eerroover, schender, m.;
lasteraarster, v. "...LEUMDERISCH, a. lasterend, lasterachtig, schendend. "...LEUMDUNG, f. lastering,schending, lastertaal, v. laster, m. "...LIEBEN (SICH), vrf.
verliezen, verliefd worden.
VERLIRBT, a. et adv. verliefd.
-HEIT, f. verliefdheid, v.
m. "...LIEGEN
VERLIEDER4R, In. zwelger, verkwi,ter,
(SICH), Vrr. bederven door het liggen; den guten Wind
-, (126) den goeden wind verliezen. "...LIERBAR, a.
verliesbaar. -KEIT, f. (31) verliesbaarheid, v.*...LIEREN, va. verliezen, kwijt raken. SICH
vrf. verdwalen,
fig. ophouden,
verdwzjnen, zich allengs verwijderen;
voorbijgaan. "...LIER ER, m. verliezer, M. ft ...LIESS, n.
eeuwigdurende gevangenis, v. "...LOBEN, va. verloven.
"...LOBUNG, f. verloving, v. * ...LOBTE,
m. et f. verloofde, m. en v. "...LOCHEN, va. van gaten
voorzien. "...LOCKERN, va. verspillen, verkwisten. "...L0DERN, vn. ophouden to branden ; allengs verbranden.
"...LOGEN, a. leugenachtig. "...LOHNEN, va. beloonen;
es verlohnt sich nicht die (der) blithe, het is de moeite
' niet waard. "...LOOSEN, "...LOSEN, va. verloten, uitloten. "...LOOSUNG, f. verloting, v. "...LOREN, a. verloren,
bedorven; - machen, eene schets maken, ontwerpen,afschetsen; in Gedanken
in gedachten verzonken; die
verlorne Schildwache, (68) verloren post, m. "...LoSCHBAR, a. bluschbaar. "...LoSCHEN, vn. uitgaan,uitdooven;
verlaschten
fig. sterven, den geese geven, ontslapen ;
Kohlen, doove kolen, v. mv. * ...LOSCHLICH, a. bluschbaar.
"...LoSCHUNG, f. uitdooving, v. "...LOTHEN, va. solderen.
VERLUMPT, a. met lompen bedekt, in flarden.
VERLUST, M. verlies, nadeel, o. schade, v. ; - leiden, schade lijden, een verlies ondergaan: bei - der, hei - des,
op 3tra ffe van, op verbeurte van. a. beroofd van ;
sich - machen, door eigene schuld verliezen.
VERLUSTIGEN (SICH), vet'. zich verlustigen, zich vermaken.
VERLUTIREN, va. met leem bestrijken.
VERM ACHEN; va. sluiten, belemmeren ; maken, vermaken
(eene erfenis). "...11ACHER, m. erflater, legataris, m.
"...MACHTNISS, n. erfenis, v. legaat, o. "...MACHUNG,
f. sluiting, toestopping, belemmering; erflating, v .*...mAHL EN, va. opmalen, vermalen. "...MILHLEN, va. uith'swen,
vrf. in het huwelijk treden, trouuithuwelijken. SICH
wen, huwen. *...maHLuNG, f. huwelijk, o. uithuwing,
uithuwelijking, v. "...MAHNEN, va. vermanen, aanmanen . "...MALEDEIEN, va. vervloeken, verwenschen.
"...3f ANNIGva. opschilderen ; overschilderen.
FALTIGEN, va. vermenigvuldigen. "...11ANTELN, va. bemantelen, bewimpelen. "...MARKEN, va. van gren•steenen voorzien. "...MAUERN, va. verrnetselen; toemetselen.
*...1f A UTH EN, va. veraccijnsen.
* ...MBUREN, va.
VERN/:MBAR, a. vernzenigvuldigbaar.
35
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vermeerderen; vermenigvuldigen, vergrooten, verlvogen ; aangroeijen, grooter worden. SICH
vrf. vermeerderen; zich verm enigvuld igen ; aangroeijen.* ...MEHRER, DI. vermeerderaar, vergrooter, m.
"...MEHRUNG, f.
vermeerdering, vermenigvuldiging, vergrooting,aangroeijing, v. "...M EIDEN, va. vermijden, ontwijken, vlieden,
schuwen. "...MEIDLICH, * ...MEIDBA R, a. et adv. vermijbei Vermeidung, op straffeoun.
delijk, te vermijden;
* ...MEINEN, va. vermeenen, meenen, achten, oordeelen.
* ...NEWT, - LICH, a. et adv. vermeend, voorgewend;
"...MELDEN, va. vermijden,
gewaand ; vermoedelijk.
een komnielden, berigten, aankondigen; einen Grusi
pliment waken. "..mELDuz4G, f. vermelding, aankondiging, v. berigt, o. "...MENGEN, va. vermengen, mengen, ondereen mengen; fig. verwarren, het een voor het
ander nemen sick - mit, zich mengen in, zich
inlaten met,zich temoeijen met: wit verniengt sein, (in
eene zaak) betrokken zijn. "...MENGUNG, f. vermenging,
v. mengsel, 0. "...MERKEN, va. nzerke.n,bemerken; u bel
kwalijk nemen, opvatten, euvelopnemen. "...MERKUNG, 1. bemerking, opvattzng, v.
vrf. verkeard meten; skit
VERMESSEN, va. meten. SIGH
and versehwOren, hoop en laag zweren; zich vermea. et adv. vermettl, driest,
",TLIC
/I,
ten, ondernemen.
f. verrnetelheid, stoutheid,
stout, verwaand.
driestheid, verwaandheid, v.
VERMIETHEN, va. verhuren. * ... MIETHER, In. -INN, f.
verhuurder, M. verhuurster, v. * ... 11INDERN , va. vervrf. verpzinderen, minder
minderen, verkleinen. SICH
worden. "...MINDERUNG, f. vermindering, verkleining,
v. * ... MISCHEN, va. vermengen, mengen, ondereen menvleeschebjke gemeengen ; verwarren; sick Heist:1114.h
schup met iemand hebben. "...MISCHT, a. vermengd, yemengeliverken,
- e A ufsiitze,
mengd, dooreengemen0 ;
mengelingen, o. v. my. `...MISCHUNG, f. vermenging,
menging, v. "...MISSEN, va. vermissen, nzissen; betreuren. "...31ITTELN, va. bewiddelen; tot stand brengen,
bijleggen. "...MITTELST, prep. door nziddel van, door,
met, met behulp van. *...miTTELENG, f. bemiddeling,
tusschenkomst, bijlegging, v. "...MITTL ER, m. -INN, f.
bemiddelaar, nziddelaar, m. be:eiddelaarster, v. " — MU"...MODERN, vn.
BELN, va. stolferen; fig. verkoopen.
verrotten, vergaan, ve•molmen.
VERMtiGE, prep. krachtens, uit kracht van.
VER MOGEN, va. vermogen, kennen, in staat zijn tot; iniemand lot iets bewevloed hebben; einem zu etwas
gen. "-, n. verm ,gen, o. magt, kracht, bekwaamheid,
v. ; vermogen, o. rijkdom, m. goederen, bezittingen, o. v.
mv. "-D, a. vermogend, in stoat ; gegoed, rijk. " - SST E ER,
f. belasting op de bezittingen, v. * - SUMSTiiNDE, rn. pl.
tiidelijke goederen, sniddelen, o. mv. rijkdom, m. "...m6GLICIT, a. gegoed ; vermogend, krachtig.
VERMORSCHEN, vn. zacht worden, vermolmen, verrotten.
va. vermun* ...MUNIM EN, va. vermommen.
ten. * ...MUTHEN, vs. vernzoeden, vooronderstellen. onvrf. ve•de•stellen, gis,en, nzeenen, denken. S1CH
veroweden,
iemand verwachten.
wachten; einen
naeh, naar
o. gissing, vooronderstellizzg, v.; alle ►
alien schijn. * ...MUTHLICH, a. et adv. vezwzoede,ljk,
waarschijnIjk, denkelijk. •
va. verznimen, verwaarloozen. SICH
Van NACHLUSSIG
...NACTILitSSIGUNG,
vrf. zich zelven veronachtzanzen.
f. ver.:4tim, O. ve•waar'looz?ng, V. * ...NAGELN, vs. toenagelen. toespjjkeren; (eon leanon, een posed) versava. toegelen ; (eene deur) toespijkeren.
nauijen; opnuaijen, vernaceijen. * ...NARBEN (SICH), vrf.
et n.

.

VEIL

genezen, toegroeijen. *...zrainuor, va. dwaselijk verkwisten ; sich in etwas - , op sets verzot zijn. * ... NABRT,
dwaze vooringenomenheid,
a. zot, gek. "...NARRUNG,
v. "...NASCH EN, va.rersnoepen. * ...NA SCHT, a. s•oepachtig.
VERNEHMEN, va. vernemen, hooren, laisteren; onderlassen, zijne widening zegvrugcn, onderzoeken; sich
gen, te kennen •even. *-, n. vernemen, gerucht, o. ;
slechte verstandhouding ;
gates
sehleehtes - ,goede
eensgezindheid; tweedragt, v. ; dens - nach , naar hetgeen men verneemt. "...NEM HLICH, a. hoorbaar, merkbaar,
duidebjk, klau•. -KEIT, I. duidelijkheid, v. ....NEHIE0.
UNG, f. ondervraging, v. onderzoek ; verhoor,
VERNEIGEN (SICH). vrf. eene buiging maken,zichbuigen,
ontkennen,
loochenen.
va.
-D, a.
nijgen.
"...NEUERN, va. vermeuet adv. ontkennend. "...NEU
wen, hernieuwen. "...NIC HTEN, vs. vernietigen, te niel
doen, afschafren; vernielen. * ...NIETEN, va. omklinken.
o.; die
VERNUNFT, f. rede, v. verstand, oordeet, rernuft,
gesunde - , het gezond,verstand; die Jahre der - erreichen, tot jaren van onderscheid komen. ",GL AUBE,
m. * -RELIGION, f. natourlijke godsdienst, godsdienst
der redo, v. "-KRAFT, "-FUHIGKEIT, f. rerstandelijk
vermogen, 0. "-KI7NST, "-LEHRE, f. redeneerkunde,
logika, v. "-LEHRER, in. redeneerkundige, no. * - LOS,
a. et adv. redeloos, onverstandig. * - /115.SSIG, a. et adv.
overeenkomstig de redo, •e•stazzdig. * - RECHT, n. wet
der natuur, - der rede, v. "-scHLuss. in. staitrede, v.
sytlogismus, no. * - wIDRIG. a. et adv. strijdig met de
rede, onverstanclig. "- wISSENSCH AFT, f. wijsbegeeete, v.
n.
* ...NiiNFTELN, vn. spitsvindzg redeneren, Mien.
* ...NUNFTELEI, 1. spitsvindige redenering, haarkloverij,
rnuggezifterij, v. * ...NiiNFTIG, a. terstandig, oordeelkundig, vernuflig, redelijk, met red. begacifd. - KEIT, f.
redelijkheid, v. "...NUNFTLER, m. huarklover, r fitter,
muggezifter, m.
VERODEN, va. et n. verwoesten, woest laten liggen; woest
worden. "...ODUNG, f. verzvoesting ; ontvolking, v.
* ...UPTERN, va. dikwijls herhalen "...ORDNEN , va.verordenen, vaststellen, instellen, gelasten, bepalen, roarsehrij ven ; gerichtlieh
ultvaardig en, gelasten. " — OH DNETE, tn. kOnimiSSarix, as. * ...ORDN LING, f. verordening, v. bevel, o.• last, no. voorsclieift, reglement, o.
VERPACHTEN, va. verpachten, verhuren. * ...FACHTER, in .
uerpachter, verhuurder, In. "...I.ACHTUNG, f. verpacktiny, rerhuring, v. * ...PACKEN, va. inpakken, pakken;
verpakken, met pakken yebruiken. * ...PALLISADIREN,
va. met stormpalen voorsien. * ...PANZERN, va. met een
harnas wapenen. * ...PAPERN, va. verbabbelen. *...PAPPEN, va. met bore/papier beplakken. * ...PASSEN, va. (46)
passen; door uitstellen verliezen, laten voorbijgaan.
* ...PECHEN, va. bepekken. * ...PERSONEN,
CHEN, va. verpersoonlijken.
`...YESTEN, va. verpesten,
besenetten.
va. toepalen, tan pales poorzien. "...PraHLUNG, f. toepaling, v. paalwerk, u.
* ...PFiiNDEN, va. ?terpanden. * ...PFEFFERN, va. to sleek
peperen. * ...PFLANzEN, va. verplanten, overplanten.
* ...PFLEGEN, va. verplegen, verzoegen, oppassen en voeden. * ...PFLEGER, 51. eeepleger, plee !racier, in. * ...PFLEG'CNC , 1. verpleging, °massing, venorging. V. '...PFLICHT1'. verEN, va. verpligten, verbinden,
pligting, ve•bindtenis.
* ...PFMiCKEN, va. toepinnen,
vastpinnen. * ...PFUSCHEN, va. veiknoeijen, beder•en.
* ...PICHEN, vs. bepekken; (126) harpuizen.
(SICH), vrf. zich onbeqiisd -,zichonbeducht (aan
eene vroulv enz.) verbinden. * ...PL A TZ
* ...PLACKERN,
va. (keuid) vernzorsen. * ...PLAUDERN, vu.. (den tijd)
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rerpraten. * ...PRASEMN, va. verbrassen, verteren. * ...PROviANTIREN, va. provianderen, van leeftogt -, van vic-

tualie voorzien. "...FROZESSIREN, va. verprocederen,
verpleiten. "...PUFFEN, vn. et a. (90) ontploffen: doen
ontploffen. SICH
vrf. fig. eene Pout begaan, zichvergissen. "...PUPPEN (SICH), vrf. in een popje veranderen
(van incekten). "...rUSTEN, vn. weder adernhalen.
VERQUACKELN, va. veKeuzelen. "...QUALMEN, vn. in rook
vergaan. "...QUELLEN, vn. door vochtiglzeid zwellen.
'...QUICKEN, va. (90) metaul met kwik vermengen.
VBRRAMMELN, "...RAMMEN, va. versperren, barrikadeyen. "...RAMMELUNG, f. versperring, barrikade, v.
"...RATH, ni. verraad, a. "...RATHEN. va . verraden;
ontdekken, aan het lzcht brengen. "...RUTHER,
f. verrader, m, verrctderes, v. "...WITT:ERE', f. verraderij, v. verraad, o. "...RHTHERISCH, a. et adv. verraderlijk, troaweloos.
‘...1tAuc HEN, va. verdampen.
vn. wegruimen, opruimen. "...RAUSCHEN,
vn. met gerttiNch verdwijnen.
"...RECHNEN, va. verre,kenen, oprekenen, in rekening brengen. SICH
vrf,
zich verrekenen, zich misrekenen, zijne •ekening mis
maken. * ... RECHNUNG, f. verrekening; misrekeizing, v.
"...RECHTEN, va. in proceksen verteren. "...RECKEN,
va, verrekken, sterven. *.. REDEN, va, verzeggen, ontvrf.
zeggen; beloven iets niet weder to doen. SICH
zich verspreken.• "...REIBEN, va. verwrifven; wegwrijyen. * ,.. REISEN, vn. afreizen, vertrekken; op reis gaan,.
va. verreizen, met reizen verteren. "...REISSEN, va.
verscheuren; in waitorde brengen. "...REITEN, va. met
paardrijden verterfn. SICH
vrf. in het rijden verdwalen. "...RENKEN, va. verrekken.verstuiken. "—BENNEN, va. (imaml den weg) algnijden, -sluiten, - belemmeren. "...RICHTEN, va. verrigten, dome, uitvoaren,
uitoefenen; "...RICHTUNG, f, verrigting, bezigheid, uitvoering , werkaaamheid, uitoefening, v . ; ich wiinsehe gate
ik wensch u een goeden uitslag. "...RIECHEN, vn.
SICK
vrf. verschalen, den geur verliezen. "...RIEGELN,
va. pegrendelen, sluiten. "...RINGERN, va. rernzinderen,
verkleinen; fig. bemantelen, bewimpelen. SICH
vrf.
verminderen, inkrimpen; fig. dalen. "...RINNEN, vn.
wegvloeijen. "...ROSTEN, vn, roesten, verroesten. "...ROTTEN, vn. rotten, verrotten. * ...RUCHT, a. et adv. boos,
slecht, kwaad; schandeljk, losbandig. -HEIT, f. : slechtheid, losbandigheid, ongebondenheid, v. "...RUCKEN, va,
veiplaatsen, rerzetten, verschuiven; van bet verstand
berooven. "...ROCKT, a. fig. zinneloos, gekrenkt. -HEIT,
f, dolheid, zinneloosheid, razernij, v. "...ROCKUNG, f.
verzetting, verplaatsing; verwrikking, v.
VERRUF, m. * - UNG, f. decide imam, m.; afzetting (van
het geld), v. *-EN, va. in eon kwaad gerucht brengen;
afzetten (ran geld),
VERS, ni. rens, gedicht; koeplet, o. regel, m.
VERSIIEN, vn. bezaaijen. "...SAGEN, va. weigeren, ontzeggen:, heloren, toezeggen; sich etwas
zich zelven iets
vn. weigeren, van de
ontzeggen; zich iets onthouden.
f. weigeriny, ontzegging ; bepan branden.
lofte, toezegging ; het weigeren eens schietgeweers.
VERSALBUCHSTABE, a. (10) Poole letter, hoofdletter,v.
VERSALEEN, va. to reel zouten. "...SAMMELN, va. verza• meten, rereenigen, bijeenbrengen, vergaderen.
LUNG, f. verzameling, vereeniging; vergadering, bijeenkomst, v. "...SANDEN, va. et n. verzanden.
VERSART, f. dicl ► trant, ni. dichtsoort v.
VERSATZ, in, panel, a. ; vermenging (der metalen), v.
VEJISAUERN, vn. zuur warden. "...SnUERN, va, le zuur
maken, verzuren; fig. verbitteren. * ... 8AUFBN, va. ver-
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* ...SAIIMEN, va. verzuimen; verwaarlooaen.
* ...SIIIIMNNISS, f, et n. "...SIUMUNG, f. verzaim, o. nalatzgheid, verwaarloozing, v.
VERSBAU, m. ri,mkanst; versilicatie, v. versbouw, m.
VERSCHACHERN, va. verschagcheren • ver koopen.
SCR AFFEN, vs. verselzaffen, bezorgen, leveren, voorzien van ;
einem f1eeht - , iemand re rt laten wedervaren. "—SCHAFFUNG, f. verschafling, bezorging, v. * ...SCH5MT, a. et
adv: beschaamd, bedeesd, beschroomd, zedig, schroomachtig. -HEIT, f. beschaamdheid, bedeesdheid, schroonzvalligheid, beschroomdheid, v. "...SCHANZEN, va. sx CH
vrf. verschansen; zich verschansen. "...SCHAFEN,
va. scherper gestrenyer makers ; verzwaren. "...SCR ARREN, va. begraven, in den grand bedelven, - verbergen.
"...SCHEIDEN, vn, versclieiden, overlijde,n, o. dood, m.
"...SCHENKEN, vs. wegsehenken, weggeven, ten geschenke geven ; vertappen, in list klein verkoopen (wifn, bier
enz.). "...SCHENKUNG, f. welsehenking, begiftiging,
gift ; vertapping, v. verkoop in het Vein, in. "...SCHERZEN, va. verbeuzelen; fig. verzaimen; verliezen, verwaarloozcn. "...SCHEUCHEN, va. schaw inak.en, afschrikken, vervreeniden ; ve•drifven, verjagen. *
ICKEN, va. verzenlen.
* — SCHIEBEN, va. verschuiven,
verplaatsen; fig. verschuiven. aitstellen.
vrf.
verschuiven; schiften.
verschaiving, verplaatsing, v. ; fig. aitstel, a. versehaiving, v.
VERSCHIENEN, a. et adv. verschillend, versoh;:idva, ongelijk, onderscheiden; op owler , cheidene wijze; onderscheidenlijk ; - sein, verschillen. k - HEIT,
verscheidenheid, varieteit, v. verschil, ondersoheid, o. "-Lica,
a. et adv. verschillend.
VERSCHIENEN, va. van ijzeren banclen voorzien.
VERSCHIESS, m. (J2) afne ► ing van klear, v. "-BN, va.
verschieten.
vn. ve•schicten. van klear veranleren.
VERSCHIENEN, va, te water vervoeren. `...scHIFFuNG,
f. vervoer te water. o. k.. safringzLN, vn. beschimmelen. "...SCHLACKEN, va, metaal zaiveren. "...SCHLAFEN, vs. ve•s/a :,,, ,,
SICH
vrf. zich verslapen, te
Lang slapen. - 11EIT, f. slaperigheid, v.
VERSCHLAG, m. beschot, o.; (120) zetgangen, in
mv.
" - EN, vs. verslaan (spijk3rs) ; vastspijkeren, toenagelen ;
van e,,a beschot voorzien.
vn. gclukken, gaan, good
ltii ,allen; van belong zijn;
warden, verslaan; (van paarden) stiff ► orden; es verschifigt mir
nichts, het is mij onverschillig. SICH
vrf. zich verslaan, door eigene schuld verliezen. -, a. et adv. listig,
door trapt ; arg list ig * - HEIT, f. listigheid, doortraptheid, v.
VERSCHLAMMEN, "...SCHLEMMEN, vn. et a.' met madder
gevuld zija; door madder verstoppen,
vullen; fig. in
uit.spattingen verteren. "...SCHLEICHEN, vn. SICH
vrf. wegzakken, afzakken ; zich verbergen. "...SCHLEIERN,
va. sluijeren, bedekken. "...SCHLEIFEN, va. met eene
slede vervoeren; fig. op de lange baan schuiven."...SCHLEIM.
EN, vn.
met slijm opgevuld warden, verslijmen.
*...ScHLEISS,m.vertier,o. a fink, verkoop, m.* ...sc HLEISSEN, va. slijten, verkoopen. "..,sCHLENDERN, va, verslenteren, verbeuzelen. "...SCHLEPPEN, va. heinzelijk
wegbrengen ; wegslepen, zoek makers ; (kleederen) versltjten.. "...SCHLEUDERN, va. verslingeren, verbeuzelen;
verkwisten, doorbrengen; veronachtzamen ; onder den
prijs verkoopen. "...SCHLIESSEN, va. sluiten, toesluiten,
wegsluiten, verstoppen, onder slot houden ; slijten, verkoopen. "...SCHLIMMERN, va. verslimmeren, verergeren.
SICH
vrf. verslimmeren, verergeren, heviger erger
worden. "...SCFILINGEN, va. ineenwikkelen, kronkelen;
inzwelgen, inslokken, verslinden; (de armen) kruisen;
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fig. (met de oogen) verslinden. * ...SCHLOSSEN, p. et a.
gesloten, weggesloten ; fig. achterhoudend ; (22) verstopt.
-HEIT, f. fig. achterhoudendheid ; (22) verstoptheid,

v. *...8CintrcKEN, va. inzuigen; inzwelgen, inslikken,
• doorslikken; fig. (eene lettergreep) kort afbijten, niet
uitspreken ; inhouden (zijne tranen enz.) ; Vorwtirfe
verwijtingen geduldig aanhooren. SICH
yd. zich vern. (22) nederslokking, v. *...scHLuSs, tn. verslikken.
koop, aftrek, m. vertier, debiet,o.; in -,
unter
achter
slot. * ... SCHMACHTEN, vn. versmachten, van honger
van dorst sterven, verkwijnen.
ver* ... SCHM5HEN,
smaden, verachten. * ... SCHM A USEN, va. verbrassen.
* ...SCHMEISSEN, Va. voy. VERWERFEN. * ...SCHMELZEN,
va. et n. versmelten; smeltcn. * .... SCHMERZEN, va. geduldig dragen, lijden ; fig. opkroppen,vergeten.*—SCH31111BEN, va. versmeren; toesmeren, toestoppen: verkladden.
VERSCHMITZT, a. et adv. listig, doortrapt, fin, loos,sluw,
slim, geslepen. "-HEIT, .f. listigheid, sluwheid, doortraptheid, gesiepenheid, v. * ... SCHNAPPEN (titcH), vrf,
* ... SCHNAUBEN,
fig. zich verpraten, zich verspreken.
* ...SCHNAUFEN, vn. ademhalen, adem scheppen, rusten.
* ...SCHNEIDEN, va. snijden; versnijden, verkeerd snijvrf. verden; ontmannen ; vervalschen (tvijn). SICH
keerd snijden, zich in het snijden vergissen. * ... SCHNEIEN,
gesnedene,
va. besneeuwen. * ... SCHNITTENE, rn.
* ...SCHNITTELN, va. versnipperen.
* ... SCHNUPFEN, va.
versnuiven, opsnuiven.
vitup. es verschnupft mich, het
verschnupft sein, verbelgt mij, het beleedigt mij ;
kouden zijn.
VERSCHOBEN, a. et adv. verschoven; geschift; scheef,verkeerd. * ... SCHONEN, va. verschoonen, sparen, ontzien,
eerbiedigen; ontheffen, ontslaan. "...SCH6NEN, * ...SCH6N ERN, va. verfraaijen. *...scHowuNG, f. verschooning,
sparing ; onthelling, v. "...SCHRUNKEN, va. kruisen;
insluiten. * ... SCHREIBEN, va. verschrijven; schriftelijk
bevelen ; ontbieden ; (22) voorschrijven; overschrifven;
schriftelijk beloven; verpanden; slecht schrijven, al
schrifvende bederven. SICH
vrf. zich verschrijven;
bong staan; zich verbinden. * ... SCHREIBUNG, f. verschrijving, ontbieding ; (22) voorschrijving ; schriftelijke
verzekering, v. "...SCHREIEN, va. in een kwaad gerucht -, in een ktvaden main brengen. * ... SCHRIENHEIT,
1. slechte naam, in. * ... SCHROBEN, a. fig. verward,
ongeregeld ; (Water; la f. -HEIT, f. verwarring, daisterheid (van denkbeelden, van stijl) ; lafheid, v.
"...SCHRUMPFEN , vn. verschroeijen, rimpelen.
VERSCHUB, m. uitstel, o. verschuiving, opschorting, v.
VERSCHUCHTERN, va. bevreesd makers. "...SCHULDEN, va.
in schulden brengen; misdoen, (straf) verdienen; etwas
zich aan jets schuldig makers.
n. tout, foil, schald,
v. * .:.SCHULDET, a. met schulden beladen; - warden,
- sein, in schulden steken, schulden hebben. "...SCHLITTEN, va. storten, uitstorten; vulten, toestoppen (eenen
kuil) ; den Ltrei -, fig. in ongenade vallen. * ... SCHWaGERN
(SIGH), vrf. zich vernzaagschappen, - verzwageren.
'...SCHwaGERUNG, f. vermaagschapping, verzwayering,
v. "...SCHwaRMEN, va. verzwieren. "...SCHWARzEN, vn.
zwart warden. k...scHwaitzEN, va. zwart inaken,belasteren. *...scHwATzEN, va. versnappen, verbabbelen, verpraten. * ...SCHwEIGEN, va. verzwijgen, verhergen, roehelen, met stilzwjgen voorbijgaan.
n. * ...SCHWEIGuNG, f. verzzvijging ; (83) achterhouding, v. * ...SCHwELGEN, va. verbrassen. k...scHwELLEN, vn. zwellen.
va . (13) (met balken) ondervangen. ft ...SCHWEMMEN, va.
overstroomen ; wegdrijven, wegvoeren.
VERSCHWENDEN, va. verkwisten, verspillen, doorbrengen.
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* ...BR, M. verkwister, doorbrenger, verspiller,
f. verkwistster, doorbrengater, v.
* ...ERISCH, a. at adv,

verkwistend, verspillend, spihiek; in verkwisting.
* ...UNG, f. verkwisting, verspilling, doorbrenging,
V.
geheimhoudend, achterhoal
dend, stilzwijgend, geheim,heimelijk. * - HEIT. f. geheim=
houding, stilzwijgendheid, v.
* ... SCHWIELEN, vn. vet.harden, vereelten. *...scHwimmEw, vn. fig. verdwijnen.
* ...SCHWISTERN
vrf. iemand tot zuster aannemen ; zich vermaagschappen. "...SCHWITZEN, va. doorzweeten, bezweeten, door zweeten bederven;
fig. verliezen, vergeeen. * ... SCHWOREN, va. afzweren, verwenschen,
vervloeken. SICH vrf. zweren, eeden doers; zamenzweren.
* ...SCHwORENE, m.
zudmgezworene,
eedgenoot, m.
* ...SCHWORUNG, f. zamenzwertng. v.
VERSEGELN, vn, versegelt sein, (126) uit het gezigt zijn.
VERSEHEN, va. et n. zich verzien; voorbijzien, vergeten,
fig. in iets misdoen;
verzuimen, over bet hoofd zien ;
ftir einen Andern
voor een ander beheeren : ein Amt
een ambt uitoefenen, waarnemen, - bekleeden ; mit
etwas -, van iets voorzien, iets bezorgen : es bei einein
- , het bij iemand bederven, zich ientands misnoegen op
den hats hcaen. SICK
vrf. (van eenezwangerevrouw)
schrikken zoodat het kind er een teeken van draagt.
vrf. zich verzien, zich vergissik, eene dwaling
begaan; sick etwas
jets verwachten, hopen.
n.
misslag, m. (out, feil, vergissing, dwaling, v.; aus
in vergissing, uit dwaling.
VERSEHREN, va. bezeeren, kwetsenoonden; beschadigen,
bederven. "...SEHUNG, f. voorziening, waarneming, bekleeding, v. * ... SELBSTIGEN, va. vereenzelvigen.
VERSELEI, f. rijinelarij, v. "...SELER, m. rijmelaar, M.
VERSENDEN, va. verzenden, afzenclen. * ... SENGEN, vn. et
a. verzengen; zengen. * ...SENKBOHRER, m. zinkboor, v.
* ...SENKEN, va. doen zinken ; (126) in den growl borers;
doen zakken ; inlaten, nederlaten. * ... SENKUNG, f. onderdompeling, nedertating, v. * ... SESSEN, a. verzot,overgegeven; bedorven door een zittend levee.
VERSETZEN, va. et n. verzetten, verplaatsen; (zvoorden)
verkeerd zetten : (boonten) verplanten ; noodzaken ; (klearen) vermengen, ondereenmengen; (eene deur) slaiten ;
(den weg) beleinineren; (metalen) mengen; verpanden;
(den cadent) benemen ; antwoorden, hernemen,hervatten;
einen Sehlag
eenen slag toebrengen. SICH
vrf. zich
verplaatsen ; stollen. * ...SETZUNG, f. verzetting, verplaatsing ; verplanting ; verpanding verinenging (der
kleuren, der metalen), v. "...SEUFZEN, va, verzschten,
at zuchtende doorbrengen.
VERSFUSS, nl. (19) versvoet, tn.
VERSICHERER, m. verzekeraar, assaradeur, m.*...SICH ERN,
va. verzekeren, betaigen ; (34) assureren. SICH vrf. zich
verzekeren(van); in verzekerde bewaring nein en,aanhouden.
"...SICHERTE, m. (34) geassureerde, m. * ...sICHERUNG,
f. verzekering, assurantie; betuiging ; zekerheid ; vastzetting ; belofte, borgstelling, v.
VERSICHERUNGS - GESELLSCHAFT, "...ANSTALT, f. assuwaarborymaatschappj, rnaatschappij van ver
rantie
zekering, v.
f. premic van asgitranfic, v.
"...SCHEIN, a. schrifte'ijke verzekering ; (3-I) polio van
assurantie, v. * ...SCHRIFT, f. getuigschrift, certifi
kaat, a.
Va. et n. verVERSIECHEN, vn. verkwijnen.
koken. * ...SIEGB AR, a. uitdroogbaar. "...SIEGELN, va.
opdroogen.
n.
opdrooging ,
verzegelen. "...SIEG EN, vn.
uitdrooging, v. * ...SILBERN, va. verzilveren ; fig. tot
geld -, to gelde maken, verkoopen; einem die Halide-,
VERSCHWIEGEN, a. et adv.
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iemand omkoopen. * —SILEBRUNG, f. verzilvering, overVERSTIIRKEN, va. versterken; vermeerderen ;
(90) zazilvering, v. ; fig. verkoop, m.
mentrekken, ,concentreren. SICH
vn. zinken,
vet zich versterken,
krachten krijgen. * ...STURKUNG, f. versterking; (90)
verzinken, wegzinken; in den afgrond storten.
LICH EN, va. verzinnelijken, zinnelijk voorstellen.
zamentrekking, concentratie, v.
* ... STARRBN, vn. lig.
* ...SITTLICHEN, va. zedeprediken, tot zeden brengen.
verstirni - , verstomd blijven. "...ST ATT EN, va. vergunnen,
* ...SITzEN, va. verzitten.
toelaten, toestaan, inwillig,en,bewilligen. * ...ST ATTUNG, f.
vrf. door veel zitten
traag of ziek worden.
vergunning, toestemming, v. verlof, o.. * ... STAUBEN, vn.
VERSMACHER, m. verzenmaker,verzensmeder,rijmelaur,m.
verstuiven. "...ST5UBEN, va. doen verstuiven.
VERSOFFEN, a. fig. aan den drank verslaafd.
CHEN, va. verstuiken. "...sTECHEN, va. (34) verruilen;
R ..•sOHLEN, va. zolen. "...soHnHN, va. verzoenen, bevredigen ;
zamennaaijen, aaneenrijgen.
boeten.
VERSTECK, in. et n. het verschuilen; schuilhoekje
m.
f. verzoener, In. verzoenster, v. * ...861INLICH, * ...SOHNBAR, a. et adv. verzoen(kinderspel), o. -EN, va. verbergen. SICH
vrf. zich
lijk, verzoenbaar. -KEIT,f. verzoenlijkheid, v. * ...SOHNl'erbergen, zich schuil houden ; fig. zich in schulden
OPFER, n. zoehoffer, o.
sicken. "-SPIEL, n. wegstoppertje (zeker .spel), O.
* ...86HNuNG, f. verzoening,
bijlegging ; booting, v.
VERSTEREN, va. et n. verstaan ; begriAen, bevatten;
VERsoHNuNGSTOD, m. zoendood, m. * ...wERK, n, werk
weten, kennen; meenen, bedoelen; unrecht
verkeerd
der verzoening, 0.
verstaan ; sich auf etwas
jets verstaun, in jets beVERsORG EN, va. voorzien, verzorgen, voeden, onder houd en ; '
sich
mit
einem
-,
dreven zijn ;
zich net iemand verefwas
zorg roar jets dragen ; seii.e Kinder -, aan
staan ; sich zu allem
zn alles genoegen nemen ; sich
zu etwas -, tot jets besluiten, in leis toestenimen; zu
zijne kinderen een middel van bestaan verschalfen.
* ...8ORGER, m. verzorger; fig. wader,
- geben, te kennen
te verstaan geven. ‘-, vn. verru. * ...SORGuNG,
f. verzorging, voorziening, v.; onderhoud, o.; vestiging,
staan (van panden); das versteht sich, dat spreekt van
V. -SANSTALT, f. finis ter verpleging ; hospitaal, o.
zelf ; was - Sie darunter? wat meent Pj duarmede ?
va. sparen, besparen; uitstellen. *...sFARnut darunter verstanden, er onder begrepen. SIC!! -,
TING, f. besparing, v. ; uitstel, o. * ...SPATEN, "...SPAvrf. door tang staan bederven (van paarden).
TIGEN, va. vertragen. SICH vrf. te laut komen.
VERSTEHLEN, va. et n. heimelijk
sluipend wegnemen,
* ...SraTuNG, * ...SPATIGuNG, f. vertraging, verlating, v.
stolen; wegsluipen. * ... STEIFEN, vu. stiff -, hard wor* ...SFEISEN, va.' opeten; verbruiken.
den.
"...STEIGEN
(sicH),
vrf.
to
hoog
klinimen; fig.
* ...SPERREN,
va. sluiten, opsluiten, belemmeren. verstnppen, versperhet ver in jets brengen ; eene te hooge ring! nemen.
ren. * ...SPERRUNG, f. versperring, afsluitin7, belem-.
* ...STEIGERN, va. bij opbod verkoopen; (geregtelijk) vermering, barrikade, v.
*...SPIELEN, va. verspelen, in
koopen. * ...STEIGERUNG, f. veiling bij opbod, v. * ...STEINhet spel verliezen. "...SPIELER, in. verliezer, m. "...SPILEN , va. van grenssteenenvoorzien. "...STEINERN, vn. verLEN, va. verspillen, verkwisten. va. versteenen, tot steen warden. * ... STEINERuNG, "...STEINspinnen. * ...SPLITTERN, va. verspillen, verkwisten.
UNG, 1. versteening, v. * ... STELLEN, va. verzetten,ver*...SFOTTEN, va. bespotten, beschimpen, uitjouwen, uitplaatsen ; fig. misvormen ; versperren (eene deur) .SICH
lagchen. * ...SFRECHEN, va. toezeggen, beloven ; fig. hoop
vrf. zich vermommen; veinzen, huichelen. * — STELLgeven, veel heloven, (den tijd) pratend. doorbrengen;
UNG, f. verplaatsing ; fig. vermomming, misvorming ;
versproehen sein, verzegd besproken zijn. SICH
veinzing, V. -sxuNsT, I. kunst van veinzen, v.
vrf. zich verspreken ; zich verbinden ; zich met iemand
"...STERBEN, vn. sterven, wegkwijnen.
* ... STEUERN,
verloven; zijn woord geven; sich etwas
veel verva. de belasting betalen. "...STIEBEN, vn. verstuiwachting van jets koederen. * ...SPRECHEN, n."...SPRECHvon, fn stof vervliegen. va. ontstem'Mow, f. toezegging, belofte, v.
* ...SPRINGEN, v SICH
men ; fig. ontstemmen, in eene kwade luim brengen.
vrf. zich verspringen, zich door springen bezeeren.
"...sT1HHT, a. ontstemd. * ... STimmUNG, f. ontstemming ;
* ...8PRITZEN, va. verspuiten; fig. (zijn bloed) storten,
fig. kwade taint, v.
STOCKEN, va. verstokken, verdoen stroomen. * ...8PfiNDEN, va. toemaken, toesponnen.
harden. -, vn. duf worden, bederven.
* —STOCKT, a.
*...sPORBN, va. bespeuren, gevoelen, gewaar worden,
et adv. verstokt, verhard, koppig ; bedorven.
-HEIT,
ondervinden.
va. (13) stafwerk maken(aan
* ...STOCKUNG, f. verstoktheid, verharding, v.
* ...STOHeene zuil). *...sTARLEN, va. verstalen.
LEN, -ERWEISE, a. et adv. heimelijk, steelsgewijze.
VERSTAND, m. verstand, o.• ; geest, zin, m. beteekenis, v.
"...STOPFEN, va. stoppen, toestoppen, digt maken ; verbegrip, o. ; rede, v. oordeel, vernuft, o. ; der gesunde
-D, a. (92) verstoppend.
stopp,n.
SICH
vrf.
het gezond verstand ; er hat vielen
hij is een ver(IN) toezulgen, verstoppen. * ...STORBEN, a. gestorven,
standig man, hij is een man van oordeel ; das geht
dood, overleden. -E, m. et f. overledene, afgestorvene,
fiber meinen
dat gaat mijn verstand te boven;
den
In. en v. "...STOREN, va. verstoren, storen; verstrooi- verlieren, het verstand verliezen, krankzinnig worden ;
jen; veewoesten, vernielen.
* ...sTORUNG, f. storing,
zu -e kommen, tot de jaren van onderscheid komen ;
stoornis, verstoring; verstrooijing, vernieling,
v.
ein Wort ohne -, een niets beteekenend woord.
vergrijp, o. misslag, m. fout, feil, v.
VERSTOSS.
VERSTANDESBEGRIFF, m. begrip, denkbeeld, o. "...KAS* -EN, va. uit het lid stooten, verstuiken 4 ; fig. verstooTEN, m. fig. hoofd, o. kop, in. * ...KRUFTE, f. pl. * ...vERten, zvegjugen; uit nood verkoopen.
vn. eene fout
3160EN, n.•verstandelijke vermogens, o.
n.v. verstandsbegaan ; aanstoot geven, zondigen tegen ; ophouden te
vermogen, 0. * ...SCHfiRFE, f. scherpzinnigheid, v.
"-uriG,
f.
r gesten (van bier).
verstooting, wegzending ;
VERSTaNDIG, a. et adv. verstandig, schrander, oordeelafwjzing, v.
I
kundig ; bekwaam, geoefend, ervaren, hedreven.
' VERSTREICIIEN, va. verstrijken (zalf enz.) ; toestrijken,
va. duidelijk maken, ver/elaren, uitleggen; bekend matoesmeren ; de voegen vullen.
vn. verstrijken, verken. * --UNG, f. verklaring, uitlegging, v. *...LicH, a.
loopen. *.. STREITEN, va. met procederen verdoen.
et adv. verstaanbaar, drtidelijk. -KEIT, f. verstaanbaar* ...STREuEN, va. verstrooijen ; verdrijven ; uiteenjagen.
heid, duidelijkheid, v.
n. verstandhouding, v.
va. verbreijen; fig. verwarren, verstrik-
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ken, in de war brengen ; inhechienie nemen. * ..:STRICXlinty, tn. en v. "...TREMEN, va. verdrijven, verjagen,
TING, f. fig. verstrikking, hinderlaag, v. valstrik, m.;
wegjagen; uitdrijven; verbannen, uitzetten; die Zeit-,
inhechtenisneming, v. *...STUDIREN, va. verstuderen.
den tijd doorbrengen ; Waaren
waren omzetten, - ver* ...STOMMELN, va. verminken,misvormen.
koopen, verhandelen; die Farben
de'kleuren doen
vn. verstommen. * ...STUMMT, a. verstomd, dont, spraineen,melten.
f. verdrijving, verjaging ; (92) inkeloos. *.-sTuTzNN, va. knotten, korten ; kortstaarten,
eensmelting, v.
engliseren (paarden).
VERTRETEN, va. vertreden, vertrappen ; die Kindersehuhe
VF
in. proef proeve ; poging, v: * -B1 va. beproeven ;
den kinderschoenen ontwassen zijn ; sich den Fuss - ,
proeeen, proberen ; onderzoeken ; verzoeken, verleiden.
zich den voet verstuiken; einem den Weir
iemand
* - ER,
verleider geldtoetster, keurmeester, m. * - uNG,
in den weg treden; jetuandes Stelle
iemand vertef. verzoeking, verleiding, v. * - T, a. bedreven, ervcvren.
genwoordigen, iemands plaats bekleeden, iemanceverVERSUDELN, va. bezoedelen, verknoeijen.
"...SUNDIGEN
vangen; einen
iemand verdedigen, zijne voorspraak
(SICH), vrf. zich bezondigen.
f. bezonzijn. "...TRETER, tn. vertegenwoordiger, plaatsvervan- .
diging, v. "...SUNKENHEIT, f. fig. laagheid, v. * ... SiiSS* ...TRETUNG, f.ger;vdi,m.osprakv
EN, va. zoetiPn, zoet maken to zoet maken; (90) ververtreding, vertrapping, verwrikking, verstuiking ;
fig.
zocten. * ... SLISSUNG, zoetmaking; (90) ve•zoeling. v.
vertegenwoordiging; voorspraak, tusschenkomst, v.
VERTAGEN, va. (83) verdagen, uttstellen.
* ... TAGUNG, f.
VERTRIEB, m. (34) vertier, debiet, o. verkoop, in. " - ENE,
(83) verdaging, v. uitstel. 0. * ...T3NDELN, va. verbeu• in. et I'. balling, uitgewekene, no. en v.
Aden. "-TANZEN, va. verdaneen. * ... TAUSCHEN, va,
VERTRINKEN, va. verdrinken; wegdrinken; die Grillen
verruilen, verwieselen. *...TAreceruNG, f.
zijne zinnen door drinken verzetten;
eine Nacht
een
ruffling, verruiling, v.
* ... TEUEN, va. (1`40) meeren,
nacht doordrinken. "...TROCKNEN, vn. verdroogen, uitvertuijen. * ... TEUFELT, a. et adv. duivelsch, verduiveld.
droogen. "...TR8DELN, va. verkoopen aan uitdragers.
*...TEu•Nimova. (1:26) vertuinen. * ... THEIDIGEN, va.
* ...TRiSSTEN, va. troosten, vertroosten, gerust stellen,
verdedigen ; staande houden • beschermen.
hoop geven, doen hopen; Ginubiger schuldeische•s
no. verdediger ; verontschuldiger, vertveerder,
uitstellen. '...TRliSTUNG, f. hoop, verwachting, v.
VERTHEIDIGUNG, f. verdecliging, bescherming; handha* ...TUSCHEN, va. fig. verbergen, verhelen.
ving, f. * - SBfiNDNISS, n. defensief (verdedigend) ver•
VEROBELN, va. kwalijk nemen, euvel opnemen, - duiden.
bond, o.
f. (113) linie van defensie, verdedi"-OBEN, va. begaan, doen, ledrijven, uitvoeren, uiloegingslinie, v. *-SLOB, a. et adv. zonder verdediging,
fenen, volbrengen. * ...tIBUNG, f. uitvoering, v. bedrijf,
weerloos. *-SREDE, * - BSCHRIFT, f. verdedigingsschrift,
o. * ...UNEHREN, va. onteeren. * ...UNEINIGEN, va. onu. *-swEisE, adv. verdedigendertvijze.
eenig maketi, "twist tweedragt stoken. slew
vrf.
VERTHEILEN, va. deelen, verdeelen.
f. veroneens worden. "...UNEINIGUNG, f. oneenigheid, tweedeeling, v. omslag. m. "...THEUERN, va. duurder madragt, v. * ...UNGLIMPFEN, va. schimpen, beschimpen,
ken, den prijs verkoopen. * ...THEUERUNG, f. verhooging
lasteren. * ...UNGLIMPFUNG, f. beschimping, lastering,
van den prijs, v
* ...THUER, m. -INN, f. verkwister,
v. laster, no. * ...UNGLSCKEN, vn. verongelakken, verdoorbrenger, In.; doorbrengster, v. * ...THUISCH, "...THUgaan, omkomen, stranden; fig. mislukken, verijdelen,
LICH, a. verkwistend. "..,THAN, va. verdoen, verkwioten,
schipbreuk lijclen. * ...UNREINIGEN, va. ontheiligen;
doorbrengen; (34) verkoopen,
* ...TIEFEN, va.
ontreinigen, bevlekken, bezoedelen, besmetten.
SICH
dieper maken, diepen, uitdiepen. SICH
vrf. fig. ziclt
vrf. zich bevlekken, zich bezoeclelen. * ...UNREINIGUNG,
verdiepen, diep indringen. * ...TIEFUNG, f. verdieping,
f. verontreiniging, besmetting, v. * ...UNSTALTEN, va.
dieping, uitdieping, uitholing, uitgraving; ititlzoling. v.
misvormen, ontsieren. * ...UNSTERBLICHEN, va. onster* ...TILGEN, va. verdelgen, ttitroeijen, vernietigen; fig.
felijk niaken. * ...UNTREUEN, va. ontvreemden, olden;
ttitwisschen, nitdelgen. '...TILGUNG, f. verdelging, uitontroutv plegen. k ...UNTREuUNG, f. ontrouwe waarneroeijing, vernietiging, vernieling, v. * ...TOBEN, va. el n,
ming, ontvreemding, v. * ...UNzIEREN, va. misvormen,
tieren; uitrazen. "...ThLYELN, vn. door onhandigheid
onfsieren. "...URSACHEN, va. vervorzaken, aanleiding
bederven, - verliezen. * ...TRACKT, a. verduiveld.
geven tot; doen geboren worden.
"...URSACHUNG, f.
VERTRAG, in. verdrag, vergelijk, o. overeenkomst, v. trctkveroorzqking, aanleiding, v.
* ...URTHEILEN, va. vertciat ; kontrakt, o. verbindlenis, v.
* - EN, va. verdragen;
oord eelen.
op eene verkeerde plaats dragen; door d•agenversiljten;
VERVIELFACHEN, * ...VIELF5LTIGEN, va. vermenigeuldilijden. uitstaan. verdgren, doorstaan, dulden, velen.
gen. k.. VIERFACHEN, vs. vie•maal grooter maken.
SIGH
vri'. zich onderlinq vetd ragen. in eendragt !even ;
"...vOLLKOMILIcH, a. vatbaar voor volmaaktheid.
een verttrag sluiten; overeetestemmen. "...TRIGLICH, a.
'...VOLLKOMMLicHRErr, f. vatjwarheid voor volotaakthandelbaateverdraagzaam,vreedzaanz ; overeenstemmend.
heid, v. ', ...VOLLKOMAINEN, so. rolmaken. * ...VOLL`...TRaGLICHKEIT, * -SAMKEI'P,
f. handelbaarheid ,
KOMMNUNG, f. volazaking. v. * ...VOLLST5NDIGEN, va.
verdruag2,,a,oheid. vreedzaantheid, overeenstenunin,7, v.
volledig
maken.
` - AI5SSIG, a. et adv. overeenkomstig het verdrag, colgens
VERwACH EN, va. wakende doorbrengen. "...wACHSEN,vn.
kontrakt, ingevolge het traktaat.
toegroetjen; zamengroeijen ; vergroeijen ; seine Kleider
VERTRAUEN, vs. twtrottwen, stunt make?' op. *•, va.
rtit zijne kleederen groeijen. "...WARREN, va. bewares,.;
toevertrouwen, openharen ; sich einem -, zich aan
weg sluzlen ; opsluiten. sum - , vrf. zich wschten, - hoeiemand openba•en. n. rertrouzven, o. -. in rerden, - dekken,
vrijwaren. * ...WAHRER, st. - INN, f.
tronwen, onder de Too, ; - fassen. vertrortwen stellen.
hewuarder.
bewaarster, V. * ...WAHRLICH, adv. in
* ...TRAULICH, a. et adv. vertrouwelijk. genteenzaanz. !
bewaring. * .„ WAHRLOSE/4, va. verwaarloozen, veron-KEIT,
f. rertrouwelijkheid, gemeenzaainheid, v.
achtzamen. *...w•;tiRT, a. (83) verjaard. k ...wAHRUNG,
* ...TRtiUMEN, vs. (den tijd) werkeloos doorbrengen,
t'. bewaring, behoeding ; fig. tegenverklaring , v. - sMITTEL,
verwaarloozen. * ...TBAUT, a. et, adv. vertrouwd, ge• n. behoednziddel„o.*,..WAIS.EN, vn. wees-, ouderloos worden;
meenzaam. * ...TRAUTE, in. et f. vertrouwde, vertrouwefig. verlaten zdn. * ...WAIST, a. ouderloos,vaderloos,moe-
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derlooe; fig. verlaten.
va. beheeren, regeren, besturen, waarnemen. * ...WALTER. M. - INN, f. bestuurder, bewindvoerder, gezaghebber (83) bewaarder;
intendant, ns.; bestaarster, v. * ...wALTUNi, •f, hestuar,
o. administratie,v. beheer.o. waarnenting, v.; (83) beslag (van goederen), O. * ...WANDELBAR, a. verwisselbaar. - KEIT, f. verwisselbaarheid, v. "...WANDELN, va.
et n. verantleren, verwisselen, vervormen; van gedaanle
verander n; verzelfstandigen. * ...WANDLUNG, I. verandering, verwiseeling, vervorming, ornkeering, vermindering (van straf); t30) verandering van brood en wijn
in het ligchaam van J. C., verzelfstandiging, v.
VERWANDT, a. verwant. vermaagschapt. " - E. in. et f. bloedverwant, a. en v. *-scipFT, f. verwant.cchap, maag&chap, blotdverwantschan fig. overeenkomst, verwantschap, v. *-SCHAFTLICH, a. et adv. verwant.
VERWASCREN, va, verwassehen, weetvas,chen. a fwasschen ;
(92) (de kleureW wasrehen ; uitpraten. klikken. * ...WaSSERN, va. te veel wateren, te veel water op (iets) riven,
waterig maken. ‘...WEBEN, ca verweven, opweven ; inwikkelen.. verbtnden. * ... WEBT. a. ingeweven.
..WECHSELN, va. verwiseelen; verwarren; ontptzren. * ...wECHSELUNG, f. vetwisseling, wisselinq, v. *..wEGEN, a. et
adv. vermetel, roekeloos, baldadig, driest, stoutmoellig,
onversaagd. koene onverschrokken. - HEIT, f. vermetelheid, roekeloosheid , koenheid. stoutmoedigheid, v. *...w•HEN, va. verwartijen, werneaaden.
vn. ophoudente waaijen, °yet -unladen. * ...WEHBEN. va. verhinderen, tegenhouden, be letten , belenzmertrn. * ...wEIBLICIIEN. * ...WEICHLICHEN. va. verwijeen, verwijfd maken. * ...WEICHEN,
va. te reel weeken. * ...WEIGERN, va. weigeren, ontzeggen. * ...WEILEN, vn. SICH
vrf. verwijlen ; vertoeven,
toeren, zich ophouden, dralen. *.. WEINEN, va. et n.
itt tranen doorbrengen,
zich door weenen afmatten.
VERWEIS. m. verzojt, a. berisping, bestrafing. v.
va. verwdzen ; verbannen, uitbannen ; verwijten, berispen.
* -UNG, f verwijzing, verbanning, uitbanning, v.
VERWELKEN,
.vn.
verwelken, verdorcen, verflensen.
"...WELTLICHEN, va. wereldlijk maken. * ... W.ENDEN,
va. omwenden, aftvenden; besteden, ten koste leggen,
aanwenden; slob fur einen
zich voor iemand in de
bres stellen, iernands verdediging op zich netnen, roor
lemand spreken, iemands zaak behalligen.
UNG, 1. ornwending, afwending ; besteding, aanwending verdediging, lusschenkernst, v. * ...WERFEN, va.
verwerpen. wegwerpen, omwerpen,omsmdten; toe-,cligttverpen; fig. verwerpen, alwdzen; ;83) 2vraken, afkeuren. SICH
vrf. een verkeerden worn doer ; opkri ►pen, krom tvorden (van bout).
vn. ontijdig werpen (van dieren.). * ... WERFLICH, a. verwerpeldk ; (83)
wraakbaar. * ... WEBFEING, f. miswerping ; emwerping ;
verzverping ; afwijzing; (83) wraking, afkeuring, v.
* ...wESEN, vn. bederven, verrotten. vergattn. va
. beheeren, bestieren. * ...WESER, ni. heheerder, bestierder;
viAaris, tn. *...w.Esucx, a. et adv. vergankelijk,
aan bederf onderkevig. f. vergankelijkheid, v.
* ...wESUNG. 1. beheer, bestuur ; bederf, o. verrotting,
v. * ...WETTEN, va. verwedden ; met wedden verliezen.
'...WICHEN. a. et adv. verlegen; onlungs, laatst.
* ...WICKELN, va. inwikkelen, verwarren. awn
vef.
tig. (in eene zaak) betrokken zijn. * ...WICKELT. a. ingewikkeld, ve•ward. * ...WICKELXING, I. inwikkeling ;
fig. verwarrino ; (108) intrige, v. knoop, tn. * ...WIEGEN, va.
tvegen ; bij het gewigt verlevopen.
m. et f.
balling, un en v. * ...WILDBRN, VII. verwilderen ; - lessen,

verwaarloozen,
chtzamen. * ...WILDER.T, a. wild,
verwilderd, onh
boar. '...WILDEBUNG, 1. verwildering, onbeschuard e d, v. * ...WILLIGEN, va.
toestaan. "...wiLLIGur7G, f. toestemming, inwilliging,
v.
va. inwikkelen,.. fig. to boven ko vien,
nog lang gevoelen.
* ...WIRKEN, va. verwerken
tig. beeaan, ► .edrijeen, zich schuldig maken aan,
vetelienen.
*„.weltleLICHEN,
va.
verwezenlijken.
* — wIRKUNG, j, verbeuring, verbeurte, v. * ...WIREEN,
va. verwarren, in de war brengen, verlegen maken.
....wIRRT„ a. et adv. verward; in verwarring; fig. verlegen, bedremmeld. "...WIRRUNO, f. verwarring, Ula ► orde, onregel► utigheid, ongeregeldheid ; fig. verlegenheid. v. '...wiscHEN. va. Zritwissche n , tiveyen,
TERN, vn. (:)0) aanzetten als schimmel.
a. weduwenaar
weduwe geworden; die -e Reunion,
de hertogin wed/Jive. * ...WoHNF.N, va. verwennen, bederven. SICH
vr•. eene kwade gewoonte aannemen.
* ...WoHNUNG, f. het verwennen, het bederven, kwade
gewoonte, v. * ...WORFEN, a. verzvo ► pen, ellendig, laag,
stecht. - E, In. et 1. goddelvoze, at. en v. * ...WORREN, a.
et adv. verward, ingewikkeld. netelig. - HEIT,tverwarring, ingewikkeldheid, v. * ...wUNDBAR, a. kwetsbactr.
...iv UN D EN, vet. wonden. bezeeren, kwetsen.
UN D ERN,
va. verwonderen, verbuzen, bevreemden. SIGH - , vet.
zich verwonderen, terwonderd zdn, verbaasd staan.
* ...WUNDERSAM, a. verwonderldk. bevreemdend. * .,.WCNDEBUNG,
verwondering, bevreemding, verbazing, v.
- SVOLL, a. vol v,rbazing, vol verwondering.
LICH, a. kwetsbaar. * ...WUNDUNG. f. verwonding, kwetsing, v. * ...WUNSCHEN, vs. verwenschen, vervloeken ; betooveren. * ...WaNSCLIUNG, 1. verwensehing, vervloeking,
v. ; (30) banvloek, ai. * ...WORZEN, va. te veel kruiden.
*...wiiRFELN , va. verdoh belen (met dobbelsteenen).
EN, va. verwoesten,vernielen: verd, , lgen,uitroeijetz; lig.
bederven. "...WilsTER, ID. vernieter, vertvoester, bederver,
m.
f. verwoesting, vernieling, verdelging ;
fig. bederving, v. '...wirrnzrt, va. uitrazen, uittieren.
VERZAGEN, vn. den cooed verliezen, moedeloos zvorden
wanhopen. * ...ZAGT, a. et adv. ontmoedigd, moedeloos,
versaagd ; bloode, lafhartig ; kleinmoedig. zondcr cooed.
- HEIT,
f. versaagdheid, moedelooeheid lufhartigheicl,
kleinmoedigheid,vreesachtigheid,bloodheid, v. * ...ZilHLEN
(SICH), nit zich vertellen, zich in het tellen vergzssen.
'...ztimAnsza, 1. vertelling, mistelling, misrekening, v.
va. et a. tanden, inkepen ; de laatxte
Lando' krijgen.. * ...ZAPFEN, va. verluppen, in het klein
uttverkoopen; invoegen, indrijven.
f. verlapping; inroeging, inclflving, v. '...ZORTELN, va. vertruetelen, liefkozen. * ...ZAUBERN,va. betooveren.
NEN, va. omtuinen, omheinen. '...ZECIIEN, va. verdrit,
ken, met drinker verteren. * ...ZEHENTEN, vs. de firstden betalen; (68) decimeren. * ...ZEHNFACHEN va. vertienvoudigen. * ...ZEHREN, va. verteren, opteren, opetcn,
verbruiken ; fig. verteren, verdoen, - D, a. verte•end.
* ...ZEHRER,
verteerder, verbruiker. in. * ...ZEHHUNG,
f. vertering, v. verbruik, o. consumptie, v
NEN, va. verkeerd teekenen : opschrdven. boeken, te
bock stellen, vermelden.
a. lijst, verkla-.
ring, v. stoat, w. aanwdzing, aantooninq. v. catalogus;
us. register, tarief, o. prijs-courant; tafel der hoofdstuAken, v. * ...zEICHNC.ING, 1. rnisslag in het teekenete
tu.; op,chrijving, beschrijving, v. - *...zEllIEN, va. vergeven, vergilfenis schenken, verschoonen;
Sie, verger!
mij. "...ZEIHLICH. a. et adv. vergeellijk, versehoonbaar.
.ZBIIIUNG, f. vergeving, vergillenis v.
*...ZERREN,
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*-gisuCHE, f. veeziekte, v. * -STALL, m. recital, beestenstal, koesial, iu. *-STERBEN, U. sterfte order het
vee. v. * -ST EVER, f. belasting op het vee, v. bestiaat,
o. *-TRANKE, f. wed, o. water-, drenkplaats, v V. * -TRIER,
m. * -T► IFT, f. regt ant te weiden, o. dreef, weide, v.
* -WEIDE, f. beestenwezde, v. m. belasting op
het ree, v. * - zucwr, f. veefokkerij, veeteelt, v.
VIEL, a. et adv. veel, menig; velen; veel; zu - thun, te
boven gaan, overschrijden. * -ARTIG, a. veelsoortig,verschillend. '-SSTIG, a. veeltakkig. *-UuGie,a. veeloogig.
* -BEDEUTEND. a. veelbetetkenend. * -BESAGT, a. meet.gemeld. *-BLIITTERIG, a. (5:3) veelbladig. * -DEUTIO,
a. van verschillende beteekenissen, dubbelzinnig. *-Ecx,
m. * -ECKIG, a. veelhoet, on.; veelhoekig. * -ERLEI, a.
et adv. velerlei, verschVlend. * -EACH, "--FfiLTIG, a.
veelvoudig, veelvuldig,herhaald. * -FACH, * -FIILTIG, adv.
in menigte, reel, veelvuldig. * -FALTIGKEIT, f. veelvuldigheid, menigvuldigheid ; verfcheidenheid,v. "-FNRBIG,
f. veelkleurigheid, v. * -FORMIG
a. veelkleurig.
a. veelvormig. -KEIT, f. veelvormigheid, v. * -FRASS, m.
veelvraat; fig. vraat, gulzigaard, in. * -FilSSIG , a. reelvoetig. k -GELIEBT, a. veel geliefd, zeer bemind.
* -GOTTEREI, f. veelgoderi j , v. veelgodendom, o. *-GULT• In, R -GELTEND, a. veel waard, van groote waarde.
* -GOLTIGKEIT,E groote tvaarde,v.' - H5uTio,a. veelhuidig.
* -HEIT, f. veelheid, v. * -JAHRIG, a. veeljarig. * -KNOTIG, a. met veel knoopen. "-KOPFIG, a. veelhoofdig.
VIELLEICHT, adv. welligt, misschien, veelligt ; bij geval.
VIELMA L, '...MALS, adv. menigmaal, dikwifis, vaak.
"...m A LIG, a. herhaald. "...MANNEREI, f. veelmannerij,v.
VIELMEHR. adv. veeleer, eerder. liever.
VIELNAMIG, a. veelnamig, met vele namen. * ...RADERIG,
a. met veel raderen. * ...R EDER, in. prater, snapper, ni.
'...SAITIG, a. veelsnarig. * ...SCHREIBER, in. veelechrij* ...SEITIG, a. et adv. veelzijdig.* ..STIMMIG, a.
ver,
(109) veelstemmig. "...SYLBIG, a. (98) veellettergrepig.
* ...VERMo* ...THUTIO, a. seer werkzawn,zeer bedrijvig.
* ...wEIBEREI, f. veelwijverij,
GEND, a. veelvermogend.
a. veelwe...WISSEND,
v. '...WINKELIG, a. veelhoekig. *
VEST, a. VEST E, f. VESTIGEN, va. voy. FESTE, FESTIGEN,
tend. *...wIssEE, m. veelweter, m. -EI, f. veelwelertj,v.
VETTEL, f. slet, v. gemeen tvijf, o.
* ...ZWEIGIG, a. veeltakkig.
VETTER, m. neef; oom, m. "-GUNST, f. begunstiging der
vadem (hout), m.
VIEM, f. honderd (schoven),
nabestaanden, v. *-LxcH, a. et adv. neefachtig, als
a. vier; auf alien -en kriechen, op handen en
VIER,
f.
neefschap,
v.
neef. * - scHAPT,
voeten kruipen ; alle - von sich strecken, handen en
tergen. * ... EREI, f.
VEXIREN, va. bespotten ; plagen
f. * -ER, m. vier, v. * -BEINvoeten uitstrekken. *
*...scruoss, n. slot met gespotternij ; plagerij, v.
IG, a. vierbeenig. * -BLUTTERIG, a. vierbladerig. * -Bii NDheinze veer, o.
o. * -DRiiHTIG, a. viern.
viervoudig
verbond,
NISS,
VEZIR, VIzIR, in. vizier, m.
draadsch. * -ECK, in. rierhoek, m. kwadraat, o. * -ECKVICAR, m. vikaris, m. *- SCHAFT, f. vikarzaat, o.
* -ERLEI, a. vierderlei.
In, a. vierhoekig, vierkant.
rn.
VICE-ADMIRAL, no. ondervtootvoogd, vice-admiraal,
* -FACH, * -FALTIG, a. et adv. viervoudig."-FnieEEIG,
* -KiiNIG, m. onderkoning, m.
* -FIISSIG, a.
a. viervingeriq. * -FURST, iu. viervorst,
VICTUALIEN, pl. levensmiddelen, viktualien,
viervoetig. * -JAHRIG, a. vierjarig. *-JAHELicH, a. om
VIDIMIR EN, va. (83) schriftelijk sloven.
de vier jaren. * -LING, m. vierling. in. vierde, viereno. * - ARZENEI, f.
VIEH, n. vee ; beest, dier.; gedierte,
deel, o. * -3IAL, adv. viermaal. * -MALIG, a. vier maal
veeartsenij, V. * -ARzENEIKUNST, f. veeherhaald: * -MONATIG, a. viermaandelijksch. * -MOv.
veeartsenijschool,
f.
artsenijkunde, v. ...SCHULE,
NATLICH, a. om de vier maanden. *-PFUNDER, In. (3)
* -ARzT, m . veearts, m. * - DIEB, m. veedief, m. * -DIEBvierponder, as. * -PFliNDIG, a. vierpondig, van vier
* -FALL, m. veeziekle, v.
STAHL, m. veedieverij, v.
pond. * •RADERIG, a. met vier widen. "-RUDERIG, a.
* -HANDEL, m. vee0.
"-FUTTER, n. beestenvoeder,
vierriemig, met vier roeibanken. * -SEITIG, a. met vier
handel, a. * -HUNDLER, rn. veehandelaar, beesten.snaren. * -SCHR6TIG, a. vierhoekig . fig. sterk gespierd.
HIRTm.
*
per, m. * - Huvr. rn. veehoeder, koeherder,
* -SEITIG, a. vierzijdig. * -SITZIG, a. met vier zitplaat* - HOF, m. binnenplaats, v.
INN, f. veehoedster, v.
sen. * -SPliNNIG, a. vierspanntg, met vier paarden te"-KRANK*-Iscx, a. et adv. beestachtig, dierlijic.
spannen. * -STuNDIG, a. vier uren durende. * -SYLBIG,
*- m A RKT , In. beestenmarkt,
HEIT, f. veeziekte, v.
a. (98) vierlettergrepig. * -T5GIG, a. van vier dagen,
v. "-avissiG, a, et 'adv. beestachtig; als een beest.
vierdaugoch. * - TiioLicH, a. om de vier dugen ; dos diefin.
-RAUB,
*
m.
veemest. beestenmest,
Fieber, de derdendaagsche koorts, v.
stal van vee, a. * -SCHELLE, * -GLOCKE, f. koebel, v.

ekken. * ...ZERRUNG,
va mismaken, (den mond) sche
ond enz.), v. * ...ZETf. misnzaking, vertrekking (van
, vallen verleggen.
TELN, va. verstrooijen,laten slin
thun,
- leisten, afstand
afstand,
m.
;
m.
VERZICHT,
doen, afzien van.
ViBzIEHEN, va. verlrekken, verkeerd trekken; scheef
trekken; (een kind) . bederven, kwalijk opvoeden. SICH
vrf. vertrekken, krom . worden; (152, 153) zich verzetten, verkeerd spelen ; (36) wegtreiken. *-, vn. toeven,
* ... ZIEHUNG, f.
blijven. dralen, lang duren, uitblijven.
* ... ZIELEN, va.
vertrekking ; verkeerde opvoeding„ v.
niet mikken, het wit missen. * ...zIEREN, va. versieren,
opsieren, opsmukken, opluisteren. verfraaijen; met beeldjes versieren. *...zunrER, n), versierder, verfraaijer, m.
f. versiering. opluistering, verfraaijing, v.
versiersel, sieraad. o. * ... ZIMMERN, va.vertimmeren; betimmeren.* ...ziN NON, va. vertinnen. "...ZINN ER, tn. vertinner,m. * ... ZINSEN, va. den interest betalen. * ... ZINNUNG, f.
* ... ZOGEN,
interest, m.; betaling van den interest, v.
a. verkeerd getrokken ; slecht opievoed. *.. ZtiGERN, va.
* ... Z6GERUNG,
uitstellen, vertragen, met iets talmen.
f. vertraging, v. uitstel, o. * ...ZOLLEN, va. den tol betalen. "...ZUCKEN, vn. et a. stuiptrekkingen hebben, * ... ZUCKERN, va.
veroorzaken; in vervoering brengen.
te sterk suikeren. * ... ZUCKUNG, f. stuiptrekking, v.
VERZUG, m. o. vertraging, v.
VERZWEIFELN, vn. wanhopen. vertwij felen. "...zWEIFELT,
a. et adv. wanhopend, in vertwijfeling ; fig. verduiveld,
duivelsch, buitensporig. zeer, bovenmate.
"...ZWEIGEN, va.
vertwijleling, wanhoop. v.
SICH vrf. vertakken; vertakkingen hebben.
EN, va. afkizijpen, omklinken. *...ZWICKT, a. fig. raar,
"...ZWIEFACHEN, Va.
zonderling, vreemd, zeldzaam.
verdubhelen.
VERTIKAL, a. loodregt, vertikaal.
VESPER, ',ZEIT, f. vesper, v. avond, rn. ; in die - gehen,
te vesper gaan. * - BROT, n. vesperbrood, avondontbijt,
o. "-PREDIGT, f. avondpreek, v.

VOG.
a. het vierde.*-HALB,a.vierdehalf,drieen een half.
o.;
VIERTEL n. vierde, kwart, vierendeel ; kwartier,
ein - auf sechs, kthartier over vijven; dos erste das
letzte - des Mondes, het eerste -, het ibatste kwartier
der moan. "-JAHR, n. vierendeeljaars, o. drie maanden, v. my. ".-JAHRIG, aitiet adv. driemaandelijksch,
om de drie maanden. *-MRISTER, m. wijkmeester, m.
*-N, va. vierendeelen. "-NOTE, f. (109) vierde noot, v.
"-STRICH, in. (126) halve streek wind, V. "-STUNDE,
f. kwartieruurs, O. *-STUNDIG, a. een kwartier durondo. "-TAKT, M. (109) kwart *mat, V. "-TON, in.
(109) kmarttoon, m.
VIERT&S, adv. ten vierde, in de vierde plaats.
VIERTHEILEN, va. vierendeelen. "...THEILIG, a. vierdeelig, in vier deelen.
VIBRUNG, f. vierkantmaking, kwadratuur, v.
VIERVIERTELTAKT, M. (109) vierkwartmaat, v.
VIERZEHN, a. veertien.*-TaGIG,a.veertiendaagsch. "-TR,
a. veertiende.
VIZRZIG, ait f. veertig; veertigtal, O. "-ER, M. veertiger, in., het getal veertig. "-JAHRIG, a. veertigjarig.
"-STE, a. veertigste.
VIGILIE, f. heilige avond, m. *-kt, pi; zielmissen, lijkdiensten, v. my.
VINDICIREN, va. teruyeischen.
VIOLS, f. (53) viooltje, a.; (109) viool, v.
VIOLETT, a. paarschkleurig, violet.
VIOLINS, f. viool, v.
n. solo
VIOLINSCHLASSEL, nr. vioolsleutel, in.
voor de viool, m.
VIPER, f. adder, adderslang, v.
VISION, m. nachtgezigt, vizioen, o. "-AR, nn. dweeper, rn.
%runt, n. vizier; ntikpunt, o. *-EN, va. mikken; peilen.
n.
f. het mikken : peiling, roeijing, v. "-ER,
m. peiler, roeijer, in. "-KORN, n. vizier (aan geweren),
O. "-KUNST, f. peilkunst, roeikunst ; meetkunst der
taste ligchamen, v. *- MASS, n. "-STAB, M. "-RUTH%
f. roeistok, peilstok, m. *- SCHUSS, m. vizierschot, O.
VISITATION, f. onderzoeking, huiszoeking, visitatie, v.
"...TATOR, in. onderzoeker, bezigtiger, ui. "...TIREISEN,
n. (36) tentijzer, O. "...TIREN, va. onderzoeken, visiteren ; peilen.
VITRIOL, in. vitriool, o. "-A RTIG, * -IS CH, a. vitrioolachtig. "-ER DE, f. vitrioolaarde, v. "-SR, n. vitrioololie, V. "-SUURE, f. vitrioolzuur, o. *-W ASSER, n. vitrioolwater, O. ".-ZAPFEN, in. vitrioolsteen, m.
VITZDOM, "...THUM, Mn. stedehouder, plaatsvervanger, m.
"-Er, f. stedehouderschap, o.
VLIESS, n. Hies, o.
VOCAL, M. (98) klinker, m. klinkletter, v. *-musitc, f.
long- muziek, v.
VoCATiv, in. (98) roeper, vijfde naamval, in.
• VOGEL, tn. vogel; yolk, m.; kapel, v. ; ein loser -, fig.
een looze schalk , Vtigelchen, vogeltje, O. * -BAUER ,
m. vogelkooi, v. * -BEEREAUM, In. sorbenboom, m.
"-DEERE, f. sorbenbes, v. * -DEU1 UNG, f. voorteeken,
O. * -DEUTER, m. vogelwigchelaar, in. "-BURST, in.
m.
m. "-FANG,
vogelvangst, V.
musschetzhagel,
"-FLINTE ,41
"-PURGER, M. vogelaar, vogervanger, m.
*-FLOTE, f. lokfluitje, O.
f. jagtgeweer, jagtroer, o.
"-FUTTER, n. vogelvoeder, a.
"-FREI, a. vogelvrij.
"-GARR, n. vogelnest, o. strik, m. * -GESANG, n. vogelenzang, in. "-HANDLER, in. vogelkooper, vogelman, m.
"-HAUS, n. vogelvlugt, v. "-HECK% f. vogelbroeikooi, V.
"-HERD, rn. nest eens roofvogels, O. "-KIRSCHBAUM,
M. kriekenboom, in. * -.KIRSCHE, f. kriek, v. *-KuNDE,
VIERTE,
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vOGELKuNDE, f. natuurlijke beschrijving der vogelen
v. *- KNUTERICH, rn. (53) varkensgra , , o. *-LEIhf, rn•
"-MIST,
vogellijm, v. *-miLcs. f. (53) veldajuin, m
M. vogelmest, M. * -NUPFCHEN, n. vogelzaadbakje, O.
"-NEST, n. vogelnest, o. * -PFEIPE, f. vogelfluitje, lokM.
fl uitje,
"-Self RUCHE,
f. vogelverschrikker,
* -SCHIESSEN, n. het schieten naar den vogel. --scHL AG,
m. vogelknip, v.
* -SCHROT, n. niusschenhagel,
* -SEIDE, f. wild vlas, O. * -STELLEN, n. vogelvangst,v.
* -STELLER, M. vogelvanger, vogelaar, m. * -STRICH, M.
trektijd der vogelen, tn. * -W1RTER, M. vogelkooper, M.
*-WILDPRET, n. wilde vogels, tn. mv.
VOGLER, m. vogelaar, vogelv4nger, m.
, GT, mf voogd, schout, baljuw rentmeester ; geregtsdienaar, m. * -EI, f. voogdij, voogdijschap, v. ; schoutsambt, baljuwschap; rentineesterschap, O. "-HERE, rn.
landheer. m. *-scHilTz, in. veldwachter, tn.
VOLK, n. volk, o. male, v. ; lieden, mv.; fig. menigte, v ;
troepen, solduten, m. Inv.; ein - Rebhuhner, eene vlugt
patrijzen. "-ARM, a. weinig bevolkt.
VoLKERKUNDE, f. volkenkunde, v. * ...RECHT, n. volkenregt, rent der volken, O. "...SCHAFT, f. yolk, o. natie,
v. "...WANDERUNG, f. volksverhuizing, v.
VOLKRBINE, a. volkrijk, bevolkt.
VOLKSPETT, n. volksfeest, o. "...PaHRER, M. volksmenner, in. "...GEIST, tn. volksgoest, in. * ...GLAUBE,
volksgeloof, o. "...GLUCK, n. volksgeluk, o.
SCHAPT, f. volksregertng, V. * ...LIEBEND, a. volksgezind.
n. volkslied, o.
n. volkssprookje,
o. volksoverlevering, v. "...mnssiG, a. yaks
* MENGE ,
f. menigte, bevolking, v. "...REGIERUNG, f. volksregering, v. *...scHLuSs, m. (77) volksbesluit, O. * ...SAGE,
f. volksoverlevering, v. '...siTTE, f. gewoonte van het
yolk, v. "...SOUVERAINITUT, f. volkssouveretniteit, oppermagt -, v. oppergezag des yolks, o. "...SPRACHE, f.
volkstaal, V. "...VERTR ETER, rn. afgevaardigde, yolksvertegenoordiger; (25) gemeensman, rn.
VOLL, a. et adv. vol, gevuld; geheel, volkomen, gansch;
fig. vuil, vol stof ; dronken, Rat; - machen, vullen, vol
maken; besmetten, bezoedelen; voller Mund redet aus
Herzens Grund, als de wijn is in den wan, is de wijsheid in de kan; aus vollem Halse, luidkeels. "-ACP,
adv. volop, in overvloed. * -BLUTHENGST, m. * -BLUVPFERD, n. volbloed, m. "-BLC1TIG, a. volbloedig, bloodrijk. -KEIT, f. volbloedigheid, v. "-BRINGEN, va. vol.
brengen, uitvoeren, voltooijen, ten uitvoer brengen.
* -BRINGER, m. volbrenger,uitvoerder,m. * -BRINGUNG,
f. volbrenging, uitvoering, v. * -BRUSTIG, a. vol van Borst.
VOLLENDEN, va. voleinden, voltooijen, uitvoeren. "...ENDS,
adv. geheel en al, volkomen; bovendien, daarenboven.
"...ENDUNG, f. voleinding, v. ; fig. dood, m.
VOLLENTE, f. gekuifde eend, v.
VoLLEREI, f. zwelgerij, gulzigheid, dronkenschap, v.
VOLLF(.1 HREN,
va. volvoeren, uitvoeren, volbrengen.
* ...1.1HAUNG, f. volvoering, uitvoering, v.
* ...GULTIG,
a. et adv. genoegzaam, voldoende, de voile waarde bezittende. -KEIT, f. voile waarde, genoegzaamheid, v.
* ...HALTIG, a. van goed allooi; fig. rijk (eener taal).
"...HIRING, m. voile haring, M. "...HEIT, f. volheid ; fig.
zatheid, dronkenschap, v. "...HUFIG, a. (112) volvoetig.
VOLLIG, a. et adv. volkomenogeheel, gansch; zwaarlijvig,
gezet, lijvig. "-KEIT, f. zwaarlijvigheid, v.
VOLLJSHRIG, a. meerderjarig. "-KEIT, f. meerderjarigheid, v. "...KANTIG, a. (13) in den haak, vterkant.
"...BOMBER, a. et adv. volkomen, volmaakt, volslagen,
geheel ; gezet, lijvig. - HEIT, f. volkomenheid,volmaakt-
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held, v. * ...Kommacii, a. volkomen, volmaakt. * ...MAOHT,
f. volmagt, v. gezag, o. magtiging , prokuratie, v. -SBLATT,
n. onbepualde volmagt, v. "....MOND, nr. voile maan, v.
"...STIINDIG, a. et adv. volkomen, gekeel, volledig, volstandig, volslagen. -KEIT, f. volkomenheid,volledigheid,
v. "...STIMMIG, a. (IN) volmaakt van stemmen, welluidend. -KEIT, f. volkomene welluidendheid,
Y.
* .,.STRECKEN, va. volbrengen, volvoeren.
"...STRECKER, rn. volbrenger, volbrenger ; executeur testatnenfair, uitvoerder van eenen laatsten wit,
a. wigtig, het voile gewigt houdende. -KEIT, f. vol gewigt, o. a. et adv. voltallig. "...ZIEHEN, va.
voltrekken, uitvoeren, vairengen. "...zIBHEID, a. uttvoerend. * ...21EHER, M.-INN, f. voltrekker,
m.; uitvoerster,
f. voltrekking ; uittwering ,v
VOLONTIIR,m. (68) vrijwilliger ; bediende zonder salarison.
VOLTS, f. (86) omloop, rn, zwenking, v.
VOM, (VON DEM), art. van den, van de, van het.
VOMIitEN, va. broken, overgeven. * ...TIV, m. braakmiddel, o.
VON, prep. van; door; van af ; sedert ; over ;
einander,
van elkander, gescheiden; fig. gebroken; - hinnen, van
bier. "-NUTBEN,. adv. van nooden, noodig.
VONBLN, vn. van voor zijnen naam stellen.
VOR, prep. voor, om, van, door, met; - diesenlifvoor dezen, to voren, vrOeger, eertijds ; moral. *-, n.
voorrang, m. voorkeur. v. *-AB, a. behalve, bovendien.
"-ABBILDUNG, f. voorbeeld, model, o. * -ABEND, m.
daags to voren. * -ACKERN, va. einem -, iemand voorploegen. "-ULTERN, M. pl. voorouders, m. my.
VORAN, adv. vooraan, aan het hoofd.
VORARBEIT, f. voorwerk, voorloupig werk, o. *-EN
(EINEM), va. in voorraad werken; iemand voorwerken;
iemand iets voordoen. "..1RMEL, m. hovenmouw, v.
VORAUS, adv. vooruit, bijvoorraad.*-, mv. (83) vooruitgift,
-making,v. voorregt, 0. * -ABZIEHEN, va. vooraf ligten.
"-BEZAHLEN, va. vooruit betalen. *-ElpFANGEN, n.
het vooruitontvangen. "-GEBEN, va. (iemand)betoorregtcn. '-GEHEN, va. voorgaan,vooruitstreven. "-NEHMEN,
"-EINNEHMEN, va. vooruitnemen. * -SAGEN, va. toorspellen. "-SEHEN, va. voorzien, vooruitzien. "-SETZEN,
va. vooronderstellen. "-SICHT, f. vooruitzigt, het vooruit. zien, o. ; (30) goddelijke voorziening , v. "-VERKUNDIGEN,
va. voorzeggen, voorspellen. * -VERMACHEN,va. vooruitmaken. "-WEGNEHMEN, va. vooraf ligten. "-ZAHLUNG,
f. vooruitbetaling, v. voorschot, o.
VORBAU, rn. voorgehouw, o. voorpui, v. * ...BAUEN, va.
voorbouw en ; fig. voorkomen, rerhinderen, belet ten." ...BAu UNG , f. fig. voorkoming, verhindering, v. -SMITTEL, O.
voorbehoedmiddel, o. "...BEDACHT, m. voordacht, v.
"...BEVICHTIG, a. et adv. voorbedachtelijk ; bedachtzaam, met bedachtzaamheid. -KEIT, f. voorbedachtzaambeid, behoedzaamheid, v. * ...BEDEUTEN, va. voorspellen.
"...BEDEUTUNG, f. voorspelling, V. voorteeken, o. "...BEHALT, n. voorbehoud, o. voorwaarde, v.; mit-, unter
met voorbehoud, ander beding, behoudens; ohne -, zonder' voorbehoud, onvoorwaardelzjk. "..BEHALTEN, va.
voorbehouden, als voorwaerde stellen. "...BEHALTUNG,
f. voorbehouding, v. "...BEHULTLICH, a. met voorbehoud.
VORBEI, adv. voorbij; bi j ; es ist mit ihm --, het is gedaan
met hem. * -FAHREN, *- GEHEN, "-LAUFEN, REITEN,
* -SCHIFFEN, * -ZIEHEN, eVn. VoorNivaren, - gaan, - loopen,-rijden,-zeilen,-trekken. * - SCHIESSEN, * -WERFEN,
va. voorbij schieten, - werpen ; misschieten, -weipen.
"-SEIN, vn. roorbij
gedaan over zijn. "-WOLLEN,
"-LASSEN, va. voorbijwi lien, - laten ; fig. lctten ontsnappen.
VOREEMELDET, "...BEN A NNT,
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bovengemeld, genoemd. "...BEREITEN, va. voorbereiden.
"...BERICHT, n. voorberigt, voorwoord, o. voorrede, v.
"...BESCHEIIII M. 183) dagvaarding,v. "...BESCHEIDEN,
va. (83) dagvaarden. "...ERTEN, va, gedurig herhalen;
voorbidden. voorover buigen ;
fig. voorkomen, verhinderen, belelren. * ...EEUGUNG, f. vooroverbuiging ; fig. verhindering, v. "...BEWUSST,m. voorkennis, v. ; mit meinetn -, met mijne voorkennis, met vnijn
weten; ohne meinen
zonder mijne voorkennts, buiten
mijn weten:
VORBILD, n. vootteeld, model, o. "-BN, va. poorstellen,
afbeelden. "-LICH, a. et adv. voorbeeldig, voofbilidelijk;
f. voorstelling, afboelding, v.
ten voorbeeld.
VORBINDEN, va. voorbinden ; voordoen (een voorschoot ens.).
"...BITTE, f. voorspraak, voorbede, v. * ...BLASEN, va.
voorblazen, (lets op de fluit ens.) voorspelen.
EN, va. 168) (het laadgat) voorboren. * ...8011RER, M.
voorboor, v. avegaar, m. "...BOTE, m. voorbode, m. ; fig.
voorteeeken, O. "...BRAMRA A, f. (126) vooliramseilsra,
v. "...BRAMSEGEL, n. (126) voorbramzei , voortopseil,
o. "...BRINGEN, va. uitbrengen, uiten ; bijbrengen, roardragen, voor den dog brengen, aantoonen. voordragt, aantooning, v. "...BiiIINE, f. (108) voorgrond,m.
"...DACH, n. (13) luifel, v. * ...DATIREN, va. in dagteekening vervroegen. "—DEM, adv. eertijds, vroeger.
VORDER, * -E, *-wrg, a. voorste, eerste. "-ARM, tn. roararm, as. * -REIN, n. "-FUSS, m. voorpoot, m. * -BLIHNE,
f. (108) voorgrond, ru. " CASTELL, n. (126) voorkasteel, O. * -FLAGGE, f. (12(i) vlag van den boegspriet, v. "-GEBLIUDE, n. voorgevel, m. "-GESTELL,
n. voorstel (van eene koets), 0. "-GLIED, n. (81)
onderwerp ; (64) eerste lid ;
(68) voorste gelid, o.
"-GRUND, m. voorgrond, m. "-HAAR, n. voorhaar, u.
"-HAUS, 11. voorhuis, O. "-HAUPT, n. voorhoofd, u.
"-LEIB, n. voorste gedeelte van het ligchaam, o. *-31ANN,
in. (68) voorman, In. "-MAST, M. (126) voormast,
"-MAUER, f. voormunr, m. *-PFOTE, f. voorpoot, in.
* -RAD, n. voorrad, voorwiel, o. "-SATZ, m. (81) voorste
lid, o. * -SaTZE, m. pl. (81) prernissen, v . my. '-sEITE,
f. voorste zijde; voorzijde, v. gevel, m. *-srrz, m. voorste zitting (eener koets), v. * -STAB, M. ring aan den
mond van een kanon, tn. "-STEVEN, in. (126) voorsteven, no. *-STUBS, f."-znatER. n. voorkanzer, v. * -THEIL,
n. voorste gedeelte, o. ; voorgevel ; (126) voorsteven,
voorstel (van een wager), O. " - THOR, m. voorpoort,
buitenpoort, V. * -Tlitilt, f. voordeur, V. * -TREFFEN,
n. (68) voorhoede, v. voorste gelid, o. "-VIERTEL, n.
voorviertel, o. *-ZAHN, us. voortand, .snijtand, rn.
VORDRSINGEN, va. voortdringen. sicar
vrf. vooruitdringen. "...DRINGEN, vn. voortelringen, voortrukken.
* ...DRUCKEN, va. voordrukken, bijdrukken ; ein Siegel - ,
een zegel drukken op. "...DRUCK EN, va. vooruitdrukken,
-duwen, -stooten. "...EILE, f. overhaasting, overijling,
v. "...EILEN, vn. vooruitijlen, -snellen, zich vooraitspoedezz. * ...EILIG, a. et adv. voorbarig, overhaast, overijld ; met overhaasting. * ...EMPEINDEN, vn. een voorgevoel hebben van. "...EMPFINDUNG, f. voorgevoel, o.
* ...ENTHALTEN, va. onthouclen. * ...ERBE, M. erfgenaam
bij vooruitmakini, m. "...ERINNERUNG, f. voorberigt,
voorwoord, O. * ...ERNTE, f. vooroogst, in. "...ERST, adv.
vooreerst, in de eerste plaats. "...ERwaGEN, va. vooraf
overzvegen, - onderzoeken. "...ERWIIIILEN, vs. vooraf
verkiezen, voorbeschikken. "...ERWaHNEN, va. vooraf
vermelden: "...ERWaHNT, a. voormeld. * ...ESSEN, n.
voorgeregt, eerste geregt, o. eerste tafel, v. ; set. Brod - ,
fig. zijne inkoinsten vooruit verleren.

volt.
voorganger, M. *-EN, m. p1. voorvaders,
-EN, vn. voorrijden; einem -,
voorouders, m. mv.
iemand vooruit varen, - rijden.
VORFALL, M. 14//, m.; voorvul, geval, .o. gebeurtenis;
(148) verzakking (der baarmoeder), baarmoederbreuk, v.
"-EN, vn. (voor iemand) nedervallen ; fig. voorvallen,
gebeuren, geschieden, voorkomen. "-END, a. et adv.
voorkomend ; bij voorkomende gelegenheid. * - ENHEIT,

VORFAHR, M.

f. VOy. VORFALL.
VORFECHTEN, vn. het

werk van schermmeester waarnemen ; eiuein -, iemand voorschermen ; iemand over- treffen in de schermkunst. "...FECHTER, m. prevdt op
n. vooreene schermschool, m. * ...FEIER, f.
avond, vieravond, m. '...FINDEN, va. vinden. * ... FLIEGEN, vn. voorvliegen, vooruit vliegen. *...FLuTH, f.

voorvloed, m. begin van den vloed, O. "...FORDERN, va.
roepen, ontbieden; indagen; dagvaarden. '...FORDERUNG, f. dagvaarding, indaging, v. * ... F.iHREN, va.
voorhrengen, bijbrengen, aanvoer.en.
VORGANG, m. voorrang, m. ; fig. voorbeeld, o. ; gebeurtenis, v. voorval, o. "...GANGER, m. -INN, f. voorganger,
tn.; voorgangster, v. * ... GANGIG, a. et adv. voorgaand ;
va. voorgoochevoorafgaand, voorloopig.
len ; fig. misteiden. "...GEBAUDE, n. voorgebouw,, O. "...GEBEN, va. vooraf vooruit geven ; (91i) voorgeven; tig.
voorgeven, beweren, voorwenden ; ontveinzen; (83) veinzen. - , n. * ... GEBUNG, f. voorgeven, voorwendsel, O. veinzing, v. * ... GEBIRGE , n. .voorgeber,gte, o. kaap, v.
* ...GEBLICH, a. voorgewend, zoogenaamd. "...GEFASST,
a. vooraf opgevat; -e Meinung, vooroordeel, o. vooringenomenheid, v. * ...GEFIIHL, n. voorgevoel, o. "...GBH-

voorafgaan, vooruitgaan, voorgaan; uitsteken;
voorvallen, gebeuren ; fig. overtreffen, to boven gaan,
EN, vn.

den voorrang hebben ; ten voorbeeld strekken. *...GE-

voor-, spreekkamer, v. * ...GELD, n.
regt van naasting, O. * ...GEMELDET, a. bovengemeld.
"...GERICHT, n. eerste geregt, o. eerste tafel, v. "...GESCHMACK, M. voorsmaak, m. * ... GESEHEN I jut. voor u!
berg je! van onderen "...GESETZT, a. aan het hoofd
geplaatst. -E, m. opziener, opzigter, meerdere, m.
na .
hoofd, O. -* ...GESTERN, adv. eergisteren.
m. (13) voorgevel, m. "...GLANZEN, vn. in gktns overtreffen, uitblinken. * ... GRABEN, ni. voorgracht, v.
"...GREIFEN, vn. inbreuk maken op ; te kort doen;
n. * ... GREIFUNG, f. inbreuk, aanzich aanmatigen.
matiging, v.
VORIOABBN, va.voorzichhebben, voorhebben; fig. voorheb.
ben, voornemens' zijn, in het schild voeren; einen iemand
onderzoeken, - ondervragen; iemand berispen, - verwijlingen doen. * - , n. voornemen, o. bedoeling, v. doe!,
oogmerk, O. "...HALLE, • f. voorportaal, O. "...H ALTEN,
va. voorhouden ; fig. voorstellen, voorhouden ; verwijten,
31 ACH, n.

voorhouden. "...HAND, f. (46) voorhand, v. ; (74)
voorste gedeelte der hand, O. "...II ANDEN, a. voorhancien, aanwezig, gereed, bestaande; dreigend, naderend. "...IIANDENSEIN, n. aanwezen, daarzijn, bestaan, o. aanwezigheid, v. "...HANG, m. voorhangsel,o.
gordijn, v. * ... HANGEN, vn. voor (iets) hangen; overhangen, uitsteken. "...HANGEN, va. voorhangen.
GESCHLOSS, n. hangslot,..o. * ... H ANGSTANGE, f. gordijnroede, v" -k...HAuPT, n. voorhoofd, o.; (74) kruin
des hoofds, v. "...HAUS, n. voorhuis, o. *...HAuT, f.

voorhuid, v.
adv. vroeger, te voren, voor, voorafgaand, bij
voorraad, vooraf, vooruit. * - BEDENKEN, va. vooraf bedenken, - overleggen. * - BESCHLIESSEN, va. vooraf be-

VORHER,

•
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sluiten. * -.BESTIMMEN, va. voorbeschikken. * - BESTIMIKURn, f. voorbeschikking, predestinatie, v. * - DASEIN, n.
voorbestaan, O. "-GEHEN, vn. voorgaan, voorafgaan,
voorgaand, voorvooruitgaan. * - GEHEND, *-IG,
afgaand.
VORHERRSCHEN, vn. heerschen, boven drijven, de overhand hebben.
VORHERSAGEN, "...VERKUNDIGEN, va. voorzeggen, voorspellen. * ... SAGUNG, "...VERKUNDIGING, f. voorzegging,
voorspelling, v. "...SEHEN, va. voorzien, vooruitzien.
f. voorziening, v. *...IVISSEN, n. voorwetenschap, v.
VORHEUCHELN,4 Va.

huichelen.

m. (30) voor-

hof des hentels, in. "...Hut, adv. to voren, straks, kort
geleden. "...HOF, m. voorhof, m. voorplein, voorportaal,
o. voorplaats, v. "-MILLE, f. (30) voorburg der hel, in.
n. voorhout, O. "...HUT, f. (68) voorhoede, v.;
(136) regt van eerst to weiden, O.
VORIG, a. vorig, voorgaand, voorafgaand, verleden.
VORJAGD, f. regt om eerst to jagen, O. "...JA GEN, va.
vn. voorjagen; vooruit jagen.
voortjagen.
n. voorjaar, O. lade, v. * ... JAHRIG, a. van het vorige
jaar. "...KAMMER, f. voorkamer, v. * ... KAUEN,
EN, va: voorkaauzven, dikwijts voorzeggen : "... KAUF,
voorkoop, in. opkooping, v. 1`...KALIFEN, va. voorkoopen,
opkoopen. "...KAUFER, m. -INN, f. opkooper, tn.; opkoopster, v. "...KEHREN, va. fig. beramen, maatregelen
treden, - in het work stellen. "...KEHRUNG, f.
m. maatregel, in. beraming, schikking, v. toebereidsel,
f. voorkennis, v. -E, p1. voorloopige
kundigheden, v. mv. "...KIND, n. voorkind, o. "...KIRCHE, f. voorhof, m. * ... KLAGE, f. voorloopige aanklagt,
v. "-Elam, a. onbescheiden, voorbarig. "...KOMMEN,
vn. te voorschijn komen, voortkomen ; voorkomen ; fig.
voorgesteld -, ter tafel -, op het tapijt
voorgebragt
gebragt worden; schijnen; zkh aanbieden, voorkomen ;
gebeuren, voorvallen. * ... KOMMEND, a. voorkomend.
f. eerste geregt, o. eerste tafel, v.
VORLADEN, va. (83) dagvaarden, oproepen. * ... LADUNG,
(83) dagvaarding, oproeping ; (68) prop, V.
f.
* ...L AGE, f. (90) distilleerglas, O. recipient, M. * ...LAND,
n. voorland, o. "...LANGST, adv. voorlang, lang geleden. "...LASS, M. voorloop, M. "...LASSEN, va. voorlaten, laten vooruitgaan; binnenlaten, toelaten, toegang
verleenen. "...LASSUNG, f. toelating, v. "...LASTIG, a.
a. (126) voorlastig. "...LAIF, tn. voorloop, m.
EN, vn. vooruitloopen; voorloopen. "...LAUFER , tn. -INN,
f. voorlooper, voorbode, m.; voorldlpster, v. '...Murw,
a. et adv. voorloopig, voorshands, provisioned! ; bij voorraad, in afwachting van. * ... L AUT, a. voorbarig, overO. "...KENNTNISS,

ijld, onbedachtzaam.
VORLEGELOFFEL,

snijnzes, O.

m. soeplepel, m. *...mE4sER,
hangslot, O.

n.

voor-

*...scHLoss, n.

va. voorleggen; voordienen; fig. voorleggen,
EGUNG, f. voorlegvoorstellen, toonen, aantoonevt.
ging ; fig. voorstelling aantooning, aanwijzing, voordragt v. * ... LESE, f. auni'ang van den wijnooggt, m.;
va. voor anregt van den eersten oogst, O.
deren oogsten; voorlezen. "...MISER, M. -INN, f. voorlezer, rn.; voorlezeres, v. * ... L ESUNG, f. voorlezing, V.
"...LETZT, a. voorlaatst. * ... LEUCHTEN, vn. vooriich ten ; fig. een voorbeeld geven. "...LIRE, a. voorlief.
v. "...LIEGElf, vn. voorliggen ;
k ...LIEBE, f. voorliefde,
fig. ter tafel zijn, een onderwerp van behandeling uitva. voorliegen, leugens op de mouw
maken.

VORLEGEN,

spelden.
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va. voormaken, voordoen, vOohetten, voorplaatsen; omringen ; einem etwas
iemand jets voordoen; iemand misleiden, - jets wijsmaken.
* ... 31ALEN,
va. voorschilderen; fig. de verteelding opwekken.
"...MALIG, a. voormalig, vorig,vanvroeger tijd. * ... MALE,
adv. eertijds ; voorheen, voormaals. "...MANN, m. voorman, m. "—MARS, m. (126) voormars, v. "...MAUER,
v. voormuur ; fig. voormuur, m. bolwerk, o. "...MESSEN,
va. voormeten. "...MITTAG, m. voormiddag, morgen,
ochtend, m. "...MITTAGIG, a. voormiddag, in den 'norgen, van den voormiddag. "...MITTAGS, adv. des voormiddags, des morgens. -STUNDS,af. morgenuur, O.
, * ...MUND, m. voogd, m. "...MONDERAN, f. voogdes, v.
"...MUNDSCHAFT, f. voogdijschap, V. -SGELDER; n. pl.
gelden der minderjarigen, o. mv.
VoRN, adv. voor, van voren; von vorne, van voren, aan
de voorzijde ;
hems wohnen, voor aan de straat wonen;
- uud hinten sein, overal zijn.
VORNaCHTIG, a. van een vorigen nacht. .* ... NAME, m.
voornaam, doopnaam, m. "...NEHM, a. et adv. voornaam, aanzienlijk, uitstekend, van aanzien.
jets voornemen,
va. voor zich nemen; ei ►as
jets ondernemen.
n. voornemen, o. "...NEHMLICH,
adv. voorsamelijk, vooral. '...NEHMSTE, a. et a. voornaamste; hoofdman;
O.
het voornaamste, eerste,
"...PLATZ,
* ...PFEIFEN, va. voorfluiten (eenen vogel).
m. voorplaats , v. "...PLAUDERN, va. voorbabbelen, voorpraten. "...POSTEi, m. (66) voorpost, m. "...PREDIGEN, va.
voorpreeken. * ... PUNKT, rn. voorloopig punt, o. "...RA"...RANG, m. voorGEN, va. uitsteken, vooruitsteken.

VORMACHEN,

rang, m.
VORRATH, us. voorraad, proviand, n:t. IN -,
a. voorhanden ; in voorraad. "-SHAUS, n. * -SK AMMER,
f. voorraadhuis, pakhuis, magazijn, o. voorraad-, provisiekamer, v. * - SAIEISTER, m. proviandmeester, us.
VORRECHNEN, va. voorrekenen. "...RECHT, n. voorregt,
privilegie, o. "...BEDE, I.. voorrede; fig. voorafspraak,
v.; (108) voorspet, o. * ... REDEN, va. voorpraten.
"...REICHEN, vn. uitsteken. "...REICHEN, va. overgeven.
"...REIHEN, m. voorrij, eerste rij, v. ; den - haben, de
rijen aanvoeren, het bat opener. * ... REISSEN, va. voortn.
teekenen ; schetsen. graveerpriem,
"...REITEN, vn. voorrijden, vooruitrijden, voorbij rijden ;
een paard voor iemand afrijden.
einem cit." Pferd
* ...BEITER, m. voorrijder, us. "...RENNEN, vn. rooruit
loopen. * ... RICHTEN, vas gereed maken, in gereedheid
brengen, bereiden. "...RICHTUNG, f. gereedmaking, bereiding, v.; (90) * distilleerbol, en. "...RISS, tu. teekening,
schets, v. ontwerp, o. * ... RuCKEN, vn. voorwaarts rukva. vooruit-, voorttrekken, -schuiken, voortrukken.
n. "...RUCKUNG, f. voortrukking,
yen ; fig. yerwijten.
aanrukking ; (101) wederverschijning, v, ; fig. verunjt,
o. "...RUFEN, va. oproepen, to voorschijn roepen; terug
roepen, uitroepen. "...RUFUNG, f. oproeping, v.
VORSAAL, m. voorzaal, v. "...SAGEN, va.voorzeggen,zeggen, dikterezz. "...SAGER, nr. (108) souffleur,m.
GER, m. voorzanger, us. "...SATZ, in. voornemen, bes 1 uit,
o. ; wit - , met opzet, met voorbedachten rade. "...SCHANZE,
f. (113) schans, v. "...SCHEIN, nr. zum - kummen, to
voorschijn komen; zum - bringen, to voorschijn brengen, toonen. "...SCHEINEN, vn. uitschijnen, uitschitteren. "...SCHIcHT, f. (67) eerste grondluag,v. "...SCHICKEN, va. vooruitzenden. "...ScHIEBEN, va. voorschuiven,
vooruitschuiven; tig. voorkomen. "...SCHIESSEN, vn. et
a. opschieten, uitschieten, *vooruitschieten, vooruitsteken,
uitsteken; eerst schieten, overtreffen in het schieten;

VOR.
voorechieten (geld); bij worpen toetellen.

*.. 808ipip,

n. voorschip, O. * ...8CHLAG, tn. voorstag ; (109) vooralag,

m. ; stop, v. ; (426) stopsel, o. ; fig. voorvtel, aanhod, o.
voorslag, m. -EN, va. voorslaan; een prop aanzetten;
vn.
(34) overvragen; fig. voorslaan, voorstellen.
m.
overhangen, overslaan, overhellen.
voorsmuak, m. * ... SCHMECKEN, vn. een heerschenden

smaak hebben ; de overhand hebben. "...SCHNEIDEN,
va. et n. voorsnijden. "...SCHNEIDER, m. voorsnijder,.
m. '...scHNELL, a. et adv. voorbarig, orerhaast, overijld. * ... SCHREIEEN, va. voorschrijven ; Jig. bevelen ;
voorschrijven. "...SCHREIEN, va. et n. voorschreeuwen.
fig.
* ...SCHREITEN, vn. vooruitloopen, vooruitgaan ;
vorderingen ',taken. "...SCHRIFT, f. roorschrit ; fig.
schredevoorwaarts,
SCHRITT,
m.
betel, voorschrift, o. * ...
v. ; fig. vooruitgang, m. ',ordering. v. stap, rn. * ... SCHUR,
m. eerste worp (in het kegelspel) ; (1:34) eerste scoot,
m.; fig. hulp, v. bijstand, onderstand, m.
m. voorschoen, m. boventeder, o. "...SCHUHEN, va. voorschoenen. "...SCHUSS, us. eerste schot ; fig. voorechot,
uitschot, o. "...SCHURZ, m. voorschoot, o. boezelaar, m.
aloofje, 0. "...SCHUTT EN, va. (voeder) voorgeven.
"...SCHUTZEN, va. aporwenden, voorgeven ; veinzen.
* ...SCHw,EBEN, vn. voor oogen zweren. * ... SCHWIMMEN,
"...SCHWoREN, va.
vn. voorzwemmen, rooruit zwemmen.
..8Evoor iemand zweren. "...SEGEL, n. voorzeil, o.
voorzien, voor"...SEHEN,
va.
GELN, vn. vooruitzeilen.
vrf. op zijne hoede zijn, zich in add
uitzien. /UCH
nemen. "...SEHUNG, ,f. Voorzienigheid; voorziening, v.
"...SEIN, vn. voor zijn; in beraadslaging zijn ; da sei
Gott vor I. God behoede dit! "...SETZEN, va. voorzetten,
zich
vooruitzetten ; fig. aan het hoofd stellen ; etwas
jets voorstellen, - voornemen. "...SETzLICH, a. et adv.
opzettelijk, voorbedachtelijk.
VORSICHT, * -IGKEIT, f. voorzigligheid, behoedzaamheid,
bedachtzaamheid, v. * - IG, a. et adv. voorzigtig. behoedzaam, bedachtzaam. *...SINGEN, vn. voorzingen.
"...SITZ, tn. eerste pluats, v. ; voorzitterschap presidium,
O. * ...SITZEN, vn. voorzitten, den voorzitterstoel bekteeden. * ... SOMMER, m. voorzomer, tn. lente, v. "...SORGE,
f. voorzorg, voorziening, v. "...SPANN, m. -PFERDE,
n. pl. voorspan, o. rersche paarden, o. mv. "...SPANNEN,
va. voorspannen; versche paarden leveven * ... SPEISE,
f. eerste geregt, O. * ...SPIEGELN, va. voorspiegelen, begoochelen, misteiden. "...SPIEL, n. (108) vo,rspet, V001 ,
0. "...SPIELEN, vn. voorepelen, preluderen. stukje,
va. (iemand jets) voorspelen. "...SPRACHE, f. "...SPRUCH,
m. voorspraak, voorbede, v."...SPRECHEN, va. voorspreken,
voorzegg6n; een kort bezoek geven, even aanspreken.
* ...SPRINGEN, vn. vooruitspringen; fig. uitspringen, uitsteken. "...SPRUNG, ni. vooruitsprong; lig. voorrang m. ; (13)
uitstek, o. k ...SPUK, in. slecht voorteeken, a. "...STA DT,
f. voorstad, v. "...STADTER, m. inwoner eener voorstad,
m. "...STAND, m. verschijning in persoon voor den
rentmeester, bestuurder, m.
regter, v. ; borgtogt ;
* ...STaNDER,"...STaNDN ER, m. telg , scheut,v *„.8TECHEN,
vn. uitsteken, uitsprinva. voorsteken, roorprikketen.
gen; fig. uithlinken, uitsteken. "...STECH ER. m. (18)
sick ein Ziel
"...STECKEN,
va.
voorsteken;
priem, in.
zich een doel voorstellem "...STECKER, in. "...STECKEISEN, n. (28) pin, tuns, v.
VORSTEHEN, vn. voorstaan, vooraan staan ; uitsteken,
vooruitsteken; (83) persoonlijk verschijmen ; fig, besturen, aan het hoofel staan van ; waarnemen, bekleeden,
het opzigt hebben over ; es steht rnir vor, ik heb een
voorgevoel. "...STEHER, m. opzigter, opziener, rent-
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meester, intendant, bewindhebber, beheerder, bestuurder ;
"...STEELvoorzitter, m. f. bestuursivr,opzigtster, v.
HITND, m. staande hond, m.
VORSTELLEN, va. voorbrengen, roorplaatsen ; voorstellen,
vooruitzetien (een uurwerk); voorstellen, Leiden; vertoonen, aantoonen, betoogen; voorstellen, (eene rol) vervullen; voorhouden. SICH
vrf. zich verbeelden, zich
lassen,
voorstellen; denken, meenen, gelooven; slat
maehen,
zich laten voorstellen. * ...STELLIG, a. etwas
voorstellen, voor oogen houden. "...STELLUNG, f. von.stelling ; voorhouding, vermaning, v.; denkbeeld, o.
gedachte, verbeelding, V. -SKRAFT, f. verbeelding, verbeeldingskracht, v. voorstellingsvermogen, o.
VORSTENGE, f. (126) voorsteng, v. fokkemast, nl. "...STICH,
M. (71) vooreteek, m. "...STOSS, in. board, in.; (13)
vn.
uitstek, O. "...STOEISEN, va. voorwaarts stooten.
uitsteken; gebeuren, voorvallen. "...STREUKEN, va. nitstrekken, uitsteken ; fig. voorschieten, leenen. "...STRECK UNG, 1. uitstrek king , uitsteking ; fig. voorschieting , v. voorschot, O. * ...STREICHEN, va. uitstrijken, voorwaarts strijken ; een teeken maken. "...STREUEN, va. voor (iets
been) werpen. "...STRICKEN, va. aanbreijen. "...SUCHEN,
va. opzoeken.
VORTANZ, ln. eerste dana, m. "...TANZEN, vn. voordansen, den dans -, het bal openen, den eersten duns
dansen; iemand voordansen (tot onderrigt). "...TUNZER,
rn. -INN, f. voordanser, nl. voordanseres, v. "...THEIL,
m. voordeel, o. winst, v. -HAFT, a. et adv. voordeelig,
winstgevend. "...THUN, va. voordoen • (iemand iota) voorvrf. zich onderscheiden. * ...TRAB, M.
doen. SICH
(68) voorhoede, v. "...TRABEN, vn. vooruit draven.
O. voor" ...TRACT m. voordragt, v. verslag, verhaal,
stelling, v. ; voorstel, o. ; opening ; voordttsgt, manier
"...TRAGEN, va.
van voorstellen, wijze van spreken, v.
voordragen, vooruit dragen; fig. voordragen, voorstellen,
vooraaan; voordragen; veralag doen, uitspreken; (109)
uitvoeren. "...TBALLERN, "...TRILLERN, va. voorzingen.
....TREFFLICH, a. et adv. voortreffelijk, uitmuntend,
uttgelezen, uitgezocht. -KEIT, f. voortreffelijkheid, v.
"...TREIB EN, va. voortdrij ven,vooruitdrijsen. " ... TRETEN,
vn. voortreden, optreden, vooruitt•eden. *...TRITT, in.
fig. voorrang, ln. "...TUCK, n. voorschoot, schort, 0.
boezelaar, in.; slabbetje, o. kwijldoek, m.
VORUBER, adv. voorover; voorbij, over.

Voatime, va. vooraf oefenen. * ...nBUNG, f. voorloopige
Waning. v. * ... URTHEIL, n. vooroordeel, o. vooringenomenheid, v. * ... VATER, tn. voorvader, m. "...WACHE,
f. voorwacht, v. "...MIGEN, "...WIEGEN, va. voorwegen.
es
'...WALTEN, va. heerschen, de bovenhand hebben;
wallet kein Zweite' vor, er is geen twijfel aan.
"...WALZEN, vn. voordansen. "...WAND, f. voormuur,
fig. voorwendsel, o. uitvlugt, v.
buitenmuur, m.
"...WARTS, adv. voorwaarts, vooruit ; van voren, aan de
voorzijde. "...WEG, adv. vooruit. "...WEIS EN, va. tgonen,
vertaonen, aantoonen, aanwijzen ;
(83) overaggen.
f. aantooning, aanwijzing ; overlegging, v. "...WELT, f. I oorwereld, v. ; onze vaderen. '...WENDEN, va. voorwenden, voorgeven, veinsen.
n. * ...WENDGNG, f. voorwendsel, voorgeven, o. uitvlugt, v. * ...WERF EN, va. voorwerpen, vooruit werpen ;
fig. voorgooij•n, verwijten. "...WEEK, n, boerderij, hoeve, v. "...WISSEN, n. ohne -, buiten voorkennis.
"...WITZ, m. nieuwsgierigheid; vermetelheid, onbescheidenheid, v. '...wrrzzcs, a. nieuwogierig, onbescheiden,
wijsneuzig, neuswijs, vermetel. n. voorwoord,
voorberigt ; (98) voorzetsel, o. *...wuRr, in. verwijt, o.
verwijting, v. ; fig voorwerp, onderwerp,
o.
VORZAHLEN, va. voortellen. voorteeken,
* ...ZEICHNUNG, f.
0. "...ZEIC HNEN, va. voorteekenen.
voorbeeld om na le teekenen, o. "...ZEIGEN, va. toonen,
aantoonen, vertoonen ; (83) voorbrengen, overleggen,
aanwijzen, doen blijken. *...zzxont, m. -INN, v. vertoov. '...zziner, in. vertoonster, v. ; houder, m. houdster,
GCMG,
f. voorbrenging, vertooning, v. *...ZEIT, f.
voortijd, vorige tijd, m. * ...ZEITEN, adv. in vroeger tijd,
voorheen, eertijds. "...ZEITIG, a. et adv. ontijdig ; -lijk.
lig. voor"...MEM EN, va. voortrekken, vooruit trekken;
trekken, de voorkeur geten aan. "...ZIMMER, rt. voorkorner, v. *...zuG, m. voorkeur, v. voorregt, o. voorrang,
m. voortrefelijkheid, v. "...ZUGLICH, a. et adv. verkieslijk., uitmuntend, uitstekend, bijzonder. bij voorkeur, in
-KEIT, f. verkieslijkheid,
het bijzonder, bijzonderlijk.
wortreffelijkheid, v. "...ZUGSWEISE, adv. bij voorkeur.
n. stemming, v.
VdttREN, vn. stemmen.
"-GELDER, n. pl. boete-,
VOTIVEN, p1. gift, gave, v.
kerkgetden, t). uiv. * ...VIST, m. wereldlijk priester die
de mis zegt voor geld, m.
VULKAN, m. vulkaan, vuurspuwende berg, m.

w
WAARE,

f. waar, koopwaar, v. ;

kleine

kurze

User-

kramerij, v. ; Material-, droojerijen, v. inv.
WAARENLA GER, 11. pakhuis, magazijn, o. "...PREIS, nv.
prijs der waren, goederenprijs, in. "...VERZEICHNISS, n.
goederenlijst; faktuur, v.
f. honigraat, v.
a. et adv. wakker. * -AUFZUG, tn. (68) wachtparade, v.
W ACHE, f. wacht (in alle beteekenissen), v. ; auf die
- ziehen, de waci.t betrekken; die - abli$sen , de wacht
* -N, vn.
aflossen. *-, het waken (bij eenen zieke).
waken ; de wacht houden, het opzigt hebben. n. het
waken, o. wake, wacht, v.
WACHENHEUDORN, m. (53) boksdoorn, M.
WACHFEUER, u. wachtvitur, a. "...FRAU, f. waakster, v.
* ...GELD, n. wachtloon;
"...FREI, a. vrij van wacht.
WAGE,
WACH,

•

O. * ...GLAS, n. (126) scheepszandlooper, m.
'...HABEND, a. de wacht hebbende. "...HAUS, n. wachthuis, o. wacht, v. "...11fiUSCHEN, n. schilderhuisje, o.
WA CHHOLDER, *-STR AUCH, m. (53) jeneverboom, m.
"-DEERE, r. jeneverbes, v. * -BRANNTWEIN, m. jenever, M. "-HARZ, n. sandarak-gom uit den jeneverboom, V. *-8L, 0. jeneverolie, v. "-SAFT, tn. siroop van
jeneverbes , en, v. "-wzu in. jeneverbessenwijn, in.
WACHMEISTER, in. (68) tvachtmeester, m.
WACHS, n. was, 0. ; groei, in. "-ABDRUCK, M. afdruk
in was, tn.
WACHSAM, a et adv. waakzaam. *-xErr, f. waakzaamheld, v.
WACHSARTIG, a. wasachtig. * ...BILD, n. wassenbeeld, o.
"...BLATT, n. wasbodem (in een bijenkorl),m.
f.wasbleek,v. * ...BLEICHER, m . wasbleeker, m. *

wachtgeld,
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WAR.

WAG.

f. (53) wasbloem,v.
waskoekje, O. * ...BOSS.
LEER, nt. boetseerder in was, m.
WACHSCHIEF, n. (126) wachtschip, o. uitlegger, tn.
WACHsEN, vn. wassen, groeijen; fig. toenemen, vermeer-

deren, aanwassen, vooruitkomen.
WACHSERN, a. wassen, ran was.
WACIIsFABRIK, f. waskaarsen-fabriek, v. "...FACKEL, f.
too rt s, v. * ...KERZE,f. waskaars, v. "...LEINWAND, f. gewast linnen, o. "...LICHT, n. waskaars, v. waslicht, o.
f. het hrandsclsilderen. * ...PFLASTER, n.
waspleister, v. "...POMADE, r. waspomade, v. "...PUPPE,
f. wassen beeldje, o. wassen pop, v. "...SALER, f. zalf
van was, v. "...SCHEIBE, f. schijf van was, v *...STOCK,
tn. wasstaafje, a. -BACHSE, -SCHACHTEL, -SCHERE, f.
nachtblaker, ni. * ... TAFFET, In. gewaste taf, o.
WACHSTHUA,m. et n. wasdom, groei, m. ; fig. toeneming,

vermeerdering, v. aanwas ; plantengroei, m.
WACHSTUBB, f. wachtkamer, v.
WACHSTUCH, n• wasdoek, a.

m. waskaareen-

maker, m.
WAcH•, f. WACHTHAUS, n. wacht, v. ; wachthuis, o.
WACHTEL, f. wachtel, kwartel,m. "-GARN, n. wachtelnet,
O. '-HUND, to. staande hond, m. "-KUNIO, nt. wachtelleaning, in. * - 1,FEIFE, f. * - SCHLAG, In. wachtellluitje,
• o. "-STRICH, m. trektijd der wachtels,
'4VAcnTELN, vn. een scherp geluid een harden slag geven.
WACHTBR, nl. wachter, tn. wacht, v.; anther, m. " - INN,
f. waakster, v.
WACHTTAFELS.(126)logtafel,v."...THURM,m.wachttoren,m.
WACKELIO, WACKELHAFT, a. et adv. waggelend, wankelencl, los. "...ELN, vn. waggelen, wankelen, schudden;
fig. alrossen.
n. schadding (van het hoofd), v. ; het

los zitten (der tanden).
wakker, kloek, dapper, braaf,moedig,
oplettend, zorgvuldig.
WADE, f. knit (van het been), v. "-NADER, f. (74) kuitader, v. * - NBBIN, n. (74) scheenbeen, 0.."-NNERVE,
m. (74) kuitspier, v.
f. wapen, o ; klaauw, slagtand, m.
WAFFEL, f. wafel, v. * -RISEN, n. wafelUzer, O.
WAFFEN, f. pl. wapenen, o. niv.; unter der 7 sein, onder
de wapens zijn. "-BRuDER, m. wapenbroeder, spitsbroeder, m. * - GEKLIRR, n. wapetzgekletter, O. "-HAus,
n. luighuis, o. "-HEROLD, m. wapenheraut, tn. "-KAMn. tvapenrok,
MER, f. wapenkamer, v.
"-PLATZ, tn. tvapenplaats ; loopplaats, v. "-ROCK, in.
wapenrusting,
v. *-scHAu,
-RUSTUgG,
wapenrok, m. *
f. wapenschouwing, inspektie, v. "-scHmIED,m. wapensmid, m. "-STILLSTAND, m. wapenstilstand,m. wapenschorsing, v. "-TANz, rxi. wapendans, tn. "-THAT, f.
krijgsha ft tg e daad, oorlogsdaad, v wapenfeit, o. " - TRAGER, as. wapendrager, schildknaap, us. * - 0BUNG, f.
wapenoetening, oefening ;n den wapenhandel, v.
WAFFNEN, vs. wapenen: wit gewaffneter Hand, gewavrf. zich wapenen.
penderhand. SIGH
NVAGAmT, n. stadswaag, v.
WL;GBAR, a. gewogen kannende worclen.
WAGE, f. kans ; balans, schaal, weegschaal, v. ; evenccar
(ran eenen wagen), tn. ; ('101) weegschaal waag, starts
waag, v. *-BALKEN, tn. etenaar, tn. "-BRET, n. ftoraten wheal, V. "-GELD, (WaGEGELD), n. tUrtaggC/d, O.
"-HMS, en. fig. waaghals, in. "-HAUS, n. stadswaag,
v. * -HERR, M. tvaagmeester,
WAGEKuNST, "...LEHRE, f. eventvigtsleer, statica, v.
m.
WAGEMACHER, rn. weegschaalmake•, rn .
waagmeester, stadsweger, m.

,WACKER, a. et adv.

WAGER, va. ,wagen, durven ; blootstellen ; ondernemen,
vrf.olich wagen, zich blootstellen aan,
bestaan.
het gelak beproeven; frisch gewagt ist halb gewonnen,
die waagt die wine; as ist gewagt, de teerling is geworpen. *-, tn. wagen, m. kar, v. rijtuig, o. koets, v. ;

(101)

wagen, m.

WOGEN, va. wegen ; fig. overwegen, inoverweging nemen.
WAGBNACHSE, f. wagenas, v. "...BAUM, m. boom van
een wagen, m. "...BURG, m. verschansing versperring van wagens, v. * ...DBCKE, f. dekzeil, wagenkleed,
0. "...DBICHSEL, f. disselboont, m. * ...FLECHTB, f. wa•
genkorf, m. "...GELEISB, n. wagenspoor, o. "...HAUS,
n. koetshuis, o. "...KASTEN, in. wagenkist, v. k...x0R11,
f. wagenvracht,v. "...LEIm. wagenkorf, m.
TER, L wagenladder, v. "...MACHBR, ut. wagenmaker,
m. "...MEISTER, m. wagenmeester, nl. "...PFBRD, n.
koetspaard, o. "...RAD, n. wiel van een wagen, wagenrad, o. "...REMISE, f. koetshuis, o. "...RENNEN, n.
wedren met wagens, tn. "...SCHMIBRE, f. wagensmeer,
0. "...SCHOPPEN, m. wugenschuur, v. ; koetshuis, O.
f. wagenspoor,
"...SPERRE, f. spunketting, m.
o. "...TRITT, m. trede eener koets, v. "...TUCH, n. dekf. dommekracht, v.
zeil, wagenkleed, o.
WAGER, m. weger, waagmeester, m.
WAGERECHT, a. at adv. loodregt, gelijk. "...STACK, n.

waagstuk, stout bestaan, o. gewaagde ondernerning, v.
"...ZUNGB, f. evenaar, m.
WAGHALS, m. waaghals, an. "...LICH, a. et adv. gewaagd,
geraarlijk. -KEIT, f. gewaagdheid, gevaarlijkheid, v.
WAGNER, m. wagenmaker, m. "-HOLZ, n. wagenhout, o.
WAGNISS, n. et v. waagspel, gevaar, o.
WAGSCHALE, f. schaal, weegschaal, v.
WAHL, f. keus, keuze ; verkiezing, v. - durch Stimmen,
stemming, v.; einem die - lassen, iemand de keus laten; iemand kust en keur laten; wenn ich die- htitte,
wanneer ik to kiezen had ; auf der - sein, kandidaat
voor de verkiezingen zijn. * -AMT, n. kiezersambt, o.
* -BBwERBER, rn. kandidaat, m.
WAHLBAR, a. verkiesbaar. "...BLATT, n. (46) troefk,aart,v.
WAHLEN, va.. kiezen, uitkiezen, uithippen; eene kerbs
vn. (46) troef keeren.
risen; verkiezen.
•
WAHLER, m. kiezer ; keurvorst, m.
WAHLFAHIG, a. verkiesbaar; kiesbevoegd, kiesgeregtigd.
verkiesbaarheid ; kiesbeeoegelheid, v. "...FOLGE,
f. opvolging bij verkiezing, v. "..,FREIHBIT, f. vrijheid
bij de verkiezingen, v. "—FURST, m. keurvorst, in.
"...HERR, in. kiezer, nr. "...KONIG, m. koning bij keuze,
m. "...KUGEL, f. keurballetje, o. "...MANN, m. kiezer,
"...PLATZ, rn. plaats swear eene vericiezing geschiedt,
v. ; slagveld, O. " — HECHT, n. kiesregt, regt van verkiezing, 0. n. keurrijk, 0. "...SPRUCH, m.
zinspreuk, v. * ...STADT, f. keurstad, v. *...sTATT, f
slagveld, o. f. stem, v. * ..,TAG, m. verkiezingsdag, ral. "...VERSAMMLuNG, f. kiesvergadering, v.
"...ZETTEL, m. stembrielje, O. *...zEuGE, Tn. stemopnemer, tu.
n. kieskamer, v.; konklave (der
kardinalen), o.
WAHN, an. waan, m. meening, onderstelling, gissing, v.;
in den - stehen, in den waan verkeeren. * - BEGRIFF,
" - GLAUEE, In. abets bcgrip, - geloof, O.
denkcn, •elooven, meenen,z,ich verW'AIIN EN, vu.
beelden.
WAHNKLUGHELT, f. waanwijsheid, v. * ...KANTE, f. (107)
wankant, an. "...KORN, n. ledigekorenaar,v. "...MACHT,
f. fig. zwakheid, v. onyermogen, O. "...SCHAFFEN, a.
wanschapen. "...SCHICHT, f. trans, v. "...SCHLUSS, w.

WAL.
valsche sluitrede, - gevolgtrekking,drogrede, s. sophisme,
o. "...SINN, "...WITZ, in. wuanzin, m. krankzinnigheid,
dolheid; afgetrokkenheid, v. * ... 1iINNIG, "...WITZIG, a.
Waanzinnig, krankzinnig, dol. * ... SINNIGB, rn. krankzinnige, m. "...SONNE, f. bijzon, v.
WAHR, a. et adv. waar; waarlijk. * - E, n. het ware.
"-EN, va. in acht.nemen, opletten.
WARREN, vn. duren, aanhouden. * -D, prep. gedurende.
-, conj. terwijl.
WAHRHAFT, "-IG, a. et adv. waar, waarachtig, waarlijk.
f. waurachttgheid, waarheid, v.
W11HRHAFT, a. van duur, aanhoudend.
WAHRHEIT, f. waarheid, v.
WAHRLICH, adv. waarlijk, inderdaad, in waarheid.
WAHRNEHMEN, va. waarnemen, bespeuren, zien, gadeslaan, bemerken,opmerken,merken; eine Sache
eene
zaak in acht nemen, acht op iets slaan. "...NEHMUNG,
f. waarneming, bemerking, v.
WAHRSAGEGEIST, no. waarzeggende geest, geest ran
waarzeggen, tn. "...KUNST, "...RKUNST, f. waarzeggerij,
kunst ran waarzeggdt, v.
WAHRSAGEN, vn. waarzeggen, roorzeggen, roorApellen,in
de toekomst lezen ; aus der Kane -, de kaart leggen.
"...SAGER, in. waarzegger, geeslenbezweerder, in. "...SAGEREI, f. waarzeggerij, v. * ... SAGERINN, f. waarzegster,
v. "...SAGERISCH, a. eenen waarzegger behoorende.
"...SAGUNG, I. waarzegging, v. "...SCHA•PT, f. bewaring,
v. * ... SCHAUEN,va. waarzeggen: waarschuwen. * ... SCHEINLICH, a. et adv. waurschijnlijk, denkelijk. -KEIT, f.
waarschijnlijkheid, v.
WaLuttilit3, f. duur, m. during; waarde der munten;
waardering, schatting, taxatie, v.
WaHnwoLF,
weerwolf, m.
WAHRZEICHEN, n. teeken, kenmerk, bewijs, ot
WAID, in. (53) weede, v. * - ASCHE, f. weedasch,
"-KITCHEN, m: pastelkoekje, o.
WAISE,
et f. woes, m. en v. ; grondeling,stekelbaars ;
opaatteen,
a. ouderloos ; verlaten.
WAISENHAUS, n. weeshuis, o. "...KINDER, n. pl. weeskinderen, o. my. * ... KNABB, m. weesjongen, m. "...MUDCHEN, n. tveesmeisje, o. "...MUTTER, f. moeder in een
weeshuis, v. "...STAND, m. ouderlooze staat, m. * ...DATER, m. vader in een weeshuis, m.
WAKE, f. (114) spleringgat, o.
WSKKERN, va. verfrisschen, ververschen.
WALD, n. wend, bosch,o.;,Waldellen,boschje,o. "-BAUER,
boschhoer; houthakker, m. "-BAUM, ni. woudboom,
"-BEWOHNER, in. bosch-, woudbewoner. no. -, pl.
fig. de bewoners des worlds, (dieren,vogelen). * - BIENE,
f. wilde bij, v. "-BLUME, f. woudbloem, v. *- BRAND,
tn. woud-, boschhrand, tu. k -BRUDER, in. fig. kluizenaar, m. "-BORGER, m. woudbewoner,im. "-DISTEL,
m. hulst, steekpalm, m. * -DROSSEL, m. vijgebijter, m.
"-EULE, f.
kleine blister, v. * -ESEL, m. woudezel,
wouduil, m. "-FREVEL, m. schending van een woud,
v. * - GEFLUGEL, n. vogelen des .wouds, m. niv. wild
pluimgedierte, o. * - GEIST, on. (30) boschgeest, safer,
ni. "-GERECHT, n. bedreven in het houtvesterschap.
"-GERICHT, n. boschgeregt, o. * - GESCHRBI, n. jagtgeschreeuw,, o. *-Gorr, m.(30) boschgod, safer, "-GOTTINN, f. (30) boschnitnf,v. * - HERR, m. eigenaar van een
bosch ; steenvalk, ni. "-Homo, m. wilde honig, no.
"-HORN, n. waldhoorn, m. * -HiiTER, m. boschwachter,
m. *-HiiTTE, f. boschhut, but in een woud, v.
WALDIG, a. boschrijk. * -T, a. ale een bosch.
WALDINE, f. wUfje van een windhond, o.
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m. schalebijter, m. * ...KIRSCHE, f. (53)
wilde kers, v. "...KIRSCHBAUM,
wilde kerseboom,
in. "...MANN, in. boschman, rn, "...31UrNCHEN, n. boschgeest, no. "...MAST, f. eikeloogst, m. "—MEISTER, no.
houtvester, m. "...MENSCH, w. wildeman, boschmensch,
* ...NYMPHS, f. boschniml, v. "...00HS, m. buffel,
wilde os, boschregt, a. "...SCHAU,
* ...LESICHTIGUNG, f. ixtschschouwing, v. A...SCHLANGE,
f. boschslang, v. "...STADT, f. wowlstad, v. "...STROM,
m. woudstroom, m. "...TAURE, f. houlduif, v. "...TEUFEL,
tn. boschduivel,
WALDUNG, f. woud, bosch; boschrijk oord, O.
WALDwaRTS, adv. boschw'sarts. "...WEG, m. weg door een
bosch, m. "...WEIDE, f. meeting in do bosschen, v.
* ...WIRTHSCHAFT, f. houtvesterij, hoomkweekerij, v.
WALGEN, WALGERN, WiiLGERN, va. ration, wentelen.
%VALHALLA, n. met lijken bedekt slayveld, o. ; (30) de
Elizesche velden.
WALKE, f. het walken, rollen.
WALKHOLZ, n. volwerktuig, o. "-N, va. walkes, rotten; duchtig afrossen.
WALKER, no. volley, no. * - ERDE, f. vollersaarde, v.
WALKHAARE, n. pl. kaardvel, U. "...HOLZ, n. volwerktuig, u. * ...MOHLE, f. rolmolen, no. ‘...341ULLER, tu. volmolenaar, on. * ,..TROD, in. "...PASS, n. volkuip, v.
WALL, on. opborreling, opkoking, v.; wal, nsuur, dam,
dijk; sever, wal, no. strand, o. ; tachtig, ern lathtigtal.
WALLACH, in. ruin, in. ruinpaard, a. "-EN, va. ruinen,
snijden.
WALLAREEITBR, m. arbeider aan versterkingswerken,
m. * ... BEKLEIDUNG, f. niuurbekleedinj v. "...BRTICH,
on. (68) bres, v. "...BRUDER, m. pelgrim, m.
WALLEN, vn. koken, opborrrlen, golven (van dezee) ; koken, bruisen, hevig stroornen (van het blood) ; fig. wandelen, reizen, zwerven, doortrekken. opkoking,
opborreling, bruising, v. '-D, a. kokend, ziedend, golvend ; kloppend (van het hart).
WALLER, In. pelgrim, bedevaartganger, m.
WALLFAHRT, f. reis, voetreis, bedevaart, V. "-EN, on.
to bedevaart gaan, eene bedevaart doen. "-ER, m. bedevaartganger, no.
walvisch, m. * - ARTIG, a. van het geWALLFISCH,
slacht der walvisschen. * - BARTE, f. walvischbaard, no.
"-FANG, m. walvischvangst, v. "-PaNGER, in. awlvischvanger, -vaarder, no. "-THRAN, n. wulvischvet, o.
-traan, v. * - TODTBR, no. zwaardvisch, m.
WALLGANG, m. walgang, m. "...01triBER, m. schansgraver,.m. "...KELLER, m. kazemat, v. "...MEISTER, in.
opzigter over de wallen, f. walnoot, v.
"...RATH, m. walschot, o. spermaceti, v. "...ROSS, n.
. walrus, in. "...SCHEIT, n. (113) schuinte-, belling-,
talusmeter, m. "...SCHILD, n. (113) ravelijn, o. "...STROH,
n. (53) onze-lieve-vrouwe-stroo, o.
WALLUNG, f. opborreling, bruising ; aandoening ; (22)
,fisting in het bloed, v.
WALLWIND, no. (126) landwind, m.
WALM, m. (13) gevelzijde van een da,k, V4
* ...NACHT, f. nacht
voor den
WALPURGISBEND,
eersten Mei; heksensabbat, m. "...KRAUT, n. (98)
maahruid, o.
WALscH, in. fig. vreemd ; -er Hahn, kalkoensche haan,
m. ; -e Bohne, snijboon, v.; -e Fuss, walnoot, v. "-RN,
vn. fig. brabbeltaal spreken. "-KOHL, ni. krulkool, savooikool, v.
WALTEN, vn. handelen, doen, heerschen; walte Gott!
walt's Gott! in Gods naam! God beware one!
WALDKIFER,
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wilde beer, tn. *-DISTEL, m. (53) hulst,
steekpalm, m.
WALzia, f. rot, v. rolhout, o. ; (41) trommel (ook van een
draaiorgel), .v.
va. et n. rotten; waken.
WALZEN, va. rollen, wentelen; die Schuld von sich
de schuld van zich werpen. - op een ander werpen.
*-, vn. SICH
vrf. zich rollers, zich wentelen.
ALzENFORKIG, u. rolvormig, ctlindrisch.
WALZER, m. wals (zekere dans), v.
WALZHOLZ, n. rot, v. rolhout, o.
WfiLzurte, f. rolling, wentelingfrv.
cilinderwerk, O.
WALZWERK,
WAMME, f. kossem, m. kwab, v. ; hertevet, o.
WAMMER, m. knoest, kwast (in het hoot), m.
WAMMS, in. wambuis, o.
va. afrosten.
WAXPE, f. onderlijf, 0. buik, m. ; vet, o.
WAND, f. wand, incur, m.• zijde, helling,v.;(126) want,
o. ; spanische
vouwscherm, o. spaansche wand, in.
* -BEKLEIDUNG, f. houten beschot, o. lambrizering, v.
WANDEL, rn. wandel, m. ieefwijze, v. gedrag, leven, o.;
Pout, vlek; railing, verandering, v.; . Handel and treiben, handel drijoen. "-BAR, a. et adv. wankelbaar,
veranderlijk, onbestendig, wisselvallig ; Nntwvallig ;
werden, in verval geraken. * -BARKEIT, f. wankelbaarheid, veranderlijkheid, onbestendigheid; boutovalligheid, v. "-BUD, n. brioocheling, valsche inbeelding,
v. "-GANG, m. wandeling ; wandelplaats, v. "-Los, a.
onveranderlijk, ontoankelbaar. "-moNAT, In. April, in.
WANDELN, vn. gaan, wandelen, reizen; unstrUilich
vrf.
een onberispelijk leven leiden. *-, va. SICH
ruilen; veraajleren.
WANDELSTEIN, rn. grenssteen. m. "...STERN, m. (101)
dwaalster, f. * ...WEISE, f. (98) wijze, v. "...ZEIT, f.
(98) tijd, m.
m.
WANDERER, tn. voetreiziger,wandelaar,voorbijganger,
WANDERJAHR, U. reisjaar, o.
WANDERN, vn. gaan, reizen, loopen, voorbijgaan, wandelen, rondreizen. * ...UNG, f. verhuizing, v.
WANDERSCHAFT, f. reis, rondreis, v. omloop, m. ;
er
hat seine - vollbracht, hij heeft zijne loopbaan afgelegd.
WANDERSMANN, m. voetreiziger, in.
WANDERSTAB, rn. wandelstok, pelgrimsstaf, ni.; den ergrcifen, op reis gaan.
IVANDFEST, a. muurrast. * ...FLECHTE, f. (53) tillitirboomleverkruid, o. * ...HAKEN, rn. haak aan eenen
muur, in. "...KALENDER, m. kantoor-, plakalmanak,
m. "...LAUS, f. weegluis, v. * ...LEUCHTER, m. armblaker, in. * ...PFEILER, M. muurpilaar, m. *..sAuLB, f.
muurpilaar, ni. "...SCHRAUBE, f. schroefhaak, m.
* ...VERKLEIDUNG, f. lambrizering, v. huis-,
hangklok, slaande klok, v.
WANGE, f. wang, koon, v. * -N, pl. zijstukken eener per:,
o. mv.; spit van eenen wenteltrap, v.
WANKEL, "-HAFT, a. onbestendig, onstandvastig. * - muTH,
tn. " - MLITHIGKEIT, f. wankelmoedigheid, wankelbcsarheid, veranderlijklreid, onbestendighetd, v.
" - MtiTHIG,
a. et adv. wankelmoedig, wankelbaar, veranderlijk, onbestendig ; onbestendtglijk.
WANKEN, WANKELN, vn. wankelen, slingeren, waggelen ; fig. aarzelen, wankelen, weifelen. w-, n. waggeling, slingering ; fig. wei/eling, aarzeling, besluiteloosheid ; (•01) libratie, v.
WANN, adv. wanneer, als; seit
? sedert wanneer?
dann and - , nu en clan, somtijds, bij afwisseling.
WANNE, f. wan, kuip, v. " - N, va. wannen. * - N, adv.
von -, van waar.

WALZ,

m.

bulk, m. pens, v. * - IG, a. dikbalkig.
WANZE, f. wandluis, weegluis, v.
WANZEIT, f. stroom en tegenstroom, in.
O.
WAppEN, n. wapen, familiewapen, warnschild,
* -AUSLEGER, m. wapenkundige, :m. * -AUSLEGUNG, f.
wapenkunde, v. "-BITCH, n. wapenboek, o. "-HEROLD,
-KoNIG, m. wapenheraut, wapenkoning, m. * -KUNDE,
f. wapenkunde, v. * -KUNDIGB, rn. wapenkundtge, Fri.
* -MALER, m. wa* -KUNST, f. wapenschildkunde, v.
penschilder, rn. *-SCHILD, n. wapenschild, O. "-SCHNEIDER, *-STECHER, m. wapenanijder, m.
WAPPNEN, va. wapenen ; voy. WAFFNEN.
WARDEIN, in. wardijn, essaijeur, muntmeester. m.
WARDIREN, va. essaijeren. "-, n. essaai, o.
ik ben warm;
W Aim a. et adv. warm, beet; mir lot
- sitzen, fig. er warm in zitten, gegoed zijn; man hat
tins da - gemacht, es ging - her, het ging er warm toe ;
er ist weder kalt noch -, men heeft visch noch graat
aan hem.
WfiRMBECKEN, n. WLIRMER, m. bedpan, v.
WaRmE, f. warmle, hills, hette,' v. "-MASS, n. warmtegraadon."-MESSER, tn. (73) warmtemeter,therroometer,in.
WARMEN, va. et n. warrnen, warm maken, warm worden.
WARMESTOFF, Cl. (73) warmtestof, v.
WaRMFLASCHE, f. vuurpan, v. * ...KRSTCHEN, n. stoof,v.
"...OPEN, m. fornuis, o.
"...KORB, m. vuurmand, v.
"...PFANNE, f. vuurpan, v. * ...STUBE, f. gemeene zaal
ter verwarming, v. "...TELLER, n. tafelkonifoor, o.
f. verwarming, v.; (90) het blootstellen aan
Wre mzuNG'
on.
WARNEN, a. waarschawen. * ...ER, m. waarschutver, verf. waarschuwing, v. narigt, o.
tn.aner,
* -FRAU, f.
WARTS, f. wachttoren, m.; sterrewacht, v.
baker; tvaakster, v. *-R, vn wachten; uitstellen; in
va. oppassen, verzorgen.
verwachting zijn.
WIIRTER, m. oppasser, waker,bediende, jongen,m. * -INN,
WARTFRAU, f. oppasster, waakster, v.
WARTTHURM, in. wachttoren, m. sterrewacht, v.
WARTUNG, f. oppassing, verzorging, v.
WARUM, adv. et conj. waarom, om welke reden.
WURWOLF, m. weerwolf, m.
WARZE, f. wrat, v. * -NKRAUT, m. (53) wrattenkruid, o.
* -NRING, "-NZI.RKEL, tn. roode kring om de tepels, in.
* ...IG, a. vol wratten; (74) tepelvormig.
WAS, pr. wat? wat, dat, hetgeen, hetwelk; lets.
WASCHBANK, f. waschbank, v. "...BECKEN, n. waschkan,
-kom, v. -bekken, o. "-BLUUEL, in. linnenklopper,
"..BUCH, n. waschboek, o. waschlijst, v.
f, wasch, tvassching, v. ; linnen, linnengoed ;
waschhuis, o. ; (90) wassching, v.
WASCHEN, va. et n. wasschen, afwas,chen ; de wasch doen ;
fig. praten, babbelen ; einem den Kopf -, fig. iemand
doorhalen: das hat sich gewaschen, dat is overheerlijk.
n. het wasschen; fig. gepraat, gesnap, o.
;
WaSCHER, m. * -INN, f. wasscher, in.; waschvronw.
* -EI, f. fig.
fig. prater, babbelaar, tn. praatster, v.
gepraat, gebabbel, gesnap, o.
WASCHFASS, n. waschkuip; -tobbe, v. * ...FRAU,f. waschvrouw, v. * ...GELD, WOSCHERLOHN, in. waschgeld, a.
*...GOLD, n. riviergoud, O. *...RAFT, a. et ad , . praatzuchtig, praatziek. - KEIT, f. praatzucht, v. * ...HAUS, n.
waschhuis, o.
WUSCHKAIIMER, I. linnenkamer, v. * ...KLAMMER, no.
VOorhangstohje, o.
WASCHKORB, rn. waschmand, v. * ...LAPPEN, in. vauldoek
m. "...LAUGE, f. loogwater, o. "—LEINE, f. lijn
touw
WANST, tu,

V

AS.

om de wasch op te hangen,y. o. * ...MAGD, f. waschmeid,
v. *...PLATZ, m. waschplaats, V. 5 ...SCHRANK, M. linnenkast, y. * ...THON, m. vollersaarde, v. * ...TROG, M.
* --WANNE, f. waschkuip, v. *...w Assiut, n, waschwater,
0. *...ZUBER, m. waschtobbe, v.
WASE, f. vrouwelijke bloedverwant, v. ; bundel rijshout,
o. *-N, n. voy. RAsEN.
WAssER, n. water, a. ; rein - lassen, zijn water laten,
wateren ; einem zu - machen, iemand te leur stellen;
die Augen stehen ibm voll -, de oogen loopen hem over;
zu - werden, water worden; fig. verijdeld worden, mislukken. *-, fig. water (van diamanten), o. WtissERCHEN, n. beekje, 0. * -ABLEITUNG, f. waterafleiding, V.
"-ABSCHLAG, m. dating van het water, v.
* - ARM, a.
zonder water. *-AST, m. (53) waterloot, v. * -BAU, M.
waterwerk, o. 5 -BAUKUNST, f. waterbouwkunde, v.
*--szciunt, n. waterkom, v. * -BEHLILTER, M. waterbak,
regenbak, m. * -BESCHREIBUNG, f. waterbeschrijving,v.
*- BETT, 11. etroombedding, v.
5 -BIENE, f. hommelbij,
V. *-BLISCHEN, n. (36) blaar, v. * -BLATTERN, * -POCKEN, f. p1. (22) waterpokken, v. my.
"-BLASE, f. waterbel, v. "-BLEI, n. (67) zwarte looderts, in. * - BLUME,
f. (53) waterbloetn, v. * - BORD, M. (426) schuifplanken,
v. Inv.; opboeisels, o. mv. * -BREI, M. *-MUSS, n. waterpap, v. 5 -BRENNER, m. brander, stoker, m. "-BRUCH,
M. (36) waterbreuk, v. *-CUR, f. waterkuur, v. baden,
o.
mv. "-DAMN, m. dijk, dam, m. kade, V. *-DAMPF, in.
damp, stoom, nevel, m. * -DICHT, a. et adv. waterdigt.
*-DUNST, rn. waterdamp, rn. "-EIMER, m. wateremmer,
M. *-PAHRT, f. toertje te water, o. *-PALL, in. waterval, m. *-PROBE, f. waterverf, v. * - FASS, n. watervat, 0. *-PEUERWERK, n. vuurwerk op het water, o.
*- FLACHE, f. watervlakte, v.
* -PLASCHE, f. waterflesch, v. * - FLUTH, f. watervloed, m. overstrooming, v.
*-FRACHT, f. vervoer te water, 0. * -FURCHE, f. waterloop, rn. greppel, v. * -GALLE, f. (112) gal aan de
knieen der paarden, v. "-GANG, in. goot -, v. kanaal
van een molen, o. ; (67) waterader, v. "-GEFfiSS, n.
watervat ; (74) watervaten, o. my.
5-GEPLOGEL, n.
watervogels, ru. my. *-GESCHWULST, f. (36) watergezwel, o. * - GEWACHS, n. (53) watergewas, o. waterplant, v. 5-GEWAND, n. doorschijnend behangsel, o.
* -GEWiiRM, n. water-insekten, o. my. "-GLAS, n. wa,terglas, o. *-GLEIcH, a. et adv. waterpas. * - GOTT,
(30) stroomgod, m. "-013TTINN, f. (30) godin der wateren,
Thetis, v . "- GRABEN, m. wateretoot, v . * - GRUBE, f. waterput, nr. ; grab, v. 5 -GUSS, in. aware regenbui, v. ;
in
zinkput, m. * - HALTER, m. regenbak, m.
* -HART, a. waterdigt ; half droog.
* - HOSE, f. waterboos, hoos, v. "-}1IIHN, n. pluvier, m. waterhoen, o.
5 -HUND, cn. poedel-, water-, kooihond, m.
WASSERICHT, a. waterachtig. * ... IG, a. waterig ; fig. laf,
onsmakelijk. -KEIT, f. waterigheid; fig. lafheid, v.
WASSERJAGD, f. waterjagt, v. -JEANNE, f. waterkan,
lampetkan, V. * ... KASTEN, tn. waterbak, regenbak, in.
* ...KESSEL, m. waterketel, m. * ... KITT, m. cement, o.
*...KLurr, f. afgrond, poet, M. *... KNECHT, in. waterputter, m. *...KOPF, in. waterhoofd,
o. * ...KRAFTLEHRE. f. leer der vochtbeweging, v.
* ...KRESSE, f.
(53) waterkers, v. * ...KR8TE, f. waterpad, v. "...KRUG,
m. waterkruik, v. * ... KUNDE, f. waterleer,v. * ... KUNST,
f. waterleidingskunst, v. ; waterwerk, o. * ... LEFZEN, 1.
p1. (74) waterlippen, v. inv. k...LEITUNG, f. waterleiding, v. "...LIME, f. waterlelie, v.
f. (53)
watertinzen, v. mv. waterkroos, o. * ... LOCH, n. watergat, a. "...MALEREI, f. het echilderen met tvaterverf.
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o. * ...MANN, M.
(101) waterman, M. "...MASCHINE, f. waterwerk,• 0.
f. waterrot, v. "...MELONE, f. watermeloen,
v. * ...MESSER, m. watermeter,m. * ...MOTTE, * ...PLIEGE,
f. watervlieq, v. * ...MUCKE, f. watwug, v. '...mtarLE,
f. watertnolen, m. * ...MtiNZE, 1'. (537 uatermunt, v.
WaSSERN, vn. bevochtigen, besproeijen, verdunnen met
water ; weeken, laten weeken ; wateren.
WASSERNIXE, f. waterspook, o. *...NoTri, f. watersnood,
f. waternoot, v. * ...NYMPHS, f. waternimf,
m.
V. * ...PASS, m. et a. waterpas, 0. "...PERLE, f. valsche
parel, v. * ...PFAHL, m. waterpaal, m. "...PFLANZE, f.
* ...PLATZ, m. (1'26) waterplaats, v.
waterplant, v.
"...PROBE, f. waterproef, v. * ...PUMPE, f. waterpomp, v.
*...QUELLS, f. waterbron, v. *...R ABE, tn. waterraaf, v.
* ...RAD, n. watermolenrad, o. "...R ATTE, f. waterrat,
v. "...REICH, a. waterrijk.
n. rijk der wateren, o.
* ...REIS, n. watertak, m. -loot, v. "...RINNE, f, watergoat, v. * ...ROHRE, f. waterpijp, v.
f. waterroos, v. * ...SCHADEN, m. schade door het water veroorzaakt, waterschade, v. "...SCHATZ, m. overvloed van
water; waterbak, m.
* ...SCHAVFEL, f. schepbord, 0.
"...SCHEIDUNG, f. waterscheiding, v. *...scHnu, f. ustervrees, v. "...SCHEU, a. waterscbuw. "...SCHIERLING,
m. (53) water-scheerling, M. * ... SCHLANGE, f. waterslang, v. "...SCHLAUCH, m. lederen zak, M. "...SCHNEPPE,
f. watersnep, v. * ... SCHRAUBE, f. (119) schroef van
Archimedes, v. *...SCHWALBE, f. rivierzwaluw, v.
"...SPIEGEL, tn. waterspiegel, m. oppervlakte des waters, v. * ...SPRITZB, f. brandspuit, v. * ...STAND, m.
waterstand, m. * ...STtNDER, m. waterton, v. waterbak,
m. * ...STIEFEL, m. ondoordringbare laars , v. * ...STOFF,
m. (73) waterstof, v. * ...STRAHL, in. waterstraal, m.
"...STREIFIG, * ...STRIEMIG, a. kleverig, deegachtiq (van
brood). * ...STRUDEL, tn. draaikolk, V. * ...STtiCK, n.
waterkom in eenen tuin, v. f. (22) waterzucht, v. * ...SUCHTIG, a. waterzuchtig. "...SUPPE, f.
magere soep, watersoep, v. * ...TAUFE, f. waterdoop, M.
n. sluts, v. dui* ...TRIER, n. waterdier, o.
leer aan een vijver, us. *...TRgGER, m. waterdrager, m.
* ...TRENSE, f.
"...TREIBEND, ,a. (22) waterafdrijvend.
trans om de paarden naar het wed te brengen, v.
* ...TROG, m.. water* ...TRINKER, rn. waterdrinker, m.
trog, m. * ...TROPPEN, in. waterdroppel, m. "...UHR, n.
waterhorologie, o.
WilssmtuNo, f. begieting, bevochtiging, besproeijing, v.
W AssERVOGEL, m. watervogel, m. * ...WAGE, f. vochtweger, m. likeurschaal, v. ; waterpas, o. ; nach der - abrichten, waterpck maken. * ...WUGEKUNST, f. waterweegkande. v. *...wnGuNG, f. meting met het paslood, v.
"...WEHR, f. waterkeering, v. dam, m. "—WEIDE, f. (53)
"...WERK, n. waterwerk, 0.
waterwilg, m. twijg, v.
"...WOGE,
* ...WIRBEL, m. draaikolk, v. maalstroom, tn.
f. Naar, golf, v. *...wvRw, m. waterworm, m. * ...ZEICHEN, n. watermerk, o. waterlijn (in het papier), v.
*...zoLL, m. watertol, M. * ...ZUBER, m. waterkuip, v
m. "...TRACHT, f. (126) waterdragt, v.
WATE, f. sleepnet, o. "-rr, va. waden, doorwaden.
WATSACK, m. mantelzak, tn. valies, 0.
WATSCHELU, vn. waggelen.
WATTE, f. watte, v. * ...TIREN, .n. watteren.
WAU, m. (53) wouw, v. *-, a. (126) kalm, bedaard.
WAUWAU, tn. bitebaauw, in.
WEBS, f. web (stuk linnen van 60 of 70 ellen), v.
WEBEN, va. et n. weven; fig. zich bewegen, leven.
WEBER, m. waver, m. *-ARBBIT, 1. weverswerk, weefsel,
37
* ...MANGEL, m.
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0. k-BAum, m. weversboom, m. "-DISTEL, E kaardendistel, v. * -EI,f. *-HANDWERK,n• weverij,v. "-KARIM,
f. kaardendistel, m. *-KNOTEN, m. weversknoop, m.
"-SCHIFF, n. * -SCHUTZE, m. weversklos, m. "-SPUME,
f. weversschietspoel, v. "-STUHL, m. weefgetouw, o.
"-TRITT, m. treVe aan een weefgetouw, v. * -ZETTEL,
m. (120) ketting, m.
WECHSEL, m. verwisseling, afwisseling, veranderin0 v.;
wissel, geldwissel ; wisselbrief. m. *-BALG, m. wisselkind, tooverkind, 0. "-BANK, f. wisselbank, v. "-BRIEF,
m. (34) wissel, wisselbrief, m. m, wisselkoers,
m. "-FALL, m. beurtelingsche wisseling, v. "-FIBBER,
n. afwisselende koorts, v. * -GELD, n. wisselgeld, bankgeld, o. * -GESANG,m. beurtgezang, o. *-GESCHUFT, n.
"-HANDEL, m, wisselzaak, v. wisselhandel, m.
* -HUNDLER, m. wisselhandelaar, m. * -HANDLUNG, f. wisselhandel, m. -kantoor, o."-MfiKLER, m. makelaar in tossels,m.
WECHSELN, va. wisselen, veranderen ; Briele -, in brietwisseling zijn, korresponderen ; K ugeln
kogels wisselen, met pistolen vechten; Pferde -, van paarden verwisselen; Worte
woorden wisselenawisten; Zithne
nieuwe tanden kriigen. *-, vn. wisselen, afwisselen,
veranderen; wisselhandel drijven. *-, n. wisseling, afwisseling, v.
WECHSELORDNUNG, f. reglement op wisselzaken, wisselregt, o. "...PARI, a. et adv. (34) pari. * ... PLATZ, m.
wisselplaats, v. "...RECHNUNG, f. wisselrekening. v.
"...BECHT, n. wisselregt, o. * ...REDE, f. antwoord, o.
repliek, v . "...BEITEREI, f. wisselruiterij, v. "...SEITIG,
a. et adv. wederzijdsch, wederkeerig.
WECHSELSWEISE, adv. beurtelings, bij afwisseling ; wederkeerig, wederzijds.
WECHSELTHALER, m. wisseldaalder, m. * ... WINKEL, m.
(64) wisselhoek, m.
"...WORT, n. (98) deelwoord, O.
* ...ZAHN, m. melktand. m.
WECBSLER, m. wisselaar, bankier, m.
m. * -E, f. weg, wegge, v. ; ein - Butter,
WEcx,
(136) eene kluit boter. "-EN, va. wekken, wakker maken.
"-ER, m. * -UHR, f. wakker, m.
WEDDE, f. straf, bestraffing, v.
WEDEL, m. staart, waaijer, sprenkel, kwast, m.
* -N, vn.
waaijen (met eenen waaijer); kwispelstaarten.
WEDER, conj. noch.
WEG, m. weg, m. pad, o. straatweg, m. ; fig. middel,
o.;
auf halben -e, halfweg ; eine Meile -es, eene mijl afstand; gerades -es, regelregt, regt uit ; unter -es, onderweg ; sich auf den - machen, zich op weg begeven;
aus dem -e gehen, uit den weg gaan, (iemand) vermijden; einen aus dem -e raumen, iemand van kant maken ; keines -es, geenszins. *-, int. weg ! - da ! weg
daar! - mit ihm ! weg met hem! "-ARBEITEN, va.
wegwerken.
vn. voortwerken. * -BEGEBEN
vrf.
zich verwijderen, vertrekken, heengaan, weggaan. "-BEISSEN, va. wegbijten. "-BETTEN, vn. alleen gaan slapen.
"-BLASEN, va. wegblazen. "-BLEIBEN, vn. weyblijven.
"-BLICKEN, vn. de oogen afwenden. "-ERECHEN, va.
wegbreken, afbreken, sloopen; uitbraken, overgeven.
"-BRENNEN, va. wegbranden. "-BRENNEN, vn. door de
vlamrnen verteerd worden. *-1311INGEN, va. wegbrengen.
"-CAPERN, va. wegkapen. "-DRUNGEN, vs. wegdringen.
WEGE-AMT, n. opzigt over de wegen, 0. "...AUFSEHER,
m. opziener over de wegen, verbetering der wegen, v. "...BREIT, n. et m. (53) weegbree, v.
"...GELD, n. tol, m.
WEGEILEN, vn. wegijlen, zich wegspoeden.
WEGELAGERUNG f. hindertaag. v.

WEGEN, prep. wegens, ter oorzake van, a t hoofde van,

om, dewijl, omdat.
WEGBNARR, m. fig. salamander, tn.
WEGERICH, m. weegbree, v. "...RING, f. (126) wegerin-

gen, v. mv.
WEGESAULE, f. wegwijzer, mijlpaal, m. *...scHETDB,

f.

kruisweg, m.
WEGESSEN, va. wegeten, opeten.
WEGETRITT, m. (53) varkensgras, o. duizendknoop, m.
* ...WARTE, f. (53) chicorei, v. *...ZOLL, m. weggeld, o.
tol, M. -EINNEHMER, "...ZOLLNER, M. tolgaarder, m.
WEGFAHREN, vn. wegvaren, wegrijden; de hand zacht-

jes (over jets) strijken. *-, va. wegvaren, wegvoeren,
wegbrengen, vervoeren. * ...PAHRT, f. afreis, v. vertrek,
o. "...FALLEN, vn. wegvallen; fig ophouden, niet meer
plaats hebben. * ...FANGEN, va. wegvangen. "...PAULEN,
vn. wegrotten. "...FEILEN, va. wegvijlen. "...FISCHEN,
va. fig. wegvisschen, wegkapen. "...FLATTERN, vn. wegfladderen. "...PLIEGEN, vn. wegvliegen. "...FLIESSEN ,
vn. wegvloeijen, verloopen. *...FLossBN, va. met vlotten
wegvoeren. *...FRESSBN, va. wegvreten, opvreten.
"...FOHREN, va. wegvoeren, wegbrengen. "...GANG, tn.
vertrek, o. afreis, v. "...GEBEN, va. weggeven, arstaan.
"...GEHEN, vn. weggaan, vertrekken; fig. goeden aftrek
va. vervreemden. "...GIESSEN,
hebben.
va. weggieten, vergieten. "...HABEN, va.weghebben,reeds
genoten hebben; fig. bevatten, begrijpen; er hat es bei
"...HALTEN, va.
mir weg, hij heeft bij mij gedadn.
...HANGEN. va. weghangen, verhangen.
weghouden.
"...HASCHEN, va. weggrijpen, wegkapen. "...HAUCHEN,
va. wegblazen. * ...HAVEN, va. weghouwen. * ...HEBEN,
va. tillende wegnemen. *...HOLEN, va. weghalen.
"...HOPFEN, vn. weghuppelen. * ...JAGEN, va. wegjagen.
"...KAPERN, va. wegkapen. "...KAUFEN, va. wegkoopen,
opkoopen, * ...KEHREN, va. wegvegen ; afwenden.
MEN, vn. weggaan; goed (van jets) afkomen; ich bin
heute nicht weggekommen, ik ben heden niet uit mijne
kamer geweest. ...KONNEN, vn. weg kunnen. * ...KRATZ"...KRIECHEN, vn.
EN, va. wegkrabben, uitkrabben.
...KRIEGEN, va. verkrijgen, ontvangen.
wegkruipen.
"...LASSEN,
"...KOSSEN,
va. wegkussen, afkussen.
vs. weglaten, laten gaan ; weglaten, uittaten.
"...LASSUNG, f. uitlating, weglating, v. "...LAUFEN, vn.
wegloopen, ontvlugten, ontsnappen ; deserteren, wegloopen, wegstroomen. "...LAUFER, m. deserteur, m.
va. ontkennen, verloochenen. * ...LEGEN,
va. wegleggen. "...LEIHEN, va. uitleenen. "...LEITEN ,
va. wegleiden. "...LOCKEN, va. weglokken. "...LOSCHEN,
va. uitwisschen. *...31ACHEN, va. wegmaken, wegvegen ;
uitwisschen. SICH
vrf. heengaan, zich wegmaken,
zich verwijderen. "...MARSCHIREN, vn. opmarscheren.
"...MAUSEN, va.
wegkapen. "...MOSSEN, vn. weg-,
voort moeten. * ...NAHME, f. wegnemzng ; verbeurdverklaring, v. het nemen. "...NEHMEN, vs. wegnemen; afsnijden; grijpen. "...PACKEN, va. wegpairken. * ...PARTIREN, va. wegkapen, stelen. * ...PEITSCHEN, vn. door
"...PRUGELN, va.
zweepslagen wegjagen, wegzweepen.
wegslaan, zvegrossen. "...PUTZEN, va. schoonmaken; fig.
wegkapen, stelen. * ...RADIREN , vs. uitkrabben.
FEN, vs. wegnemen.
va. wegruinzen ; fig.
uit . den weg ruimen. "...REIBEN, va. wegterijven.
.REISE, f. afreis, v. vertrek, 0. "...REISEN, vn. afva. wegreizen, op reis gaan, vertrekken.
rukken, wegnemen, wegvoeren; afbreken, omverhalen,
nederrukken, sloopen.* REITER, vn. wegrijden. "...ROLL EN, vn. wegrollen. ". „RilCKEN, va verwijderen, weg
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rukken. "...RtICKEN, vn. zich verwijderen. "...ILUDBRN,
vn. wegroeijen. "...RUFBN, va. wegroepen. "-AMGEN, va.
wegzagen. "...SAM, a. begaanbaar. * ...SCHAFFEN, va.
uit den wmaken, wegzenclen. "...SCHAUFELN, va.
wegscheppe
..SCHENKEN, va. weggeven, wegschenken,
ten geschen geven. * ...SCHEREN, va. wegscheren, afscheren. SICH -, vrf. fig. zich wegpakken, zich wegscheren. "...SCHICKEN, va. wegzenden. "...SCHIEBEN,
va. wegschuiven; afschuiven. * ...SCHIESSEN, va. wegschieten, afschieten. "...SCHIFFEN, vn. et a. scheep
gaan. "...SC HLAG EN ,va.wegslaan, w egjag en. * ...SCHLEICHEN (SIGH), vrf. wegsluipen. "...SCHLEIFEN, va. wegslepen, met eene slede verweren. "...SCHLEIFEN, va.(irr.)
wegslijpen, afslijpen. "...SCHLENKERN, vn. weg-, afslingeren, afschudden. "...SCHLEPPEN, va. wegslepen.
* ...SCHLEUDERN, va. wegslingeren, wegwerpen, a fstooten.
wegstooten.*...scHmELzEN,va.etn.versmelten,wegsmelten.
"...SCHNAPPEN, va. weghappen; fig. wegkapen." ...sc HNEIDEN, va. wegsnijden, afsnijden.
"...SCHNELLEN, va.
wegslingeren. * ...SCRRECKEN, va. door schrik wegjagen. "...SCHUTTEN, va. uitstorten. "...SCHWEMMEN, va.
medevoeren (door den stroom). "...SCHWIMMEN, vn. weg-,
heen zwemmen. *...snGELN, vn. onder zeil gaan, uitzeilen, wegzeilen. "...SEIN, vn. weg zijn, vertrokken
fig.
zijn, niet meer zijn, voorbij zijn, verloren zijn ;
buiten zich zelven zijn ; fiber etwas -, boven iets ver"...SENDEN, va. wegheven zijn, over iets heen zijn.
zenden, afwenden, verzenden. "...SETZEN, va. wegzetten,
ein Kind -, een
verzetten ; buiten bereik plaatsen;
kind te vondeling leggen ; sich fiber etwas -, zich om
iets niet bekreunen, zich aan iets niet storen, iets niet
achten ; sich fiber Andere -, zich wijzer -, zich beter
achten dan anderen. * ...SINGEN, va. wegzingen ; yam
Blatte -, van het blad zingers. "...SOLLEN, vn. voort -,
weg moeten. "...SPEIEN, va. wegspuwen, uitspuwen.
"...SPRENGEN, va. doen springen. "...SFRENGEN, vn.
in vollen ren vertrekken. "...EPEINGEIT, vn. afpringen,
wegspringen. * ...SPULEN, va. wegspoelen. "...STAUBEN,
* ...STaUBEN, vn. wegsluipen. "...STECHEN, va. wegsteken, wegsnijden. "...STECKEN, va. wegsteken, verplanten ; verbergen. "...STEHLEN, va. wegkapen. SICH
-, vrf. wegsluipen. "...STELLEN, va. weg -, ter zijde stellen, -plaatsen. "...STERBEN; vn. wegsterven. "...STOSS"...STREICHEN, va. et
EN, va. • wegstooten, verstooten.
n. wegstrijken, wegnemen; uitdoen, uitkrabben, uitwisschen ; weggaan, wegvliegen. "...STROMEN, vn. wegstroo;nez. "...TWIN, va. wegdoen, wegnemen ; verwijderen ; (zich van iets) ontdoen. "...TRAGEN, va. wegdragen. "...TREIBEN, va. wegdrijven, verdrijven : (vee)
stelen. "...TRETEN, vn. aftreden, slijten door er op te
loopen. *...waLzEN, va. wegrollen. "...WANDERN, vn. te
voet heengaan; uitwijken,emigreren.* ...WASCHEN, va. weg wasschen. "...WEHEN, va. wegwaaijen. "...WEISEN, vs.
afwijzert, wegzenden. "...WEISER, m. wegwijzer ; mijlpaal, handwijzer, m. "...WENDEN, va. afwenden. sicE
-, vrf. zijne oogen afwenden. * ...WERFEN, va. wegwerpen ; (46) ecarteren. SICH -, vrf. zich verlagen.
"...WERFUNG, f. wegwerping; (98) weglating der laat-SZEICHEN, n.
ste letter, - der laatste lettergreep, v.
(98) weglatingsteeken, 0. "...WISCHEN, va. wegwisschen,
wegvegen. "...WOLLEN, vn. weg willen. "...WiiNSCHEN,
va. wegwenschen. * ...WURF, m: wegwerping, v. * ...ZAUBER.W, va. weytooveren. * ...ZEHRIING, f. vertering onder
weg,v.; teerpenning ,m." ...znIGBE,En. wegwijzer,m. "...ZERREN, va, wegslepen, weytrekken. "...ZIEHEN, va. wegtrekken . - , vn. wegtrekken, vertrekken, verhuizen. * ...ztiG , , il .
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vertrek, o. actogt, rn. verwijdering, v. ; trektijd (der
vogelen), m.
WEN, n. wee, o. smart, pijn, v. * -E, f. *-Jut, p1. wean,
v. my. ; - thun, zeer doen, smarten ; fig. beleedigen:
sich - thun, zich zeer doen, zich beleedigen; das thut
flair
dat grieft mij. "-, WEHE! 0 Wall int. wee !
o wee! * -EN, vn. waaijen. "-FRAU, "-MUTTER, f_
rroedvrouw, V. "-GESCHREI, n. *-KLAGE, f. * -KLAGEN. , n. het weeklagen, o. weeklagt, jammerklagt, v.
*-KLAGEN, vn. weeklagen, jammeren, kermen.
"-MUTH,
f. wee ,noed, rn. weemoedigheid, v. * -M ,ITHIG, a. et adv.
weemoedig, verdrietig, tedroefd, met weemoed.
WEHR, f, weer, tegenweer, v. tegenstand, m. verdediging ;
versterking, v. wapen, o. ; sic') zur - setzen, stellen,
zich te weer stellen, zich verweren, - verdedigen. *-,
n. dam. dijk, m. kade, v. "-BUNDNISS, n. verdedigend
verbond, o. "-DAMN, rn. nooddam, m. *-EN, va. betelten, verbieden. SICH vrf. zich verdedigen, weerstand
bieden, zich verweren, zich weren ; fig. beteugelen
(de driften). "-GEHaNG, n. draagband, sabelriem, m.
*-GERUST, * -GESTELL, n. (68) wapenstok, geweerstok,
tn. rak, O. "-HAFT, a. weerbaar ; - machen, wapenen* -HAFTIGKEIT, f. weerbaarheid, V. "-KRIEG, M. verdedigingsoorlog, m. "-LINIE, f. (68) linie van defensie,
v. *-Los, a. et adv. weerloos, onverdedigd ; fig. zwak.
"-SCHNUR, f. kordon
"-LOSIGKEIT, f. weerloosheid, v.
troepen, O. "-STAND, M. militaire stand, krijgsmans
stand, m. "-WOLF, m. weerwolf, m. * -ZINS, m. interest
op interest, m.
WEHSE, f. opaalsteen, m.
WEHTAGE, m. p1. dagen van smart, - van ramp, - van
zwarte dagen, m. my.
ellende, noodlottige
Winn, n. vrouw, v. will, O. "-CHEN, n. vrouwtje; wijfje
(der dieren), O.
WEIBERARBEIT, f. erouwenwerk, o. vrouwenarbeid, m.
* ...FEIND, m. vrouwenhater, m.
"...GEKLATSCHB,
"...GESCHWaTZ,

n.vrouwenfiraat,v.-geklap,

0. "...GLUCK,

n. huwelijksgeluk, geluk bij de vrouwen, o. "...HAFT,
a. verwijfd, vrouwelijk. * ...HEMD, n. vrouwenhemd, o.
* ...HERRSCHAFT, f. vrouwenheersckappij, v. "...KRANKHEIT, f. vrouwenkwaal, v. "...KRAUT, n. (53) bijvoet,
tn. "...LEHEN, n. (77) vrouwenleen,o. "...LIEBE, f. vrou"...MANTEL, m. vrouwenmantel, m.
wenliefde, v.
* ...NARR, "...KNECHT, M. vrouwengek, m. "...RAUB,
tu. vrouwenroof, m. "...REGIMENT, n. pantoffelregering,
v. "...ROCK, m. vrouwenrok, m. "...SACHE, f. vrouwenzaak, vrouwelijke zaak, v. * ...SATTEL, M. (86) vrouwenzadel, us. * ...SCHEU, a. afkeerig van de vrouwen.
"...SCHMUCK, M. vrouwenopschik, m. "...SCHNEIDER,
rn. damesklarmaker, m. * ...STIMME, f. vrouwenstem,
v. "...SUCHTIG, a. gek op de vrouwen. "...TRACHT, f.
vrouwendragt, v. "...ZEIT, f. maandstonden, m. mv.
WEIBHEIT, f. vrouwelijkheid, v.
WEIBISCH, a. et adv. verwijfd,vrouwelijk ; als eenevrouw.
WRIBLIcii, a. et adv. vrouwelijk, verwijfd.
"-KEIT, f.
vrouwelijke natuur, vrouwelijke eigenschappen, v. my.;
fig. verzvijfdheid, kleinmoedigheid, v.
WEIBSBILD, "...PERSON, f. vrouwspersoon, u. vrouw, V.
"...GESTALT, f. vrouwelijke gestalte, v. "...LEUTE, pl.
vrouwlseden, Mv. "...STUCK, n. dikke groote vrouw,
v. gemeen wijf, o. *...voLx, n. vrouwvolk, O.
WEIGH, a. et adv. week, zacht, poezelig, mollig ; fig. teeder, gevoelig, teederlijk; - machen, week maken, weeken ; fig. verteederen; - werden, week worden; gevoelig -, aangedaan worden.*-BILD,n.jurisdictie,v. regtso. "-HBIT, f. weekheid,
gebied eener stad,
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zachtheid, v. *-E, f. weeks zkide, weekheid aan den
bulk ; lies, v. *-Ex, va. et n. - weeken; week worden;
wijken, achteruitgaan : fig. toegeven,onderdoen. * -FASTEN, p1. I uatertemper, m. * -GBSCHAFFEN, a. weekhartig, leer. * -GESOTTEN, a. week gekookt. * -HERZIG, a.
weekhartig, gevoelig ; teedergevoelig. * -HBRZIGKEIT, f.
weekhartigheid, gevoeligheid, v. * -KUBBL, rn. weekkuip,
v. "-KURE, f. weekkuip, v. "--LEIBIG, a. loslijvig•
*-LicH, a. et adv. weekelijk ; fig. zacht, teeder. * -LICHKEIT, f. weekelijkheid, teederheid, v.
"-LING, m. weemensch, verwijfd man, al. "-MUTHIG, a. weekmoedig, teergevoelig.
WEICHSEL, * -KIRSCHE, f. morel, V. "-BAUM, rn. morellenboom, no. "-z9PF, m. haarziekte, v.
WEIDE, f. ( * -NBAUM, m.) wilg, wilgenboom, no. *-, f.
weide, v. ; voeder, o. ; fig. lust, m. vermaak voor de
oogen, o. ; jags, v. "-ACKER, V. (136) braakland, o.
* -BRECHEN, n. * -BRUCH, rn, bloedpissing, bloedlozing,
v. *-GENOSS, nr. jagtgezel, 0. 'c a.-MANN, m. jager, m.
"-mar/luso:1, a. volgens jagtgebrttik.
WEIDEN, va. et n. weiden; grazers, weiden. SICH
vrf.
zijne oogen verlustzgen aan ; sich mit leeren Hoffnung-,
zich met eene ijdele hoop vleijen.
WEIDEN, a. wilgen., "-BAND, n. wilgenband, m. "-BAUM,
m. tvilgenboont, m. "-BLATT, n. wilgenblad, o. *-BUSCH,
m. * -GEBaSCH, n. wilgenbosch, o. .-ERDE, f. vermol,
ming van wilgenhout, v. *-HoLz, n. wilgenhout, o.
* -KaFER, m. meikever, m. "-KtiTZCHEN, n. bloesem
van wilgenboomen,
*-KoRB, no. teenen korf, m.
"-RUT HE, f. wilgenstok, m.
WEIDEPLATZ, Ul. wetde,weiplaats, v. weiland, o. * -RECHT,
'n. weideregt, o.
WEIDERICH, n. (53) weegbree, v.
WEIDICHT, n. wilgenbosch, a.
WEIDLICH, a. et adv. dapper, braaf, sterk, duchtig ;
koen, moedig ; zoo als het behoort.
WEIDMANN, n1. jager, rn. "...311iNNISCH, a. et adv. als
een jager; tot de jagt behoorende. "...MANNSCHAFT, f.
het jagen ; de jagt, v. *...mEssER, n. jagtmes, jagersmos, O. * ...RECHT, n. jagtregt, o. * ...SACK, m.
f. weitasch, v. * ...SPRUCH, m. '.,.WORT, a. jagers uitdrukking, v.
woord, o.
groet, m.
n. jagt, v. het jagen; wild, o. * ...AVUND, a. in de ingewanden getvond.
WEIFE, f. haspel, nl. " N, va. haspelen.
WEIGERN (sicH), vrf. weigeren, afwijzen.
WEIHBISCHOF, M. wijbisschop, m. * ... EROT, n. heilige
ouwel, hostie, v.
WEIHE, f. et m. wouw, kiekendief, m. *-, WEIHUNG, f.
wijding, v. *-N, vs. wijden, zegenen, inwijden, in eene
geestelijke orde opnemen ; toewijden.
WEIHER,
vijeer; znwijder, inzegenaar, m.
WEIHGELUBDE, n. gelofte - gift, v. * ...KESSEL, m. wijwaterbakje, o. "...MESSE, f. inivijdingsmis, v.
WEIHNACHTEN, f.*...NACHTFEST,n.kersmis,v. kersfeest, o.
WEIHNACHTsFEIER, V. viering van het kersfeest, v.
* ...FEIERTAG, tn. kersdag, on. * ...GESCHENK, a. lcersgeschenk, o. *,..LIED, n. kerslied, a.
WEIHRAUCH, nt. wierook, m. k -FASS, n. wierookvat, O.
WEIHSCHRIFT, 1. optIragt, v. * ...wASSER, n. wijwater,o.
-WEDEL, -SPREIOGEL, m. wijwaterkwast, m.
WEIL, conj. dewijl, daar, aanyezien, omdat ; tertvUl, gedurende, zoo tang als.
WEILAND, a. et adv. ivijlen; voorheen, to voren, weleer.
WEILCHEN, n, oogenblik, o.
WEIDE,
wijl, posy, v. ; ledige tijd, rusttijd,
rn.; lange

haben, zich vervelen; lange - machen, vervekn, verveling veroorzaken; cite
haast u langzaam.
*-x, vn. uitblijven, talmen, dralen; zich ophouden,
vertoeven. gehucht, o. ; fig. sluijer, m
, wijn aftapWEIN, m. wijn; wijngaard, m. ; -abzie
pen ; - lesen, wijn oogsten, - lezed ; rein ir- einschenken,
fig. de waarheid zeggen. * -APFEL, M. wijnappel, m.
* -ART, f. wijnsoort, v. * -ARTIG, a. wijnachtig. "-BAU,
M. wijnbouw, rn. * -BEERE, f. druif, v. *_BERG, tn.
wijnberg, m. * -EIRNE, f. wijnpeer, v. * -ELATT, n.
wijngaardblad, o. * -ELUTHE, f. wijngaardbloesem, m.
* -BRUHE, f. wijnsaus, v. * -BUTTE, f. druivenkorf, tn.
in. *-DUNST, M.
* -DROSSEL, M. vijgebijter (vogel),
* -DaNSTE, al. p1. dampen van den wijn,.m
mv.
WEINELN, vn. een wijnsmaak hebben; willen weenen.
WEINEN, vn. weenen, schreijen, tranen storten.
WEINERLICH, a. et adv. schreijend, klagend.
WEINERNTE, f. wijnoogst, m. wijn/ezing, v. * ...ESSIG, m.
wijnazijn, M. "...FARBE, f. wijnkleur, v. * ...FARBIG, a.
* ...FASS, n. wijnvat, 0.
wijnkleurig, rood als wijn.
* ...FLASCHE, f. wijnfiesch, V. * ...FROHNE, f. wijntiende,
v. * ...GADEN, M. wijnkelder, m. *.. G ARTBN, M. wijngaard, m. "...GARTNER, no. wijngaardenier, rn. "... GBBIRGE, n. wijnberg, m * ...GEIST, in. (90) wijngeest,m.
* ...GELUNDER, n. pried met een wijngaard bedekt,
o.
* ...GERUCH, M. wzjnreuk, as. * -GESCHMACK, tu. wijnsmaak,
* ...GLAS, n. wijnglas, o. "...GOTT, m. (30)
god des wijn, Bacchus, in. *...aRtix, a. met wijn bevochtigd (van vaten). * ...GdLTE, f. belasting opbrengst
in wijn, v. * ...HAFT, * ...ICHT, a. wijnachtig. "...HANDEL,
m. wijnhandel, m. * ...HANDLER, M. wijnhandelaar,wijnkooper, koopman in wijnen, M. * ...HAUS, n. wijnhuis,
0. "...HEBER, m. ivijnhevel, M. ...HEFEN, 1. p1. wijnmoor, v. *...HoLz,n.hout van den wijnstok, o. wijnstok,
m. * ...HOLSB, f. druivenschil, v. * ...liiiTER, m. wijngaardhoeder, tn. * ...JAHR, n. wijnjaar, 0. * ...KALTSCH ALE,
f. wijnsoep, koude schaal, v. * ...K ANNE, f. wijnkan, v,
* ...KARREN, m. wijnkarretje,
O. T -. KELLER, m. wijnkelder, m. * ...KELTER, f. druivenpers, v. * ...KENNER,
01. wijnkenner, m. "...KERN, m. druivenleern, v. "...KOCH ,
ru. fig. Oogstmaand, v. * ...KOSTER, m. wijnproever, in.
* ...KRANZ, m. wijnkrans.
in. m. wijnkruik,
v. * ...KUFE, f. wijnkuip, v. * ...KiiFER, * ...KIPER,
wijnkuiper, no * ...KuHLER, in. koelvat, o. * .:.LAGEL, n.
okshoofd, o. logger, m. "...LAGER, 0. wijnkelder, on.
wijnpakhuis, a. ; stelling voor wtjnvaten, v. * ...LAND, n.
wijnland, o. * ...LAUB, n. wijngaardloof, o. * ...LAUBE,
f. wijngaardprieel, o. • ...LAUBSTAB, in. (30) Bacchusstaf, in. * ...LERCHE, f. gekuifde leeuwerikon. * ...LESS,
f.wijnoogst,m."...LESER, m. - INN, f. dr.iivenlerzer, m.
-leester,v.*...mARKT, u1. wijnnzarkt,v. * ...MONAT, f. wijnmaand,v.OctOer. * ....MOST, m.most,nieuwe tv ijn,m.' ...MUSS,
k ...BEERMUSS, n. druivenkonfituur,
o. *-MUTTER, f.
moor van wijn, v.
k ...pFAHL, n1. wijngaardstok,
* ...PRESSE, f. wijnpers, v. * ...RANKS, f. wijngaardrank,
v. k ...RAUPE, f. wijnstokrups, v. *...RATTSCH, in. wijnroes, in. dronkenschap van wijn, v. '...RAUTE, f. (53)
wijnruit, v. '...REBE, 1. wijngaardrank, v. *...REICH,
a. veel wijn bevattende, rijk aanwijn.
* ...ROTH, a. rood
als wijn. k ...SUUERLICH, a. zuurachtig, wijnachtig.
*...sUuRE, f. Wijnzuur, o. * ...SCHANK, 01. wijittappt,r;j,
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v. * ...SCHENK, tn. wijntapper, h,rbenyier,

tn. '...SCHENKE,

f. zvijnhais, o ‘...sCHLAUCH, 01. lederen wijnzak ;
groote wijndrinker, wijnbaik, in.
* ...SCHLEHE, f. (5:1 )
barbarisse, v. * ...SCHROTER, m.wijitdrager, nt. * ...STEIN,
m. wijnsteen, m. k ...STEINARTIG. a. w;jnsteenachtig.
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E (90) wijnsteenzuur, o. *...8TEtrEit, f.
belasting op den wijn, v. *... STOCK, m. wijnstok, m.
f. wijnsoep, v. *...TRABER, * ...TRESTER, pl.
druivendroesem, m. * ... TRAIIBE, f. druif, v. druiventros, m. * ... VERFaLSCHER, m. vervalscher van wijn, m.
"...VERLIESS.n. wijnkelder,m. * ... VISIRER, m. wijnpeiler,
wijnroeijer, m. * ... WACH8, m. gewas van wijn, o. * ..WAGE,
f. weegglas, o. .* ... wETTER, n. gunstig weder roor de
wijnlanden, o. "...WIRTH, m. tapper, rn. * ... ZEHENT,
m. wijntiende, o. n. uithangbord van een
wijnhuis, o. *...zoLL, m. belasting op den wijn, v. * ... ZUBEE , m. wijnkuip, v.
'WEIS, adv. einem etwas - machen, iemand jets wijs maken, - diets 'waken ; etwas - werden, jets gewaar worden.
WEISE, f. wijs, wijze, manier ; (109) zangwijs ; (98)
wijze, v. *-, m. wijze, wijs man, filozoof, wijsgeer, m.
*-, a. et adv. wijs, verstandig ; wijselijk.
WEISEN, va. wijzen, toonen, doen zien; aanwijzen; onnaar aan iernand
derrigten, leeren ; an einen
afwijzen, wegjagen, wegverwijzen ; weg -, von sich
zenden ; sich - lassen, gehoorzaant zijn, naar rede luisteren; es wird sich -, het zal zich uitwijzen, de tijd
verbannen.
zal het leeren: aus dem Lande
WEISER, m. wijzer (van een uurwerk), m. ; moer, koningin (in een bijenkorf), v.
WEISHEIT, f. wijsheid, voorzigtigheid , kennis, v. * - SKEAM ,
n). waanwijsheid, schoolvosserij, v. *...Licx, adv. wijselijk, net wijsheid. * ... LING, m. waanwijze, m.
WEISS, n. (WEISSE, f.) wit, het witte, o. witheid, v.
a. wit, schoon, zuiver, rein ; - anstreichen, wit verwen ;
-e Wasche, schoon linnengoed, o. ; der -e Sonntag, Zondog na Paschen, m.
WEISSAGEN, va. voorzeggen, voorspellen. * ... SAGER, m.
waarzegger, m. * ... 8AGUNG, f. voorzegging, voorspelling , v.
* ... BIER, n. wit
WEISSIACKER, m. wittebroodsbakker, m.
bier, o. "...BLECH, n. blik, O. * ...BROT, n. wittebrood,
o. "...BITCHE, f. (53) witte beuk, hagebeuk, m. "...DORN,
In. hagedoorn, m. * ... DR088EL, m. vijgebijter (vogel), m.
* - R, m.
WEISSE, n. wit van het ei, o. va. witten.
witter, m.
...
f.
witbladerige
elzenboom,
m.
WEISBLLER, m. * ERLB,
allerhand -, katWEISSFISCH, m. blei, v. witvisch, m.;
visch, m. * ... FLECKIG, * ...TOPFELIG, a. wit gevlakt.
"...FUCHS, M. wit ros paard, o. *... GAR, a. - machen,
va. wit looijen, zeemleder bereiden. * . .GRRBER, m. zeembereider, m. *... GURBEREI, f. zeemtouwerij,
* ... GELBLIOH, a.
v. handel in zeemleder, m.
blond. "...KOHL, m. *... KRAITT, n. witte kool, v. * ... KRAM,
m. linnenwinkel,m. "—BUFFER, n. wit koper, o. * ... LICH,
a. witachtig. * ... 8IEDEN, n. het witicoken. * ... SPRENKELIG,
n. linnen, O.
a. wit gespikkeld.
WEISUNG, f. onderrigting, leering, v. ; bevel, o. order,
v. last, m. aanzegging, v. ; verwijt, O.
adv. wijd,
WELT, a. wijd, uitgestrekt, ruim, groot. *-,
verwijderd, ver, afgelegen; veel, wet, verre weg ;
so -,
zoo verre, tot zoo verre; wie -, hoe verre, hoeveel ;
- entfernt, verwijderd, - besser, veel beter. *- BEINIG,
a. wijdbeenig. "-BERUHMT, a. wijdvermaard.
WEITE, f. wijdte, ruimte, grootheid, grootte; lengte, tatgestrektheid, v.; verschiet, o. afstand, in. verwijdering,
verte, v. ; in die -, in de verte.
WEITEN (SICH), vrf. verwijden, zich uitstorten.
WEITENZIRKEL, m. afstandcirkel, m.
and so -. en zoo
WELTER, adv. vender, voort; meer ;
voorts (enz.).
WEITERN, va. uitbreiden; voy. ERWEITERN.
*...sTBINstitrius,
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a. et adv. ruim, wijd uiteen; fig. wijd f. ruimte, uitgestrektheid;
loopig, breedvoerig.
fig. wijdloopigheid, breedvoerigheid, v. -EN, pl. onaanmv.
*
...
gename gevolgen, o.
SCHICHTIG, * ...SCHWEIFIG,
wijdloopig. "...SICHTIG, a. ver ziende. * ... SICHTIGE, m.
et f. die van verre beter ziet dan van nabij.
f. geschiktheid ont van verre to zien, v.
turksch koWEITZEN, m. weit, tarwe, v. ; tfirkischer
a. (53) als tarwe. * -MEHL, n. tarwe"-ARTIG,
ren. o.
meet. o. '-SCHROT, n. vergruisde tame, v.
WELCH. (WELCHER, WELCHE, WELCHES), pron. welke,
aus
welk. wie, die dat; hetwelk. dewelke, hetgeen;
welchem, aus welcher, waarvan, waaruit ; in welchem,
in welcher, in welches, waarin.
WELCHERGESTALT, conj. hoedanig, hoe, op welke wijze.
* ...LEI, pron. welke, van welke soort, van welkenaard.
"-En, vn. verWELK, a. versvelkt, verflenst, slap; week.
n. * - HEIT, f. verwelking, verwelken, verllensen.
flensing, v. het verwelken ; slapheid, v.
WELLBAUM, m. as van een watermolenrad, v.
VVELLE, f. golf, baar ; rot, v. rothout, o. boom'; takkebos,
m.; in -n binden, in bossen binden.
WELLEN, va. wellen. * - BAND, n. bindsel van een takkebos, O. *-BINDEN, n. het maken van takkebossen.
"-roRmia, a. golvend, golfvormig ; -e Bewegung,
golvenvormige beweging, v. "-SCHLAG, m. golfslag. m.
"-SCHN1TT, m. verdeeling (in een wapettschild) door
eene spiraallijn, v.
WELLERN, va. met teem metselen.
WELLERWAND, f. icemen wand, - muur, m.
WELS, rn. wentelaar (zekere visch), m.
WELT, f. wereld, aarde, v. heelal, o. ; fig. wereld. moatschappij, v. publiek, o. ; wellevendheid, v. ; zur - bringen,
ter wereld brengen, baren, bevallen van : zur - kommen,
ter wereld komen, geboren worden, het eerste Levenslicht zien; alle iedereen : in aller - nicht, volstrekt niet ;
einen in die andere - schicken, iemand ombrengen;
der - entsagen, de wereld verlaten, afstand van de
wereld doen ; die schfine -, de schoone kunne, het
schoone geslacht. *-.ACHSE, f. (1) wereldas, v. "-ALL,
n. heelal, o. "-ALTER, n. ouderdom der wereld, m.;
das goldene -, de gouden maw. "-BAIT, m. zamenstel
der wereld, o. *- BEGEBENHEIT, f. ge 5Chiedkundig
feit, o. * - BEKANNT, a. et adv. wereldkundig, openbaar. *- BERAHMT, a. wereldberoemd. *-BESCHREIBurea , f. wereldbeschrijving, v. *- BEZWINGER, m. weo. gewoonte
relddwinger, m. *- BRAIICH, m. gebruik
der wereld, v. "-BURGER, M. "-BiiRGERINN,f. wereldburger, m. -burgeres, v. "-BORGERSINN, m. wereldburgerlijke zin, m. "-ENTSTEHUNG, f. ontstaan der wereld,
o. -8LEHRE, f. leer van het ontstaan der wereld, v.
"-ERLEITCH* -ERFAHREN, a. in de wereld ervaren.
TER, m. wereldverlichter, m.
k -BROBERER, m. we*- GEB6UDE, n. heelal, o. "-GEreldveroveraar, m.
m.;
GEND, f. wereldstreek, v. "-GEIsr, m. wereldgeest.
(90) levensbeginsel, o. * - GEISTLICHE, m. wereldlijk
priester, M. * -GERICHT, n. wereldgerigt. jongste gewereldgeschie•igt, n. * -GESCHICHTE, 1. algemeene
denis, v. *—GETiiMMEL, n. wereldsch gewoel, o.
TEL, m. ( I) aardgordel, m. * - GUTER, n. pl. tijdelijke
goederen, o. mv. '-HfiNDEL, in. pl. wereldsche zaken,
* -KENNTv. mv. *•KARTE, f. (1) wereldkaart, v.
n. wereldling, m.
N 1St, , f. wereldkennis, v.
*-KLuGHEIT,
k-KLTJG, a. staatkundig, wijs, voorzigtig.
rijsheid, v. "-K4F PER, * -KREIS, m. wereldbol, orntrek van het heelal, m. "-KUGEL, f. wereldWEITLaTIFIG,
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WET.

WER.

kkot, M. *-KUNDE, f. kennie der natuurwetten, v.
* -KUNDIG, a. wereldkundig. "-LAGE, f. gesteldheid
der wereld, v. "-LAUF, m. wereldsch beloop, o. *-LEBEN,
n. openbaar leven, O. * -LICH, a. et adv. wereldlijk ;
"-LICHtvereldsch, aardsch; fig. ongewijd, profaan.
KEIT, f. wereldlijkheid, wereldschheid ; ijdelheid der
wereldsche zaken, v. * -LICHT, n. hemellicht, o. zon,
v. "-LING, M. wereldling, m. "-LUST, f. wereldsche
lust, m. "-MANN, m. manvan de wereld, wellevend man,
In. "-MEER, n. oceaan, m. wereldzee, v. * -MENSCH,
In. wereldling, m. * -ORDNUNG, f. natuurwetten, v. my .
zamenstel der wereld, O. * -PRIESTER, m. wereldlijk
prissier, m. "-SCHEU, a. menschenschuw. m.
"-SYSTEM, n. wereldstelsel, O.
wereldsgezindheid, v.
"-TAFEL, f. wereldkaart, V. "-THEIL, n. wa.elddeel,
v.
O. * -TON, M. wellevendheid, welgemanierdheid,
"-WEISE, En. wijsgeer, /ilozoof, m. "-WEISHEIT, f.
wijsbegeerte, v. * -WESEN, n. het wezen der aardsche
dingen. "-LAUNDER, II. wonder der wereld, o.
WErei VON WEM ? pron. wien ? aan wien ? van wien?
WEN? pron. wien?
WENDEKREIS, "...ZIRKEL m. (1) keerkring, M.
WENDELBAUM, in. as van eenen windmolen, f. "...STEIN,
m. slijp-, wetsteen, m. "...TREPPE, f. wenteltrap, m.
WENDEN, va. wenden, keeren, draaijen, omdraaijen, omeen kleed keeren ; einem den
wenden ; ein Kleid
Rficken•-, iemand den rug toedraaijen; auf etwas
vrf. zich
aan lets lesteden, - ten koste leggen. RICH
omkeeren, veranderen ; sich an einen
wenden,
zich van
zich tot iemand wenden ; sich von einem
iemand afwenden, iemand verlaten.
WENDEPUNKT, M. (1) keerpunt, keerkringspunt, o.
WENDtnie, f. wending, draaijing, v. keer, in. ; (126)
wending, v. ; die -en eines Flosses, de kronkelingen
eener rivier, v. .mv.
WENIG, a. et adv. weinig ; niet seer. "-E, n. het weinige.
"-ER, a. et adv. minder. "-KEIT, f. geringheid, schaarschmijn nietige persoon.
heid, v. het weinige ; nieine
"-STE, a. minste. "-STENS, "-STEN (NUM), adv. ten
minste, voor het minst.
gleich,
WENN, conj. indien, wanneer, als, zoo ; - auch,
etwa, wanneer
schoon, ofschoon, alhoewel, hoewel;
eens, zoo eens ; - irgend, zoo ooit ; - nicht, zoo niet,
indien niet; - nur, anders, ?nits, bijaldien, indien
slechts ; als als ot ; - and aber, het indien en hetmuar.
WENZEL, rn. (46) boer ; Lause-, slechte tabak,
AVER, pron. wie ; - da ? werda ? wie daar?
WERBEGELD, u. (68) werfgeld, handgeld, O. "...HAUPTMANN, in. werfofficier, m. "...HAUS, n. werfhttis, O.
"...LISTS, f. werflijst, v.
WERBEN, vs. et n. werven, aanwerven, aannenten; uus
etwas , aanzoek ores lets doer, °in lets verzoeken ; naar
lets staan, • dingen.
WERBEPLATz, rn. werfplaats, v.
in. "-HANDWERK,
WERBER, tn. werver, zielverkooper,
n. werving, v.
WERBITNG, f. tverv;ng, aunwerving ; ligting an troepen,
v.; het vrijen, o.
WERDEN, vn. worden, komen. * v. aux. worden, zullen.
o.
WEEDER, n ► . laag land ; klein &and in eene
WERF, n. et ni. trade, v. eteenen beer, tn.
WERFEN, va. et n. zverpen; pm J- en voortbrengen, werpen
beide voor ionand
(van dieren); Liebe sof einen
opvatten. SIGH
vrf. trekkers, Prom worden (van hula).
WERFT, tt. wedJ ; (120) schering, v. ketting, in.
werk (van vlas) ; (126) werk, o.
WERG,

* -EN,

a. van work. "-EN, va. rolien, in

de handen

• oprollen.
WERE, n. werk, o. arbeid, tn. verrigting, daad, v. ; geschrift ; gebouw,o. ; sterkte, v. vestingwerk,o. ; ein gutes-,
ein - der Liebe, een werk van barmhartigheid, een liefdewerk, eene goede daad ; ins - setzen, - stellen, - richten,
zum -e
in het werk stellen, uitwerken, uitvoeren;
schreiten, aan het werk aan den arbeid gaan; viel
-s auf etwas machen, veel werk van lets maken, veel
op hebben met lets. "-BANK, f. werkbank, werktafel, v.
"-HAUS, n. werkhuis, a. werkplaats, V. "-HEILIG, a.
schijnheilig. "-HOLZ, n. limmerhout, O. * -LEUTE, pl.

werklieden, my. "-LICH, a. vindingrijk,nifver,kunstig ;
fig. eenvoudig, onnoozel. "-MANN, m. werkman,
rn.
"-MEISTER, m. werkbaas, opzigte•, werkmeester,
"-SCHUH, In. voet (van 12 duim), m. "-STATT, *-STLITTE,
f. werkplaats, v. winkel, m. "-STELLIG, a. - machen,
ten uitvoer brengen, volbrengen, uitvoeren, bewerkstelligen.
*--sTuBB, f. werkkanter,v. "-STUCK, n. "-STEIN, M. hardsteen, in. "-STUHL, m. getouw, ,raam,o." -TAG ,m. werkdag,
*-THATIG, a. et adv. werkdadig, werkend, krachtdadig. "-TISCH, tn. werktafel, werkbank, v.; snijbord,
o. "-VERSTUNDIGEN, m. pl. deskundigen, kenners, tn.
mv. "-ZEt.7G, n. werktuig, gereedschap, o. ; - der Sinne,
zintuig, o.
WERMUTH, m. (53) alsem, rn. "-BIER, tn. alsembier, u.
WERST, f. werst (russische mijl), v.
WERTH, a. waard, waardig, waarde hebbende ; fig.
waard, dierbaar, lief ; - halten, - schatten, waardig
schatten, waarderen ; er ist es -, hij is het waardig,
hij verdient het. waarde, v. prijs, m. waardij,
v.; allosi (van good of zilver), o.; der innere -, de
innerlijke waarde; - auf etwas legeu, grooten prijs op
lets stellen, waarde aan jets hechten. *-BESTiumER,
schatter, waardeerder, in. "-HABEND, a. kostbaar,
"-SCHATZUNG, f. waardering, achting, v.
WESCHELHOLz, n. papenhout (voo• heggen), o.
fig. toeWESEN, n, wezen, o. wezenlzjkheW, v. aard ;
stand, staat, m. ; aanzien; gedrag, o. manieren, v. mv. ;
edruisch, leven, o. ; das hiise - , de vallende ziekte, v.;
das getneine -, het gemeenebest ; das hochste -, het
een voornaanz aanzien;
Opperwezen; ein vornehmes
haben, zijn
das gelehrte -, de geleerde wereld ;
verblijf houden. "-HEIT, f. wezen, u. wezenlijkheid ;
entiteit, v. * - LEHRE, f. leer der wez,ens, v. *-Los, a.
et adv. wezenloos, onzellstandig.
WESENTLICH, a. et adv. wezenlijk, bestaancle, zelfstandig , innerlijk. *-KEiT, f. wezenlijkheid, werkelijkheid, v.
WESHALB, "...WEGEN,(WESSENTHALBEN, ...wEGEN), adv.

weshalve, tvaaront, urn welke reden, ter oorzake waarvan.
1VESPE, f. wesp, v. "-NNEST, n. wespennest, o.
WESSEN, WESS, pron. tviens, welks, van 'wien.
WEST, WESTwiND, Vt/ESTEN, tn. westen,o. ivestewind, us.
WESTE, f. vest, u.
WESTERHEMD, n. doopkleed, doopheind, es. "...SONNE, f.

zes uren des nanziddags.
et adv. westelijk; ten westen, nea• het

WESTLICH, a.

n.ITE, f. westzijde. v. '...SliDwEST, a.
s!SeE
W iEu Se l
west. '...WaRT3, adv. iti,stivaarts,

ivest - zuid,n,

Wes-

tewind,
reisz.ak ; knupzak, tn.
inaeheo, met ientazzil in het gelijh
komen ; suet dezellde mint betalen.
eine - eingehen, eene wedWETTE, f. weddingsehap,
dingsehap aangaan ; urn die - , oin het best.

WETscHER, tn.

WETT, adv. gclijk

WID.

VIE.

WETTEIFER, m. wedijver, wedstrijd, m.*-,vn. wedijverip.
WETTEN, va. et n. wedden, verwedden.
WETTER, m. * -INN, f. wedder, m. wedster, v.
WETTER, n. weder, weer; onweder, o. storm ; damp, m.;
um schOn - bitten, fig. om vergeving bidden. *-ABLEITER, m. bliksemafleider, m. * -BEOBACHTUNG, f.
weerkundige waarneming, v. *-DACH, n. afdak, o.
* -FAHNE, f. vaantje, o. weerhaan, tn.; (126) vaantje,
o. wimpel, m. * -GLAS, n. weerglas, o. barometer, m.
* -HAHN, m. weerhaan; fig. weerhaan, wispelturig
neensch, m. * -HAUFEN, m. hooiberg, m. "-KEIL, m.
donderstee%, m. * -LAUNISCH, a. veranderlijk, ongesta-

W1DERN, va. walgen, tegenstaan, afkeer verwekken.
WIDERNATtRLICH, a. et adv. tegennatuurlijk. * ...PART,
m. tegenpartij, v. tegenstander, m. ; einem - halten, iemand
tegenspreken. * ...pRALL, ni. tegensteot,m. terugstooting,
v. * ...pRALLEN, vn. teruystutten. "...RATHEN, va. afraden, ontraden. * ...REcHTLIcH, a. et adv. wederregf.
telijk, onwettig. -KEIT, f. onwettigheid, v.
tegenspraak, v. * ...RIST, * ...RiiST, tn. schoft van een
paard, v. * ...RuF, m. herroeping, intrekking, ontken
nmg, v. *. ...RUFEN, va. herroepen, intrekken.
LICH, a. herroepelijk. -KEIT, f herroepelijkheid, v.
* ...SACHER, m. tegenpartij, v. ; fig. de duivel, m.
f. het terugslaan der golven. "...SETzEN (SIGH),
vrf. zich verzetten, wederstand bieden. *...sETzLicH, a.
wederspannig, tegenstrevend. -KEIT, f. wederspannig-

dig ; fig. wispelturig, onbestendig. *-LauTEN, n. het
luiden der klokken gedurende een onweder. * -LEUCHTEN,
vimp. weerlichten.
n. weerlicht, o. "-LICHT, n. St.
Elmusvuur, vreevuur, 0. * -MACHE#, m. toovenaar,
stormbezweerder, m. * -MaNNCHEN, m. windwijzer, m.
weermannetje, 0. * -MASCHINE, f. (67) tuchtbuis,
windbuis, v.
WETTERN, vimp. donderen.
vn. fig. vloeken.
WETTERPROPHET,m.weerprofeet,weerkenner,m." . ...S5ULE,
f. windhoos, v. "...SCHACHT, f. (67) luchtopening, v.
"...SCHADE, m. nadeel
o. schade door onweer enz., v.
* ...SCHEIDE, f. plaats in de lucht waar de donderwolken zich scheiden, v. * ...SCHENKEL, m. (13) vloei-,
schietplankje, o. "...STEIN, n. dondersteen, m. * ...WENDISCH, a. ongestadig. * ...WIREEL, m. windhoos, v.
donder-, onweerswolk, v.
W ETTKABIPF, m. wedstrijd, m. * ...LAUF, m. wedloop,
wedren, m. "...LaUFER, m. hardlooper, m. * ...RENNEN,
n. wedren, m. * ...STREIT, m. wedstrijd, m. mededin-

ging, v.
WETzEN, va.
WETZSTAHL,

wetten, ,lijpen, aanzetten.
in. slagersstaal,, o. * ...STEIN, m, wetsteen,
slijpsteen, m.
WICKS, m. kleederdragt, v. * --BURSTE, f. schoenschuijer, m.
WicHsz, f. wasbal, in. schoensmeer, o. * -N, va. wassen,
met wa, wrijven; fig. afrossen, kloppen, slaan.
WICHT, m. nietig niensch; booswicht ; drommel, m.
WicHTIG, a. et adv. wigtig, zwaar, het vereischte gewigt
hebbende ; fig. gewigtig, belangrijk, aanmerkelijk ; van
belanq. * -KEIT, f. wigtigheid, v. yewigt, o. ; fig. belanyrijkheid, v. belang, gewigt, o.
WICKS, f. (53) wikke, v.
WICKEL, m. rot, v. ; (48) papierrolletje, 0. * -BAND, a.
zwachtel, v. windsel, 0. * -KIND, n. kind in de luren,o.
*-N, va. rollen; wikkelen, inwikkelen; zwachtelen;
winden. k -TUCH, n. voy. WICKELBAND. * -zEUG, n.
z2vachtels, v. mv. luijergoed, o.
WICKENSTROH, WICKSTROH, n. wikkenstroo, o.
WICKFUTTER, n. wikke, v.
WIDDER, m. ram, no.
WIDER, prep. tegen. * -ARTIG, a. tegengesteld , van tegenovergestelde soort. * -BELFERN, * -BELLEN, va. tegenspreken, tegenstribbelen. `-csaismacn, a. anti-, onchristelijk. "-DRuCK, m. tegendruk, m. * -FAHREN, vn.
wedervaren, overkomen. * -GESETzLICH, a. wederregtelijk. * -HAKEN, m. weerhaak, m. * -HALT, m. tegenhouding, v.; steun, m. * -HALTEN, vn. duress, van duur
zijn. va. wederslag ; ondersteunen. "-KLAGE, f. tegeneisch, us. * -LAGE, f. (13) schoormuur, loogpilaar,
no.; huwelijksgift ; tveduwgift, v. lijitogt, in. * -LEGEN,
va. wederleggen; tegenspreken. * -LEGUNG, E wederlegging, tegenspraak, v. * -LICH, a. walgelijk, onaangenaam ; terugstootend, knorrig. * -LICHKEIT, f. walgelijkheid, v. weerzin, afkeer, m.
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heid, tegenstreving, tegenstribbeling, v *...sETzurro, f.
tegenstand, m. verzet, o. tegenkanting, v. *...siNbt, as.
tegenzin, m. * ...SINNIG, a. strijdig met de gezonde redo,
tegenstrijdig, ongerijmd. -KEIT, 1. tegenstrijdigheid, v.
onzin, m. * ...SPaNsTIG, "...spENSTIG, a. et adv. wederspannig, weerbarstig, tegenstrevend, oproerig, koppig.
-KEIT, f. wederspannigheid, weerbarstigheid, ongehoorzaamheid, tegenstreving, v. * ...SPIEL, n. tegendeel, o.
* ...SPRECHEN, vn. tegenspreken, weerspreken ; tegenstreven ; zich verzetten, zich verklaren tegen. "...SPRECHEND, a. et adv. tegenstrijdig, in tegenspraak. "...SPRECHER, m. legenspreker, in. * ...SPRUCH, m. tegenspraak, v.
-SWIM, as. yeest van tegenspreken, m. * ...STAND, m.
wederstand, tegenstand, weerstand, m. verzet, o.
"...STEHEN, vn. wederstaan, wedrstand bieden ; tegenspreken; teyenstaan, walgen. * ...STREBEN, vn. tegena.
streven, zich verzetten tegen, tegenstand bieden.
tegenstand, m. * ...STREIT, co. &twisting, v. * ...STREITEN, vn. bestrijden, betwisten; strijdig zijn (met).
* ...vvaRTIG, a. strijdig, onaangenaam, walgelijk; knorrig, norsch, stuursch. -KEIT, f. walgelijkhetd; knorrigheid, stuurschheid ; wederwaardigheid, v. tegenspoed,
onspoed, m. * ...wILLE, m. tegenzin, afkeer, nl. walging, v. ; tegenzin, onwil, in. ; mit - n, met tegenzin.
*...wILLIG, a. onwillig. "...WIND, m. teyenwind, tn.
WIDmEN, va. wijden, toewijden, opofferen. * ...MUNG, f.
opoffering, wijding, toewijding, opdragt, v.
WIDRIG, a. teyen, afkeerig ; walgelijk, vies. "-ENFALLS,
adv. zoo neen, anders. * --KEIT, E verzet, o. tegenkanting, v. afkeer, in. walging, v.
WIE, adv. et conj. hoe; gelijk; zoo als.
WIEBEL, ns. klander, m. *--x, va. (73) wemelen,krioelen.
WIEDE, f. fijn teenen rijsje, o. band van eenen takkebos,
m. *-HOPF, m. hoppe (zekere vogel), v.
WIDDER, adv. weder, wederom, op nie w, nogmaals, nog
eens. * -ABFALLEN, vn. wederom main; weder afootlen, - afvallig worden. * -ABREISEN, vn. weder vertrekken. * -ABTRETEN, vn. teruggeven; het afgestane
teruggeven. * -ABTRETUNG, f. nieuwe afstand,m. * -ANFANGEN, va. "-ANG EHEN, vn. weder beginnen, op nieuw
beginnen. * -ANFAssEN, *-ANGREIFEN, va. weder op-vatten. "-ANKLEIDEN, va. weder aankleeden. * -AurBAUEN, va. weder opbouwen, herbouwen. * -AUFBRECHEN, va et n. heropenen, met geweld weder openbreken ; weder opengaan. * -AUFERSTEHEN, vn. weder opstaan, uit den doode opstaan, herrijzen. * -AUFGEHEN,
vn. weder opyaan ; weder opkomen; seeder opengaan.
* -AUFGRABEN, va. weder opgraven. * -AUFHaNGEN, va.
weder ophanyen. "-AUFHEBEN, va. weder opheffen, oprapen ; weder wegsluiten. "-AUFLEEEN, vn. herleven.
* -AUFLEGEN, va. weder opleggen ; herdrukken (een
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W1L.

WIE.

boek). "-AUFMACHBN, va. 'weder open maken, weder
ontsluiten. * -AUFMUNTBRN, va. verlevendigen. "-AUFRICHTEN (own), vrf. weder opstaan, zich weder oprigten. * -BEGEHREN, va. terugvragen, terugeischen.
"-BBKOMMEN, va. terugkrijgen, -bekomen, erlangen.
* -BBLEBUNG, f. verlevendiging, v. * -BESINNBN (SICH),
vrf. weder tot zich zelven komen.
"-BBZAHLEN, va.
terugbetalen. * -BEZAHLUNG, f. terugbetaling, v. * -BRINGEN, va. terugbrengen.
* -BRINGLICH, a. herstelbaar,
vergoed kunnende worden. "-EINBRINGEN, va. vergoeden, schadeloos stellen, herstellen, opbrengen. "-BINFti HREN ,va.weder invoeren;herstellen,vernieuwen."-EINLBNKBN, va. tot zijn onderwerp terugkeeren, den draad
weder opvatten. * -EINLISSEN, va. weder inlossen. "-BINRICHTEN, va. op nieuw inrigten. "-BINSCHIFFUNG, f.
wederinscheping, v. * -BINSETZEN, va. herstellen, weder
instellen, - invoeren, weder in het bezit stellen. "-BINSETZUNG, f. herstelling, wederaanstelling ; rehabilitatie, v.
* - BNTSTBHEN, vn. herleven. "-BRHOLEN (UCH), vrf.
herstellen, bijkomen. * --BRINNBRN (SICH), vrf. zich
weder herinneren, - to binnen brengen. "-BRINNERUNG, f. wederherinnering, v. "-ERLANGEN, va. herkrijgen, terugbekomen. * -ERLANGUNG, Eterugbekoming,
v. "-EROBERN, va. heroveren. * -ERSCHEINUNG, f. (101)
wederverschijning, v. k -ERSETZEN, "-ERSTATTEN, va.
vergoeden, vergelden. * --ERSTATTUNG, f. vergoeding,
vergelding, schadeloosstelling, v. "-ERZAHLEN, va.herhalen, nog eens verhalen. * -FINDEN, va. wedervinden.
"-GABE,
"-FORDERN, va. terugvorderen, terugeischen.
f. teruggave; (83) koopvernietiging, v. "-GBIARBN, va.
"-GEBBN,
weder baren.
va. teruggeven, wedergeven.
* -GBBORBN, a. wedergeboren. k-GEBURT, wedergeboorte, v. "-GEWINNEN, va. herwinnen. "-GROSSEN,
va. wederkeerig terug groeten.
"-HABEN, va. weder
hebben. "-HALL, m. weergalm,weerklank, M. "-HALLEN,
vn. weergalmen. * -HEIRATHEN, va. hertrouwen. "-HERSTELLBN, va. herstellen. * -HOLEN, va. herhalen ; kurz
kortelijk herhalen, nog even aanstippen. "-HOLUNG.
f. herhaling, korte herhaling ; (109) herhaling, repetitie, v. "..-1(11UEN, va. et n. herkaauwen. "-KAUFEN,
"-KaUFER,
va. wederkoopen, vrijkoopen ; (83) naasten.
M. (83) die het regt van naasting heeft. * -KaUFLICH,
a. losbaar. "-KAUFSRECHT, n. (83) regt van naasting,
o. "-KEHR, * -KUNFT, f. terugkeer, m. * -KEHREN, Vn.
terugkeeren. * -KOMMEN, vn. terugkomen. * -KUNFT, f.
terugkeer, nt. terugkomyt, v. "-LADEN, va. weder laden. "-LESEN, va. herlezen, nog eens lezen, overlezen.
"-NEHMEN, va. terugnemen, hernemen. * -OFFEN, "-GE.
oFFNET, a. heropend. "-OFFNEN, va. heropenen. weder
openen. * -SAGEN, va. herzeggen, herhalen. * --SAMMLEN, va. wedefr verzamelen.
"-SCHAFFEN, va. weder
hezorgen, wedergeven. * -SCHALL, in. weergalm, weerklank, echo, m. "-SCHALLEN, vn. weergalmen, weerklinken. " - SCHEIN, in. terugkaatsing, weerkaatsing, v.
weerschijn, m. * -SCHEINEN, vn. terugkautsen. * -SCHELTEN, va. terug schelden.
* -SCHENKEN, va. hergeven ;
nog eens schenken. k - SCHICKEN, va. terugzenden.
1 -SCHLAGEN, va. weerom slaan, terugslaan. * - SCHR EIBherschrijven.
* - SEHEN, va. wederzien.
EN, va.
" - SETZEN, va. herstel1 - SENDEN, va. terugzenden.
vrf. weder guan zitten; (68) zich weder
len. SICH
vereenigen." - STA RKEN, va. versterken.*- STRA H LEN, va.
terugkaatsen. "-SUCHEN, va. weder opzoeken."--TAuFEN, va. wederdoopen, herdoopen.
" - TiiUFER, M. wederdooper, herdoopen, m. * - THUN, va. overdoen. * - TUN.
adv, weder , weEN, vn, weergalmen, weerkaatsen.

,Aprom.

"-VBRBINIGBN, va. hereenigen, weder vereenigrtin. "-VERGELTBN, va. wedervergelden. 1 -VBRGLEICHEN (SICH), vrf. 183) zich weder verzoenen, een vergelijk tre/fen. "--VERGLEICHUNG, f. (83) vergelijk, O.
"-WACHSBN, vn. weder opgroeijen. "-WARMEN, va. weder opwarmen. * -WASCHEN, va. overwasschen, * -WECHSEL, tn. (34) herwissel, [U. k -ZAHLEN, *-BEZAHLEN,
va. terugbetalen. "-aHLEN, va. overtellen, hertellen.
WIEGB, f. wieg, v. "-N, va. wiegen; in eiuer Sache ge-

wiegt sein, in eene zaak bedreven zijn. va. wegen.
WIEGENKORB, in. kindermand, v. "...LIED, E. wiegelied,
O. "...PFBRD, n. hobbelpaard, O. "...TUCH, n. tilegekleed, O.
WIEGER, va. waagmeester, stadsweger,
WIEHBRN, vn. hinneken. *-, n. gehinnek, O.
WIEKE, f. (36) wiek, v.
WIBNACH, a. hoe, op welke wijze, hoedanig.
WIENZ, m. kat, poes, v.
WIESE, f. weide, beemd, v. weiland, O.
WIESEL, n. wezel, v.
n. bijenkoningin, v.
WIBSBNAMPFER, m. (531 tuinzuring, V "...BERTRAM,
vn. (53) nieskruid, o. "...BRAHNE, f. kreupelbosch,
-hout, voorhout,
O. "...GRUND, M. weidegrond,
m.
"...MONAT, m. Wiedmaand, Zomermaand, v.' Junij,
M.
* ...WACHS, WIESEWACHS, rn. weide, v. gewas eener
weide, o. * ...ZEHBNT, m, hoortiende, O.
WIEVIBL, adv. hzeveel. "-STE, a. hoeveelste.
WIBWOHL, conj. hoewel,h,oezeer, alhoewel, schoon, ofschoon.
WILD, a. wild, ongetemd, onbeteugeld ; wreed, bar-

baarsch, onmenschelijk; onbebouwd.
n. wild, wild
gedierte, O. "-BAHN, f. wildbaan; (44)
' warande, v.
*
jagtland, o. ; zijweg. m. zijlaan, v.
-BRATEN, tn.
wildbraad, o. *-BRBT, n. wildbraad, o. "-MEE, tn.
wilddief, strooper, m. * -DIEBEREI, f. wilddieverij, v.
WILDE, tn. wilde, wildeman, m.
WILDENZEN, vn. jonkerachtig
wildachtig smoken, rieken.
WILDFA NG, m. jagt, v. ; fig. onbesuisde, wildvang,
"...FREMD, a. wild vreemd. "...GARTEN, ni. diergaurde,
v. "...GERUCH, * ...GESCHMACK, M. wildreuk ; wildsmaak, M. "...GRUBB, f. (44) vanglcuil,
WILDHEIT, t wildheid, woestheid, v.
WILDHUHN, n. patrijshoen, O. *...MITER, a. wildbewaarder, m. "...KALB, n. zeekalf, 0. "...KNECHT, La.
jagtopzienersknecht, ni. "...LEDER, n. huid van reeen,
herten enz., v.
WILDLING, in. (53) wilde
ongeente boom, m.
WILDMEISTER, m. jagermeester, m.
S, VILDNISS, f. wildernis, V. fig. slecht bebouwd veld,
th
WILDERN, vn. voy. WILDENZBN.
WILDPRET, n. wildbraad, o. "...RECHT, n. (44) hondendeel, o. "...SCHADEN, al. (44) schade door wild veroorzaakt, v. "...SCHUR, 1. pels -, mantel met bont gevoerd, in. "...SCHLITZE, m. schutter. wilddief, strooper, in. "...STAND, na. (44) leger (van het wild), O.
"...WBRK. n. (allerlei soort) wild, wild gevogelte, O.
WILGE, f. wilg, wilgenboom, M.
WILLE, in. wil, m. hegeerte, v. verlof, a.;
nit - a, met
opzet ; nit ihren, - a, met uw verlol; - as sein, willens
zijn, voornemens zijn.
WILLBN, va. willen.
"...MEIN UNG ,
WILLENSBESTIMMUNG, f. wilsbepaling, v.
f. welbehagen, o. wil, m. "...VERMOGEN, n. vermogen
van den wil, o.
WILLENTLICH, a. met voornemen, met het doel.'
WILLFAHRBN, vn. inwilligen, iemands wil opvolgen,
zich voeyen, zich schikken.
".-FUHRIG, a. toege-
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vend, inschikkelijk, inwiMigend. - Knrr, f. toegevendheid, gedienstigheid, v. * ...FAHRUNG, f. bewilliging,
toestemming, v.
WILLI% a. et adv.
willig, gewillig,vrijwillig, bereidvaardig, slit vrijen wil, gaarne, gereedelzjk. "-EN, vn. willigen, toestemmen, inwilligen. * - KEIT, f. gewilligheid,
gedienstigheid, bereidwilligheid, v.
WILLK03131EN, m. welkomst, ontvangst, v. goed onthaal,
o.; fig. welkorn.sidronk, m. -moat, o. *-, a. et adv.
welkom.
WILLKUHR, WILLK%iB , f. willekeur, v. wil, m. eigene
vrije verkiezing, v.
* - LICH, a. et adv. willekeurig ;
-lijk. *- LICHKEIT, E willekeur; willekeurige handelwijs,v .
WIMMAT, f. wzjnoogst, m.
WIMMELN, vn. wemelen, krielen, krioelen.
WINNER, f. knoest (in hout), m. * - IG, a. knoestig.
WINMERN, vn. kermen, jammeren, klagen.
WIMPEL, m. (126) wimpel, m. * - GAST, M. (126) wimpelman, m.
WIMPER, m. haar der oogleden, o. * - N, va. knipoogen.
WIND, m. wind, m. winderigheid ; (126) koelte, v. ; in
den - schlagen, in den wind slaan, niet achten; in
den - reden, in het honderd praten ; - machen, snoeyen, opsnijden ; von etwas - bekommen, de lucht van
iets krijgen. * - BEUTEL, ID. windmofter, windbuil,
grootspreker, snoever, zwetser, snorker, m. * - BEUTELEI,
f. windmakerij, snorkerij, v.
* - BEUTELN, vn. windmaken, snorken, grootspreken. * - BLATTERN, pl. (22)
windpokken, v. my. "-BOHNE, f. snijboon, v. -BRILLEN, p1. groote uitpuilende oogen, o. mv. * - BRUCH,
afgewaaid bout, a. ; (36) windbreuk, v. "-BOCHSE, f.
windbus, v. * - DURRE, a. door den wind gedroogd : fig.
stokmager.
WINDE, f. windas, winde, v. ; haspel, m. ; dommekracht,
v. ; (126) kaapstander,
(53) winde, v. 1-HARM,
M. (74) groote darm, m. "-EISEN, n. draai-, windsleutel, m. ; gordijnroede, v.
WINDEL, f. luij er,luur,v . ; ( 126) pekkked one den mast,
o.
*-N, va. zwachtelen, bakeren.
WINDEX, va. winden ; draaijen, vlechten, opwinden, afwinden, omwinden. *-, vn. waazjen, winderig zijn ; (44)
ruiken (het hert); aus den Handen
uit de handen
wringen, - rukken ; in die Mille
opwinden. SIGH
vrf. ineendraaijen, kronkelen, krullen, ineenkrimpen;
rich urn etwas
zich om jets heels kronkelen.
WINDES-EILE, f. groote spoed, m. overhaasting, v.
WINDEI, n. windei, O. * ...FaCHER, m. vuurwaaijer,
m.
* ...FAHNE, f. windvaantje, o. * ...FALL,
m. afgewaaid
hout, o. * ... FANG, m. blind -, luik buiten voor de vensters, windscherm; schut, o.; (139) windvleugel, M.
* ••.GALLS, (WETTERGALLE), f. schijnbare regenboog,
m. "...GESCHWULST, f. (36) oplooping der winden, v.
windgezwel, o. *...GoTT, m. (30) god der winden, Eolus,
m. * ...HABER, * ...HAFER, m. windhaver, wilde haver,
in. * ...H ANDEL, m. windhandel,m. * ... HARFE, f. windharp, Eolus-harp, v. * ... HAUFEN, m. hoop hooi in eene
weide, opper, f. windvlaag, v. ; pompemmertje eener brandspuit, o. * ... HUND, m. windhond, M.
* ...11aNDINN, f. wijfje . van den windhond, o.
WINDIG, a windig, winderig ; es sieht - aus, fig. het
ziet er slecht uit. * - KEIT, f. winderigheid, v.
WINDINSTRUMENT, n. blaasinstrument, o. "c...KLAPPE,
f. windklep, v. "...LADE, f. windbus (van een orgel), v.
* ...LADEN, M. vensterluik, o. * ...LICHT,
n. windfakkel,
rn. "...LOCH, n. togtgat, windgat, o.
fig. windbuil, m, * ,,,MESSBR, m. windmeter, M. * ...211UHLE,
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. windmolen, m. "...310NAT, in. (26) Windmaand, v. November, m. *...0FEN, m. kagchelfornuis, o. * ...PISTOLS,
windpistool, v. * ...POCKEN, pl. (22) windpokken, v .
my. "...RAD, n. windrad, o.
m. speelruimte,
v. * ... REEF, n. (126) hijschtouw, o. "...REHE, a.
(t12)
bevangen, stiff. *.. RUHRE, f. luchtpijp, v. '...R8SCHEN,
n. (53) anemoon, klaproos, v. * ... ROSE, f. kompasroos, v.
WINDSBRAUT, f. windvlaag, v. valwind, rukwind, m.
WINDSCHIEF, a. tegen den wind. * ...SCHIRM, m.
windscherm, vouwscherm, o. f. windzijde, v.
* ...SPIEL, n. windhond, m. *...sTiLL, a. et adv. windstil, kalin. * ...STILLS, f. windstilte, v. * ...STOSS, M.
rukwind. 111. * ...STRVER, nr. (13) windspar, V. * ...STRICH ,
m. windstreek, v. * ...SUCHT, f. (22) windzucht, v.
WINDUNG, f. omvlechting, omzvinding, kronkeling ; zamenkronkeling, v. * -EN, p1. kronkelingen(eener schroef ,
van een slakkenhuis), v. My.
WINDWACHT, f. fig. valk, m. "...WAGEN, M. zeilwagen, m .
"...WaRTS, adv. naar den kant van den wind. *
... WASSER,
n. (22) water tegen de winden, o. * ... WEHE, f. hoop
sneeuw, m. * ... WEISER, * ...ZEIGER, M. * ... UHR, f.
windwijzer, m.
WINK, m, wenk, knik, m. teeken, sein, o.
WINDEL, m, hOek,
im -, in het gehezne. "-DRUCKEREI, f. geheime drukkerij, v. *-EHE,
f. heimelijk huwelijk, O. * -EISEN, n. winkelhaak, m. "-PASSER, m, toeslaande winkelhaak, m.
*-FoRmiG, a. hoekvormig.
* -HAKEN, M. winkelhaak, zethaak (van een letterzetter), M. "-IG, a. et adv. hoekig. "-KIRCHE, f. geheime
bijeenkomst, sluipvergadering, v. * - MASS, n. winkelhaak,
10. * -3IESSER, rn. hoekmeter, M. *-RECHT, a. et adv.
regthoekig.*-scHEnz, f. (64) graadboog, M. * - SCHENKE,
f. heimelijke kroeg, v. * - SCHULE, f. onwettige school,
v. * - SPIEL, n, stuivertje wisselen, o. * - TREPPE, f.
verborgen trap, En. *- VERSAMMLUNG, f. sluipvergadering.
v. *-zUGE, m. pl. uitvlugten, voorwendsels, v. o. my
.
* -ZAHN, M. (53) handstand, m.
WINKEN, va. wenken, knikken."
WINSELN, vn. huilen, schreijen, kermen, weenen.
WINSPEL, M. voy. WISPEL.
WINTER, m. winter, m. *- ABEND, M. winteravond, m.
"-FENSTER, n. dubbel venster, o. * - FRUCHT, f. wintervrucht, v. * - GERSTE, f. wintergerst,v. * - GETREIDE,
n. winterkoren, o. k.- GRUN, n. (53)
maagdepalm, ni•
* -GEWaCHS, n. wintergewas, o. * - HAFT,
a. winterachtig. * - HAUS, n. broeikat, stookkamer, oranjerie,
v.
*-HoLz, n. brandhout, o. * - ICHT, a. winterachtig.
* -KLEID, n. winterkleed, o. * - KOHL,
m. winterkool, v.
"-KORN, n. winterkoren, o. * - LAGER, n. (68)
winterkwartieren, o. my. 1 -LIcH, a. winterachtig, wentersch.
"-LUST, f. wintervermaak, o. "-MONAT, m. Wintermaand, v. December, La. * - MORGEN, M. koude gure
morgen, M.
WINTERN, vimp. vriezen, winter worden, koud worden.
WINTEROBST, M. winterooft, -fruit, o. "...PFLANZE, f.
(53) winterplant, v. "...QUARTIEREN, pl. (68) winterkwartieren, o. mv. "...ROC KEN, m. winterrog, v. * ... SAAT,
f. winterkoren, o. ; het zaaijen daarvan. * ... SCHEIN,
nieuwe maan in November, v. "...SEITE, f. noordzijde, v. * ...TAG, m. winterdag,
WINTERUNG, f. overwintering, bewaring gedurende den
winter, v.
WINTERWEIZEN, M. wintertarwe, v. "...WENDE, f. (101)
winterzonnestilstand, m.
* ... WETTER, n. winterweder,
0. "...WOLLE, f. wol van de eerste schering,v. * ...ZEIT,
f. wintertijd, in.
38
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wijngaardenier, wijnbouwer, M. "-HACKE,
f. wijngaardspade, v. "-MESSER, n. snoeimes, O.
WINZIG, a, zeer klein. "-KEIT, f. kleinheid, v.
WIPFEL, m, top, m. * -BRUCH, m. scheur in den top van
een boom, v. "-N, va. aftoppen.
WIPPE, f. kap, wip, wipgalg, v.; draaistaf, m.; ijzer
om den handboog to spannen, o. ; kar, mestkar, v.;
auf der - stehen, aan den rand des verderfs zijn.*-x,
va. wippen. * -R, M. voy. KIPPER.
WIPPGALGEN. m. wipgalg, v. "...SEIL, n. wiptouw, o.

WiscH, m. winch, vaatdoek, M. ; fig. prulschrift, o. "An ,
va. et n. wisschen, afwisschen, uitvegen ; (92) doezelen ;
davon
ontsnappen. "-ER, tn. dweil, v. wischdoek
(92) doezelaar ; (3) geschutwisscher, m.; fig. berisping,
vermaning, bestraffing, v. "-HADER, "-LAPPEN, M.
wischdoek, vaatdoek, m. "-TUCH, n. wischdoek, O.
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WIRBEL, m. warling , draaijing , draaikolk, v. maalstroom,
m.; kruin van het hoofd, v. soecelel; wervel, m.; geWIR,

lid, gewricht, o. ; pin ; roffel, v. -BEIN, a. (74) wervelbeen, o. "-FORMIG, a. draaijende. *-HAFT, a. dui* -IG, a.
zelig, aan duizelingen onderhevig.
duizelig, beschonken. "-KokF, m. loshoofd, warhoofd,
m. * -MACHER, m. katrolmaker, m.
WIRBELN, vn. draaijen; kweelen; (68) de roffel slaan.
WIRBELPUNKT, M. toppunt, O. * ...STOCK, M. (13) schoorbalk, m. "...WIND, M. wervel-, draai-, dwarlwind,
bakkers-werkplank, v. *...zismi, n.
WIRKBRET, n.
veegmes, O.
WIRKEN, va. et n. werken; uitwerken, verrigten; fig.
ik kan weinig uitindruk maken ; ich kann wenig
werken; den Teig -, het deeg kneden; den Pferdehuf-,
een paard den hoef uitsteken. "-D, a. werkend,
werkdadig.
1. weverij, v weverswerk, O.
WIRKER, m. wever,
WIRKHAUS, n. fatriek, werkplaats, v.
WIRKLICH, a. et adv. werkelijk, wezenlijk, dadelijk ;
machen, zur Wirklichkeit bringen, ten uitwuarlijk;
voer brengen, verwezenlijken. "-KEIT, f. werkelijkheid,
wezenlijkheid, dadelijkheid, v.
WIRKMESSER, n. veegmes, O. "...SAM, a. et adv. werkzaam, werkend, werkdadig. "...SAMKEIT, f. werkzaamheid, werkdadigheid, werking, v. "...STUHL, M. weefstoel, M. " ...TAFEL, f. * ...TISCH, m. werktafel, v.
WIRKUNG, f. werking, uitwerking, v. uitwerksel, u.
WIRKTINGSKRAFT, f. vermogende kracht, v. "...KREIS,
m. werkkring, m. *...Los, a. et adv. zonder werking,
doelloos.
ORT, n. (08) werkwoord, u.
uit de
WIRREN, va. warren, verwarren ; aus einander
war brengen, ontu,tarren.
WIRRGARN, n. verward garen, o. * ...KOPF, in. fig. bemoeial, wargeest, m. warhoofd, u. * ...SEIDE, 1. warzijde,
floszijde, v. "...STROH, n. kort klein stroo, u. "...WARR,
In. verwarring, v. mengelnzoes, O.
WIRSING, m. "-KOHL, (WIRSCHEKOHL), n1. krulkool,
Savoijekool, v.
WIRTEL, m. wervel,
"-BAR,a.
WIRTH, m. waard, herbergier ; huishouder,
f. wuardin, herbergierster ; hutsbewoonbaar. "
houdster, v. "-Lull, a. spaarzaa2n, huishoudelijk.
WIRTHSCH AFT, f. huishouding, v ; gezin ; beroep van herbergie•, (J.; herbeni, tapperij, v. ; fi g . verward Wshouden, a. "-EN, v rear her erg hou'den ; hutshouden,
fig. slecht haishouclen.
eene halshoutling bestareti.
. A -MUNN , f. huishoucler, herbergier, us. ;
"-ER,
latishoudster, he,rbergierster, v "-LICH, a. huishoadclijk. -SKUNST, "-SREGEL, t'. huishoudkunde, kunst
ow huis te houden, v. huishoudelijke regel, M.
WIRTHSHAUS, n. herberg, krceg, tapperij, v. k-LEuTE,
ordinaris,m.
pl. de award en de aardin.
WISEA UM , iu, Mu Ib0o, , ru " ...I1EERE, f. wade kers, v,

voy. WISSMUTH.
Warm, m. zekere korenmaat, v.
WISFERN, vn. fluisteren, prevelen. *-, n. gefluister,

WISMUTH, M.

O.

a. kenbaar, te weten. "...BEGIERDE, f. weetgierigheid, V. "...BEGIERIG, a. weetgierig.
WISSEN, va. et n. weten, bekend zijn met ; onderrigt zijn
van; - lassen, laten weten, doen weten, mededeelen.
bij
"-, n. het weten ; wetenschap, v. ; mit nieinem
mijn weten ; ohne mein -, buiten mijn weten. "-SOHAFT,
f. wetenschap, kennis, kundigheid, geleerdheid, v .
* -SCHAFTLICH, a. et adv. wetenschappelijk.
WISSBAR,

WISSENSWERTH, "...WaRDIG, a. wetenswaardig.
WISSENTLICH, a. et adv. bekend, met kennis, onderrigt

van ; voorbedachtelijk.
WISSER, m. weter, kenner, m.
WISSMUTH, m. bismuth, O.
WITTERN, ViMp. donderen en weerlichten.

ruiken,
snuffelen; fig. de lucht van iets hebben.
weder,
o.
wedrsgesteldheid,
v.
;
(44)
lucht,
WITTERUNG,
v. reuk, m. snuffeling, v. "-SLEHRE, f. weerkunde, v.
WITTHUM, n. weduwgift, v. lijftogt, m.
WITTWE, WITTFRAU, f. weduwe, weduwvrouw, V.
WITTW.ENGEHALT, M. "...GELD, U. weduwgift, V. "...JAHR,
n.jaar van weduwschap, O. "...STAND, WITTW ERSTAND,
weduwschap, v. weduwlijke staat, m.
WITTW ER, WITTMANN, m. weduwenaar, M.
WITZ, M. wijsheid, v. geest, m. verstand ; vernuft, o.
schranderheid, v.; vernuftig gezegde, O. *-ELEI, f.
malle lompe boerterij, v. "-ELN, vn. den geestige
uithangen, met zijn vernuft te koop loapen. "-V), a.
vernuftig, geestig, schrander, wijs, verstandig. "-IGEN,
va. vernuft leeren, door schade leeren wijs worden.
spitsvindig vernuft, o. waanwijze, wijsneus, m.
%V 0,adv , et conj. waar, ergens ; indien ; ingeval ; - nicht,
zoo niet, indien niet, anders. * -BEI, adv. tvaarbij,
WOCHE, f. week, v.; die stille -, de stille heilige week.
kommen,
WOCHEN, pl. fig. kraam, kraambed, o ; in
in de kraam kornen, bevallen ; in - liegen, in de kraam
liggen. * -ARBEIT, f. wekelijksche arbeid, en. * -BESUCH,
n. kraambezoek, o. * -EL ATT, n. weekblad, o. "-GELD,
"-LOHN, n. weekgeld, O. "-KIND, n. kraamkind, o.
jonggeborene, m. "-MARKT, M . wekelijksche markt, v.
"-PREDIGT, f. preek op eenen dag der week, v. "-RECHNUNG, f. rekening over eene week, v. "-SCHRIFT, f.
weekblad, O. "-STUBE, f. kraamkamer, v kraamvertrek, O. "-TAG, in. day der week, werkdag, m.
WOCHENTLICH, a. et adv. wekelijksch; bij de week,
wekelijks.
WOCHENW RISE, adv. wekelijks. "...ZIMMER, n. kraamkamer,, v.
•WiicHNER, in. die de week heeft. "-INN, f. kraarrivrouw, v.
WOCKEN, en. voy. ROCKEN.
WODANOTAG, in. Woensdag, m.
WODURCH, adv. waardoor. "...FERN,

Malt,

len

zij. _FUR, adv. waurvoor, waaront.
WOGE, f. baar, golf, v.
WOGEGEN, adv. waarheen

; waartegen, in pluats 144(41'.van, waurvoor.
golven. k -ERUCH, in. breking van den golf slag; V .
„ GIG , a. golfachtig, golvend.

WOGEN, vu.

WOH.
WOHER, adv. van waar, van welke plants, waardoor.
`...HIN, adv. iltaarheen, werwaarts, waar naar toe,
naar welke plaats.
WoRL, adv. wel; misschien, welltgt. *—, int. - mir I wel
mij ! er so — als ich, hij zoowel als ik ; ja ja wel,
ja zeker. *—, n. welzijn, belang, o. *—, a. et adv. wel,
welvarend, in goeden staat. * -ApHTBAR, a. geacht,
achtenswaardig. *—Azir, int. welaan, komaan. * -ANSTANDIG, a. et adv. welstaande, welvoegelijk, betamelijk. * -ANSTANDIGKEIT, f. welstand, m. welvoegelijkheid, betamelijkheid, v. * -AUF, adv. - sein, in goeden
welstand zijn, welvarend zijn. * -BEDACHT, a. et adv.
welbedacht, wet overdacht ; voorbedacht,voorbedachtelij4 7,
met voorbedachten rade. "-BEFINDBN, n. welstand, m.
welvaren, o. goede gezondheid, v. * -BEFUGT, a. et adv.
wel bevoegd, to regt. * -BEGABT, a. goedbegaafd. * -BE* -BEHAGEN, n.
GtiTERT, a. welgesteld, gegoed, rijk.
welstand, m. welzijn, o. * -BEHATEN, a. et adv. behouden, frisch en wel, in goeden staat. "-BEK ANNT,
a. welbekend, befaamd. * -BELAUBT, a. vol bladeren.
"-BELEIBT, a. lijvig zwaarlijvig. * -BELEIBTHEIT, f.
* -BELESEN, a. belezen.
lijvigheid, zwaarlijvigheid, v.
* -BEREDT, a. welbespraakt, welsprekend.*—BESTELLT,
a. van alles goed voorzien. "-BETAGT, a. bedaagd, op
jaren. "-BEWUSST, a. wel bewust. "-EDBL, a. weledel
(titel). * -EDELGEBOREN, a. weledelgeboren (titel).
* -ERGEHEN, n.
* -EHRWiiRDIG, a. weleerwaardig.
voorspoed, m. geluk, welvaren, welzijn, o. * -ERHALTEN,
a. goed onderhouden, - bewaard, ingoeden staat. * -ER
wOGEN, a. goed overwogen. * -ERZOGEN, a. goed opgevoed, wel opgebragt. * -FAHRT, f. welvaart, v. welzijn, o.
-SAUSSCHUSS, m. kommissie van algemeen welzijn, v.
* -FEIL, a. et adv. goedkoop. * -FEILHEIT, * -FEILE, f. geringheid vanprijs, goed koopheid,v . lage prijs, m."-G BARTET, a.weigeaard. *-GEBAUT, a. wel gebouwd. * -GEBILDET,
a. welgemaakt, een goed uiterlijk hebbende. * -GEBOREN,
a. welgeboren (titel). " GEDBIH EN, vn. gedijen, goed uitvallen. * -GEFALLEN, n. welgevallen, welbehagen, genoegen, vermaak ; welbehagen Gods, o. * -GEFALLIG, a.
welbehagelijk. * -GEIIEINT, a. et adv. welgemeend, opregt ; met eene goede bedoeling. * -GEMUTH, a. et adv.
welgemoed, blijmoedig, weltevreden. * -GENAHRT, a. wel
gevoed, dik, vet. * -GEORDNET, a. goed geordend, wel
geregeld. * -GERATHEN, a. wel geslaagd ; fig. wel opgevoed. * -GERUCH, m. geur, m. * -GBSCHMACK, m.
aangename smaak, m. * -GESINNT, a. welgeztnd.*—GESITTET, a. welgemanierd, beschaafd. * -GESTALT, f.
* -GESTALTET, a. welgevormd.
welgemaaktheid, v.
"-GEWOGEN, a.
* -GEtIBT, a. welgeoefend, bedreven.
f. genegenheid, toege-GEWOGENHEIT,
zeer genegen. *
negenheid, welwillendheid, v. * -GEZOGEN, a. wel opgevoed. * -GEZOGENHEIT, f. goede opvoeding, v. * -HABEND, a. welgesteld, bemiddeld, gegoed, vermogend.
* -HERGEBRACHT, a. volgens aloud gebruik. * -KL A NG,
welluidendheid, eenstemmigheid, v.
"-LAUT, m.
* -KLINGEND, * -LAUTEND, a. welluidend. * -LEBEN, n.
goed leven, o. brasserij, slemperij, goede sier, v.
*-L8BLICH, a. loffelijk, lofwaardig. * -LUST, f. wellust,
"-MEINEND, a.
m. * -31EINEN, vn. welgeztnd zijn.
welmeenenil, vriendschappelijk, zeer genegen; welgemeend. * -REDEND, a. welsprekend, rederijk. * -REDEN* -RIECHEND, a. welrieHEIT, f. welsprekendheid, v.
kend. * -SCHMECKEND, 'a. et adv. smakelijk. * -SEIN ,
n. welzijn, welvaren, o. goede gezondheid, v. * -STAND,
m. welvoegelijkheid, wellevendheid, beschaafdheid, hofv.
felijkheid, v. ; welstand, m. welvaren, o. welvaart.

WOL.

299

*-TAGE, M. pl. dagen van genot en vreugde, m. mv.
*-THAT, f. weldaad, guns!, v. * -THATER, m. -INN, f.
* -THaTIG, a. et adv.
weldoener, m. weldoenster, v.
weldadig, weldoende, liefderijk, liefdadig. *- THATIGweldadigheid,
liefdadigheid,
v. *-THUN, vn.
KEIT, f.

goed doen.
weldoen weldaden bewijzen; genoegen
vrf. zich to goed doen. "-VERDIENT, a. welSICH
verdiend, naar waarde ; verdienstelijk. "-VERHALTEN,
n. goed gedrag, o. * -VERSTANDEN, a. goed wel begrepen. * -VERSUCHT, a. welbedreven, goed geoefend.
"-VERw AHRT, a. goed bewaard. * -WEISE, a. hoogwijze
(titel). * -WISSEND, a. et adv. kundig, wel wetende ;
gunstig
wetens. "-WOLLEN, vn. wel willen, genegen
zijn.
n. welwillendheid, genegenheid, v. "-wOLLEND,
a. welwillend, toegenegen, goedgunstig. *- ZIEMEND, a.
welvoegelijk, betamend.
WOHNBAR, a. bewoonbaar.
WOHNEN, vn. wonen, verblijven, verblijf houden.
niederWOHNH AFT, adv. woonachtig, gehuisvest; sich
lassen, zich met der noon nederzetten, zich vestigen.
* ...HAUS, n. woonhuis, o. tvoning , v. "...ORT, n. ...PLATZ,
"...SITz, m. * ...STATTE, f.
m. tvoon—, verblijfplaats, v.
"...STUBE, f. woonkamer, v.
zetel, m. verblijfplaats, .v.
woonvertrek, o.
WOHNUNG, f. woning, v. ; huive ; bakje; kasteel, o.
v.
WOHNzIMMER, m. woonvertrek, o. *...ziNs, m. huur,
WoLBBOGEN, m. verwelfde boog, m.
* ...UNG, f. gewelf, verWOLBEN, va. welven, verwelven.
wulf, o. ; bolheid (van eenen straatweg), v.
WOLF, m. wolf, m. ; (36) fijt, v. ; fig. blikgat, o.
WoLFINN, f. wolvin, v. "...ISCH, adv. wolfachtig.
WOLFSANGEL, m. voetangel, m. * ...ART, f. wolisaard, to.
"...EISEN, n. * ...FALLB, f. voetangel, val om wolven to
vangen, m. k ...FANGE, m. pl. wolfstanden, m. mv.
* ...GEBISS, n. gebit van den wolf, o. * ...GRAU, a. grijs
als 2en wolf. * ...GRUBE, f. wolfskuil, m. * ...HUND, m.
wolfshond, m. "...HUNGER, m. fig. onverzadelijke honger, rn. * ...JAGD, f. wolvenjagt, v. "...JAGER, m. wolvenjager, m. * ...KLAUE, f. wolfsklaauw, m. * ...KLINGE,
solinger sabelkling, v. *...LOCH, n. wolfsf. breede
kuil, /b. "...miLcH, f. (53) wolfsmelk, v. "...MONAT,
1Vintermaand,
v. "...PELZ, m. wolfsvel, o. * ...ZAHN,
m.
m. wolfstand, m.
WoLKCHEN, n. woibje, o.
WoLK.E, f. wolk, v. *—N, va. bewolken.
WOLKENBRUCH, m. wolkbreuk, v. * ...FANGER, m. matrozen-whanslooper, m. * ...GESCH8PF, n. hersensphim,
v. "...HIMMEL, m. uitspansel, o. *...Los, a. onbewolkt,
helder. '...SAULE, f. wolkkolom, v. * ...SCHwEISS, m.
regen, in.
WOLKIG, "...ICHT, a. bewolkt ; onzuiver (van edelgesteenten).
WOLLARBEIT, f. wolwerk, o. * ...ARBEITER, m. wolwerker, m. * ...BEREITER, m. wolbereider, in. * ...DISTEL,
f. kaardendistel, m.
WOLLE, f. no!, v. ; (44) haar van hazen en konijnen, o.;
in der - sitzen . er goed in zitten. "-N, a. wollen, van wol.
WOLLEN, vn. willen, last hebben, genegen zijn ; einem
iemand kwaad tvenschen, iemand een kwaad
hart toedragen ; dem sei wie ihm wolle, het zij daardas will nichts sagen, dat heeft niets
mode zoo het wil
to beduiden. *-, n. wii, m. het willen.
wolfabriek, fabriek van wollen goef.
WOLLENFABRIK,
deren, v. "...FETT, n. wolvet, o. * ...GARN, n. wollen
garen, o. * ...wAARE, f. wollen waren, v. my. "...wEBER, m. wever van wollen goederen, m. * ...wERK, fr.
n. wollen goed, o.
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WOLLIIANDEL, M. wolhandel, m. * ...111NDLER, m. wol-

handelaar, M.
WOLLICHT, WOLLIG, a. wollig, wolachtig, als wol.
WOLLKAMM, m. wolkam, M. * ...KAMMEN, n. het

WUN.
WORTMACHEB, M. woordenameder, neoloog, m. * ...REGISTER, n. register, o. woordenlij" v. * ...REIMI, a.
"...SCHWALL,
woordenrijk, vol woorden ; praatzuchtig.
m. overvloed van woorden, m. "...SPIEL, n. woordspeling, v. * ...STREIT, m. zintwistin g, v. woordentwist, m.

wolkammen. m, wolkaarder, m.
* ... KRATZE,
f. kaarde,'wolkaarde, v.
* ...LESER, m. uitpluizer van
* ...VERDERDER, M. woordbederver, tn. *...VERDREHwol, rn. * ... MARKT, M. wolmarkt, v. * ...RAD, A. spinUNG, f. woordverdraaijing, verkeerde uitlegging, v.
newiel, o. * ... REICH, a. zeer wollig. * - REISSER, m.
"...VERSETZUNG, f. verplaatsing van woorden,
wolkammer, m. * ... SACK, m. wolzak, m. "...SCHERE, f.
* ...VERSTAND, tn. letterlijke zin, m. woordelijke verkladroogscheerders schaar, v. * ... SCHUR, f. schering der
ring, v. *...wEcWSBL, m. woordenwisseling, v. woordenschapen, v. scheertijcl,m. * ... SPINNER, m. wolspinner, m.
strijd, m. * ...WIEDERHOLUNG, f. noodelooze herhaling
WOLLUST, f. wellust, m. genoegen ; zinnelijk genot, 0.
van woorden, v.
k ...LOSTIG, a.. et adv. wellustig, genoegelijk ; geil.
WoRtiBEn, adv. waarover, waarom, over welk , over het"...LOSTLER, in. ...LING, M. wellusteling, m.
welk. "...UNTER, adv. waaronder, onder welken.
WommUscHE, f. het wasschen der wol. "...wascHXR, m.
WOSELBST, adv. waar. *...vox, adv. waarvan. *...von,
wolwasscher, M. * ...ZEHENT, m. woltiende,o."...zurpadv. waarvoor. * ... WIDER, adv. waartegen.
BR, m. wolpluizer, m.
WOYWODE, m. waywode (in Polen), m.
WoMIT, adv. waarmede. * ...MACH, adv. waarnaar.
Wozu, adv. waartoe, te welken einde, waarvoor.
* ...NEBEN, adv. nevens hetwelk, waarbij.
WRACK, n. (126) verongelukt schip, wrak, o. * - GUT, n.
WONNE, f. vreugde, blijdschap, vrolijkheid, v. geluk,
wrak, wrak goed ; uitschot, o. "-HOLZ, n. oud timmero.
*-GEFOHL, n. aangenaam gevoel, o. blijde gewaarworhout, o. * -RECHT, n. strandregt, 0.
ding, v. * - MONAT, * -MOND, m. Bloeimaand, Mei, v.
WRICKEN, va. (126) eene boot besturen.
"-REICH, a. alleraangenaamst, yenoegelijk, bekoorlijk.
f.
WUCHER, m. * - EI, f. woeker, M. * -ER,
* -TRUNKEN, a. vreugdedronken. *-voLL, a. vreugdevol.
woekeraar, m. -ster, V. "-HAFT, " -LICH, a. woekerWorrE, f. voddetje, lorretje, lapje, o.
achtig. *-N, vn. woekeren, woeker drijven, met woeker
WORAN, adv. waaraan, aan welken, aan welke, aan
handelen; (53) welig groeijen, tieren; - lassen, zijn
hetwelk. '...AUF, adv. waaruit, uit welken, tat welke,
geld voordeeleg plaatsen.
uit hetwelk, uit wat. * ... EIN, adv. waarin, in welken,
WUCHS, m. wasdom, groei, m. gestalte, leest, v.
in welke, in hetwelk.
WUCHT, f. last, m. zwaarte, v. '-BAUM, en. hefboom, M.
WORFELN, va. wannen.
W UHLEN, va. woelen, wroeten. * ... ING, f. (126) woeling, v.
WORFSCHAUFEL, f. wanschop,v.'...TENNE, f, wanvloer, M.
WUHNE, f. spieringgat, o.
WORGEN, va. met moeite inslikken. BICH vrf. kukWULST, m. wrong, kindervalhoed ; hoepelrok, m. * - IG,
halzen, moeite doen om te braken.
a. et adv. in de gedaante van een valhoed ; opgezet, dik.
WORIN, adv. waarin, in wat, in welke.
*...x.kcH, adv. "VVuND, a. (0 adv. gewond, gekwetst, bezeerd, beleedigd;
waarna, na welken, na welke, na hetwelk.
fig. verbitterd "-ARZENEI, f. wondartsenij, v. -middel,
WORT, n. woord, o. uitdrukking, v. ; von - zu
o. * -- ARZENEIKUNST, f. wondartsenijkunst, heelkunst,
woordelijk, woord voor woord ; - Gottes, Gods woord, o.;
heelkunde, v. "-ARZT, ni. wondheeler, chirurgijn, heeleinem fin das - fallen, iemand in de rede vallen ;
meester, M. "-BALSAM, m, balsem voor wonden, m.
beim -e fassen, halten, nehnien, bij het woord vat* -BAUM, m. esschenboom,
ten, - houden; mit einem -e, in em woord ; das WUNDE, f. wonde, kwetsuur; fig. grieve, v.
nehmen, het woord opvatten ; das - fiihren, het woord
WUNDEISEN, n. wondijzer, tentijzer, o. tent, v.
voeren, spreken. * - fiHNLICHKEIT, f. gelijkheid der
ik verwonWUNDER, n. wonder, o. ; es nimont
woorden van verschillende beteekenis, v. "-.AR111, a. area
der mij er over ; - thun, wonderers doen; (ook fig.).
in woorden. * -BAU, m. woordvorming , v. woordenbouw, rn •
"-BAR, a, et adv. wonderbaar, wonderlijk,bovennatuur-BETRUG, n1. drogrede, V. * -BRUCH, en. verbreking
lijk ; fig. zeldzaam ; wonderbaarlijk. "-BILD, xi. wonvan het yegeven woord, trouweloosheid, v.
derbeeld, o.; fig. ongerneene schoonheid, v. * - DING, 11.
* -BRUCHIG,
a. = werden, zijn woord breken, zijn woord niet gewonder, wonderlijk ding, o. * - GABE, f. gave om wonstand doen. * - BROCHIGKEIT, f. verbreking van zijn
deren te doen, v. * - GEBURT, f. wanschepsel, misgewoord, v.
boorte, o. "-GESCHICHTE, f. vreemde historie, wonderWoRTCHEN, n. woordje, O.
lijke geschiedenis, v. "--GL AUBE, 1. geloof aan wondeWiiRTELN, va. t itten, kritizeren, haarkloven.
rers, o.* -GROSS, a. wondergroot, ongemeen groot. * • KIND,
WORTERBUCH, M. woordenboek, O.
n. wonderkind, o. "-KLEIN, a. ongemeen klein. '-KRAFT,
WORTFORSCHER, m.
f. verwonderlijke kracht ; kracht der wonde•werken, v.
woordafleider, etymologist,
m.
*...FoRscHuNG, f, woordatleiding, woordgrondiny, v.
k-LicH, a. et adv.
* -LATERNE, f. tooverlantaarn, v.
`...FilGUNG, f. woordvoeging, syntaxis, v.
zonderling, vreemd, raar, woziderlijk ; eigenzinnig,
"...FUHRER,
woordvoerder, spreker, en. * ... FiiLLE, 1. rijkdom van
stijfhoofdig. * - LICHKEIT, f. eigenzinnigheid,grilligheid,
zvonderlijkheid ; kribbigheid, stijfzinnigheid, v.
woorden, hoogdravende stijt, m.
n. woordentwist, m. * ... H A BEND, a. het
WUNDERN, vimp. SICH
vrf. zichverwonderen, verwon •
woord voerende. "...KARG, a. karig in woorden, lakoderd zijn. * - SWORDIG, a. bewonderenszvaard.
nisch, kort van stof. "...KLAUBER, m. woordenvitter,
WUNDERSALZ,
wonderzout, glauberzout, o. * ... SAM, a.
-zifter, ne. * ... KLAUBEREI,• 1. zvoordenvitterij, -zzfterij,
et adv. wonderbaar. "...SCH6N, a. ongemeen schoon.
v. '...E.RAAr, en. zizenigte van woorden, V. "...KRIJMER,
* ...SELTEN, a. et adv. zeer zeldzaam.
rn. prates, snapper, 111. "...KlaMEREI, f. woordverspilWUNDERSHALBEN, adv. om de zeldzaamheid (der zaak).
ling, v. '...KUNDIGE, M. woordenkenner,
WUNDERSONNE, f. nevenson, bijzon, v. "...SPIEGEL, M.
f. kortheid
bondigheid in het spreken, v.
wonder-, tooverspiegel, no. "...STARK, a. ongemeen sterk.
WiiRTLICH, a. et ad v. woordelijk,letterlijk; woord voor woord.
* ...STERN, n. konzeet, staartster, v. ; zeldzaam lucht-
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verschijnsel, O. * ...THAT, f. wonderdaad, v. wonderwerk, wonder, mirakel, O. "...THATBR, um. wonderdoen.
ner, m. *...THaTIG, a. wonderdadig. *...THIER,
wonderdier, o. *...voim, a. wondervol, ongemeen, ver
bazend. * ...WERK, n. wonderwerk, wonder, o. " ,
n. wonderteeket, O.
WUNDESSENZ, f. wonddroppels, m. MV. "...PADEN, pl.
pluksel, O. * ...FIEBER, n. wondkoorts, V. * ...KRAUT, n.
(53) smeerwortel, hemelsleutel,m. "...MAL, n. * ...NARBE,
f. lidteeken, likteeken, o. naad, m. * ... PFLASTER, n.
wondpleister, v. * ...SALBE, f. wondzalf, v.
WUNSCH, M. wensch, m. begeerte, v. ; nach -e, naar
wensch.
WONSCHELRUTHE, f. wigchelroede, V.
WUNSCEBN, va. wenschen, verlangen, begeeren ; toewenschen, geluk wenschen. * - SWERTH, * -SWURDIG, a.
wenschelijk, begeerlijk.
WUNSCHWEISE, f. (98) wenschende wife, v.
WURDE, f. waarde, verdienste, waardigheid, v.
* -RN,
va. waarderen. "-RUNG, f. schatting, waardering, v.
*-voLL, a. waardig, op eene waardige wijze.
WaRDIG, a. et adv. waardig ; waardiglijk, naar waarde.
* -EN, va. waarderen, schatten; zich verwaardigen.
"-KEIT, f. waardigheid, waarde, verdienste, v. * -UNG,
f. waardering, schatting, v.
WURF, tn. worp, gooi; kegelbal, m.; einem in den kornmen, in iemands weg "omen, iemand ontmoeten;
Hunde von einem -, honden van tene dragt, m. MV.
* -ANGEL, f. sim, v. * -ANKER, n. (126) werpanker, o.
*-BLEI, n. (126) dieplood, peillood, O.
WURFEL, m, teerling, dobbelsteen ; kubiek, kubus,m. ; (13)
bloempotten(zuilensieraad),m.mv. *-BECHBR, M. rijfelbeker,dobbeltrechter,m.*-FoRMIG, a. teerlingvormig.*-FUSS,
n. kubiekvoet, M. k -ICHT,"-IG,a. et adv. vierkant, kubiek; in
het vierkant, ruitsgewijze; wilrfelig eingelegt, met vierkante stukjes zngelegd. *-11, vn. et a. dobbelen met
dobbelsteenen spelen; ruiten, met ruiten inleggen.
"-SPIEL, n. dobbelspel, O. *-SPIELBRET, n. rijfelbord,
draaibord, O. *-SPIELER, m. dobbelaar, rijfelaar,
M. "-TRICHTER, m. rijfelbeker, m. *- WURZEL, f. (84)
kubiekwortel, m. * -ZAHL, f. kubiekgetal, O.
WURFHAKEN, in. (126) schegpshaak, M.
WuRFLER, nt. dobbelaar, rijfelaar, m.
WURFMASCHINE, f. werptuig, O. * ...NETZ, * ...GARN, n.
werpnet, O. * ...PFEIL, m. werpschicht, v. ....RUMEN,
m. leireep, m.
m. werpspies, v. *...STEIN ,
m. werpsteen, m. * ...WEISE, adv. bij worpen.
WURGBIRNE, f. wrange peer, v.
WURGEN, va. worgen, verworgen, wurgen ; fig. dooden ;
hinunter
iets met moeite naar beneden slokken.
* ...ENGEL, m. engel des verderfs, m. * ... BR, m. moordenaar, dooder, m.
WORM, m. worm, m. ; (36) fijt aan de vingers ; (112)
paardenschurft, v. ; Wiirtnchen, wormpje, O. *-ARTIG,
a. wormachtig.
fig.
, vn. kruipen als een worm;
eigenzinnig kwaad-, norsch zijn. "-FORMIG, a. worm-

X.
X BNIEN, pl. (77) nieuwjaarsgiften der Grieken, v.
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vormig, naar eenen worm gelijkende. * -FRASS, m. vermolmdheid, vermolming, v. ; wormsteek, m. *-FRfissiG, a.
wormstekig. * -IG, a. wormachtig, wormig. * -KRANKHEIT, f. wormziekte, v. * -K UCHEN, m. wormkoekje, O.
* -MEHL, n. wormsteek, tn. "-MITTEL , n. middel tegen de wormen, O. "-NUDELN, f. pl. vermicelli, o.
meelnoedels, m. mv. * -PULVER, n. (22) wormpoeder,
O. "-SAMEN, m. (53) wormzaad, zeverzaad, o. * -SCHNEIDER, m. die de .honden van den worm snijdt. * -8TICH ,
m. wormsteek, M. fr -STICHIG, a. wormstekig ; fig. vergaan, verrot.•
WURST, f. worst, v.; - wider -, leer om leer ; auf der herumfahren, op de klap loopen ; WOrstchen, worstje, O.
* -BiAGEL, m. worsthorentje,
O. *-DA RM, tn. darm
om worst te maken, m. *- FLEISCH, n. worstenvleesch,
diklip,
m.
*-mauLIG,
a. dikke lippen
n.
O. * -MAUL,
hebbende. * -13IIPPE, f. worstensoep, v.
WORZBUCHSE, f. specerijdoos, kruiddoos, v.
m. *-APFEL, en.
WURZ, f. plant, v. gewas, o. wortel,
geurige appel, m. "-BLumB, f. geurige bloem, v.
WURZE, f. specerij, kruiderij, v. ; most, m.
WURZEL, f. wortel ; raap, knot, m. ; Warzelchen, worteltje,
treiben , wortel schieten ; mit der o. ; - schlagen.,
gelbe -, peen,
ausreissen, met wortel en al nitroeijen ;
v. wortel, m.; die - eines Berges, de voet van eenen
berg, m. "-FARBE, f. verf van notenbolsters, v. * -FURMIG, a. et adv. in de gedaante van wortels. * -GEWaCHS,
* - IG, a.
n. wortelgroente, v. * - ICHT, a. wortelvormig.
wortelig. * -MEHL, n. wortelenmeel, o.
WURZELN, vn. wortelschieten.
WURZELREICH, a. wortelig. * ...REIS, n. *...scHtissurra,
m. spruit, v. scheut, m. * ...WORT, n. (98) wortelwoord,
oorspronkelijk woord, O. *...ZAHL, f. (84) wortelgetal, o.
WURZEN, va. kruzden, toebereiden, geurig maken.
WORZGARTEN, M. kruidtuin, M. * ...GERUCH, M. kruidengeur, geur van specerijen, m. * ... GESCHMACK, m
specertjachtige smaak, m. "...HAFT, a. specerijachtig,
aromatisch. "...LADE, f. kruiddoos, v. * ...LADEN, m.
specerijwinkel, ui. "...MUHLE, f. vijzel om.kruiderijen
in te stampen, m. "...NELKE, f. kruidnagel, tn.
WiRZUNG, f. kruiding, toebereiding, v.
WaRzwEnv, m. kruidenwijn, hypokras,
m.
en. ; fig.
WUST, m. mengelklomp, hoop ; verwarde boel,
slordigheid, morsigheid, v.
WUST, a. et adv. woest, onbebouwd, onbewoond, wild ; fig.
bandeloos, toomeloos, ongebonden. * - B, * -ENEI, f. woestijn, woestenij, v.
* - EN, va. verwoesten, vernielen.
"-LING, M. woest mensch, woestaard, verkwister, m.
* -UNG, f. onbebouwd land, O.
WUTH, (WUT), f. woede, razernij, dolheid, v. ; die stille
- der blonde, de hondsdolheid, v.
WUTHEN, (WilTEN), vn. woeden, razen, tieren, woelen.
* -D, * ...IG, a. et adv. woedend, dot, razend ; in woede ;
razend
dot worden.
- werden, woedend
M.
WilTHERICH, m. dwingeland, woestaard, zereedaard,
WUTH KRAUT, n. (53) guichheil, m.

inv. ( XERESWEIN, tn. xereswijn, m.
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YACHT,
YBISCH,

ZAP.

ZAH.

110OPP, m. (53) hysop, M.
YTTERERDE, f. zweedsche aarde, v.

f. "-SCHIFF, n. jagt, O.
in. (53) witte zwaluwe, v.

YPERBAUM, M.

olmboom, m.

Z.
a. taai, kleverig.
ZR0KoHEN, ,n. boordsel, omoog (aan kantwerk), O.
m. kant ; punt, v. ; tand; tak, tn. *-, va. met
tanden mezken, tanden. "-K6RNBR, n. pl. oliezaad, O.
"-KRAUT, n. (53) rakettekruid, o. "-MBISSEL, m. beeldhouwersbeitel, m. * - WALZB, f. getande rot, V. "-WERK,
n. tandwerk, getand werk, o. ; (113) spaansche ruiters,
m. mv. "...le, a. puntig ; vetakt ; getand.
ZAG, a. bloode, bevreesd. *-EN, vn. bevreesd -, moedeloos
zijn. *-En, m. bloodaard, M. "-HAFT, a. et adv. bloods,
beschroomd; schroomvallig, bloohartig, moedeloos, bevreesd ; met vrees. -IGKEIT, f. bevreesdheid, bloohartigheid, schroomvalligheid, vrees, bedeesdheid, lafhartigheid, v.
71H, "-E, a. taai, kleverig, vasthoudend. "-HEM, "-IGKEIT, f. taaiheid, kleverigheid, v.
ZAHL, M. staart, m. *-, f. getal, tal, cijfer, nommer, o.
"-ANT, n. schatkamer,v.; schatmeesterschap.
a. betaalbaar.
ZAHLBAR, a. telbaar. "...BRET, n. toonbank, v.
ZAHLBRUCH, m. (84) breuk, v. * ... BUCHSTABE, m. tatletter, v.
ZAHLEN, vs. betalen. *...En,, m. betaler, m.
ZAHLEN, va. tellen; rekenen. "...ER, M. teller, M.
ZAHLBNLEHRE, f. getalleer, rekenkunde, v. "...LOTTBRIE,
f. nommerloterij, v. ":..RECHNUNG, f. vermenigvuldiging, v. ;* het rekenen met getallen. "...REIHE, f. (84)
reeks, v. "...SAMMLUNG, f. (84) optelling, v. * ...SCHLOSS,
n. nommerslot, kunstig slootje, o, "...THEILUNG, f. (84)
deeling, v. "...TRBNNUNG, f. (84) aftrekking, v.
ZAHLFIGUR, f. cijfer, getalmerk, O.
ZIHLHOLZ, n. telhout, 0.
ZAHLLOS, a. et adv. tattoos, ontelbaar ; zonder tat.
ZAHLMEISTER, M. betaalmeester, m. "...PERLE, f. ronde
parel, v. "...PFENNIG, M. legpenning, rekenpenning. rn.
UHLPUNKT, m. tijdstip, O.
ZAHLREICH, a. et adv. talrijk, in menigte. "...TAG, m.
betaaldag, in. "...TISCH, tn. toonbank, v. geldtafeltje,
O. "...TUCH, n. (4) buideldoek, M.
ZAHLUNG, f. betaling ; (83) voldoening, v.
ZAHLUNGSP5HIG, a. vermogend te betalen. "...F8HIGKE1T,
f. vermogen om te betalen, o. "...FRIST, f. uitstel van
betaling, o. "...TERMIN; rn. termijn van betaling,
UNFaHIG, a. onvermogend te betalen. "...VERMOGEN,
n. vermogen am te betalen o. *,..wERTH, m. geldswaarde, v.
ZAHLWOCHB, f. betaalweek, v. "...WORT, n. getalletter,
v. (98) tetwoord, O. "...ZEICHEN, n. Offer, getalmerk, o.
ZAHM, a. tam, mak, getemd tig. buigzaam, gedwee.
ZAHMBAR, a. tembaar. *.. EN, vs. temmen, tarn sicken;
fig. bedwingen, in toom houden, beteugelen. SICH
vrf. zich bedwingen, zich inhouden. "—BR, tn. fig. temmet., bedwinger,

ZACH,

ZACK BN,

tand, m. ; einem auf den ZShnen ftthlen,
iemand aan den tand voelen ; Zfihnehen, tandje. o.
"-ARZT, m. tandmeester, m. "-BRECHER, tn. tandentrekker, M. "-BUCHSTABE, M. (98) tandletter, v.
"-BURSTE, f. tandborstel, v. "-BisBN, n. haak van
een boekslot, tn. ; hangijzer, o.
ZSHNELN, ZAHNEN, va. tanden, getand rverk maken.
ZAHNEN, vn. tanden krijgen.
ZAHNFUULB, f. scheurbuik ; blaauwschuit, 0. "...VEILS,
n. koorts bij het tanden krijf. tandvijl, v.
gen, v. "...FLBISCH, n. tandvleesch, u. "...FoRMIG, a.
tandvormig. * —GESCHWUR, n. (221 ontsteking van het
tandvleesch, v. * ...H8HLE, f. tandholte, v.
ZdHNio, a. getand.

ZAHN, m.

ZfilINKLAPPEN, "—KLAPPERN, n. het klappertanden.
"...KNIRSCHEN, n. tandenknarsen, o. knarsing der

tanden, v.

f. (74) kroon eener kies, v. *...LADE, f.
(74) tandkas, v. "...LATWERGB, f. tandopiaat, o. *...Los,
a. tandeloos. "...LUCKE, f. tandbreuk, holligheid der
tanden, v. "...LUCKIG, a. holle bedorven tandenhebbende. "...MITTEL, "...PULVER, n. tandmiddel, landpoeder, O. "...RAD, n. getand rad, o. "...SCHMERZ, m.

ZAHNKRONE,

tandpijn, v. "...SCHNITT, m. (13) tandwerk, kanteel, o.
"...STIFT, *...STUMMEL, rn. .stomp van eenen tand, v.
"...STOCHER, rn. tandenstoker, -peuter, rn. *...WEll, n.
tandpijn, kiespijn, v. "-WURZEL, f. tandwortel, nt.
"...ZANGE, f. tandentrekker, rn.
ZaHRE, f. traan, m. ZSHRLING, m. roodborstje, o.
ZAIN, m. staaf metaal, v. "-EN, va. in staven gieten.
'LANGE, tang; (148) verlostang , v. ; Ungelehen, tangetje, O.
ZANK, in. twist, tn. geschil, krakeel, 0. "-APPEL, tn. fig.
twistappel, tn. geschilpunt, o. *-EISEN, n. fig. helleveeg,
vrf.
v. "-EN, vn. twisten, krakeelen, kijven. SICH
kibbelen, twisten.
ZANKER, rn. "-INN, f. twister, kijver, krakeeter, twistmaker, m. ; kijfster, krakeelster, v. "-HI, f. twist, in.
krakeel, geschil, o. kijfpartij, v. *...iscH, a. et adv.
twistziek, krakeelzuchtig, korzelig.
ZANKSUCHT, f. krakee/zucht, twistzucht, v.
ZUPFCHEN, n. zwikje in een vat, o. ; (74) huig, v. lelletje, o.
ZAPFEN, m. pin, v. bask, in. zwikje ; zwikje in een vat,
houvast, o. kta'iip, in. ; spit, v. ; haak (van eene dakpan) ; daiker (aan eenen vijver), m.; klep (in eene pomp),
v ; dronkaard, zuiplap, m. *-, va. (wijn) tapper.
n. lekbier, o. k -BOHRER, M. zwikboor, v. aregaar, ni. *-Locx, n. yore in een stick bout, v. ; zwikgat
(in een vat), o. "-RING, n. tapregt, 0. "-STREICH, in.
(68) taptoe, v. "-WEIN, tn. lekwijn, rn. * -TROG, ZAPFTROG. m. tekhak, m. x-WURZEL, M. (53) hartwortel
(eens booms), in.
ZAPPELN, V11. spartelen, zich stuipachtig bewegen ; einen
- lassen, iemand zonder hulp later.

ZEI.

ZEC.
ZARGE, f.
ZART, a.

rand, kant, m. boord, o. lijst, v. ruam, o.
et adv. teeder, zacht, zwak ; broos, teederlijk ;
die -e Jugend, .de prille jeugd. "-GEFUHL, n. fijn
teeder gevoel, 0. "-REIT, ZARTE, f. zachtheid, teederheid, v. "...LING, m. kind van weelde, wittebroodskind,
bedorven verwijfd kind, o.
ZARTSINN, m. teederheid, v. "-IG, a. zachtzinnig.
LASER, m. vezel, m.
va. vezelen. SICR -, vrf. rafelen.
ZASPEL, f. streng, v.
ZUTSCHELN, va. troetelen.
ZAUBER, m. betoovering ; fig. bekoorlijkheid, bevalligheid,
aanlokkelijkheid, tooverkracht, v. "-BILD, n. talisman,
m.; fig. tooverbeeld, o "-BLIcK, m. betooverende blik,
m. "-BucH, n. tooverboek, o. "--Ei, f. tooverij, tooverkunst, v. tooverwerk, o. "-ER, m. tooveraar, toovenaar,
zwarte-kunstenaar, tn.
"-FORMEL, f. tooverformulier,
o. "-INN, "-ERINN, f. tooveres, tooverkol, heks, v.
"-ISCH, a. tooverachtig, betooverend.
"-KLANG, m. betooverend geluzd,
o. "-KRAFT, f. tooverkracht, v.
"-KREIS, m. tooverkring, m. "-KUNST, f. tooverij, tooverkunst, v. "-LAND, n. tooverrijk, o. "-LATERNE, f.
tooverlantaarn, v. "-MITTEL, n. toovermiddel, o. amulet,
v. "-R, vn. et a. tooveren, heksen; door tooverij voort"-RuTHE, f. toobrengett. *-RING, m. tooverring, m.
*-scHLoss, n.
verroede, wigchelroede, v. tooverstaf, m.
tooverkasteel, 0. "-SEGEN, m. bezwering , betoovering , v.
"-STAB, m. tooverstaf, tn. "-STIMME, f. betooverende
"-TON,
stem, v. "-STUCK, n. tooverstuk, o. tooverij, v.
m. betooverende toon, m. "-TRANK, m. rninnedrank, m.
"-WEHR, f. toovermiddel, 0. "-wERK, n. tooverwerk, o.
tooverij, v. * -WORTH, n. pl. betooverende woorden, o. mv
"-WURZEL, f. (53) alruin, m. "-ZEICHEN, n. tooverteeken, o. "-zETTEL, n. tooverbriefje, o. amulet, v.;
fig. behoedmiddel, o.
o.
ZAuDEREI, f. talmerij, temerij, v. getalm, geteem,
"...DERER, m. draler, temer, :talmer, leuteraar, slenteraar, m. "...DERHAF114, a. dralend, talmend, sammelend, talmachtig. -IGKEIT, f. talmerij, v. "...DERN, vn.
talmen, dralen, temen, sammelen, leuteren.
Z.Aum, n1. toom, teugel, breidel, m.
ZdumEN, va. toomen, aan den toom leggen ; fig. betvugelen, breldelen, intoomen, bedwingen.
ZAUMFREI, "...LOS, a. zonder toom; fig. toomeloos, ongebonden. "...BECHT, a. gewoon aan den loom.
ZAux, tn. haag, heining, v. ; vom - brechen, een voorwendsel zoeken ; hinter dem -e aufgewachsen sein, van
geringe afkomst zijn.
ZauNEN, va. omheinen, met eene heg afsluiten.
in. winterkoningje, o.
m. tuinkoning,
ZAuNKUNIG,
"...FFAHL, m. tuinstaak, heiningpaal, m. "...RECHT, n.
m. tuinstaak, m.
o.
"...STa/IDER,
regt van ontheining,
ZAusEN, va. rukken, plukken, ruw aantasten, been en
feeder slingeren.
ZEBRA, n. zebra, v. kaapsche ezel, gestreepte woudezel, tn.
ZECHBRUDER, m. drinkebroer, m.
ZEcHE, f. gelag, drinkgelag, a.; vertering, v.; gild, o.;
mijn, berggroef, v.; die - zahlen mfissen, het gelag betalen ; die - ohne den Wirth machen, de rekening
buiten den waard maken; um die -, bij a fwisseling,
beurt om beurt. *-N, vn. kroegen, in eene kroeg teren,
zuipen. "-R, In. zuiper, drinkebroer, m.
ZEcHFREI, a. gelagvrij. "...GELAG,n. "...GESELLsCHAFT,
f. drinkgezelschap, o.
LEcHINE, f. sequine (gouden count), v.
ZEcHMEISTER, m. gildemeester, m.
ZECKE, f. (112) teekt, luis op schapen enz., v.

ceder, cederboom, m.
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n. cederhout, o. •
ZEnn, f. teen, toon, m.
ZEHEN, a. tien. "-D, n. tiental, 0. "-TEAR, a. tiendpligtiend, tiende, o. "-TEN, va. vertientig. "-TE,
den, het tiende heffen. "-TER, m. tiender,tiendgever,m.
ZEHENTFLUR, f. tiendpligtig veld, o. "...FREI, a. tiendvrij. "...HERR, m. tiendheffer, m. "...KNECHT, "...NER,
tn. tiendgaarder, m. "...ORDNUNG, f. verordening om"...PFLIcHTIG, a. tiendpligtig.
trent de tienden, v.
"...RECHT, n. tiendregt, o. *...STEUER, f. tiende, o.
ZEHN, a. tien. "-E, f. tien, v. "-ECK, n. "-ECKIG, a.
tienhoek, m.; tienhoekig. "-ENDER, m. tienjarig hert,
0. "-ER, m. tiende, tienman, m. "-ERLEI, a. tienderlei.
"-FACH, a. et adv. tienvoudig. "-FACHE, n. tienvoud,
1. AI, D
,andRv :
o. "-JtiHRIG, a. tienjarig, van tien jaren. 1 -3;,uN
mALIG, a. tienmaal herhaald. *-PFUNDBR, tismal.
a.
(126)
met lien
m. (3) tienponder, m. "-RUDERIG,
rijen riemen. "-TB, a. tiende. "-TELN, va. de tienden
heffen. "-TENS, adv. ten tiende.
ZEHREN, vn. teren, leven; fig. verteren, uitteren, uitdroogen; den eetlustopwekken. "...ER, in. verteerder,m.
"...GELD, n. "...PFENNIG, 1/1.
ZEHRFREI, a. kostvrij.
teergeld, o. teer-, reispenning, *•..vvultu, tn. haar0. "...WURZ, -EL, f.
worm, m. dun huidwormpje,
(53) kalfsvoet, gen eene aronswortel, m.
0. "-SKOSTEN,
ZEHRuNG, tering, vertering, v. teergeld,
f. pl. kostgeld, 0.
o. stempel,
ZEICHEN, n. teeken, kenteeken, merk, bewijs,
m.; fig. voorteeken; brie fje, o. "-BUCH, n. teekenboek,
0. "-DEuTER, tn. "-DEUTERINN, f. wigcheiaar, waar
"-DEuTEREI,f. wigchelarij ,
zegger, rn. ; waarzegster,v
waarzeggerij, v. "-DINTE, f. merkinkt, m. "-FEDER,
f. teekenpen, v. "-GARN, n. merkgaren, a. "-KREIDE,
f. teekenkrijt, 0. "-KuNST.f. teekenkunst, v. "-MEISTER, in. teekenmeester, m. "-PAPIER, n. teekenpapier,
0. "-RECHNUNG, "-REcHENKUNsT, f. algebra, stelkunst,
v. "-TRUGER, In. wijzerdrager (dens zonnewijzers), so.
ZEIcHNEN, va. teekenen, onderteekenen ; merken ; afbeelden, schetsen, teekenen. "...NER, m. teekenaar, in.
*...action, f. teekening, schets, v. afbeeldsel, o.
ZEIDELBUR, (Homenan), m. beer van eene kleine soort,
m. "...HAIDE, f. "...WALD, m. plaats in een bosch voor
de bijenteelt, v.
ZEIDELN, va. de bijenkorven uitsnijden.
ZEIDELORDNUNG, f. regiment coon de bijenhouders, 0,
"...BECHT, n. regt am bijenkorven to houden, a.
LEIDLER, m. bijenhouder, immeker, cu.
ZEIGEFINGER, m. wijsvinger, voorvinger, in.
ZEIGEN, va. toonen, wijzen, aantoonen, aanwijzen, doer
vrf. zich
zien, betoonen, betoogen, bewijzen. 8ICH
vertoonen; verschijnen ; blijken. "...ER, m. wijzer, toom.
toonder,
heuder,
brenger,
ner ; fig.
ZEIGSTEIN, m. zeilsteen, m. magneet, o.
nal:1EN, va. beschuldigen, betigten ; aantijgen. "...ER, in.
beschuldiger, aanklager. betigter,, tn.
ZEILE, f. regel, w. "-NWEISE, adv. bij den regel. "...In,
a. bij rijen.
1RisiG, tn. sijsje, o. "-KRAUT, n. (53) guichheil, 0.
ZEISELBaR, in. kleine beer, honigbeer, m.
ZEIT, f. tijd, m.: saizoen, o.; eeuw, v. ; uur, o. ; (98)
tijd, rn.; (126) getij, tzj, o.; hohe fig. hoog tijd ;
in - von, in den tijd van ; mit der -, met den tijd ;
to dien tijde, destijds, Coen ; zu gleicher
zu jener
zu seiner -, van pas e
to gelijken tijde, zu rechter
onlangs, niet lang geleden ; seit der -,
• vor kurzer
LEDER, m. (53)

304 •

ZEL.

sedert den tijd, sedert;
unter der -, middelerwtjl, intusschen ; zu unserer -, in onzen tijd, in onze dagen ;
die - wird mir Lang, de tijd valt mij tang ;
es gehort
viel dazu, het neemt veel tijd weg ; (urn) welche ist es ? hoe laat is het? - meines Lebens, mijn geheele Leven; zu - en, voor langen tijd; sie hat ihrer
zit heeft de stonden; sie ist ihre - nahe, zijisbijnauitgerekend. "-BUCH-, n. jaarboek, o. *rOnijk, v. "-DAUER,
f. duur van den tijd, m.
"-FEELER, m. foul in de
tijdrekening, v. anachronismus, m. "-FOLGE, f. opvolging der tijden, v. * -GEMUSS, a. overeenkomstig met
den geest des tijds. "-GENOSS, »I. tijdgenoot, m. "-GESCHICHTE, f. tijdverhaal, O. * -GLEICHUNG, f. tijdevening, v. "-HER, "-HERO, adv. sedert, tot nu toe.
* -HERIG, a. tot dus verre.
ZEITIG, a. et adv. rijp, volwassen ; vroeg, tijdig, bij tijds,
van pm, gelegen, ten behoorliAen tijde ; huidig,h4flendaagsch. "-EN, va. et n. rijp maken ; rijp worden.
"-UNG, f. rijpwording, rijpheid, v.
ZBITIRRTHUM, M. tout in de tijdrekenkunde, v. "...RUNDE,
f. tijdrekenkunde, v. * ...KUNDIGE, m. lijdrekenkundige,
M. "...LANG, f. eine -, een tijdlang. m. loop
des tijds, m. "...LAUFE, M. pl. tijdsomstandigheden, v.
mv. "...LEBENS, adv. gedurende het geheele leven.
"...LEHEN, n. tijdelijk leen, O.
ZEITLICH, a. et adv. tijdelijk, aardsch, vergankelijk; bij
tijds, van pas. * -E, n. het tijdelijke; aardsche goederen, o. my. ; das -e segnen, sterven, overlijden. "-KEIT,
f. aardsche leven, o.
ZE1TMASS, n. tijdrekening, v. ; maatklank ; tijd (in de
muziek), m. "...MESSER, m. tijdmeter, m. "...ORDNUNG,
f. tijdorde, v. * ...PACHT, m. pacht voor zekeren tijd, v.
"...PUNKT, m. tijdperk, tijdstip,
O. "...RAUM, m.tijdsbestek, O. "...RECHNUNG, f. tijdrekening, v. * ...REGISTER,
n. kronijk, v. "...SCHRIFT, f. Ndschrift, o. "...STROM,
m. tijdstroom, m. ; vloeddeur, v.
"...TAFELN, f. pl.
tijdrekenkundige tafelen, v. my. "...UMSTUNDE, in. pl.
tijdsomstandigheden, v. MV.
ZEITUNG, f. tijding, v. nieuws; nieuwspapier, o. courant,
v. dagblad, o. "-SBLATT, n. nieuwsblad, o. * --SEXPEDITION, f. postkantoor; bureau eens dagblads,
O.
* -SSCHREIBER, m. dagbladschrijver, m.
* -STRAGER,
courantombrenger ; fig. nieuwsverteller, M.
ZEITVERDERB, m. "-VERSCHWENDUNG, f. tijdverkwishug, v. het dooden van den tijd. "...VERKURZEND, a
tijdkortend. "...VERKURZUNG, f. tijdkorting, v. * ...VERLUST, m. tijdverlies, o. "...VERTREIB, M. tijdverdrijf,
o. "...VERTREIBER, M. tijdkorter, m. "...VERWANDLUNG, f. (98) vervoeging, tijdvoeging, v. * ...WECHSEL,
m. tijdwisseling, wisseling der tijden, V. "...WEG, M.
vloeddeur, v. "...WEISER, in. tijdwijzer, almanak, M.
"...WIERIG, a. tijdelijk. "...WIND, m. periodieke wind,
m. "...WORT, n. (98) werkwoord, o. ; thlitiges -,unthatiges
bedrijvend
onzijdig werkwoord.
ZELLE, f. cel, v.
ZELLANFORMIG, ZELLIG, a. celvormig, celachtig. "...GEWEBE, n. celvormig weefsel, o.
ZELLERNUSS, f. hazelnoot, v.
ZELOT, m. ijveraar, m.
ZELT, m. (86) telgang, pasgang, m.*-,n. tent, V. * -BETT,
veldbed, tentbed, paviljoen, O. "-ER, m. (86) telganger, m. hakkenei, v. "-GANG, rn. telgang, pasgang,
m. "-KNOPF, m. dwarsstaak op eene tent, m. "-PFAHL,
"-PFLOCK, M. tentpaal, M. "-SCHNEIDER, m. tentenmaker, m. "-STANGE, I'. tentstok, m
'"-WAGEN, m.
bagaadjewagen, nr,

ZER.
jonge wijn,
ZENT, f. "-GERICHT, n. regtsgebied, o. ; regtbank, vierschaar ; lijfstraffelijke regtbank, v.
" - RICHTER, rn.
liffstraffelijke realer, m.
ZBNTNER, m. centenaar, m. honderd pond.
ZEPHYR, m. za,cht , windje, westewind, m.
ZEPTER, m. et n. schepter ; staf, m.
ZERARBEITEN (SICH), vrf. zich afslooven; zich doodwerken, zich veel moeite geven. "...fiSTELUNG, f. vertakking, v. * ...BBISSEN, va. aan stukken bijten, kraken. * ...BBRSTEN, vn. bersten. "...BLASEN, va. aan
stukken blazen. "...BLHTTERN, va. afbladeren.
EN, va. fig. afrossen. "...BLUUBT, a. fig. afgerost.
'...BRECHBN, va. et n. breken, verbreken, aan stukken
stukslaan ; sich den Kopf -, zich het hoofd breken.
"...BRECHLICH, a. et adv. breekbaar, brows. -KEIT, f.
breekbaarheid, broosheid, v. * ...BRECHUNG, f. verbreking, breking, V. "...BROCKELN, "...BROCKEN, "-ERIS-811LN, va. verbrokkelen, verkruimelen.
SIGH
vrf. afbrokkelen. "...DRESCHEN, va. aan stukken dorschen;
fig. afslaan, afrossen. "...DROCKEN, va. plat slaan,
verpletteren. "...FAHREN, va. aan stukken rijden, overrijden. * ...FAHREN, vn. scheiden, wijken, uiteengaan.
"...FALL, m. verval, m.
"...FALLEN, va. in stukken
vallen, breken ; fig. vervallen ; mit einem -, met iemand
oneenig worden. "...FALLEN, a. vervallen, oud. c...raLLEN, va. verdeelen. "...FETZEN, va. verscheuren, aan
stukken houwen, kerven, snijden. "...FLBISCHEN, va.
aan stukken scheuren, verscheuren; fig. vermoorden,
dooden. "...FLIESSEN, vn. wegvloeijen, smelten, versrnelten. "...PRESSEN, va. doorknagen, invreten. "...GEHEN, vn. smelten, scheiden. "...GaNGLICH, a. vergankelijk. "...GANZEN, va. verdeelen.
ZERGEN, vn. sich mit einem -, iemand tergen, - sarren.
ZERGLIEDERER, m. ontleder, m. "...GLIEDERN, va. ontleden ; fig. uitleggen, ontleden. * ...GLIEDERUNG, f.
ontleding ; fig. uitlegging, verklaring, v. -SKUNST, f.
ontleedkunde, v. -SSA AL m. ontleedkamer, snijkamer,
v. * ...HACKEN, va. hakken, klein hakken, in stukken
hakken, - houwen. "...H5MMERN, va. met hamerslagen
verbrijzelen. "...HAUCHEN, va. wegblazen. *...HAVEN,
va. klein houwen.
va. kaauteen, malen.
* ...KLOPFEN, va. in stukken kloppen, - gluon. * ...KNAC Kva. met de tanden verbrijzelen. "...KNICKEN, va.
kneuzen, verpletteren. "...KNIRSCHEN, va. kneuzen, verbrijzelen, verpletteren, vermorzelen; fig. verdriet
smart veroorzaken. "...KNIRSCHT, a. gekneusd; fig.
door berm() geprangd. "...KNIRSCHUNG, f. berouw
(des harten), o. "...KNITTERN, * ...KNOLLEN, va. kreukelen, in elkander frommelen, kneuzen.
* ...KOCHEN, va. doen overkoken, - uitkoken. "...KRATZEN,
va. verscheuren, openscheuren. "...KRUMELN, va. verbrokkelen, verkruimelen. SICH
vrf. uit-, afvallen
(van korrels). "...KROMPELN, va. kreukelen, &onlinelen. "...LASSEN. va. smelten, ontbinden. ".-LASSUNG,
f. smelting, ontbinding, v. * ... LaSTERN, va. bederven,
knotten, iTrnielen, verscheuren. * ... LAUFEN, vu. wegvloeijen. '...LECHZEN, vn. van droogte uiteenvallen;
smachten van den dorst. * ... LEGEN, vs. ontleden, tan
stukken snijden, opsnijden, voorsnijden ; (90) ontbinden ; fig. ontleden. * - LUMPT, a. gescheurd, aan harden. * ... MAHLEN, va. vermalen, fijnmalen. k ...31ALMEN,
va. verbrijzelen, stampen ; (met de tanden) fijn
* ....11ALMUNG, f. verbrijzeling, v. * ... NAGEN, va. knagen, knabbelen, doorbijten.
va. vernietigen,
to niet doen. * ... NICHTUNG, f. vernietiging, tenietdoeZEMMBL, M. fig.

Z ER.

ZIE.

nil; V. *...PBITSCHBN , va. aan stukken slaan, geeselen.
...PLATZBN , vn. bersten. * ...PLfiTZEN, va. doen bersten. *... PRBSSBN, va, aane stukken drukken, kneuzen.
* ...PRU(jBLN , Va. a froasen, afem eren. * ... QU LBN, Va.
plagen, hinder doen. * ...QUBTScHBN , Va. vermorzelen,
verpletteren. * ...QUBTSODUNG , f. vermorzeling, verplel-

tering, v.

ZERRBILD, n. spoiprent, karikatuur, V.
ZERREIBBN , Va, rnalen, wrijeen, stampen,

verbrijzelen,
aan stukken wrijren; (90) tot stof vermalen. *...REIB-

LICH ,

a. broos, breekbaar, wrij fbaar. -KBIT , f. breekbaarheid, broosheid, v. *...RBISSBN , va. scheuren, verscheuren, vernielen ; fig. verseheuren, verslinden. -,
vn. scheuren, splijten, breken, bersten. *... REISSUNG ,

f. verscheuring, breuk, v.
Z ERREN , va. scheuren, trekken, heen en weder trekken.
ZBRRGBBURT, f. wangedrogt, monster, o.
ZERRINNBN , vn. smelten, veremelten, fig. vergaan, verteren. * ... RUPFBN , va. in stukken houwen, - slaan, -

snijden, - trekken, - breken ; ontbladeren (eene bloem).
...ROTTEN, Va. beroeren, ontatellen, verwarren, ontrusten, in de war brengen. * ... RUTTUNG , f. wanorde,
verwarrrng, v. *...S GBN, Va. aan stukken zagen.
* ...SCHEITERN , vu. (126 ) stranden. * ... S CHELLEN,
va. et n. vermorzelen, verbrijzelen, kneuzen; breken,
gekneusd worden. ... S CHIRSSEN , va. overhoop schieten,
eloorsehieten. *...8CHLAGBN , Va. breken, verbreken, in
stukken slants ; fig. afrossen. slew -. vrf. geene plaats
hebben, a fspringen. -, p. et a . verbrijzeld, r erbroken,
erslagen,aanstukken; fig. bedroefd,rouwig. * ...SCHLITZ-

va . snijden, openriften. * ... SCHMBISSEN , Va. aan
*... SCHMBLZBN , Va. et n. smelten.
`...sCHHETTERN ,
Va.
verpletteren, verbrijzelen.
'...SCHMBTTBRVNG , f. verplettering, verbrijzeling, v.
*... SCHNBIDBN , vs. versnijden, ontleden, in stukken
snijden. * ... SCHNBIDUnG , f. versnijding, v. *...SETZEN,
Va. breken ; (90) oplossen. * ... SBTZUNG , F. (90) oplossing, v. * ...sPALTBN , va. et n . kleven ; splijten.
"...SPLITTBRN , va. et n. splinteren, spaanderen.
* .. 8PRENGBN , va. doen bersten, doer springen. * ... sPRBNQ UNG , f. bersting, V. * ...SPRINGEN , va. et n. aan stukRN,

stukken gooijen.

ken springen; bersten, springen, splijten, vaneenspringen ; das Herz miichte mir -, mijn hart breekt.
* ...STAMPFEN , vs. stamper, stooten, vergruizen. *... STAuBBN, Va , doen verstuiven, doen vervliegen ;
fig. verstrooijen. * ...STECHBN, vs. doorsteken, doorboren.
*... STIEBBN , vu. versjuiven ; fig. verdwijnen, verloren
gaan, vervliegen. * ... 8TSRBAR , a, vernielhaar. -KBIT,
f. verdelgbaarheid, V. * ...8TfRBN , vs. verwoesten, vernielen, verdelgen. *...STfRBND , a. vernielend . * ... STfRBR, rn.
verwoester, rerdelger, vernieler, m. * ...ST$RUNG , f. verwoesting, vernieling,verdelging,V.*...STOSSBN, va.vergrui-

zen.

RICH -, vrf .

breken ; zich stooten. * ... STRBUBN, va.

verstrooijen, verspreiden, uitspreiden. slcs - , vrf. zich
t'erspreiden, zich verstrooijen. "...STRBIIT , a. verstrooid,

r ^ erspreid ; fig. a fgetrokken (van gedachten ).

`...STRBU-

UNG, f . verstrooijing, verepreiding ; fig. afgetrokkenheid,
V. * ...8TiICKEN, * ... STUcKBLN , va. aan stukken snij ^ er-den,-hak sl bren,-chu t
scheuren ; fig. verbrokkelen. *... STUCKUNG , * ... STitCKELrNG , f. verbreking, v erhrokkeling, v. *... THBILBN, vs.
r'erdeelen, uitdeelen, ronddeelen; (22) o n tbinden, oploosen. bleu -, vrf. zich verdeeten, - ontbinden. * ... THBIL-

BND, a . (22) ontbindend, oplossend. *...THBILIINd, f.
verdeeling, uitdeeling, ronddeeling ; verbrokkeling ; vertakkrnq, v. *...TRBNNBN, va. scheiden, schi/ten, los -

lornen. *...TRBNNLICH , a. et adv
boar. * ... TR BTBN , va. vertreden,
MBRi
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^scheidel)jk,scheid
rappen. *

...TRuM-

va. breken, verbrijzelen. * ...wAScuBis , va door

wassthen hederven, order het wasachen scheuren.
* ...WEICHBN, va . et a. to zacht maker
word en.
* ...WIRKBN , Va. (44) ontweijen. * ... WfH
, Va. omwoelen. *...z A us $N, va. schudden, rukken, plukken ;
ontkappen.
ZBTER ! int. wee ! moord ! -fiber einen rufen, zijne verontwaardiging over iemand to kennen geven. * - GBSCRRBI , n. verward geschreeuw ; rnoordgeschrei, o.
* -9CHRBIER , m. onheilverkondiger, weeroeper, m.
ZETTEL, m. briefje, bordje, aanplakbiljet, opschrift, o.;
(120) scheergaren, o. ketting, m. * - N, Va. verstrooijen,

verspreiden; (120) aanscheren.

n. stof, v. *-, n. tuig, gerecdschap, werktuig ; fig. ding, tuig ; (68) artillerietuig, o. ; (4.4) netlen,

Znua , m. et
o.

my.

; (67)

werktuig, o. machine, v. ; (126) tuig, o.

ZB UGAMT , n. veldtuigmeesterschap, o.
van stof, v.

terer, m.

*... AAT , f. soon
* ...DRUCKBR , * ... PRESSER , r stoff'enwat;

ZE UGB , m. getuige, ooggetuige, m.
ZEUGBN , a. van wollen stof.
ZEIIGBN , vs. teeen, voorttelen, voortbrengen; verwekken.
*-, vn. getuigen, ,getuigenis afleggen.
ZE UGEFALL , m. (98) tweede naamval, genitivus, Icier, e ^ ge-

naar,

. *... KRAFT,

f. voorltelingskracht, v.

SSAGR , f. ,getuigenis, v. * ...BEw2Is, m. geluigenbewtjs, o. *... BID , m . eed der getuiyen, m. *...RODBL,
m. akte van getuigenis, V. *... VBRHSR , n. getuigenverhoor, o.

ZEUGB

ZE UGEPUNKT, m. ((34) voortbrengingspunt, o.
TUGFABRIK, * ...MANUPACTUR , f. sto/fenreederij, v.
5 ... HAUPTM ANN ,
m. artillerie-kapitein, m. *...RAUS,
n. tuighuis, wapenhuis, o. * ...JAGBN , n. jagt met netten, v. * ... MACHER , m. wever van wollen stoffen; m.
I EUGNISS , n. ,getuigenis, verklaring, v. bewijs, o.
ZEUGROLLR, f. mangel, m. *... 8CHMIBD, m. egsmid, m.
* ...SCHNEIDBR, m. (44) nettenmaker, i.

ZEVouna , f. teling, voorttelinq, vooribrenging, verwekking,v.
ZB UGUNGSACT , m. * ...GEsCHAFT, n. teling, voortteling,
V. * ...GLIEDBR , U . pl. (74) teeldeelen,o. inv. * ...KRAFT,
f. telende krachf, v, telend vermogen, o. * ...THEILB, U. p1.

teeldeelen, o. my. *...VRRMUGBN , n voorttelingskracht, v.
ZBVGWIRTER , m. (68) magazijnmeester der artillerie, m.
*... WEBER , * ... WIRKER , m. wever van wollen stofen,m.
ZIBBBE, f. groote -, blaauwe rozijn, v.
ZIBETH , m. * -KATZE , f. civet, civetkat, V.
ZICKB , f. ZICKBLCHEN , ZICKLBIN , n . pelt,
ZICKBLN , Vn. jonge geitjes werpen.
ZICKZACK , n. lets dat met veel scherpe hoeften

V. geifje, o.

voort loopt ;
ins - segeln , ( 126) laveren.
Zlxcsn , f. bedovertreksel, o. sloop, v.
ZIEGB , f. geit, v.
Z IEGEL , m. tegel, tegelsteen, m. ; pan, v. *- ARBBIT, f.
metselwerk, o. *- BRBNNBR, m. steen - , pannenbakker,
m. * - BRENNBREI , f. Steen-, pannenbakkerif, V. steenoven, m. * -DACH , n pannen dsk, o. *-DECKER, m.
pannendekker, m. *- BRDE , f. leem, o. pottenbakkers
aarde, v. * -FARBB , f. steertkleur,V. * -FARBBN , * - FdRBIG, a. steenkleurig. * - HUTTB , f. pa^ nenbakkerij, V.
*- MAUER , f. steenen muur, m. *- MBHL , n. gestarrpte
steen, m. schuursel, schuurzand, o. *- MBIsTBR, ni.
pannenbakker, m. *- OFBN , m. tigcheloven, steenoven, m.
*-PLATTB , F. tegel, tegelsteen, m. *-ROTA , a, steenkleurig . '- sCHBUNB , f. steenoven, m. * -scgoppBN, m.

39
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steenloots, v.
M. tigchel, tigchelsteen, m.
"-STREICHER, m. steen-, pannenbakker, M.
m.
ZIBGENARTIG, a. et adv. als eene geit.
geitenbok, m. * ...BUTTER, f. boter van geiteninelk, v.
geitenvel, O. "...PLEISCH, n. geitenvleesch,
O.
n. geitenhaar, o. "...HIRT, m. geitenhoeder, m.
m. geitenkaas, v. * ...LAB, n.' lebbe van
geitenmelk, V. "...MELKER, * ...SAUGER, M. geitenmelker,
(zekere vogel), tn. "...MILCH; f. geitenmelk, v. "...MIST,
m. geitenmest, in. "...STALL, m. geitenstal, m. "...TOD,
n. (53) monnikshoedje, O.
ZIEGBR, M. wei; (36) dragt der oogen, v.
m.
groene
zwitsersche kaas, v.
ZIEGLER, m. steen-, pannenbakker, m.
ZIEHBANK, f. draadtrekkersbank, v. "...BAR, a. rekbaar,
smedig. "...BRUCKB, f. ophaalbrug, v. "...BRUNNEN, M.
waterput, m.
ZIEHEN, va. trekken; (152, 153) zetten, sehuiven; fig.
opvoeden, opbrengen, onderhouden ; grootbrengen, aanvrf, zich redden (uit eene zaak);
kweeken, telen. SICH
wan, trekken; zich uitstrekken ; rekken; trekken (van
hOut). "-, vn. gaan, trekken, vooruitgaan ; vertrekken,
optrekken, uittrekken; auf die Wache -, de wacbt beaantrekken; aus etwas
aftrektrekken ; an sick
intrekken, inzuigen; inken ; uittrekken ; in sich
blazen opvullen ; Federspulen -, penademen ; Blasen
nen bereiden ; die Suppe - lassen, de seep igen trekken ; den Hut -, den hoed afnemen ; die AcTrieln -, de
eenen wissel trekschouders ophalen ; einen Wechsel
ken ; Nutzen -, nut -, voordeel trekken ; eine Folge
eene gevolgtrekking maken; einem vor Gerichi iemand
voor het geregt aanklagen; zur Strafe -, eene straf
iemand tot zijne
opleggen; einen auf seine Seite
rekken ; zu Bathe -,
partij overhalen ; in die Lfinge
raadplegen; in Zweifel -, in twijfel trekken, betwijfelen : zu Gemfithe -, ter harte neaten ; in den Krieg -,
to velde trekken ; in
ten strijde trekken ; zu Felde
naar een
ein anderes Land -, an einen andern Ort
ander land -, naar eene andere plaats trekken ; in ein
eene
anderes Haus -, verhuizen ; von einem Orte
plaats verlaten.
ZIEHER, m. trekker ; (34) trekker, trassant, m.; (93)
leest, v. *-LoHN, m. trekloon, jaagloon, o.
o.
ZIEHGELD, n. kostgeld, minnegeld voor het zogen,
"...KIND, n. voedsterling, m. "...KLINGE, f. polijstplaat,
v. * ...KOFF, M. (34) kopglas, o. *...MUTTER, f. voedster, voedstermoeder, v. * ...PFLASTER, n. (36) trekpleister, v. * ...SCHRAUBE, f. schroef, v. "...SEIL, n. treklijn,
v. "...STANGE, f. pompzwengel, m.
ZIEHUNG, f. trekking, v.
ZIEHVATER, m. voedstervader, M. "...WAGE, f. unster, o.
weegleizak, M.
ZIEL, n. doel, wit, o. ; paal, in. grens, v. ; fig. oogmerk,
a. ; - and Mass halten, binnen de Palen blijven; ein setzen, paal en perk stellen ; das - verfehlen, zijn voornemen verijdeld zien. "-EN, vn. et a. mikken ; (44) het
wtt &ellen; auf etwas - , op iets zinspelen. " - ER, m.
mikker ; die de schoten telt, m.
ZIELGRENZE, f.
n.) kuil aan het einde eener balbestemde dog, m.
haan, is. "...TAG, m. bepaalde
ZIEMEN, wimp. SICH
vrf. betamen, voegen, hehooren,
passen, welstaan.
ZIEMER. II. soort ran lijster, ni.; bilstuk an een os, o.
ZIEMLICH, a. et adv. tamelijk, redelijk, vrij wel ; passend.
ZIEPDROSSEL, I. vijgebijter (vogel), M.
ZIER, f. sieraad, versiersel, o. versiering, v. * - AFFE.

die door gemaaktheid tracht to
nufje, pronkstertje, O.
* -AFFCHEN, a.

gen,

ZIBRATH, ZIBRRATH, M. sieraad, versiersel v o. versiering, tooijing, v. ; fig. juweel, O.
m. pl.
ZIBR13AUM, m. boom tot sieraad, m.
/ustboschje (waar de boomen niet gekapt worden),
O.
m.
"...BENGBL, m. pronker, lafbek, vlasbaard,
ZIERDB, f. sieraad, o. versiering, v. versiersel, O.
ZIEREN, va. versieren, opsieren, sieren, verrijken, optooivrf. zich versieren,
jen, opschikken, opsmukken. SICH
zich opsmukken; zich tgemaakt aanstellen, zich aangezich bevallig voordoen.
naam
ZIERBREI, f. gemaaktheid, affektatie, v.
ZIERLICH, a. et adv. sierlijk, fraai, opgesmukt,opgetooid,
opgeschikt. "-KBIT, f. sierlijkheid, netheid, fraaiheid, v.
ZIPPER, f. cijfer, O. *-BLATT, n. wijzerplaat, V. *-N,
vn. cijferen. * - RBOHNUNG, f. cijferkunst, v. "-SCHRIFT,
f. cijferschrift, O.
ZIGEUNER, M. "-INN, f. heiden, zigeuner, m. ; heidin,
zigeunerin, v. "-SPRACHE, f. gaauwdieventaal, v. kramerlatijn, O.
ZILLB, f. boot, schuit, V.
ZIMBEL, ZIMPEL, f. klavecimbaal, O.
ZIMBNTAMT, O. ijkkantoor, O.
ZIMMER, n. kamer, v. vertrek, o. * -, m. pak van veertig
huiden, o. * - ARBEIT, f. timmerwerk, o. * - AXT, f. tinsmerbijl, v. "-GESELL, m. timmermansknecht, nl. * - HANDWERK, n. timmermansambacht, O. "-HOF, m. timmerplaats, timniermans werkplaats, v. *-HoLz, n. timmerhout. o. "-KUNST, f. het timmeren. "-MANN, M. timmerman, m. "-MEISTER, m. timmermansbaas, m.*-N,
fig. maken, vervaardigen.
va. timmeren, bouwen ;
* -PLATZ, m. timmerwerf, v. *-scHictt,f. timmermans
meetsnoer, O. * -SPANE, M. pl. spaanders van timmerhout, krullen, m. my. "-STOCK, n. stuk timmerwerk, o.
* -UNG, f. timmering, timmerij, v.
ZIMMET, (ZIMMT), m. kaneel, O. "-BAUM, M. kaneelboom, m. * - BLaTHE, f. kaneelbloesem, m. * - BRANNTm. kaneelbrandewijn, m. * -ESSENZ, f. uittreksel
van kaneel, o. "-FARBB, f. kaneelkleur, v. * -RINDS,
n. kaneelbast, m. "-WASSER, n. kaneelwater, o.
ZIMPERLICH, a. aardig, bevallig. "...N, va. ntet de oogen
toekrtikken; fig. zich lief voordoen.
ZINDEL, "-TAPPET, m. dun taf, O.
ZINGELN, va. omsingelen, insluiten.
ZINK, m. sink, O. * -ERZ, n. zinkerts,
* -NIST,
ZINKE, f. rand, steel, m.; snort van boom, v.
M. horenblazer, hoornist, M.
ZINKIG, a. et adv. met takken, met tanden, getakt, getand.
ZINN, n. tin, O. * -ASCHE, f. tinasch, V. * -BERGWBRK,
n. tinmijn, v.
ZINNE, f. tinne, v. top, M.
ZINNER, M. vertinner, m. * - N, * ... EN, a. tinnen.
ZINNERZ, n. tinerts,m. * ...FOLIE, f. bladtin, O. * ...GIESSER, m. tinnegieter, M. * ...GRUBE, f. tinmijn, v. * ... HALTIG, a. tin bevattende. tinasch, v. "...LOTH,
n. tinsoldeersel, O.
ZINNOBER, M. bergrood, cinaber, O. * - ROTH, a. vermiljoenkleurig.
ZINNPLATTE, f. tinnen plant, v. blad tin, o.
tinzout, o. * ...WEISS, n. tin-, loodivit, 0.
pacht, rente, v. cijns, in. '--B_Att, a. schatZINS,
pligtig, cijnsbaar, ass belasting onderhevig. -BARKEIT,
cijnsbaarheid, v. * - B A UER , M. tlendpligtige boor, a.
* - 11T.JCH, n. cijnsboek, a.
ZINSE, f. ZINSEN, f. pl. renter v. interest, in, renten,
say

ZOL.
ontvanger van betaatingen, M.
huur
pacht
rente betalen. *-,
vn. rente geven, - opleveren. -FUSS, m. rentestandaard,

ZINSBINNEHMBR, m,
ZINSEN, va. cijns

m. " -vRizziNSIING,

f. "-wiTCHBR, "-ziNS, m. interest

op interest, m.
ZINSFALLIG, a. voy.ZIRSBAR. "-PUSS, m. rentestandaard,
"...FREI, a. cijnsvrij, vrij van schatting; Gut,
ken, o.
f. vrijdom van belasting, m•
...GERECHTIGKEIT, f. * ...RECHT, n. cijnsregt, 0.
* -HEBER, "-HERR, m. cijnsheer, grondheer, landheer,
m. "...HUHN, n. cijnshoen, o. * ...KORN, n. pachtkoren,

Ili

*...LBusN, n. cijnspligtig leen, o. *...LEIsTuNG, f.
jaarlijksche schatting, v.
"...MANN, m. bezitter van
leen- of pachtgoederen, m. * ...PACHT, f. pacht, !war,
V. ...pFLICHTIG, a. schatpligtig. * ...RECHNUNG, ZINSENRECHNuNG, f. interestrekening, v. "...REGISTER, n.
pachtregister, o. "...TAG, m. vervaldag :van de pacht, m.
* ...ZAHL, f. romeinsche indiktie, v.
ZIPFEL, tn. slip, v. strook, m. end, pand, o. "-D2s, a.
scheef, ongelijk van lengte. "-PELZ, rn. kleed met schapenvacht gevoerd, o. "-PERIVICKE, f. staartparuik, v.
ZIPOLLE, f. (53) bieslook, o.
ZiPpARLEIN, n. jicht, podagra, v. hand-, voeteuvel,
o.
ZIRBELBATIM, m. pijnboom, m. "...DRUSE, f._(74) pijnappelklier, v.
ZIRKE, f. krekel, v.
ZIRKEL, m. cirkel ; passer, m. ; fig. zatnenkomst,vereeniging, partij, v. kransje, o. * -ABSCHNITT, m. (64) afsnijding, v. segment, o. "-AuSSCHNITT, m. (64) snijlijn, v. sector, m. "-BOGEN, tn. cirkelboog, m. *-FLUCHE,
f. cirkelvlakte, V. "-FtSRmiG, a. et adv. cirkelvormig.
*-x, ya. eenen cirkel-,eenen kring.trekken; fig. naautykeurig doen, stiptelijk volbrengen. "-PUNKT, m. middelpunt, o. "-RUED,
cirkelrond. "-SCHENKEL, m.
voet eens passers, ra. *-zua, m. cirkel met eenen passer getrokken, cirkeltrek, m.
ZIRNEICHE, f. turksche elk, rn.
ZIRPEN, vn. tjapen, piepen.
ZISCHELN, va. et n. /luisteren; zacht spreken.
ZISCHEN, vn. sissen, schuifelen,
ZISELIREN, va. driven, snijden, uitsnijden.
m.
drijver, graveerder, uitsnijder,
rn.
ZITHER, f. citer, v.
ITRONE, f. citroen, v.
ITS, ZITZ, m. sits, chits, o. * -EN, a. sitsen, chAsen.
ZITTERAAL, m. beef-, sidderaal, rn. "...BAUM, m. abedboom, tn.
ZITTERER, m. bever, M.
ZITTERFISCH, m. krampvisch, m. "...GOLD, n. klatergoud,
o. "...HART, a. hevend. "...MAL, n. (22) dautyworm, m.
ZITTERN, vn. sidderen, beven, trillen.
ZITTERNADEL, f. tremulant, m.
ZITTERPAPPEL, f. (53) abeel-, populierboom, m.
ZITWER, m. (53) redoaris (west-indische plant), in.
ZiTzE, f. tepel, m. borst, speen, v.
ZOBEL, nt. subel, hermelijn, o. "-FURBER, m. sabelverwer, m. '-FELL, n. sabelbont, o. "-THIER, n. sabeldier, o.
ZODIAKUS, tn. (11,dierenriem, m.
ZoFCHEN, n. 7,11p.s, f. kamermeid, kamenier, kamerdochter, v.
ZUGERER, m. talmer, temer, m.
"...pERN, vn. talmen,
temen, dralen, toeven. * ...GERUNG, f. vertoeving, vertraging, v. het talmen, dralen, o.
Zt$GLING, m. kweekeling, voedsterling ; fig. gunsteling, m.
Zola, m. duim ; tol, m. belasting, v. m. tol,
m.
*LAMP, n. tolkantoor, tolhuis, o. "-ANSATZ, m. tolta-
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HO, o. *-AUFSBHER, m. opsiener over de toll"
m.
* -BAR, a. tolpligtig. * -BEAMTB, *-BEDIENTB, m.
tollenaar, tolbeambte, tolkommies, m.
* -BRREITBR, m.
tolbewaarder, m. "-BUDE, f. tolhuisje, o. "-EINNEHMER, m. tolgaarder, tollenaar, m. "-BN, va. tol geven, betalen ; fig. geven, betalen. "-ER, m. tolgaarder, m. "-FREI, a. tolvrij. "-GBRECRTIGREIT, f.
regt van tol, o. "-HAUS, n. tolhuis, o. "-JACHT, n.
toljagt, 0. "-MASS, n. duimstok, m.
ZULLNER, m. tollenaar, tolgaarder, tolontvanger, m.
ZOLLORDNUNG, f. tolreglement, o.
m. tolpaal
m. * ...REGAL, n. regt om tollen te heffen, o. * ...RBGISTER, n. "...ROLLE, f. to//ijst, v. *...8duLB, f. tolpaal, m. "...SCHEIN, m. tolbriefje, o. "...STAB, "...STOCK.,
m. duimstok, m. "...STSMPEL, m. toktempet, m."...STRASSE, f. tolweg, m. "...TAFEL, f. aangeplakt toltarief, o.
ZONE, f. luchtstreek, v.
ZOpF, m. haarbos, m, kuif, v. ; staart, m.
"-BAND, n.
haarband, in. "-HAAR, n. staarthaar, achterhaar, o.
"-LERCHE, f. gekuifcle leeuwerik, m.
ZORN, at. toorn, m. gramschap, verbolgenheid, v.
"-IG,

a. et adv. toornig, vergramd, verbolgen, grimmig.
ZOTE, f. vuile taal, v. vuiligheden, schandelijkheden, v. mv.
ZOTENBLUME, f. "...KLEE, m. (53) koorts,, waterklaver,
m. "...FISCH, m. kleine eenhoornvisch, m. "...HAFT, a.

et adv. vuil, onbetamelijk, laag, onbeschaamd, gemeen.
n. het uiten van vuile taal. "...REISSER,
m. vuilbek, vuilspreker, m.
ZOTIG, a. vuil, laag, gemeen.
ZOTTE, ZOTTEL, f. vlok wol, v.
lap, m. * ...TIG, a. ruig, harig.

haarbos, m. bles, v.;

Zu, prep. te, tot, bij, op, in, aan, naar ; - einem gehen,
naar iemand toe gaan; - einem kommen, bij iemand
komen ; - Bette gehen, naar bed gaan ;
Mittag, op
den midag ; - Wesser, te water ; - Lande, te land;
ein
setien Sie rich - mir, zet u naast mij neder ;
Recht - etwas, een regt tot (op) iets. *-, adv. toe;
gesloten ; te veel, te; zu! voort, vooruit I
ZUACKERN, va. et n. beploegen, toebouwen; voortgaan
met beploegen, "...BAUEN, va. toebouwen, met gebouwen
omringen. "...BATTEN, vn. voortbouwen, doorbouwen.
n. toebehooren, o. "...BEISSEN, va. toebijten,
inbijten ; fig. duchtig schransen. "...BBKOMMBN, va.'
toekrijgen. "...BENANNT, a. bijgenaamd.
ZUBER, m. kuip, tobbe, v.
ZUBEREITEN, va. bereiden, toebereiden, gereed maken,
toerusten. "...BEREITER, m. bereider, vervaardiger
"...BEREITuNG, f. toebereiding, gereedmaking, very' diging, v. "...BIEGEN, va. toebuigen. "-MINDEN, va.
toebinden ; die Augen
blinddoeken. "...BLAsBN, va.
toeblazen, at blazende sluiten; fig. (iemand tot lets)
aenzetten.
vn. toeblazen, voortblazen. "...BLEIBEN,
vn. digt
gesloten blijven. "...BRENNEN, va. (112)
. toebranden. "...BRINGEN, va. medebrengen ; doorbrengen ; jemandem ein Glas -, op iemands gezondheid
drinken. "...BROCKEN, va. van het zijne tot iets toebrengen. * ...BUSSE, f.' toelage, v. onderstand, in. subsidie,
v. "...BUSSEN, va. toebrengen, bijbrengen, opbrengen ;
fig. inschieten. "...BUSSZETTEL, m. tljst van te betalen
onkosten, v.
ZuCHT, f. tucht, orde, oproeding, v. bedwang, o. ; schaamte,
zedigheid, kuischheid ; teling, teelt, fokking, v. ; het
houden van yes; ras, 0. "-WRITE, f. bijenkoningin, v.
"-FAHIG, a. buigzaam, gedwee, gezeggelijk. * -RAUS, n.
tuchthuis, rasphuis, verbeterhuis,
o. "-RENGST, m.
springhengst, m. "-HtINDINN, f. teef, v.
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VICETIG, a. et adv. kuisch, zedig ; zediglijk ; wet opgevoed. va. tuchtigen, straffen, kastijden.
* -KBIT,
f. kuischheid, eerbaarheid, vlekkeloosheid, matigheid,
v. * -UNG, f. tuchtiging, titraf, bestraffing, kastijding,v.
ZOCHTLING, m. tuchteling, tuchthuisboef, m.
ZUCHTLOS, a. et adv. losbandig; tuchteloos. * ...LOSIGKEIT, f. losbandigheid, v.
m. tuchtmeester, rasphuisvader ; fig. onderwijzer, m.
m.
stier, but; m. "...BUTHR, f. tuchtroede ; fig. plaag, v.
onheil, o. "...SCHULE, f. kweekschool, tuchtschool, v.
* ...SCHWEIN, n. zogge, v. * ... STUTB, f. merrie, v.
.* ...VIBH, n. fokvee, o.
vn. trekken (van de oogleden, van de beenen

enz.). "--, va. trekken (den degen) ; (de schouders) ophalen. "-, n. * .ANG, f. trekking ; ophaling, v.; (22)
trekkingen in de leden, v. mv.
ZUCKER, m. suiker, v. "-AHORN, m.(53)8uiker-esdoorn,
m. "- BICKER, m. suikerbakker, m. * - BaCKBREI, f.
suikerbakkerij, v. * - BATI, m, suikerteelt, v. * - BIRNE,
f. suikerpeer, v. "-BRANNTWEIN, m. suiker-brandewijn,
m. '-BROT, n. suikerbrood, o. *- BOCHSE, f. suiker, doos, v. * - CAND, tn. kandij, v.; brauner
gebrande
suiker, v. *-ERBSE, f. suikererwt, v. * -FORM, f. suikervorm, m. * -GEBACKENES, n. suikergebak, suikergoed, o. "-GESCHMACK, m. suikersmaak, m. "-Guss,
suiker met eiwit gemengd, v. * -HANDEL, m. suikerhandel, m. "-HUT, m. suikerbrood, o. '-MANDEL,
f. suikeramandel, m. *-31t111LE,
f. suikermolen, m.
* -N, va. suikeren. * -PAPIER, n. blaauw broodsuiker. papier, o. * -PFLANZUNG, f. suikerplantaadje, v."-PLATZCHEN, n. suikerkoekje, o. "-PUFF.% f. suikerpop, v.
"-ROHR, n. suikerriet, o. * - ROBE, f. suikerraap, v,
beetwortel? m. * -SAFT, m. suikersiroop, v. *-SATZ, m.
suikerstroop, v. "-SAUER, a. (90)gesuiker4. * - SCHACHTEL, f. suikerpot, m. * - SCHALE, f. suikerschaaltje, o.
* -SCHOTE, f. suikererwt, v.
* - SIEDER, m. suikerraffinadeur,
f. suikerrallinadenj , v. k -Stiss,
a. suikerzoet. * -SYRUP, m. suikerstroop, -siroop, v.
* -TEIG, fn. suikerdeeg, O. *-WAARE, f. * -wERK, n.
suikergoed, o. * - WORTE, n. pl. fig. zoetsappige woorden,
o. tliv. *-WURzEL, f. (53) suikerwortel, in "-zANGE,
f. suikertang, v.
ZIIDAMMEN, va. toedammen, dempen.
* ...DECKEN, vs.
dekken, toedekken;
fig. dronken maken; afrossen.
* ...DEICHEN, va_ toedijken, indijken. *...DEM, adv. bovendien, daarenboven. * ... DENKEN, va. toedenken, be4,tenimen. "...DRANGEN, k ...DRINGEN, vn. indringen,
. opdringen, vobruit dringen. * ...DREHEN, vs. et n. toe- draaijen ; voortdraaijen. * ...DRINGLICH, a. et adv. indringend, lastly, ktveltend ; - sein, zich overal indringen. -KEIT, f. kwelling, indringendheid, v. overlast, m.
`...DR.fiCKEN, va. toedrukken; iemand de oogen slutten ; die Auger bei etwas
iets oogluikend toelaten.
,.. EGEN, va. toeeggen. * ...EIGNEN, va. toeschrijven;
(cen bock) opdragen. SIGH
vrf. zich toeeigenen.
k ...EIGNER, in. .s.chrijver cense opdragt, m.
* ...EIGNIING,
f. toeeigening, aannzatiging ; opdragt, v. -SSCHRIFT, f.
opdragt. v. * ...EILEN, vn. toeschieten, toeloopen. * ...EISEN,
,n. toevriezen. '...ERKENNEN, va. toewifzen,tockennen,
geven; gerielitlich
geregtelijk toewijzen; uitvaardigen. * ...ERKEN MISS, * ...ERKENNUNG , f. toewijzing ;
geregtelijke toewijzing, v.
LITER ST, adv. eerst, het eerst, ten ee•ste, eerstelijk.
ZUFAHREN, v11. toerijden, aunrijden; auf etwas
zich
op lets tverpen ; gleieli -, blind - , onbedachtelijk
heielelen.

ZUFALL, m. toeval, geval, voorval, o. gebeurtenis, otEsiondigheid, v. * -BN, vn. toevallen ; to beurt vallen, toevallen, ten deel vallen : einem -, iemands partij kiezen. * ...FaLLIG, a. et adv. toevallig, gevallig ; bij toeval, bij geval. -KEIT, f. toevalligheid, onzekerivid,
wisselvalligheid, v. "...FALTEN, va. toevouwen; vouwen
(de handen). * ...FERTIGEN, va. toezenden, toesch
* ...FLECHTEN, va. toevlechten. * ...FLICKBN, va.
pen. "...FLIEGEN, vn. ergens been vliegen. * ...FLIB

vn. toevloeijen; einem etwas - lassen, iemand veel goed
doen, iemand seer begunstigen ; die Worte fliessen ihru
zu, de woorden rollen hem van de lippen, hij weet 1.01
to spreken.
ZuFLUCHT, f. * -SORT, in. toevlugt, wijkplaats, v. toevlugtsoord, o.
ZUFLUG, m. het vliegen naar eene zekere pluats. "...FLIISS,
m. toevloed, toevoer, m.
ZIIFLUSTERN, va. toefluisteren. "...FOLGE, prep. (diem) ten
gevolge, ingevolge. * ...FORDERN, va. bezorgen. ...FRAGEN,
vn. vragen, navragen, vernemen, onderzoeken ; ich werde
morgen wieder -, ik zal morgen weder aankomen.
"...FRIEDBN, a. tevreden, vergenoegd ; sich - geben,
tevreden zijn, zich vergerwegen, genoegen nemen met;
laat mij met vrede. -HEIT, f. tevredenlasst mich
heid, vergenoegdhent, v. * ...FRIEREN, en. toevriezen.
* ...FOGBN, va. toebrengen, veroorzaken, doen ; toevoegen,
f. toevoer, aanvoer, m. aanvoering ,
bijvoegen.
va. toevoeren, toebrengen;
v. invoer,
geleiden. "-POLLEN, va. vullen, opvullen.
ZUG, m. teug, v. dronk; trek, in.; schroef, v. draad in
den loop eons geweers; uantogt, optogt, marsch, overtogt, omgang, m, processie; bedevaart, v. ; togt (van
den wind), m. ; naamteekening, v. trek met de pen ;
slag met de riemen, m. ; register (orgelpijpen), o.;
golaatstrek; (152) set, m.; koppel paarden, jok ossen,
o. ; in den letzten -en liegen, op sterven liggen.
ZUGABE, f. toegift, v. overwigt, toevoegsel, o. ; als - bekommen, toekrijgen, op den koop toekrijgen. "...GANG,
m. toegang ; doorgang, m. * ...GUNGIG, *...(iiiNGLIcH, a.
et adv. toegankelijk, genaakbaar.
ZUGAMEISE, f. trekinter, v. *...BAND, n. laarsrjem, m.
* ...BRucKE, f. ophaalbrug, valbrug, v.
ZUan, f. overtrek, o.
ZUGEBBN, va. bijvoegen; toegeven, op den koop toegeveni
geven ; (46) bekennen; fig. toegeven, toelaten, inwilligen ;
klein fig. soete broodjes bakken.
ZUGEDACHT, a. toegedacht, bestemd.
ZuGEGEN, adv. tegenwoordig, aanwezig.
ZUGEHEN, vn. aanstappen, schielijk gaan ; toegetan, zich
sluiten ; plaats hebben, iebeuren, geschieden, zich toedragen, toegaan ; spitzig - , spits toeloopen ; aufetwas
naar (eene stad enz.) leiden.
ZUGEHoR, n. toebehoor, toebehooren, o. aankleve,
jagttuig, o. * - EN, va. toebehooren. " - IG, a. behoorende
tot, toebehoorende.
ZUGEL, M. teugel, breidel, toom, in. ; den - sehiessen
loosen, den vrijen teugel vieren. "-HAND, 1. (86) linkerhand, v. * - Los, a. teugelloos, toweloos ; hg. ongebonden. * -LOSIGKEIT, I. toomeloosheid, V. * - N, va.
(86) toomen; fig. beteugelen, bedwingen, intoomen.
ZuGE-..s.tusE, n. groenten, v. My. ANNT, a. bikenaamd. * ...GEORDNET, a. toegevoegd. * ...GESCHW EIGEN
BASS, C. wel verre dat. * ...GESELLEN, v a. vergezellen.
"...GESTEHEN, va. toegeven, toestaan, inwilligen ; bekennen. * ...GETH A N, a. et adv. toegedaan, geneyen,
toegettege,R.

MTh
m. trekvisch, m. *... GARN, n. sleepnet, 0.
bodenttrek*...GRABEN, M. togtsloot, v. *... HA KEN,
ker (bij kuipers), m.
ZUGIESSEN, va. voartgieten,er bij gieten ; toegieten.
f. toegift, v. ; uitzet, m.
ZUGIG, a. togtig.
ZUGLAUBEN, va. geloof verleenen, - schenken.
ZUGLEDER, n. reVeder, o.
ZUGLEICH, adv. ftelijk, tevens, gelijktijdig,gezamenlzjk.
* -EN, va. van pas maken. * -SHIN,n. tnedeaanwezigheid, v.
ZUGLEINE, f. treklijn, v. "...LOCH, n. luchtgat, tegtgat,
keldergat, 0. *...LUFT, f. togt, togtwind, m. * ... NETZ,
n. treknet, o. * ... 00HS, m. trekos, m. * ... FFERD, n.
trekpaard, 0. *...PFLASTER, n. trekpleister, v.
ZUGRABEN, va. toegraven.
* ... GREIFEN, va. toetacten,
toegrijpen; fig. wegpakken, stelen. * ... GREIFEN, va.
(126) vatten (van het anker).
ZUGRECHT, n. aftogtsregt, o. * ... RIEMEN, rn. trekriem, m.
* ...ROLLE, f. katrol, v. takel, m.
* ... SEIL, u. katrolkoord ; trektouw, o. treklijn, jaaglijn, v. "...STUCK, n.
(108) stuk dat zeer in zwang is, o.
ZUGORTEN, va. toegorden. - ... GUSH, M. bijgieting, v. bijgietsel, o.
ZUGVIEH, n. trekvee, o. "...voossk m. trekvogel, m.
*...w.EisE, adv. troepsgewijze. m. togtwind, m.
* ...WINDS, f. windas, o. katrol, V.
ZUHABEN, va. toe hebben, tiger hebben; gesloten hebben.
* ...HaKELN, * ...HAKEN, va. toehaken. * ... HALTEN, va.
toe -, gesloten houden ; met de hand bedekken; fig. de
oogen -, de ooren gesloten houden; houden, nakomen ( eene
belofte). * ... HaNGEN, va. toehangen, behangen. * ... HAUEN,
vn. voortslaan, toeslaan. va. een houten blok in het
ruwe afhouwen; fig. vormen. * ... HEFTELN, va. toehaken. * ... HEFTEN, a. vasthechten, toenaaijen. * ... HEILEN,
va. et n. toeheelen, genezen ; genezen, toegaan. "...HEILUNG, 1. genezing, v. "...HORCHEN, vn. toeluisteren.
*...H6REN, va. toehooren, aanhooren, gehoor -, het oor
verleenen. "...H5HER, m. toehoorder, aanhoorder, m.
,, pl. -SCHAFT, f. toehoorders, hoorders, mv. gehoor,
auditorium, o. * ... JAGEN, vn. et a. voortjagen, toejagen ;
(ergevikheen) jagen. * ... JAUCIMEN, Va. et n. toejuichen.
' ...K
RN, va. toevegen ; toekeeren, toewenden. * ... KEILEN, va. vast toeslaan.
* ... KETTELN, va. toeketenen.
"...KLAMMERN, va. toekrainmen. * ... KLAPPEN, va. eene
klep een blind toeslaan. * ... KLATSCHEN, vn. toejuichen.
- n. toejuiching, v. * ... KLEBEN, * ...KLEISTERN, va.
toeplakken, met deeg toestoppen. * ... KLINKEN, va. met
de klink sluiten. "...KNoPFEN, va. toeknoopen. * ... KN OFFEN, va. toeknoopen, toebipden.
* ... KOMMEN, vn. toekomen, le hand komen; Mnen tot; toekomen, ten deel
vallen; toebehooren;voegen,passen, mededeelen. * ... KOST,
f. toespijs, v. *...KRATZEN, va. toekrabben.
* ... KUNFT,
f. toekomst,' v. ; in -, voortaan, voor het toekomende, in
de toekomst
* ... KIINFTIG, a. toekomstig, toekomende,
aanstaande. -, adv. voortaan, in de toekomst. * ... LACHELN,
vu. toelagchen ; zijne goedkeuring door eenen
glimlach to •kennen geven. * ... CAGE, f. brjvoegsel, o.
vermeerderir*, verhooging, toelage; (68) hoogere soldij,
v. ; gereed gemaakt timmerhout tot het bouwen van een
huis, o. * ... LANGEN, vn. toetasten; zich bedienen; fig.
genoegzame lengte hebben; toereiken, toereikende zijn;
iemand iets overgeven, - toereiken;
einern . etwas
*...LarTGLicn, a. et adv.
iemand bedienen (aan
toereikend, genoegzaam. -KEIT, f. genoegzaamheid, v.
"...IAPPERN, Va. bij beetjes geven, - betaleu.*...LASSEN,
va. toe -, gesloten laten; toelaten, toeslaan, gedougen,
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even, gehengen. * ...LUSSIG, *...LASSLICH, a.
glijk, geldig, toe to staan. -KEIT, f. aannemelijkheid,
v. * - LASSUNG, f. toelating, gedooging, v. verlof, O.
* ...LAUF, m. toeloop, toevloed, zamenvloed, m. menigte,
v. * ...LAUFEN, vn. aanloopen, aanstappen, toeloOpen,
toeschieten. * ...168GEN, va. toeleggen, toemaken; bijvoegen, vermeerderen ; toeschrijren, toekennen ; (eenen
brief) digs vouwen; sich etwas
zich iets aanschaffen,
- toeleggen; sich eine Frau
trouwen. * ... LEIMEN,
va. toelijmen. •
ZULETZT, adv. ten laatste, eindelijk, het laatst ; ten slotte.
ZULIEBEN, va. vleijen, flikflooijen. * ... LOTHEN, va. toesolderer:.
ZULP, m. kruidenpapje, 0. "-EN, va. et n. zuigen.
ZUM, prep. (zu DEN), aan, tot, bij, naar ; - ersten, ten
eerste, eerstelific, vooreerst ; - andern, ten andere, ten
tweede; - letzten Male, voor de laatste maal; - Beispeil, bij voorbeeld ; - Gltiek, tot geluk, gelukkiglijk ;
- wenigsten, ten minste, voor het minst.
ZUMACHEN, va. toemaken, digtmaken, sluiten, digtknoopen.
ZUM AL, adv. vooral, voornamelijk, bijzonderlijk, in de
eerste plaats, hoofdzakelijk. •
ZUMASS, n. toemaat, toegift, v. "...MAUERN, va. toemuren,
toemetselen. * - MESSEN, va. toemeten ; fig. toeschrijven,
wijten (aan), aantijgen. "...mISCHEN, Va. mengen, vermengen. *...31URMELN, va. toemompelen. *...3fUTHEN,
va. vergen, aanzoek doen, begeeren, eischen, verlangen.
* ...MUTHUNG,f. verzoek, aanzoek, o. eisch,m. vordering, v.
ZUNfiCHST, adv. et prep. zeer nabij, allernaast, onmiddellijk bij ; fig. in de eerste plaats, voor alles.
ZUNAGELN, va. toespijkeren. * ...NfiHEN, va. toenaaijen.
* ...NAHME, f. toeneming, vermeerdering, v. aanwas,
wasdom, groei, m. *... NAME, m. toenaam, familienaarn ;
bijnaam, m.
ZUNDBAR, a. brandbaar, ontvlambaar. * - KEIT, f. brandbaarheid, antvlambaarheid, v.
ZiiNDEN, vn. aan steken, ontsteken ; fig. vuur vatten. * ... En,
m. kruidloop, m.; loopvuur, a.
ZUNDER, Lu. tondel, tonder, o. zwam, v. ; fig. pankruid,
o. *-BiiCHSE, f. tonderdoos, tinteldoos, v.
ZiINDKRAUT, * ...PULVER. n. pankruid, o. "...KUGEL, f.
born, grenaat, v. * ... LOCH, n. laadgat, 0. * ...PFANNE,
f. pan (van een schietgeweer), v. "...PFANNENDEoKEL,
m. pandeksel,' o. * ... RUTHE, E *...STOCK, m. lontstok,
* ...SCHWAMM, m. zwam, v. * ... STRICK, m. /Ont, v.
* ...WURST, f. pijp, slang, v.
ZUNEHMEN, vn. toenemen, was t, groeijen, tieren, vermeerderen, aangroeijen; vorderen, vorderingen maken ;
dik worden ; de steken vermeerderen (in het breijen);
wieder -, (in krachten, in gezondheid) toenemen ; der
-de Mond, de wassende moan, v. "...NEIGUNG, 1. nelging, genegenheid; toegenegenheid ; welwillendheid, v.
* ...NESTRLN, va. toerijgen.
ZUNFT, f. (volks)stant, m.; gild, genootschap, o. vereenieing, broederschap ; faculteit (aan hoogescholen), v.;
die - der Gelehrten, de geleerde weld, de letterkundigest, de geletterden. "-BRIEF, m. gitdebrief, m. * - BUCH,
n. gildeboek, o.
ZaNFTIG, a. tot een gild behoorende; in een gild opgenomen ; tot een gild gemaakt; - werden, zich in een gild
laten opnemen.
ZUNFTMUSSIG, a. et adv. overeenkornstig de wettest en
gebruiken van een gild. * ...MEISTER, in. gildemeester ;
(25) gemeensman, in. -AMT, 41. (25) ambt van gemetnsman, 0. "...HECHT, n. gilderegt, o.
ZUNGE, f. tong ; fig. tool; tong (eener weegschaal, eener
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* - BEHAWIN, va. terughouden. *-BincommEs, va. te.
• rugbekoOn, terug erlangen. * -BERUFEN, va. terugroepen. * -BERITFUNG, f. terugroeping, herroeping, v.
fiber die - setzen lessen, iemand belasteren.
*-BIEGEN, va. achterwaarts buige* * -BLEIBEN, vn.
VINGELCHEN, n. tongetje, 0. * ...ELN, vn. met de tong
* -BLICKEN, vn. eenen blik
terugblijven, achterblijven.
spelen ; een fijnen smaak hebben.
. terug werpen. * -BRINGEN, va. terugbrengen, herleiden.
ZUNGENBAND, m. (U) tongriem, n3. i.BUCHSTABB, in.
"-DRANGEN, va. terugduva.
herinneren.
*-DENKEN,
(98) tongletter, v. "...DRESCHER, m, prater, babbelaar ;
wen, -dringen. * -DREHEN, va. acrwaarts draaijen.
regtsverdraaijer, slecht advokaat,m. -EI, f. babbelarij;
* -EILEN, vn. terugijlen.
vitterij, v. * ...FAUL, a. belemmerd traag in het spreken. "...FtSRMIG, a. et adv. tongvormig. "...HaUTCHEN, ZURtiCKEN, vn. nader bij komen • plaats maken.
ZURUCKFAHREN, va. et n. terugvaren, terugrijden ; terugn. (74) tongriem, tn. "...HELD, in. fig. grootspreker,
deinzen. "...FALLEN, vn. terugvallen, achterover vallen
snoerer, held met den mond, in.
bij herhaling zondigen : fig. terugkaatsen. "...FLIESSEN,
ZiiNGIG, a. tongig. "—LEE, in fig. lekkerbek, m.
vn. lerugvloeijen. "...FORDERN, va. terug eischen, -vorZUNICHTE, adv. to niet, verdorven, vernietigd ; - machen,
deren. * ...FORDERUNG, f. terugvordering,v. "...FUHREN,
to niet doen, vernietigen ;
werden, to niet gaan, ver* ...GABS, f. teruggave,
va. terugvoeren, terugbrengen.
nietigd worden.
restitutie ; (83) koopvernietiging, v. "...GREEN, va. teva. noodZuNicKErt, va. et n. toeknikken.
ruggeven,wedergeven. "...GEHEN, vn. op zijne voetstappen
zaken te nemen, opdringen. * ...ORDNEN, va. toevoegen,
terugkeeren ; achteruitgaan, teruggaan ; mislukken, geene
bijvoegen. "...PEITSCHEN, va. et n. sterk slaan, geeseplaats hebben. "..:GEHEND, a. achteruitgaande, achterlen, voortslaan.
waartsch. * ...HALTEN, v a teraghouden, wederhouden,
ZUPFEN, va. plukken, trekken ; rukken ; uitzoeken, uitbeletten; fig. inhouden, verbergen. * ...HALTUNG, f. tepluizen, ontbladeren; noppen (taken).
rughouding, v. beletsel, o. verhindering ; fig. achterZUPFLASTERN, va. met steen bevloeren, een plaveisel
houdendheid, V. 1,.HANGEN, vn. achterwaarts hangen.
leggen. "...PFLtiGEN, va. toeploegen. "...PFROPFEN, va.
* ...HaNGEN, va. tifug -, achterwaartshangen. "...HEISCHtoeproppen.
va. terugvragen, terugeischen. * ...HOLEN, va. terugZUPFSEIDE, f. uttgetrokken draden zijde, m. my. het
va.. loskoopen; weder inkoopen.
halen.
uitgerafelde.
m.
* ...KEHR, "...KUNFT, f. terugkomst, v. terugkeer,
ZUPICHEN, va. toepikken. * ...PLATZEN, vn. fig. lomp te
omkeeren
; terugkeeren.
va.
et
n.
"...KEHREN,
werk gaan. * ...PLUMPEN, vn. onbedachtelijk handelen.
EN, vn. terugkomtn; fig. vervallen, in cereal geraken.
"...PROGELN, va. afrossen.
m. teAMEN, va. achterlaten ; verlaten.
rechten,
ZUR, (MT DER), prep. aan, tot, te bij, Haar;
rugvloeijing, v. achteruitgang ; (3) terugsprong ; (101)
aan de regter zijde ; - Hhlfte, ten halve; - Hand, bij
teruggang, m. terugwijking, V. * ...LAUFEN, vn. terugde hand; - Arbeit gehen, aan het werk gaan; sich
loopen ; terugvloeijen ; (101) teruggaan. k ...LEGEN, va.
Reisen rfisten, zich reisvaardig maken.
ter zijde leggen, opsparen ; (eenen weg) afleggen ; (leZURATHEN, va. aanraden. "...RAUNEN, va. toefluisteren.
vensjaren) volbrengen. "...LEGUNG, f. opsparing, v.
"...RECHNEN, va. er bij rekenen ; toerekenen, toeschrij"...LEITEN, va. terugleiden. "...LIEFERN, va. weder
ven. * ...RECHNUNG, f. toerekening, v.
overgeven. "...MARSCHIREN, vn. op den terugmarsch
ZURECHT, adv. - bringen, te regt -. in orde brengen
zijn. "...NAHME, f. het terugnemen ; - seines Wortes,
regten
weg
den
(eenen zieke) genezen ; sieh - finden,
intrekking van zijn woord, v. "...NEHMEN, va. terugwedervinden; einem - helfen, iemand te regt brengen,
nemen,
hernemen. ...FRALLEN, vn, terugspdpgen, te- helpen; - kommen, van pas komen ; te regt komen
ru3stuiten, terugkaatsen * ...PRALLEN, n. to gsprong,
(met iets) ; tot eene schikking geraken (met iemand);
m. terugstuiting terugkaatsing, v. "...REISE, I. teruglegen, - setzen, behoorlijk leggen, Is regt stellen, in
reis, v. * ...REISEN, vn. terugreizen, op de terugreis
machen, bereiden, toebereiden ; sich orde brengen ;
zijn.• * ...REITEN, vn. te paard terugrijclen. * ...RUDERN ,
machen, zich opschikken, zijne kleedinq in orde brenvn.achteruitroeijen(126)
met deriem,nomwenden."...RUF gen; - weisen, den weg wijzen; te regt wijzen.
EN, va. terugroepen. "...SCHAUD ERN, v. van schrik te*-LE6uNG, f. schikkifig, rangschikking, v. "-WEISUNG,
rugdeinzen. - SCR BUCHEN, va. door schrik verjagen.
f. teregtwijzing, v.
"...SCHICKEN, va. terugzenden. "...SCHIEBEN, va. terug-,
ZUREDEN, vn. vermanen, toespreken, aanmoedigen, aanachteruitschuiven. "...SC HIJIGEN, va. et n. terugslaan, achzetten. "...REDUNG, f. vermaning, aanzetting, aanmoeteruitslaan;
wijken. onzvallen, terugtrekken ; terugkaatsen.
diging, v. * ...REICHEN. va . toe-, aan-, overreiken,
"...SCHNELLEN, va. et n. achteruit werpen ; terugsprinoverhandigen. - , vn. toereiken, toereikend zijn. "...REITEN,
gen (van eene veer). "...SCHRECKEN, va. afschrikken,
vn. voortrijden,
va. dresseren, afrigten (een paard).
door schrik terugjag en, - doen wijken ; ontmoedigen.
toerijden ; (op iets) aanrijden. * ...RENNEN, vn. hard
"...SCHREITEN, vn. terugtreden, achteruitstappen.
loopen.
va. bereiden, toemaken; gereed
vn. terugzeilen. "...SEHEN, "...SCHAUEN, va.
waken, toehereiden, opmaken ; fig. bevuilen, toemaken ;
terugzien, een terugblik werpen. "...SEHNEN, va. SICH
metaal gelijk maken,
misvornzen, mismaken ; hoot
vrf. betreuren ; den terugkeer verlangen. "...SEIN,
bereiden. ". .RICHTuNG, f. bereiding, toebereiding ;
vn. achteruit zijn; nog onbedreven zijn. * ...SENDEN,
opmaking, ffelijkmaking,v. "...RIEGELN, va. toegrendelen.
va. terugzenden. * ...SETZEN, va. terugzetten, ter zijde
ZuRNEN, vn. toornig kwaad zijn.
stellen ; verwaarloozen, niet achten. "...SETZUNG, f.
ZUROLLEN, vn. (ergens) heenrollen. "...ROSTEN, vn. toeachteruitzetting, verachting, V. "...SINKEN, vn. achterroesten.
over rotten. '...SPRINGS`, vn. terugspringen, achterda ! teZURiiCK, adv. terug, achteruit, achterwaarts ;
nit
springen. * ...SPRUNG, H. terugsprong, m. "...STEIL at
bevende
wijken.
BEBEN,
vn.
•t achteruit ! voort ! ' EN, vn. achterstaun; - nilissen, niet toegelaten wor* -BEGEBEN (SICH), vrf. heengaan, tertrekken, terugden
(tot lets). "...STELLEN, va. achteruit zetten, ter
keeren. * -BEGEHREN, va. terugvragen, tet•ageischen.

gem), v. ; mondstuk (van een blaasinstrument), o.
(visch), v. ; die - Men, van den tongriem snijden ; e
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zijde stellen; achteruillietten (een uunverk),
EN, va. terugstooten. * ...ST088177161, f terugstooting
(van een geweer) ; (73) terugdrijving, V."...STRAHLEN,
va. et n. terugkaatsen, -stralen. * ...STREIFEN, va. opstroopen. "...TREIBER, va. terugdrijven ; -jagen, doen
achteruit gaan ; (22) terugdrijven.
"...TEETER, vn.
terugtreden ; fig. zijn woorden intrekken; zich terugtrekken, vaarwel zeggen aan ; (22) terugkomen, weder
opkomen. * ...VERLANGEN, va. et n. terugwenschen;
verlangen terug te keeren. *...venzErr, va. achteruit
rollen ; fig. (op iemand) . doen wederkomen. *...w ArtDERN, vn. terugwandelen, terugkeeren.
"...WEICHEN,
vn. wijken, zich terugtrekken.
"...WEICHEN, n. terugtogt, aftogt, m. vlugt, v. "...WEISER, va. afwijzen ; den
weg wijzen. "...WEISUNG, f. afwijzing, 'v. "—WERFEN,
va. terugwerpen, terugslaan ; terugkaatsen. "...wIRKEN,
va. terugwerken. "...WIRKUNGSWORT, n. (98) wederkeerig werkwoord, o. "...WiiNSCHEN, va. terugwenschen,
- verlangen. "...ZAHLEN, va. terugbetalen. "...ZIEHEN,
va. terugtrekken. SICH
vrf. zich terugtrekken, wij"—ZIEHUNG, f.
ken, terugtrekken, zich onttrekken.
m.
f. *...zuG, m. terugtrekking, v. ; terugtogt, aftogt,
ZURUF, m. tatroeign. uitroeping , toejuiching , v.
"...RUFEN,
vn. (iemand) 11111.oepen ; einem freudig
iemand toejuichen. ". .ROSTEN, va. toerusten, uitrusten.
ZUSAGE, f. toezegging,M,ofte, v. woord, o.
va. toevn. overeenstemzeggen, beloven, zij oord geven.
men ; das sagt mir nicht zu, dat bevalt mij niet.
ZUSAMMEN. adv. te zamen, gezamenlijk, met elkander.
* -BACKER, vn. aan elkander bakken, - kleven. * --BEGEBEN (sicH), vrf. bijeenkomen. "-BEISSEN, va. (de
tanden) sluiten. "-BERUFEN, va. zamenroepen, bijeenroepen. "-BINDER, va. zamenbinden. "-BITTEN, va.
bij elkander noodigen. * -BORGEN, vn. van alle kanten
borgen. * --BRECHEN, vn. breken. "-BRINGER, va. bijeentrengen, te zamen brengen, vereenigen, verzamelen,
(geld) bijeenbrengen. "-DRANG, en. drang (der omstandigheden),m."-DRANGEN, vs. ineendringen. "-DREHER,
va. ineendraaijen.
* -DRiiCKEN, va. zamendrukken.
"-DRUCKER, va. (10) in eendeel zamendrukken. "-FAHfig. wegkrimpen ;
REN, va. et n. te zamen rijden ;
stren ► en, runnen. "-FALLEN, vn. ineenvallen, in
venal geraken, vervallen ; fig. wager worden. * -FASSEN,
va. te zamen bijeen vatten; fig. begrijpen ; bijeenbrengen; kurz -, in weinig woorden zeggen, kortelijk
peinzen, stil overdenzamenvatten ; seine Gedanken
ken. "-FINDEN (SICH), vrf. elkander ontmoeten, bij
elkander kornen. * -FLECHTEN, va. zamenvlechten.
"-FLICKER, va. (ook fig.) verstellen, lappen. "-FLIBGEN,
vn. bij elkander vliegen; te zamen vliegen. "-EMMEN, vn.' zamenvloeijen. "-FLuss, m. zamenvloeijing,
v. "-FORDERN, va. oproepen. "-EWEN, va. zamenvoegen, vereenigen, verzamelen, 'bijeenvoegen ; verbinden ; voegen. "-FilGUNG, f. zamenvoeging, verbinding,
bijeenvoeging, vereeniging ; (98) woordschikking, v.
vrf.
* -GEBEN, va. in het huwelijk vereenigen. SICH
zich sluiten, zich voegen, zich vereenigen. "--GEHEN,
vn. te zamen -, met elkander gaan; fig. zich vereenigen ; verminderen ; ineenloopen (van twee kamers).
* -GEH8REN, vn. bij elkander behooren. "-GESETZT, a.
zamengesteld. "-GIESSEN, va. bij elkander gieten.
* -GRENzEN, vn. aan elkander grenzen. "-HAKELN,
"-RAKER, va. aan elkander haken. "-HALTER, va. et
n. bij elkander houden; fig. vergelijken; elkander bijstaan, het met elkander houden. * -HALTUNG, f. overeenstemming , verstandhoud ing ; vergelij king , v. "-HANG,
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m. zamenhang, m. verbinding, vereeniging,aaneelichakeling, v. ; (73) kracht der zarnenkleving,v.
*- HANGBN,
vn. zamenhangen, in verbinding staan; fig. gebeffien
zijn. * -HaNGEN, va. zamenbrengen, vereenigen,lrerbinden, puren. "-HIMGEND, a, zamenhangend, aatteengeschakeld. "-HAUER, va. in stukken houden, in de
pan hakken. "-HaUFEN, va. opeen-, op elkander stapelen. "-HEFTER, va. bij elkander naaijen, tnnaaijen.
* -HEILEN, vn. zich sluiten (van wooden); genezen.
* -HETZEN, va. tegen elkander aanhitsen. * --KARGEN,
va. bijeenschrapen. * -KAUFEN, va. alles bij elkander
koopen bij den hoop koopen. "-KETTELN, va. met ketentjes verbinden.
* -KETTEN, va. aaneenschakelen.
"-KITTEN, va. met tras of cement verbinden. "-KLAMMERN, va. aan elkander krammen. "-KLANG, m. akkoord. o. gelijkluidendheid van twee klanken,v. * -KLEBEN, vn. aan elkander kleven. * -KLEBBN, *-KLEIBEN,
va. aan elkander lijmen. * -KLEISTERN,
aan el-.
kander plakken met stijfsel. "-KLINGER, vn. Ittemmen.
"-KLINGER, va. klinken (met de glazen). * --KNOPEEN,
zamenknoopen. "-KOMAIEN, va. bdeenkomen, te zamen
hornen, vergaderen, zich vereenigen ; zamentre !fen.
"- KOPPELN, va. koppelen. * -KRIECHEN, vn. bij elkander kruipen ; ineenkruipen. * -KUNFT, f. zamenkomst,
bijeenkomst, vereeniging, vergadering, ontmoeting, v.;
heimliche
sluipvergadering. "-LASSEN, va. bij elkander laten; eene vereeniging toelaten. "-LAUF, al.
zamenloop ; toeloop, oploop, m. "-LAUFER, vn. btjeenloopen ; zamenloopen, zich vereenigen ; ineenkrimpen;
stollen, stremmen, runnen; auf einen Punkt -, zich in
een punt vereenigen, in een punt zamenloopen; enger
ullengs naauwer toeloopen. * -LAUFEN, n. zamenloop, m.
* -LAUFEND, a. aanhet stremmen (van de melk).
loopend ; toeloopend; krimpend; (64) zumenloopend.
* -LAUT, m. akkoord, o. gelijkluidendheid, v.
'-1,Hur * --LEBEN, vn.
EN, va. door klokgelui bijeenroepen.
zamenleren, bij elkander leren, - wonen.*-LEGEN,va.
Nieenleggen; (eenen brief) toevouwen; (een mes) toeknippen; (geld) btjeenbrengen ; (taken) vouwen. *- LEIMEN, va. zamenlijmen. k-LESEN, va. to zamen lezen ;
verzamelen, bijeenrapen, bijeengaren, bijeenzoeken.
* -LIEGEN, vn. bijeenliggen ; hetzelfde kwartier bewonen. "-MACHEN, va. aan elkander maken, verbinden;
inpakken. * -10HEN, va. aan elkander naaijen. "-NEHfig.
MEN, va. zamennemen ; vereenigen ; verzamelen;
sparen, bezuinigen; den Mantel -, den mantel opvatten;
oplettend zijn ; petnzen, overdenken;
seine Gedanken
ein Pferd
een paard inhouden. SICH Vt zijnen
*- 14IBTEN, va.
moed verzamelen ; zich man toonen.
aan elkander klinken. "-FACKEN, va. bij elkander
"-PASSIM,
pakken, inpakken; fig. zijn pakje maken.
va. et n.,bij elkander passen ; fig. overeenstemmen.
*-PFERCHEN, va. fig. in eene naauwe plaats opsluiten.
"-RAPPER,
"-PRESSEN, va. zamenpersen, -drukken.
zamenrapen, verzamelen. * -RECHEN, va. bijeenharken.
"-RECHNEN, va. bijeentellen, oprekenen; hij elkander
rekenen ; met iemand afrekenen, eene rekening sluiten.
"-ABIMEN,
*-RECHNUNG, f. optelling ; afrekening, v.
vrf. rijmen ; overeenkomen. "-ROLLER, va.
va. SICH
vrf. ineen
et n. oprollen, in elkander rollen. SICH
kronke len." -Rom' EN (sicH) , vrf. zamenrotten, zamenspannen .* --ROTTIING , f. zamenrotting , v. oploop, rn."-RilCKEN,"
va. et n. bijeenrukken, oprukken. "-RUFEN, va. oproepen,
bijeenroepen. * -RiiHREN, va. roeren, ondereen mengen.
*—SCHABEN, * -SCHARREN, va. bijeenschrapen. * -8111ATJFELN, va. met eene schopophoopen. "-scificKENVWCH),
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vi zamen-, orereenstemmen. * -SCHIBESEN, vs. overhoop -, neerschieten; bij elkander leggen (geld).
HLAGEN, va. aan stukken briken, ineenslaan ; opoprigten ; vereenigen,voegen; vouwen; fig. de laanden
wringen. "-SCHLEPPEN, va. zamenslepen, bijeenzarnelen.
* -SCHLIESSEN, va. et n. bijeensluiten; in elkander sluiten,
- passen.* -scirmBLzEr ,va. et n. ineensmelten, ontbinden ;
fig.verminderen, wegsmelten. '-SCHHELZUNG, f. ineensmelting ; fig. vermindering, v. venal, o. * -SCHMIEDEN, va. gloeijend smeden; fig. aan elkeinder smeden.
* -SCHMIEGEN (SICH),
vrf. bij elkander kruipen.
* -SCHNfiREN, va. zamensnoeren.
* -SCHRBIBEN, va.
verzamelen, tot geschriften bijeenvergdren ; met elkander schrijven.
* -SCHRUMPFEN, vn. ineenkrimpen.
* -SCHOTTEN, va. ophoopen. * -SCHWEISSEN, va. solderers, aaneensmeden. * -SETZEN, va. bijeenzetten, -leggen; verzamelen; oprigten. SICH
vrf. bij elkander gaan
zetten, 4-SETZUNG, f. zamenstelling; vereeniging; oprigtini ; (98, 64) zamenstelling, zamenvoeging , v. * -far GEN, va. et n. met elkander te zamen zingen ; geld
winnen met zingen. *-8DTKES, vn. ineenzakken, instorten. * -SPANNEN, va. (86) bij elkander spannen.
* -SPAREN, va. opsparen. * -SPERREN, va. bij• elkander
opsluiten. * -STALLEN, va. et n. in denzelfden stal zetten ; fig. zamenslemmen. * -STECKEN, va. zamenvoegen ;
aaneensteken; zamenbrengen, bijeenvoegen; die KtSpfe
-, fig. de koppen bij elkander steken; heimelijk ver
gaderen. * -STEHEN, vn. bij elkander staan ; fig. van
*-STELLEN,
dezelfde partij zijn; met elkander heulen.
va. zamenstellen, bijeenplaatsen ;
fig. vergelijken.
"-STELLUNG, f. bijeenvoeging ; verge lijking , v. * -STEUERN, va. bijdragen, opbrengen.
vn. ramenste -rimen ; overeenstemmen; overeenkomen. * -STIMMEND, a. overeenstemmend. * -STIMMUNG, f. overeenstemming, overeenkomst, v. akkoord,
o. * -STOPPELN,
va. (136) nalezen; de stoppels afsnijden ; fig. nit on"-STOPPELUNG,
derscheidene geschriften verzamelen.
f. fig. bijeenraapsel, o. * -STOSS, m. * -STOSSEN, n.
schok, in. wrijving, stooling, v. * -STOSSEN, va. et n.
tegen elkander stooten ; bijeenvoegen; aan elkander
raken, bijeenkomen, vergaderen; stoppen.
* -STREICHEN,
va. (geld) opstrzjken, in den Zak steken.
* - STOCKEN, va zamenlappen. '--sTunz, m. ineenstortin,1, v.; val, o. * -STURZEN, vn. ineenstorten ;
vervallen. "-SUCHEN, va. bzjeenzoeken. * -SUMMIREN,
va. zamentellen. * -THUN, va. bijeenzetten; verzamelen, vereenigen. "-TRAGEN, va. b ijeenbreng en, op dezelfde
plaats. brengen ; fig. (een boek) zamenstellen. "-TRAGUNG, f. bijeenbrenging ; zamenstelling, v. * -TREFFEN,
va. elkander ontmoeten ; fig. te gelijken tijde geheuren.
* -TREFFEN, n. ontmoeting ; zamentreffing, v.
k -TREIBEN, va. bijeenjagen ; (44 ,) opjagen ; fig. verzamelen.
* -TRETEN, va. et n. met voeten treden ; tot elkander
naderen ; fig. zich vereenigen. * -TRETEN, n. vertreding;
bijeenbrenging; fig. vereeniging, v. * -VERBINDEN (SICH),
* -VEREINIGEN (SICH), vrf. zich vereenigen ; rich verzamelen; zich verbinden. * -VERSTEHEN (SICH), vrf.
elkander onderling verstaan. * -WACHSEN, vn. aaneen
groeijen. * -WACHSEN, n. zamengroeijing, v. ; (74) uitwas, o. * -wEHEN, va. bijeen waaijen. * -wERFEN, va.
* -WICKELN, Va.
bijeen werpen, onder elkander werpen.
ineenzeikkelen, inwikkelen. * -wINDEN, Va. bijeenwinden.
k-znHLEN, va. bijeentellen. * -zAHLUNG, f.
optelling, v. k-zIEHEN, va. zamendrukken, -trekken ;
rawnvoegen, -hinden ; 6ekorten ; verzamelen, bijeentrWken. SICH
vrf ineentrekken, ineenkrimpen ; zich

inkrimpen, zamentrekken; z verzamelen; tamenpakken (der wolken voor een Onweder).
* -ZIBRIIND, a.
(22, 73) zamentrekkend. "-ZIBHUNG, f. zamentrekking,
inkrimping, ineenstnelting; (68) vereeniging, v. -SZEICHEN, n. (98) verbindingsteeken, O. *-ZWANGEN, *-ZWINGEN, va. sterk ineendringen, zamendrukken.
ZUSAMMT, prep. te zamen, gezamenlijk, te gader.
ZUSANDEN, vn. verzanden.
ZutATZ, m. bijvoeging, bijzetting, v. bijvoegsel, o.; metaalvermenging, v.; (81) toevoeging, v.; (83) aanhangsel ;van een testament, codicil, o.; einen - haben, vervalscht zijn (van wijn) ; voy. ZUSCHUSS.
ZUSCHANZEN, va. (iets aan iemand) bezorgen ; met schansen zoorzien. * ...SCHAUEN, va. toezien, aanschouwen,
bezigtigen, bekijken, bezien. "...SCHAUER, m. -INN, f.
toeschouwer, aanschouwer, kijker, toekijker, m.; toe* ...SCHAUFELN, va. met eene
schouwster, kijkster, v.
vrf.
schop vullen. * ...SCHICKEN, va. toezenden. SICH
rich voorbereiden. * ...SCHIEBEN, va. et n. toe-, digtschuiven aanschuiven. * ...SCHIESSEN, va. vuren;
vn. (op iemand, op iets) toevoegen; bijpassen.
schicten, aanrukken. * ...SCHLAG, m. (83) tOeWijZing, v.
va. toe* ...SCHLAGEN, vs. toeslaan, er op aan.
slaan ; (een vat) sluiten; einem e s
bij verkoop
toewijzen, - toeslaan. * ...SOHLBPPEN, va. toevoeren,
verschaffen; heimelijk aanvolip. "...SCHLIESSEN, va.
sluiten, toesluiten. * ...SCHMEDIFIN, va. toegooijen, toewerpen * ...SCHMELZEN, vs. (36) hermetisch sluiten.
* ...8CHMIEREN, va. toesmeren, toestoppen. * ...SCHNALLEN, va. toegespen. * ...SCHNAPPEN, vn. toevallen, toeslaan. * ...SCHNEIDEBRET, n. ...TISCH, m. snijbord,
o. snijtafel, v. * ...SCHNEIDEMESSER, n. schoenmakers
snzjmes, o. * ...SCHNEIDEN, va. snijden, voorsnijden.
* ...SCHNiiREN, va. toesnoeren. * ...SCHRAUBEN, va. toe-,
vast-, digt schroeven." ...scHREIBEN,va. toeschrijven; aanrekenen, wijten; opdragen; toewijzen ;
zu gut schreiben ,
te goed schrijven, krediteren, in rekening brengen.
* ...SCHREIEN, va. toeroepen ; toejuichen.
* ...SCHREITEN, vn. zijne schreden verdubbelen. * ...SCHRIFT, f. op* ...SCHROTER, rn. fig.
dragt, toewijding, v. ; brief, m.
stager, slagter, m. * ...SCHUREN, va. hout (bij het vuur)
leggen, opstoken; fig. aanzetten. *...SCHUSS, m. bijvoegset, o. onderstand, m. hulp, v. '...SCHUTTEN, va. aanvullen ; bijgieten. * ...SCHwAREN, * ...SCHwELLEN, vn.
(36) toezweren.
* ...SCHwIMMEN, vn. naar toe -, er
been zwemrnen. * ...SCHwoREN, va. met eede bevestigen,
bezweren.
ZUSEHEN, vn. toezien, aanschouwer zijn, aanzien; fig.
ongestraft laten, dulden, toezien. * -D, * -DS, adv. aanschouwelijk, zigtbaar. * ...SEHER, m. toesch uwer, m.
ZUSENDEN, va. toezenden. * ...SETZEN, va. bijzetten, opzetten ; bijvoegen, van het zijne inbrokken ; den pot
(op het vuur) zetten ; (metalen) vermengen ; sluiten.
vn. einem -, iemand dringen; - dreigen; dean Feinde
-, den vijand met hev;ghezd aanvallen ; mit Geschenken -, met geschenken overladen. "...SICHERN, va. verzekeren, verzekering geven. * ...SIEGELN, va. toezegelen,
verzegelen. * ...SPEISE, f. toespijs, v. * ...SPERREN , va.
toesluiten, afsluiten. "...sPITzEN, va. spits -, puntig
maken, afpunten ; (een gewelf) verhoogen. * ...SPITzUNG,
f. verhoaging van een gewelf, v. "...SPRECHEN, va. et n.
toespr e ken, aanspreken ; aansporen, aanmoed ig en, bemoedig en ,opwekken ; gerichtlich geregteljk toewijzen ; einem
bei einem iemand bezoeken, een bezoek bij iemand afleggen ; der Flasehe -, fig. de flesch aanspreken.
"...SPRINGEN, vn. toespringen ; auf einen -, op iemand

ZWE.

ZUW.
toeschieten, iemand aanvallen. * ...SPRUCH, m. toespraak,
o. ;fig.
bemoediging, aanmoediging, v. troost, m. ; bezoek,
kalanten,m . my .....sPii IIDEN ,va. toesponden, toestoppen.
ZUSTAND, m. toestand, staat, m. gesteldheid, v. * ...STUNDIG, a. toebehoorende, aanhoorig. -KEIT, f. toebehooren, o. *-SWORT, n. (98) onzijdig werkwoord, o.
ZUSTECHEN, va. toestoppen, toenaaijen. *-, vn. toesteken. * ...STECKEN, va. net eene speld toesteken ;
fig. stilletjes toestoppen. * ...STEHEN, vimp. toekomen,
betamen, voegen, behooren. * ...STELLEN, va. afsluiten,
iemand jets behandigen,
versperren ; einem etwas
ge- ter hand stellen, - overgeven ; einem Glauben
loof in iemand stellen. * ...STERBEN, va. aanbesterven,
door erfenis toevallen. * ...STEUERN, va. bijpassen.
vn . ergens heen sturen, - varen. * ...STIMMEN, vn. toestemmen, goedkeuren. * ...STOPFEN, va. (eene kous enz.)
stoppen. *...ST6PSELN, va. stoppen,Itoestoppen.*...STOSSEN, va. toestooten, toeduwen.
vimp. gebeuren, opkomen, overkomen. * ...STREICHEN, va. toestrijken, bepleisteren. * ...STROMEN, vn. fig. toestroomen, toevloeijen.
* ...STORMEN, * ...STURzEN, vn. met hevigheid aanvallen.
va.
* ...STORZEN, va. vullen, volwerpen.
afrigten, doorslepen
bedreven maken, dresseren.
"...TAPPEN, va. lomp aanvatten, onvoorzigtig grijpen.
* ...T5PPISCH, a. lomp, onbezonnen, onvoorzigtig. * ...THAT,
f. bestanddeel ; bijvoegsel, o. *...THaTio, a. indringend.
- KEIT, f. kruiperij, v. "...THEILEN, va. toedeelen,verdeelen ; toewijzen ; aanwijzen. * ...THEILUNG, f. toedeeling, verdeeling, aanwijzing, v. * ...THULICH, a. indringend. -KEIT, f. indringende geest, m. kruiperij, v.
vrf.
* ...THUN, va. toedoen, sluiten, digt maken. SICH
zich trachten in te dringen.
n. toedoen, o. medewerking, v. * ...TRAGEN, vn. toedragen, aandragen ; fig.
vrf. gebeuren, zich toedragen,
aanbrengen. SICH
plaats hebben, toegaan, voorvallen. * ...TRaGER, m. aandrager; fig. aanbrenger, m. * ...TRAGLICH, a. et adv.
nuttig, voordeelig, dienstig. -KEIT, f. nut, voordeel,
o. "...TRAUEN, va. gelooven, vertrouwen; vermoeden.
- n. vertrouwen, o. * ...TRAULICH, 2. et adv. vertrouwende, steunende op, vol vertrouwen ; in vertrouwen.
-KEIT, f. vertrouwen, o. * ...TREFFEN, vn. overeenkomen, urtkomen, van pas zijn; waar bevonden warden;
gebeuren. "...TRBIBEN, va. aandrijven. "...TRETEN, va.
et n. toetreden, toetrappen; toetreden (tot een verbond).
* ...TRINKEN, va. et n. toedrinken, toebrengen, op iemands
gezondheid drinked.
ZUTRITT, m. toegang, m. * -SAAL, m. gehoorzaal, v.
•
ZUTSCHEN, va. zuigen.
ZuvERwissiG, a. et adv. zeker, gewis; zekerlijk, met ze"-KEIT,
f. zekerheid, gewisheid, v.
kerheid, bepaaldelijk.
ZUVERSICHT, f. vertrouwen, o. * -LICH, a. at adv. met
vertrouwen, gegrond. * -LICHKEIT, f. vertrouwen, 0.
zekerheid, gegrondheid, v.
ZUVOR, adv. te.voren; vooraf, eerstelijk, :bovenal, voor
alles, voorheen, vroeger. * -EINNEHMEN, va. fig. voorinnemen, vooroordeel doen opvatten. * -KOMMEN, vn. et
a. voorkomen, vooruit komen, in de voorbaat zijn :
fig.
voorkomen, verhinderen, beletten. * -THUN, va. es einem -,
iemand overtreffen.
ZuvORDERST, adv. vooreerst, in de eerste plants.
ZUVORKOMMEN, n. "...KOMMUNG, f. voorkomendheid, v.
* -D, a. voorkomend.
ZUWACHS, m. opbrengst van landerijen, v. ; aanwas,
m.
v. *-EN, vn.
vermeerdering. aangroeijing, bijkoming,
toegroeijen ; voy. WACHSEN ; einem -, (voordeel) aanbrengen. *...waG.BN, va. vaorwegen, toewegen.
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ZUWEGEBRINGEN, va. te weeg brengen, uitvoeren; veroor-

zaken, bewerken ; voortbrengen.
ZUWEHEN, va. toewaaijen. "-, vn. (ergens heen) waaijen.
ZUWEILEN, adv. somwijlen, altemets, somtijds, van tijd

tot tijd, nu en dan.
ZUwEISEN, va. heenwijzen, verwijzen, toezenden; aanbevelen. "...WENDEN, va. toewenden, toekeeren; fig. geven, bezorgen, deelachtig doen worden. "...wERFEN, va.

toewerpen, aanvullen, vol werpen. va. et n. toewerpen, voorwt+pen, toesmijten ; voortwerpen.
* ...WICKELN,
va. op-, in-, digtwikkelen.
ZUWIDER, adv. tegenstrzjdig met; - sein, strijdig zijn,
afkeer walging veroorzaken, tegen zijn, onaangenaam
zijn, kwetsen.
ZUWIEGEN, va. voorwegen, toewegen.
ZUwiNKEN, va. at n. toewenken, toeknikken, .toelonken.
"...wINTERN, vn. toevriezen. *...vroLBEN, va. toewelven.
k ...zaHLEN, va. voortellen, toetellen ; bijtellen. *...zIEHeinen zu
EN, va. toetrekken, toehalen ; aanfokken;
iemands hulp of raad inroepen ; iemand deeletwas
zich lets op den hals
genoot maken van ; sich etwas
halen, zich storten in. -, vn. zich (ergens heen) begeven. * ...zIEHUNG, f. toetrekking, toehaling, v. ; overleg,
o. raadpleging, hulp, v. bijstand, m. ; mit - deines Bathes, na uwen raad ingewonnen te hebben. * ...ZUCHT,
f. Jong vee, n.; veefokkerij, v.
ZWACKEISEN, n. nijptang, v. * ...EN, Ya. knijpen, nijpen;
fig. bedriegen, om den Rain leiden, iedotten, foppen.
ZWAGEN, va. wasschen.
ZwANG, m. dwang, m. geweld, dwangmiddel, o. * -BRIEF,
m. dwangbevel, o. "-DIENST, m. dwangdienst, heerendienst, v.
ZWANGEN, va. dwingen, noodzaken ; pijnigen, plagen, lastig vallen, vermoeijen.
ZWANGGERECHTIGKBIT, f. dwangregt, o. regtsban, m.
tn.
* ...HERR, in. despoot, dwingeland, onderdrukker,
* ...HERRSCHAFT, f. onbepaalde magt, v. * ...KAUF, m.
f. tred(34) monopolie, o. alleenhandel, m.
molen, m. "...RECHT, n. dwangregt, o. * ...SCHENKE,
f. gemeentekroeg, v.
ZWANGSMITTEL, n. dwangmiddel, o. * ...WEISE, adv. met
dwang.
ZWANzIG, a. twintig. * -ER, m. een van de twintig ; twintigjarige man, in.; lid van den raad• der twintigen, o.
* -PFUNDER, tn. (3) twintigponder, m. * -STE, a. twintigste. *-THEIL, n. twintigste deel, a.
ZWAR, adv. wel is waar, zekerlijk, inderdaad.
ZWECK, m. doelwit, doel, oogmerk, doeleinde, oogwit,
einde, o. bedoeling, v. *-, m. ZWECKE, f. nageltje ,
tapje, ptnnetje, zwikje, o. * -EN, va. pinnen, vastpinnen.
vn. bedoelen, beoogen. *-Los, a. et adv. doelloos,
zonder doel. * -MaSSIG, a. et adv. doelmatig, doeltreffend. * -WIDRIG, a. et adv. ondoelmatig, niet doeltreffend.
ZWEI, (ZWEEN, ZWIE, Zwo), a. twee. *-, f. twee, v.
* -ARMIG, a. met twee armen. * -BACK, m. beschuit, v.
"-BAHNIG, a. met twee banen. "-BEINIG, a. met twee
beenen. * -BLUTTERIG, a. tweebladerig. * -DEUTIG, a.
* -DEUet adv. clubbelzinnig, van tweederlei beteekenis.
TIGKEIT, f. dubbelzinnigheid, v. *-DOPPELT, a. twee"-DRITTELmaal, dublyel. * -DRAHTIG, a. tweedraadsch.
STUCK, n. duitsche gulden, tn. * -DUNKEL, n. schemering,
o. *-ERv. * -ER, m. oortje, stuk van twee penningen,
"-FACH,
LEI, a. et adv. tweederlei, tweederhande.
*-FLILTIG, a. et adv. tweevoudig, dubbel. '-FALTER, m.
vlinder, m. kapel, v.
"-GEIST, m. twijZWEIFEL, m. twijfel, m. twijfellng, v.
40
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ZWEIUNDDREISSIGSTELNOTE,L(109)tweeendertigstenoot,v.
ZWEIVIERTELTAKT, na. (109) tweekwartmaat, V.
ZWEIWEIBEREI, f. dubbel huwelijk, O. "...WUCHS, m.
(22) engelsche ziekte, v. "...ZACKIG, a. met twee punten. "...ZEILIG, a. tweeregelig. "...ZINKIG, a. tweepuntig. "...ZOLLIG, a. twee duim Zang. "...zriNGIG, a. fig.
dubbelhartig. "...ZUNGLER, f. valschaard, tn.
ZWERCH, adv. dwars, schuins, scheef. " - FELL, n. (74)

middelrif, o. ; einem das - erschuttern, iemand doen
bersten van lagchen.
ZwERG, M. dwerg, m. "-BAUM, M. dweryboom,m.:*-INN,
f. dwergin, v.
ZWETSCHE, f. pruim, kwets, v.
ZWECK,

ZYS.

ZWL

felaar, m. "-HAFT, a. et adv. twijfelachtig, onzeker ;
in twijfel. "-HAFTIGHEIT, f. twijfelachtigheid, onzekerheid, dubbetzinnigheid, v. * -LEHRE, f. leer der twijfelaars, v. "-N, vn. twijfelen.
ZWEIFELSKNOTEN, m. zwarigheid, verlegenheid, v. "...OHNE, adv. ongetwijfeld, zonder twijfel.
ZWEIFELSUCHT, f. twijfelzucht, V.
ZWEIFLER, ZWEIFBLER, M. twijfelaar, M.
ZWEIFLUGELIG, a. met twee vleugelen, tweevleugelig.
ZWEIG, m. twijg, v. tak, m. rank, v. telg,.m.; fig. vertakking, v. • auf einen griinen - kommen, voorspoed
hebben, geluk maken. "-ie, a. takkig.
ZWEIHaNDIG, a. net twee handen, tweekandig ; links en
regts zijnde. * ...HAUIG, a. tweemaal 's jaars gemaaid
kunnende worden. * ...HENKELIG, a. met twee ooren,
- hengsels. * ...HERRIG, a. tot twee heeren behoorende.
"...JAHRIG, a. tweejarig, van twee jaren ; (53) twee
jaren durende. * ...KAMPF, m. tweegevecht, o. tweestrijd,
m. "...K8PFIG, a. tweehoofdig. "...LoTHIG, a. van twee
a. tweemaal 's jaars
lood, van een ons.
"...MAL, adv. tweemaal.
gemaaid kunnende worden.
"...MUNNISCH, a.
"...MALIG, a. tweemaal herhaald.
voor twee personen (van een bed). "...MASTIG, a. (126)
*...MONATLICH,
a.
tweemaandelijksch.
met twee masten.
* ...PFUNDER, M. (3) tweeponder, m. * ...PFI1NDIG, a.
van twee pond. "...RUDERIG, a. met twee raderen.
* ...SCHALIG, a. (53) tweevliezig. * ...SCHATTIG, a. die
-en VOlker, (1) bewoners van de verzengde luchtstreek,
m. My. "...SCHLUFERIG, a. voy. ZWEIM3NNISCH.
"...SCHNEIDIG, a. tweesnijdend. * ...SCHURIG, a. tweemaal 's jaars geschoren wordende. * ...SCHUHIG, a. twee
voet tang. "...SEITIG, a. tweezijdig, met twee zijden.
* ...SITZIG, a. met twee zitplaatsen. "...SPLiNNIG, a. (86)
tweespannig. "...SPRACHE, f. * ... GESPRUCH, n. zamenspraak, v. onderhoud van twee personen, mondgesprek,
o. *...sTammiG, a. met twee stammen. * ...STIMMIG, a.
(109) tweestemmig. "...SYLBIG, a. (98) tweelettergrepig.
"...TWIG, a. van twee dagen.
m. tweede gedeelte, o. helft, v.
ZWEITE, a. tweede.
"-Ns, adv. ten tweede, tweedens, in de tweede plaats.
ZWEITGEBOREN, a. naderhand geboren, jonger.
ZWEITHEILIG, a. in tweein verdeeld.

m. voy.

ZWECK, ZWECKE.

ZWICKEL, m. klink (aan eene kous); geer (aan een hemd
enz.), V. "-BART, rn. knevel, knevelbaard, in.
ZWICKEN, va.
ZWICKMUHLE,

nijpen, knijpen.
f. zeker voordeel in de hinkbaan, 0.; fig.
melkkoe; honigbij, v. ; fig. achterdeurtje, appeltje vane'
den dorst, O. * ...ZANGE, f. nijptang, v.
ZWIEBACK, in. beschuit, O.
ZWIEBEL, f. ajuin, 2ii, V .; (53) bloembol, in. * - ARTIG,
a. bolachtig ; met eenen bol wassende. "-BEET, n. bed
van bloembollen, o. *-GEwactis, n. bolgewas, O. * -N,
va. met uijen wrijven ; fig. plagen, sarren, slaan.

ZWIEBRACHE, f. tweede omploeging, v. "-N, va. voor de

tweede maal omploegen.
ZWIEFACH , a. "...FALT, "...FILTIG, a. voy. ZWEIFACH.
ZWIELICHT, n. schemering, v. dageraad, m.
ZWIBR, adv. twee maal, tweevoudig.
ZWIESPALT, m. "...TRACHT, f. tweedragt, oneenigheid,
tweespalt, v. twist, M. "...TRaCHTIG, a. tweedragtig, in

tweespalt.
ZWILLICH, m. trielje, beddetijk, O. "-EN, a. van beddeOA. "-WEBER, tn. tijkmaker, trieljewever, m.
ZWILLING, m. tweeting, tn. "-E, pl. (101) tweelingen, m. my.
ZWINGE, f. ring, beslagring, beslagband, klemhaak, m.
hoeptang, v. ; klemhaak ; schoor, m.; fig. kasteel, O.
ZWINGEN, va. dwingen, noodzaken, bedwingen. SIGH
vrf. zich bedwingen, zich zelven geweld aandoen.
ZWINGBR, in. (113) onderwal; fig. bedwinger, m.
ZWIRN, m. tweern, naaigaren, O. "-BAND, n. garen band ,
O. "-BLONDEN, "-sriTzEN, f. pl. garen blonde, - kant,y.
* -ER, m.
"-EN, a. (van) gaten.-,va. twijreen, tweernen.
-INN, f. tweerner, twijner, m.; tweernster, v.
"-PADEN, m. draad garen, tn. * -KNAUL, M. kluwen garen,
f. twijnm.olen, In. "-RAD, n. haspet, tn.
O.
*-vrotat, in. (72) haarworm, m.
ZWISCHEN, prep. tusschen; onder. * - BALKEN, tn. (13)
moerbalk, m. * -BEGEBENHEIT, f. tusschenkomend geO. * -BEGRIFF,
vat, bijverdichtsel, tusschenverhaal,
tusschenkomend denkbeeld, o. *-DECK, in. (126) tusschendek, O. * -DIJRCH, adv. tusschen door. "-ESSEN,
n. tusschengeregt, O. "-FALL, m. tusschenverhaal, O.
*-GERICHT, n. tusschengeregt, O. "-GESANG, m. tusschengezatig, O. * -GESCHOSS, n. hangkamertje, opkamertje,
O. * -HANDLUNG, f. tusschenwerk, tusschenbedrijf,
o.
episode, v. "-LINIE, f. tusschenregel, m. tusschenlijn,
* -MAHLZEIT, f. koude
-streep; (10) interlinie, v.
maaltijd, m. koude keuken, V. "-MAUER, f. (13) tusschenmuur, scheidsmuur, m. "-RAUH, M. tusschenruimte, v. "-RIME, v. tusschenrede, uitweiding, v.
"-REDNER,

m. sprekende persoon in eene zamenspraak,

m. "-REGIERUNG, f. tusschenregering, v. "-SATZ, m.
(98) tusschenzin, m. * -SPIEL, n. (108) tusschenspel, O.
"-STUNDE, f. tusschenuur, O. *-UMSTAND, m. toeval,
voorval, O. "-VERSAMMLUNG, f. buitentijds invallende
vergadering, v. "-WALL, M. (113) tusschenwal, In.
"-WORT, n. (98) tusschenwerpsel, O. "-ZEILE, f. tusschenregel, M. "-ZEIT, f. tusschentijd, m.
ZWISCHGOLD, n. tweekleurig goud, a.
ZWIST, m. twist, in. tweedragt, oneenigheid, v. geschil, o,
strijd, m.; in - gerathen, oneenig warden. " - TO, a.
verdeeld, oneenig. * - IGKEIT, f. voy. ZwIST.
ZWITSCHERN, vn. kwelen, kwetteren.
m.
ZWITTER, m. tweesluchtig mensch ; bastaard, mesties,
Zwo, a. voy. ZWEI.
ZWOLF, a. twaalf. * -ECK, rn. twaalfhoek, tn. * -ECKIG,
a. twaalfhoekig. * - ERLEI, a. twaalfderlei. * - FACH, a.

twaalfvoudig. "-FINGERDARM, M. (74) twaalfvingerdarns, m. a. twaalftuzudig.*-J5HRIG, a. twaalfjarig. "-LOTHIG, a. van twaalf lood. * - PF(INDER, en.
(3) twaalfponder, m. * - PFUNDIG, a. twaalf pond wegende. * - TE, a. het twaalfde. "-TEL, n. twaalfde gedeelte, O. * -FORMAT, n. duodecimo-fornzaat, O. "-ENS,
adv. ten twaalfde, in de twaalfde plaats.
"-ER,
doz,ijn, O.
ZWUNTSCHE, f. groenvink, M.
ZYLAND, n. (53) vijfvingerkruid, O.
ZYLINDER, 111. cilinder, m.
ZYPRESSE, f. cypres, v. cypresboom,
ZYSELMAUS, f. bergrat, bergrot, v.

DENKEN.
* DINGEN.
DRESCHEN.
DRINGEN.
DORFEN.
EMPFANGEN.
EMPFEHLEN.
EMPFINDEN.
ERBLEICHEN.
* ERSCHALLEN.
ERSCHRECKEN.
ERWIGEN.
ESSEN.

ich backe, du backst, er backt; wir backen, etc:
tch bedinge, du bedingst, er bedingt.
ich befehle,du bilkehlst, er befiehlt; wir befehlen,etc.
ich befleisse, du befleissest, er befleisst.
ich beginne, du beginnst, er beginnt.
ich beisse, du beissest, er beisst.
ich beklemme, du beklemmest, er beklemmt.
ich belle, du bellest (billst), er bellet (billt).

* BACKEN.
BEDINGEN.
BEFEHLEN.
BEFLEISSEN.
BEGINNEN.
BEISSEN.
* BEKLEMMEN.
* BELL EN.
BERGEN.
BERSTEN.
BESIN NEN.
BESITZEN.
BETRfiGEN.
* BEwEGEN.
BIEGEN.
BIETEN.
BIN DEN.
BITTEN.
BLASEN.
BLEIBEN.
* BRATEN.
BRECHEN.
BRENNEN.
BRINGEN.
*DMICHTEN.

ich empfehle, du empfiehlst, er empfiehlt.
ich empfinde, du empfindest, er empfindet.
ich erbleiche, du erbleichst, er erbleicht.
ich erschalle, du ersch all st, er erschallt.
ich erschrecke, du erschrickst, er erscbrickt.
ich erwage, du e rwa gst, er erwagt.
ich esse, du issest, er isst.

ich denke, du denkst, er denkt.
ich dinge, du dingest, er dingt.
ich dresche, du drischest, er drisehet (drischt).
ich dringe, du dringest, er dringt.
ich darf, du darfst, er darf ; wir dfirfen, etc.
ich empfange, du empfangst, er empfangt.

ich berge, du birgst, er birgt.
ich berste, du berstest (birstest), er berstet (birst).
ieb besinne, du besinnst, er besinnt.
ich besitze, du besitzest, er besitzt.
ich betriige, du betrugest, er betrilgt.
ich bewege, du bewegst, er bewegt.
ich biege, du biegst, er biegt.
ich biete, du bietest, er bietet.
ich binde, du bindest, er bindet.
ich bitte, du bittest, er bittet.
ich blase, du blaseit, er blaset (blast).
ich bleibe, du bleibst, er bleibt.
ich braie, du bratst, er brat.
ich breche, du brichst, er bricht.
ich brenne, du brennst, er brennt.
ich bringe, du bringst, er bringt.
es daucht.

PRaSENS DES INDIC ATIVS.

IN FINI TIV.

ich empfand.
ich erblich.
ich erscholl.
ich erschrack. •
ich erwog.
ich ass.

ich empfahl.

ich empfing.

ich dachte.
ids dung.
ich drasch (drosch).
ich drang.
ich durfte.

ich hiss.
ich beklomm.
ich boll.
ich Barg.
ich horst (barst).
ich besann (besonn).
ich besass.
ich betrog.
ich bewog.
ich bog.
ich bot.
ich band.
ich bat.
ich blies.
ich blieb.
ich briet.
felt brach.
ich brannte.
ich brachte.
es dauchte (dauchte).

ich buk.
ich bedung.
ich befahl.
ich befit ss.
ich begann (begonn).

DES INDICATIVE.

I

ich dachte.
ich dUnge.
ich drasche (dresche).
ich drange.
ich dilrfte.
ich empfinge.
ich empfahle.
ich empfande.
ich erbliche.
ich erschalle.
ich erschrake.
ich erwOge.
ich asse.

ich braehe.
ich brennete.
ich brachte.
es dauchte.

ich bate.
ich bliese.
ich bliebe.
ich briete.

ich beklomme.
ich btille.
ich barge.
ich berste (berste).
ich besanne (besonne).
ich besasse.
ich betrOge.
ich bewisge.
ich bilge.
ich Mite.
ich Uncle.

ich beganne (begonne).
ich bisse.

ich bedtinge.
ich befohle.
ich beflisse.

ich Mike.

DES CONJUNCTIVE.

IMPERFECT UM

I

empfange.
empfiehl.
empfinde.
erbleiche.
erschalle.
erschrick.
erwage.
iss.

denke..
dinge.
drisch.
dringe.

brenne.
bringe.

birg.
berste.
besinne.
besitze.
betruge.
bewege.
biege.
biete.
binde.
bitte.
blase.
bleibe.
brate.
brich (breche).

bedinge.
bsfiehl.
befleisse (befleiss).
beginne (beginn).
beisse (beiss).
beklemme.
belle (bill).

backe.

IMPERATIV.

(Die mit einem * bezeichneten ZeitwOrter sind auch regelmassig).

Die zusainmengesetzten Zeitworter werden wie die einfitchen conjugirt.

gcbacken.
bed un gen.
befoh len.
befiissen.
begonnen.
gebtssen.
beklommen.
gebollen.
geborgen.
geborsten.
bessnnen.
besessen.
betrogen.
bewogen.
gebogen.
gebotent
gebunden.
gebe ten.
geblasen.
geblieben.
gebraten.
gebrochen.
gebrannt.
gebracht.

PARTICIP.

gedungen.
gedroschen.
gedrungen.
gedurft.
empfangen.
empfohlen.
empfundem
erblichen.
erschollen.
erschrocken.
er wo gen.
gegessen.

gedaucht (gedaucht).
gedacht.

VERZEICHNISS DER UNREG-EL1VIASSIGEN ZEITWORTER.

co

HALTEN.
HANGEN.
HAVEN.
II EBEN.
IIEISSEN.
HELFEN.
h EIFEN.
KENNEN.
KLIEBEN.
'KLIMMEN.
ELINGEN.
E EIFEN.

GRABEN.
GREIFEN.
II ABEN.

*GaNNEN.

FLIEGEN.
. FLIEHEN.
FLIESSEN.
* FRAGEN.
FRESSEN.
FBIEBEN.
GaHREN.
GEBaREN.
GEBEN.
GEDEIHEN.
GEHEN.
GELENGEN.
GELTEN.
GENESEN.
GENIESSEN.
GESCHEHEN.
GEWINNEN.
GIESSEN.
GLEICHEN.
x GLEISSEN.
GLEITEN.
* GLIMMEN.

FLECHTEN.

FAHEN.
FAHREN.
FALLEN.
FANGEN.
FECHTEN.
FINDEN.

......■....■

I
ich fahe, du fahest, er Met.
ich fahre, du fahrst, er fahrt.
ich falle, du Mst, er Mt.
ich fange, du fangst, er fangt.
ich fechte, du fichtst, er ficht.
ich finde, du findest, er findet.
ich flechte, du tlechtest (flichtst), er flicht.
ich fliege, du fliegst, er fliegt.
ich fiche, du fltehest (fleuchst), er fliehet (fleucbt).
ich fliesse, du fliessest (fleussest),er fliesst (fleusst).
ich frage, du fragst, er fragt.
ich fresse, du frissest, er frisst.
ich friere, du frierest (freurst), er friert (freurt).
ich gahre, du githrst (gierst), er gahrt (giert).
ich gebare, du gebarst (gebierst), er gebart (gebiert). i
ich gebe, du giebst, er giebt.
ich gedeihe, du gedeihest, er gedeiht.
ich gehe, du gehst, er geht.
ich gelinge, du gelingst, er gelingt.
ich gelte, du giltst, er gilt.
ich genese, du genesest, er genest.
ich geniesse, du geniessest, er geniesst.
es geschiehet (geschieht).
i ch gewinne, du gewinnst, er gewinnt.
ich giesse, du giessest, er giesst.
ich gleiche, du gleichst, er gleicht.
ich gleisse, du gleissest, er gleisst.
ich gleite, du gleitest, er gleitet.
ich glimme, du glimmst, er glinunt.
ich ganne, du 4annest, er gannet.
ich grabe, du grabst, er grabt.
ich greife, du greifst, er greift.
ich babe, du hast, er hat; wir haben, ihr habet,
sie haben.
ich hatte, du haltst, er halt.
ich 'range, du hangst, er bangs.
ich haue, du hauest, er hauet.
job hebe, du hebst, er hebt.
jell heisse, du heissest, er heisst.
ich belle, du hilfst, er hilt.
ich keife, du keifst, er keift.
job kenne, du kennest, er kennt.
ich kliebe, du kliebst, er kliebt.
ich klimme, du klimmst, er klimmt.
ich klinge, du klingst, er klinget.
ich kneife, du kneifst, er kneift.

PRaSENS DES INDICATIVS.

ich fahete.
ich fahre.
ich fiele.
ich finge.
ich fechte.
ich fande.
ich flachte.
ich (loge.
ich
ich Bosse.
ich frage.
ich frasse.
ich frare.
ich goitre.
ich gebare.
ich gabe.
ich gediehe.
ich ginge.
ich gelange.
ich galte (Otte).
ich genese.
ich genasse.
es geschahe.
ich gewanne (gewanne).
ich gosse.
ich gliche.
ich glisse.
ich glitte.
ich glimme.
ich gonnete.
ich grabe.
job griffe.
ich batte.
ich hielte.
ich binge.
ich hiebe.
kb babe (hiebe).
ich hiesse.
ich halfe (btilfe).
ich kiffe.
ich kennete.
ich klobe.
ich klamme.
ich kltinge.
ich kniffe.
ich hielt.
ich hing.
ich hieb.
ich bob (hub).
kb hiess.
ich half.
ich kill.
ich kannte.
ich klob.
ich klomm.
ich klang.
Mr kniff.

DES CONJUNCTIVS.

• ich fahte.
ich fuhr.
ich fiel.
ich fing.
ich focht.
ich fand.
ich flocht.
ich flog.
ich floh.
ich. floss.
ich frug.
ich frass.
ich fror.
ich gohr.
ich gebar.
ich gab.
ich gedieh.
ich ging.
ich gelang.
ich galte (golt).
• ich genas.
ich genoss.
es geschah.
ich gewann.
ich goss.
ich glich.
ich gliss.
ich glitt.
ich glomm.
ich gonnte.
ich grub.
icb griff.
ich hatte.

DES INDICATIVS.

IMPRFECTUM

kenne.
klieb.
klimme.
klinge.
kniefe.

heisse.
hilf.
keife (keif).

halt.
hange.
haue.
heb (hebe).

greif.
babe.

grabe.

gedeihe.
geh (gehe).
gelinge.
gelte (gilt).
genese.
geniesse.:
es geschehe.
gewinne.
giesse (giess)
gleie,tie.
gleiss.
gleite.
glimme.
gonne.

gieb.

falle.
fange.
fechte (ficht).
finde.
flicht.
fliege.
fiche (fleuch).
fliesse (fleuss).
frage.
friss.
frier.
Ohre.
gebare (gebier).

fahe.
fahre.

IMPERATIV.

geklungen.
gekniffen.

geklommen.

gekannt.
gekloben.

gehalten.
gehangen.
gehauen.
gehoben.
geheissen.
geholfen.
gekiffen.

gebabt.

gogriffen.

geglissen.
geglitten.
geglommec
gegonnt.
, egraben.

geschehen.
gewonnen.
gegossen.
geglichen.

genossen.

gelungen.
g,egolten.
genesen.

g e gangai.

geboren.
gegeben.
gediehen.

geflohen.
geflossen.
gefragt.
gefressen.
gefroren.
gegohren.

geflogen.

gefallen.
gefangen.
gefochten.
gefunden.
geflochten.

gefahren.

gefahen.

PARTICIP.

c

NEHMEN.
NENNEN. •
PFEIFEN.
* PFLEGEN.
PREISEN.
QUELLEN.
RATHER.
REIBEN.
REISSEN.
REITEN.
* RENNEN.
RIECHEN.
RINGER.
RINNEN.
RUFEN.
SALZEN.
SAUFEN.
SAUFEN.
SCHAFFEN.
SCHEIDEN.
SCHEINEN.
SCHEISSEN.
SCHELTEN.
SCHEREN.
SCHIEBEN.
SCHIESSEN.
SCHINDEN.
SCHLAFEN.
SCHLAGEN.
SCHLEICHEN.

KOMMEN.
KoNNEN.
KRIECHEN.
KiiHREN.
LADEN.
LASSEN.
LAUFEN.
LEIDEN.
LEIHEN.
LESEN.
:LIEGEN.
LoSCHEN.
LUGEN.
MAHLEN.
MEIDEN.
MELKEN.
MESSEN.
MGGEN.
MESSEN.

* KNEIPEN.

ich kncipe, du kneipst, er kneipt.
ich komme, du kommst(kOrnmst),erkommt(kiimmt).
ich kann, du kannst, er kann.
ichkrieche,dukriechst(kreuchst),erkriecht(kreucht)
ich kiihre, du kahrest, er
ich lade, du ladest (racist), er ladet (lndt).
ich lasse, du lassest, er lAsst (lasset).
ich laufe, du lnufst, er
ich leide, du leidest, er leidet.
ich leihe, du leihest, er leihet.
ich lese, du liesest, er lieset (liest).
ich liege, du liegst, er liegt.
ich losche, -du lischest, er lischt.
ich liege, du lfigst (leugst), er liigt (leugt).
ich milk, du mahlst (mahlst), er mahlt(mtihlt).
ieh meide, du meidest, er meidet.
ich melke, du melkest (milkst), er melkt (milkt).
ich messe, du missest, er misst.
ich wag, du magst, er mag ; wir mogen etc.
ich muss, du musst, er muss ; wir miissen, ihr
mOsst, sie mtissen.
ich nehme, du nimmst, er nimmt.
ich netme, du nennst, er nennt.
ich pfeife, du pfeifst, er pfeift.
!eh pflege, du pflegst, er pflegt.
!eh preise, du preisest, er preist.
!el) quelle, du quillst, er quillt.
ich rathe, du rathst, er rOth.
ich reibe, du reibst, er reibt.
ich reisse, du reissest, er rei-st.
!eh reite, du reitest, er reitet.
in renne, du rennest, er rennt.
ich ri,che, du riechest (reuchst), er riecht (reucht).
!eh ringe, du ringst, er ► ingt.
ich rinne, du rinnst, er rient.
ich rule, du rufst, er ruft.
!elf salze, du salzest, er salzt.
'eh saufe, du saufst (saufst), er sauft (sliuft).
ich sauge, du saugst, er saugt.
ich schaffe, du schaffst, er schafft.
ich scheide, du scheidest, er scheidet.
ich scheine, du scheinst, er scheint.
ich scheisse, du scheissest, er scheisst.
ieh schelte, du schiltst, er schilt.
!eh schere, du schierst, er schiert.
ich schiebe, du schiebst, er schiebt.
ich schiesse, du schiessest, er schiesst.
ich schinde, du schindest, er schindet.
ich schlafe, du schliifst, er schlaft.
ich schlage, du schlagst, er schlagt.
ich schleiche, du schleichst, er schleicht.
ich nahtu.
ich nannte.
ich pfiff.
ich pflog.
ich pries.
ich quoit.
ich rieth.
ich rich.
ich riss.
ich ritt.
ich rannte.
ich rock.
ich rang.
ich rann.
ich rief.
ich salzte.
ieh soli.
ich sog.
ich schuf.
ich schied.
ich schien.
ich schiss.
ich schalt.
ich schor.
ich schob.
ich schoss.
ich schund.
ich schlief.
ich schlug.
ich schlich.

ich knipp.
ich kam.
ich konnte.
ich kroch.
ich kohr.
ich lud.
ich liess.
ich lief.
ich Litt.
ich Lich.
Rh has
ich lag.
ich losch.
ich log.
ich mahlte (muhl).
ich mied.
ich molk.
ich mass.
ich mochte.
ich musste.

kneipe.
komm.

rinne.
rufe.
Salze.
saufe (sauf).
sauge.
schaffe.
scheide.
scheine.
scheiss.
schilt.
schere (sehier).
Schieb (schiebe).
sehiess (schiesse).
schinde.
schlaf (schlafe).
schlage.
schleiche.

riech.
ringe.

ich roche.
ich range.

ich renne.
ich riefe.
ich salzete.
ich safe.
ich stige.
ich schilfe.
ich schiede.
ich schiede.
ich schisse.
ich schalte (schelte).
ich schere.
ich schobe.
ich schiisse.
ich schtinde.
ich schliefe.
ich schlOge.
ich schliche.

nimrn.
nenne.
pfeif.
pflege.
preise.
quill.
rathe.
reibe.
reisse.
reite.
renne.

melke.
miss.
—

mahle.
meide.

ltische.
liege (leug).

lade.
lass (lasse).
lauf (laufe).
leide.
leihe.
lies.
liege.

kiihre.

krieche (kreuch).

•

ich nehme.
ich nennete.
ich pfiffe.
ich pfloge.
ich priese.
ich quelle.
ich riethe.
ich riebe.
ich risse.
ich ritte.
ich rennete.

ich loge.
ich mahlete (mahlte).
ich miede.
ich melke.
ich masse.
ich mochte.
ich musste.

ich lasche•

ich Inge.

ich liesse.
ich liefe.
ich litte.
ich lielte.
ich lase.

ich knippe.
ich kame.
ich konnte.
ich krache.
ich kOhre.
ich tilde.

geschoben.
geschossen.
geschunden.
geschlafen.
gesehlagen.
geschlichen.

gepflogeu.
gepriesen.
gequollen.
gerathen.
gerieben.
gerissen.
geritten.
gerannt.
gerochen.
gerungen.
geron rt en.
gerufen.
gesalzen.
gesoffen.
gesogen.
geschaffen.
ge,chieden.
geschienen.
geschissen.
gescholten.
geschoren.

gepfiffen.

genannt.

genommen.

gekonnt.
gekrochen.
gekohren.
geladen.
gelassen.
gelaufen.
gelittcn.
gelichen.
gelesen.
gelegen.
geloschen.
gelogen.
gemahlen.
gemieden.
gemolken.
gemessen.
gemocht.
getnusst.

geknippen.
gekommen.

03

SPRINGEN.
STECHEN.
* STECKEN.
STEHEN.
STEHLEN.

SCHLINGEN.
SCHMEISSEN.
* SCHMELZEN,v11.
* SCHNAUBEN.
SCHNEIDEN.
SCHREIEN.
SCHNIEBEN.
* SCHRAUBEN.
SCHREIBEN.
SCHREIEN.
SCHREITEN.
SCHW,iREN.
SCHWEIGEN.
* SCHWELLEN.
SCHWIMMEN.
SCHWINDEN.
SCHWINGEN.
SCHWoREN.
SEHEN.
SEIN.
SENDEN.
SIEDEN.
SINGEN.
SINKEN.
SINNEN.
SITZEN.
SOLLEN.
SPALTEN.
SPEIEN.
SPINNEN.
SPLEISSEN.
SPRECHEN.
SPRIESSEN.

SCHLIESSEN.

* SCHLEIFEN.
SCHLEISSEN.
SCHLIEFEN.

INFINFFIV.
DES INDICATIVS.

I

"'■
DES CONJUNCTIVE.

IMPERFECTUM.
IMPERATIV.

schleif •,(schleife.
ich schliffe.
ich schliff.
ich schleife, du schleifst, er schleift.
schleiss (schleisse).
ich schlisse.
ich schliss.
ich schleisse, du schleissest, er schleisst.
schliefe
(schleuf).
ich
schlOffe.
ich schloff.
ich schliefe, du schliefest (schleufst), er schlieft
(schleuft).
schliesse
(schleusse).
ich schleisse.
ich schloss.
ich schliesse, du schliessest (schleussest), er
schliesst (schleusst).
schlinge.
ich schlang (schlung). ich schlange (schlange).
ich schlinge, du schlingst, er schlingt.
schmeiss (schmeisse).
ich schmisse.
ich schmiss.
ich schmeisse, du schmeissest, er schmeisst.
schmilz.
ich schmolze.
ich schmolE.
ich schmelze, du schmtlzest, er schmilzt.
schnaube.
ich schnabe.
ich schnob.
ich schnaube, du schnaubest, er schnaubet.
schneid.
ich schnitte.
ich schnitt.
ich schneide, du schneidest, er schneidet.
es schnie.
es schnie.
es schneiet.
schniebe.
ich schnobe.
ich schnob.
ich schniebe, du schniebst, er schniebt.
schraube.
ich
schrobe.
ich
schrob.
ich schraube, du schraubst, er schraubt.
schreibe.
ich schriebe.
ich schrieb.
ich schreibe, du schreibst, er schreibt.
schrei
(schreie).
ich
schriee.
ich schrie.
ich schreie, du schreiest, er schneiet.
schreite.
ich schritte.
ich schritt.
ich schreite, du schreitest, er schreitet.
schware.
ich
schware.
ich schwar.
ich schware, du schwarst, er schwart.
schweig.
ich schwiege.
ich schwieg.
ich schweige, du schweigst, er schweigt.
schwill.
ich schwelle.
ich schwoll.
ich schwelle, du schwillst, er schwillt.
schwimme.
ich
schwaname.
ich
schwamm.
ich schwimme, du schwimmst, er schwimmt.
schwinde.
ich schwande.
ich schwand.
ich schwinde, du schwindest, er schwindet.
schwinge.
(schwange)
ich
schwange
ich schwang (schwung).
ich schwinge, du schwingst, er schwingt.
schwdre.
ich
schwore
(schware).
ich
schwor
(schwur).
ich schware, du schwarst, er schwort.
sieh
(siehe).
ich sahe.
ich soh (sahe).
ich sehe, du siehst (sehest), er sieht.
sei.
ich ware.
war.
ich bin, du hist, er is t ; wir sind, ihr seid, sie sind (*). ich war, du warst,er.
sende.
ich sendete.
ich sandte.
ich sende, du sendest, er sendet.
siede.
ich
state.
ich sat.
ich siede, du siedest, er siedet.
singe.
ich sange.
ich sang.
ich singe, du singst, er singe.
sinke.
ich sanke.
ich sank.
ich sinke, du sinkst, er sinkt.
sinne.
ich
sanne
(sonne).
ich
sann.
ich sinne, du sinnst, er sinnt.
sitze.
ich sasse.
ich sass.
ich sitze, du sitzest, er sitzet (sitzt).
ich sollte.
ich sollte.
ich soil, du sollst, er soll.
spalte.
ich
spaltete.
ich
spaltete.
ich spalte, du spattest (spaltst), er spaltet.
speie (spie).
ich spie.
ich spie.
ich speie, du speiest (speist), er speit.
spinne.
ich
spanne
(spanne).
ich
spun
(spoon).
ich spinne, du spinnst, er spinnt.
spleisse.
ich splisse.
ich spliss.
ich spleisse, du spleissest, er spleisst.
sprich.
ich
spreche.
ich sprach.
ich spreche, du sprichst, er spricht.
spriesse (spreuss).
ich sprasse.
ich spross.
ich, spriesse, du spriessest (spreussest), er spriesst
(spreusst).
springe.
ich sprange (sprunge).
ich sprang (sprung).
ich springe, do springst, er springt.
stich.
ich steche.
ich stach.
ich steche, du stichst, er sticht.
stecke.
ich
stake.
ich stak.
ich stecke, du steckst, er steckt.
stehe.
ich stande (stande).
ich stand (stund).
ich stehe, du stehest, er stela.
stiehl.
ich stahle (stable).
ich stahl (stohl).
ich stehle, du stiehlst, er stiehlt.

PRaSENS DES INDICATIVS.

gesteckt.
gestanden.
gest o hlen.

gesprungen.
gest° chen.

geschlungen.
geschmissen.
geschmolzenz
gekchnoben.
geschnitten.
geschnien.
geschroben.
geschroben.
geschrieben.
geschrien.
geschritten.
geschworen.
gesch wiegen.
geschwollen.
gesch wommen.
geschwunden.
geschwunden.
geschworen.
gesehen.
gewesen.
gesandt.
gesotten.
gesunken.
gesunken.
gesonnen.
gesessen.
gesollt.
gespalten.
gespi en.
gesponnen.
geplissen.
gesprochen.
gesprochen.

geschlossen

geschliffen.
geschlissen.
geschloffen.

PARTICIP.

ich verbleiche, du verbleichest, er verbleicht.
ich verderbe, du verdirbst, er verdirbt.
es verdriesst.
ich vergesse, du vergessest, er vergisst.
ich vergleiche, du vergleichest, er vergleicht.
ich verhehle, du verhehlst, er verhehlt.

ich steige, du steigst, er steigt.
ich sterbe, du stirbst, er stirbt.
ich stiebe, du stiebst, er stiebt.
ich stinke, du stinkst, er stinkt.
ich stosse, du stassest, er stosst.
ich streiche, du streichst, er streicht.
ich streite, du streitest, er streitet.
ich thue, du thust, er thut.
ich trage, du tragst, er tragt.
ich treffe, du triffst, er trifft.
ich treibe, du treibest, er treibt.
ich trete, du trittst, er tritt.
ich triefe, du triefst (treufst), er trieft (treuft).
ich triege, du triegst (treugst), er triegt (treugt).
ich trinke, du trinkst, er trinkt.

VERLIEREN.

* VERLOSCHEN ,Vn

ich

gezwungen.

winde.
wirre.
wisse.
wolle.
zeihe.
zieh (zeuch).
zwinge.
ich zwange.

wirf.

verloschen.
verworren.
gewachsen.
gewogen.
gewaschen.
gewoben.
gewichen.
gewiesen.
gewandt.
geworben.
geworden.
geworfen.
gewogen.
gewunden.
geworren.
gewusst.
gewollt.
geziehen.
gezogen.

verliere (verleure).

verblichen.
verdorben.
verdrossen.
vergessen.
verglichen.
verhehlet (verhohlen).
verloren.

verlisch (verlasche).
verwirre.
wachse.
wage.
wasche.
webe.
weiche.
weis (weise).
wende.
wsrb.
werde.

vergiss.
vergleiche.
verhehle.

verbleiche.
verdirb.

getragen.
getroffen.
getrieben.
getritten.
getroffen.
getrogen.
getrunken.

gestiegen.
gestorben.
gestoben.
gestunken.
gestossen.
gestrichen.
gestritten.
gethan.

ich verlaschte.
ich verworre.
ich wachse.
ich wage.
ich witsche.
ich wabe.
ich wiche.
ich wiese.
ich wendete.
ich warbe (werbe).
ich wurde.
ich warle.
ich wage.
ich wende.
ich worre.
ich wusste.
ich wollte.
ich ziehe.
ich urge.

ich verbliche.
ich verdarbe (verdarbe).
es verdrasse.
ich vergasse.
ich vergliche.
ich verhehlete.

ich verblich.
ich verdarb (verdurb).
es verdross.
ich vergass.
ich verblich.
ich verhehlte.

steige.
stirb.
stieb.
stinke.
stoss.
streiche.
streite.
thu (thue).
trage.
triff.
treibe.
tritt.
triefe.
triege (triage).
trink.

ich verlare.

ich stiege.
ich starbe (sterbe).
ich stobe.
ich stanke.
ich stiesse.
ich striche.
ich stritte.
ich thate.
ich triige.
ich trate.
ich triebe.
ich trate.
ich treffe.
ich trage.
ich tranke (tranke).

ich stieg.
ich starb.
ich stob.
ich stank.
ich stress.
ich strich.
ich stritt.
ich that.
ich trug.
ich traf.
ich trieb.
ich trat.
ich troff.
ich trog.
ich Crank (trunk).

ich verlor.
verliere, du verlierst (verleurst), er verliert
(verleurt).
ich verlosch.
ich verlasche, du verlisehest, er verlischt.
ich verworr.
ich verwirre, du verwirrst, er verwirrt.
VERWIRREN.
ich wuchs.
ich wachse, du wachsest, er wachst.
WACHSF.N.
ich wog.
ich wage, du wagst, er wagt.
* WAGEN.
ich wusch.
ich wasche, du waschest, er wascht.
WASCHEN.
ich wob.
ich webe, du webest, er webet.
* WEBER.
ich with.
ich weiche, du weichst, er weicht.
W EICHEN.
ich wies.
ich weise, du weisest, er weist.
WEISEN.
ich wandte.
ich wende, du wendest, er wendet.
* WENDEN.
ich warb.
ich werbe, du wirbst, er wirbt.
WERBEN.
ich ward (wurde).
ich werde, du wirst, er wird.
WERDEN.
ich warf (wurf).
WEEPER.
ich werfe, du wirfst, er wirft.
ich wog.
WIEGEN, vn.
ich wiege, du wiegst, er wiegt.
ich wand.
ich winde, du windest, er windet.
WINDER.
ich worr.
* WIRREN.
ich wirre, du wirrest, er wirst.
ich wusste.
WISSEN.
ich weiss, du wdsst, er weiss.
ich wollte.
WOLL EN.
ich will, du wilt, er will.
ich zieh.
ich zeihe, 4u zeihest, er zeihet.
ZEIHEN.
ich cog.
ich ziehe, au ziehest (zeuchst; zeugst), er zieht
ZIEHEN.
(zeuelg, zeugt).
ich zwang.
ich zwinge, du zwingest, er zwinget.
ZWINGEN.
(*) Prasens des Conjunctivs: ich sei, du seist, er sei ; wir seien, ihr seied, sie seien.

STEIGEN.
STERBEN.
STIEBEN.
STINKER.
STOSSEN.
STREICHEN.
STREITEN.
THITN.
TRAGEN.
TREFFEN.
TREIBEN.
TRETEN.
TRIEFEN.
TRIEGEN.
TRINKEN.
TRUGEN,
voy.
TRIEGEN.
V BRBLEICHEN.
VERDERBEN, V n.
V BRDRI ESSEN.
VERGESSEN.
VERGLEICHEN.
VERHEHLEN.

VERZERNINISS VON TAUFNAMEN IJND EIGENNAMEN.
ADELBERT, m. Adelbert.
ADELGUND, f. Adelgunda.
ADELHEIT, f. Adelheid.
ADOLPH, m. Adolf.
ADRIAN, m. Adriaan, Adrianus.
AEGIDIUS, oh. Egidius, Gilles, Jilles.
AGATHE, f. Agatha, Aagje.
AGNES, AGNESE, AGNESIA, f. Agnes,

Agneta, Agniet.
AHASVERUS, m. Assuerus, Ahasverus.
ALARICH, m. Alarik.
ALBERICH, m. Alberich.
ALBERT, ALBRECHT, In. Adelbert,

Albert, Albertus, Albrecht.
ALBIN, m. Albinus.
ALEXANDER, m. Alexander.
ALEXIA, ELSE, ILSE, f. Alexia,

Ali-

cia, Elsje.
ALFRIED, m. Alfridus, Alfred.
ALOYSIUS, m. Aloysius.
ALPHONS, m. Alfonsus.
AMADEUS, m. voy. GOTTLIEB.
AMALIE, f. Amalia, Amelia.
AMBROSIA, f. Ambrosia.
AMBROSIUS, m. Ambrosius.
ANDREAS , m. Andreas, Andries, Dries.
ANGELICA, f. Angelika, Engeltje, En-

Anna, Antje,

Naatje.
ANSELM, m. Anselmus, Ansel.
ANTON, m. Antonie, Antonius,

Teu-

nis, Toon.
ANTONIA, f. Antonia.
ARABELLA, f. Arabella.
ARCHIBALD, m. Archimbald.

ARNOLD, Arnold, Arnoldus, Arnoud.
m. Arnulph, Arnulf, Arnulfus.
AUGUST, m. Augustus, August.
AUGUSTIN, A UGUSTINUS, in. Augustinus.
AURELIA, f. Aurelia.
AURELIUS, m. Aurelius.
BABETTE, f. Babel, Lijsje, Betje.
BALDUIN, us. Boudewijn, Balduin.
BALDUS, BALT, m. Baldus , Balt , Bald.
BALTHASAR, BALzER, m. Balthazar.
BAPTISTA, m. Baptist.
BARBARA, BbRBEL, f. Barbara, Barbera, Batje.
BARNABAS, BARNABAS, m. Barnabas.
ARNULF,

Bar-

tholomeus, Bart, Bartelt.

Bouthildis, Bathilda.
BEATRIX, f. Beatrix, Badeloch.
BENEDICT, m. Benediktus.
BENEDICTE, f. Benedikta.
BERNHARD, m. Bernard, Bernhard,

Bgrnardus,, Barend, Nardus.

BERTHA, f. Bertha, Berta.
BERTRAM, BERTRAND, m. Bertram.
BETTY, f. Elsje, Els.
BLANCA, f. Blanka.
BLASIUS, m. Blazius.
BONAVENTURA, m. Bonaventura.
BONIFACIUS, m. Bonifacius.
BRIGITTA, f. Brigitta.

m. Cecil.
CSCILIA, f. Cecilia.
CALIXTUS, m. Calixtus.
CARL, KARL, •m. Karel.
CAROLINE, f. Carolina,Karolina, Lina.
CHARLOTTE, LOTTCHBN, LOTTE, f.

Charlotte, Lotje.
Christiaan, Kristiaan,

CHRISTIAN, m.

Kris.

gelina.
ANNA, AENNCHEN, f.

BARTHOLOMfiUS, BARTHEL, m.

BASIL, tn. Basilius.
BASTIAN, • m. Bastiaan, Sebastiaan.
BATHILDB, BATHILDIS, f. Bouthilde,

Christina,
Krisje, Stijntje.
CHRISTINE, f. Krisje, Stijntje.
CHRISTOPH, m. Christoforus, Christot/el, Sto/fel.
CHRYSOSTOMUS, m. Chrysostonuts.
CLARA, CLIRCHEN, f. Klara, Clara,
Klaartje.
CLAUDIA, f. Claudina, Klaudina.
CLAUS, KLAUS, NICLAUS, m. Nikolaas, Klaas.
CLEMENS, m. Klemens.
CtiLESTIN, m. Celestinus.
CONRAD, m. Koenraad, &en, Koenradijn.
CONSTANTIA, f. Konstantia.
CONSTANTIN US, m. lionstans, Konstantijn, Konstantinus.
CORNELIA, f. Kornelia,Leentje,Neeltje.
CORNELIUS, m. Kornelis, Kees.
CHRISTIANE, CHRISTEL, f.

COSMUS, m. Kosmus.
CRISPIN, m. Krispinus,

Krispijn.
DAmIANus, oh. Damianus, Datum
DANIEL, nh. Daniel.

DAVID, m. David.
DEBORAH, f. Debora.
DESIDERIA, f. Desideria.
DESIDERIUS, m. Desiderius.
DIETRICH, m. Dzrk, Diederik.
DIONYSIUS, m. Dionystus, Denis.
DOMINICA, f. Dominika.
DOMINICUS, m. Dominikus,
DOROTHEA, f. Dorothea, Doortje.
EBERHART, EBERT, m. Everard,

Everhardus, Evert.
EDMUND, m. Edmund, Edmond.
EDUARD, m. Eduard.
EHRENFRIED, EHRENREICH, m.

Ho-

norius.
ELEONORE, LEONORE, f.

Eleonora,

Leentje.
ELIAS, m. Elias.
ELISABETH, ELSCHEN,

Elisabeth.
Betje, Elsje, Lijsje, Lijsbeth, Eliza,
Liza.
ELISE, f. Elisa.
EMILIA, f. Emilia.
EMILIUS, m. Emilius.
EMMA, f. Emma.
EMMERICH, m. Emmerich.
ENGEL, m. Engelbert, Angelus.
ERNST, m. Ernst, Ernestus.
ESAIUS, ESAJAS, m. Jesajas, Jesaija.
ESTHER, f. Esther, Hester.
EuCHARIUS, m. Eucharius.
EUGEN,. m. Eugenzus, Eugeen.
EUGENIA, f. Eugenia.
EULALIA, f. Eulalia.
EUSEBIUS, m. Eusebius.
EUSTAH, EUSTACHIUS, m. Eustatius,
Staats.
EVA, f. Eva.
FABIAN, m. Fabianus.
FABRICIUS, m. Fabricius.
FANNY, f. voy. FRANCISKA.
FELICITAS, m. Felicitas.
FERDINAND, m. Ferdinand.
FILIPERT, m. voy. PHILIBERT.
FLORA, f. Flora, Bloeme, Bloempje.
FLORENTIA, f. Florentia, Florentina.
FLORENZ, FLORENTIN, m. Fioris,

Florus, Florentius.
FOLKO, rn. Folko.
FRANZ, FRANZISKUS,

in.

Frans,

Franciscus.
FRUNZCHEN, f.

Francijntje, Fransje.

Riekje.
FRIEDERICH, FRITZ, M.

Frederik,

Frits.
GENOVEFA, f. Genoveva.
GEORG, GCRGEL, in. George,

Joris,

Jurjen, Jurriaan.
GERHARD, m. Gerardus, Gerrit, Geert.
GERMANUS, m. Herman, Hermanus,

Manus.
GERTRAUD, f. Geertruida, Truitje.
GERVAIS, m. Gervasius, Servaas, Facts.
GIDEON, m. Gideon.
GILBERTITS, m. Gilbertus, Gilles.

GISBERTUS,M.Gijsbertus,Gijsbert.Gijs.
GOTTFRIED, m. God fried, Godfridus,

Godevaart, Covert.
GOTTHARD, m. Gothard.
GOTTLIED, m. Godlief, Theophilus.
GRATIANUS, m. Gratianus.
GREGOR, GREGORIUS, in. Gregorius,

Gregoor.
Grietje, Mar
gootje, Maartje, Marijtje.

GRETCHEN, GRETE, f.

GRISELD A , f. Griselda.
GITIDO. m. Guido, Veit.
GUNTHER, m. Wouter, Gouter,

Gunther, Guntherus.
GUSTAV, M. Gustaaf, Gustavus.
HANNCHEN, f. Jantje, Jannetje.
HANNE, f. Hanna, Joanna, Johanna.
H A NS , m. Hans, Jan, Johannes, Hannes.
IILINSCHEN, HaNSEL,m.Hangje, Jantje.
HEINRICH, HEINZ, m. Hendrik, Hein.
HELENA, f. Helena, Leentje.
HENRIC A, HENRIETTE, f. Hendrika,
Henriette, Jetje.
HERBERT. In. Herbertus, Huibert.
HERMANN, In. Hermanus, Harmen,
Herman.
HESEKIEL, m. Ezechiel.
IIIERONYMUS, m. Hieronimus Jeronimo, Jeroen.
HILARIUS, m. Hilarius.
HILDEGUNDA, f. Hillegonda.
HUBERT, HUBERTUS, m. Huibert, Hubertus.
HUGO, m. Huig, Hugo.
HUMPHRIED, M. voy. ONOPHRIUS.

ID A, f. Ida.
IDOMENEUS, m. Idomeneus.
IGNATIUS, IGNAZ, m. Ignatius.

IMMANUEL, m. Emmanuel.
IRENE, f. Pena.
ISABELLE, f. Izabella, Jezabel.

ISIDOR, m. Isidorus, Dorus.
Jakob, Jakobus,
Japik, Kobus.
J ACoBCHEN, JOKBL, M. Kootje, Ko,
Jaap.
JACOBEA, JACOBINE, f. Jakoba, Jakomina, Jakobijntje, Koos, Koosje.
JEREMIAS, m. Jeremias.
JOACHIM, in. Joachim, Jochem.
JODOCUS, M. Jodokus, Joris, Joost.
JACOB, JAKOB, m.

SIB.

MAT.

JOD.
FRANZISKA, f. Francesca, Francijntje.
FRIEDERIKA, f. Frederika, Rika,

a -AZ., in. Jan, Joan, Johannes,
JOlin

MAURUS, M.

MAX, MAXIMILIAN, in.

J o NNA, f. Johanna, Naatje, Joanna.
, m. Jozef, Joseph.
Jos

321

Maurus.

Maximilianus.

Maximiliaait,

JOST, JUST, M. voy. JODOCUS.

MEROVEUS, M. Meroveus.
MICR A, MICHAS, in. Michas.

JOSUA, m. Jozua.

MICH.AEL, MICHEL, m. Michael, Mi-

JULIAN, m. Juliann, Julianus.
JITLIANE, JULCHEN, f. Juliana.
JULIE, f. Julia.
JULIETTE, f. Juliette, Juultje.

chel, Michiel, Machiel, Giel.
MicHELINE, f. Michelina.
MORITZ, in. Moritz, Maurits.
MOSES, m. Mozes.
NANNETTE, NANNY, f. Annaatje,
Naatje.

JULIUS, m. Julius.
JiiRGE, JoTGE, m. voy. GEORGE.

JUSTIN,JusTmius,m.Justinus,Justus.
JUSTINE, f. Justina.
KARL, m. Karel.
K ASP AR, in. Kasper, Kasparus, Jasp!.
KATHARINE, f. Katharina, Katrijn,
Trijn.
RUTILE, KSTHCHEN, f. Kaatje, Ka.
KLARA, f. Klara, Klaartje.
KUNIGONDA, f. Kunegonda, Kunegond.
KUNZ, KURZ, M. voy. CONRAD.
LAMBERTUS, LAMPRECHT, m. Lam-

bert. Lambertus, Lammed.
LSTITIA, f. Letitia.
LAURA, f. Laura.
LAURENTIA, f. Laurentia.
LAUREN; m. Lourens, Louw,

Lau-

Leen,
Magdaleentje.
LEO, in. Leo, Leon.
LEONHARD, m. Leonard, Leendert,
Leonardus.
LEONORE, f. voy. ELEONORE.
LIESCHEN, f. Bekje, Lijsje.
LISETTE, f. Lijsje, Lizette.
LORENZ, m. voy. LAURENZ.

Charlotte,

LUCIAN, LUCIUS, M. LUChinus, Lucius.
LUDCHEN, LUISCHEN, f. Louisje.
LUDWIG, m. Lodewijk, Ludovicus.
LUISE, f. Louiza, Ludovika.
LUKREZIA, f. Lucretia.
LUDOVICA, f. voy. LUISE.
LYDIA, f. Lydia.
MAGDALEN, MAGDALENA, f. Magda-

lena, Magteld.
MAHLCHEN, f. voy. AMALIA.

Paulus, Paul,

Paulinus, Paauw.

LAZARUS, m. Lazarus.
LEANDER, M. Leander.
LENCHEN, LEN E, f. Leentje,

LUCAS, in. Lukas.
LUCIA, f. Lucia.

.

PATRICIUS, m. Patrik.
PAUL, PAULCHEN, M.

rentius.

LOTHAR, M. Lotharius.
tie. EN, LOTTE, f.
LoLToTCfl

NIKOLAS, m. voy. C LAUS.
NIKODEMUS, M. Nikodemus.
NIROLINE, f. Nikola, Klaasje.
NOAH, NOACH, m. Noach.
OBA DIA, m. Obadja.
OCTAVIUS, ul. Oktavius.
OLIVIA, f. Olivia.
OLRICHS, m. Olivier.
1NOPHRIUS, m. Humfridus,Humfry
OTTO, M. Otto.

PAULINE, f. Paulina.
PETER, M. Peter, Petrus,

Pieter, Piet,

Pietje.
PETRONELLE, PETRONILLA, PETRONIA, f. Petronella, Pieternel.
PHILIBERT, m. Philibert, Filibert,

Filibertus.
Filip, Filips, Philippus,
Flip, Flipje.

PHILIPP, M.

PHILIPPINE,

f.Philippina,Filippijnlje.

PIUS,. M. Pius.
RADEGUNDIS, f. Radegunda.
RADULPH, m. RaC/u/pltS.

RANDOLPH, M. Randolf, Randolphus.
REBECCA , f. Rebekka, Bekje, Riekje.
REICHARD, M. Voy. RICHARD.
REINBALD. m. Rom/lout.
REINHARD, M. Remand, Reinert,

Reinter.
REINHOLT, M. Reinoud, Reinout.
REMIGIUS, M. Remigius.
RENATUS, M. Renatus.
RICHARD, m. Richard, Rijkert, Rijk.
ROBERT, M. voy. RUPRECHT.
RODERICH, M. Roderik, Rodericus.
ROLAND, M. Roeland, Roland, Roel.
ROSAMUNDA, ROSIMUNDA, f. Rosa-

munda.
ROSALIA, f. Rosalia.
ROSCHEN, Rosa, f. Roosje, Roos, Ro-

sina.
RosIxA, f. Rosina.
f. Mietje.
• RUDIGER, m. Rutger, Rut, Rogier.
MARKus, m. Markus, Marcus.
RUDOLPH, m. Rudolf, Rudolphus.
RUFIN, m. Rufinus.
MARTHA, f. Martha.
MARTIN, M. Maarten, Mar t ij n, MarRUPRECHT, RUPERT, m. Robert, Rotinus.
bertus, Robbert.
SALOMON, .m. Salomon, Saal.
MATHILDA, f. Mathilda.
MATTHSUS, MATHEUS, IVIATTHES, m.
SARA, SSRCHEN, f. Sara, Saartje.
SEBASTIAN, m. Sebastiaan, Bastiaan.
Mattheus, Matthias, Matthijs, TeeuSIBERT, m. Sieuwert,Sijbranil, Sijmen.
wis, Tijs.

MARGARETHE, f. Margaretha.
MARIA, f. Maria.
MARIECHEN,
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SOPHIE, f. Sophia, Sofia.
STEPHAN, STEFFEN, m.

Stephanus,
Stefaan, Stefanus, Steven.

SfiSCHEN, SUSS, Suzannetje, Santje,

Stsje.
SYBILLA, f.

Sibilla, BiIla.

SYLVAN, m. Silvanus.
SYLVESTER, m. Silvester.
THEOBALD, m. Tibout, Theobaldus.
THEODOR, M. Theodoor, Theodorus,
Darns.

WIN.

VAL.

THE.

SIGMUND,SIGISMUND,rn.SigisMundm.
SIMON, M. Simson, Samson.

THBODORICH, m. Voy. DIETRICX
THEOPHILOS, m. Voy. GOTTLIEB.
THEOPHRASTUS, m. Theophras4a,
THERESE, THERESIA, f. Theftpa,

Theresa.

VELTEN, us. vOy. VALENTIN.
VEIT, VITUS, m. Veit, Guido, Guy.
VER0NIKA, f. Veronika, Veronica.

VINciniz, Vila, m. Vincent.
WALBURGIS, WALPURGIS, f.

Wa/-

purgis.

THOMAS, m. Thomas.
TOBIAS, M. Tobias, Tobie.
ULRICH, M. Ulrik, Ulrich.
ULRICHA, ULRIKE, f. Ulrika.
URBAN, M. Urbaan, Urbanus.
URSULA, URSEL, f. Ursula.
VALENTIN, m. Vatentijn.
VALERIAN, M. Valerianus.

WALTHER, m. Walter, Wouter.
WERNER, ni. Werner.
WILHELM, m. Willem, Wilhelmus,

Wim.
Wilhelmina, Willemijntje, Willemina, Mijntje.
m.
Winfridus.
WINFRIED,
WILHBLMINE, f.

0

ABLIAN ,

m. Aelianus.
AEMILIAN, m. Emilianus.
AENEAS, m. Aeneas, Eneas.
AEOLUS, m. Eolus.
AESCULAP, ESKULAP, m. Eskulapius.
AESOP, Esoe, so. Esopus.
ALMS, m. Alceus.
ALCIDE (DER), m. Alcides.

ANASTASIUS, m. Anastasius.
ARGUS, m. Argus.
ARISTtUS, m. Aristeus.
ARISTIPP, m. Aristippus.
ARISTOBUL, m. Aristobulus.
ARISTODEM, m. Aristodemus.
ARISTOPHAN, m. Arisophanes.
ARTEMISIA, I. Artemisia.
ASKAN, m. Ascanius.
ASTRUA, f. Astrea.
AURELIAN, m. Aurelianus.
BELISAR, m. Belisarius.
CANUT, KNUT, m. Kanut. Knoet.
CASSIOPEIA, f. Cassiopeia.
CERBERUS (DER), m. Cerberus.
COLOMBO, COLUMBUS, m. Columbus.
COMMODUS, m. Commodes.
COMMENUS, m. Commenus.
DUDALUS, M. Dedalus.
DEMOCRIT, in. Demokritus.
DENOSTHENES, m. Demosthenes.

biocLETIAN, m. Diocletianus.

ZED.

MAR.

DIO.
ABACUS, m. Eacus.
AEOISTH, m. Egistus.

PiOmiTIAN, M. Domitianus.

ELISA (DER PROPHET), M. Eliza.
EPIPHANI AS, m. Epiphanes.
EPIKUR, m. Epikarus.
ESRA, on. Ezra.
EUCLID, in. EuaideS.
HAM, m. Churn.
HELIODOR, m. Heliodorus.
HERAKLIT, m. Heraklitus.
HERCULES, m. Herkules.
HERODOT, M. Herodotus..
HEROSTRAT, m. Erostratus.
HESEKIA,, m. Ezechia.
H1013, m. Job.
HIPPOLYT, m. Hippolytus.
HIRKAN, m. Hirkanus.
HOMER, m. Homerus.
HORATITJS, IIORAZ, m. Horatius.
HOSEAS, m. Hosea.
HYACINTH, tn. Hyacinthus.
KARLOMANN, CARLOMANNUS,

Karel de groote.
KLEOPATRA, f. Cleopatra.
KRiSUS, m. Cresus, Croesus.
KuPipo, f. Cupido, Kupido.
LOWENHERZ (RICHARD), m.

Leou-

wenhart.
LYKURG, m. Lykurgus.
MACCABiUS, m. Maccabeus.
MACENAS, m. Mecenas.
MARK-ANTON, in. Marcus - Antonius.
MARK-AUREL, M. Marcus-Aurelius.

MEGARA, f. Meyers.
MERKUR, m. Merkurius.
NEHEMIAS, m. Nehemia.
ORPHEUS, en. Oriel's, Orpheus.
OVID, M. Ovidius.
PALUMON, in. Palemon.
PHUDRA, f. Phedra, Fedra.
PHARAO, tn. Pharao, Farao.
PHILOKTET, m. Philoctetes.
PINDAR, M. Pindarus.
PLUTARCH, m. Plutarchus.
POLYDOR, tn. Polydorus.
POLYKARP, rn. Polykarpus.
PRIAP, m. Priapus.
PROMETHEUS, m. Prometheus.
PTOLEMIUS, en. Ptolemeus.
QUINTILIAN, m. Quintilianus.
m. QuintusQUINTUS-CURTIUs,

Curtius.
SARDANAPALUS, m. Sardanapalus.
SATURN, m. Saturnus.
SILEN, m. Silenus,
SOKRATES, m. Socrates.
TELEMACH, m. Telemachus.
TERENz, us. Terentius.
THEMISTOKLES, m. Themistocles.
TYGRA"NES. en. Tygranes.
VALENTINIAN, nl. Valentinianus.
VESPASI AN, m. Vespasianus.
VIRGIL, en. Virgilius.
VULKAN, fn. Vulkanits.
ZEARKIAS, in. Zedekias.

VERZEICHNISS VON EIGENNAMEN
A US DER LaNDERBESCHREIBUNG UND VoLICERKUNDE,

relche sick in der deuttschen Sprache &trek Sekreibare oder Ausspracke von
der hollandischen S_prache unterscheiden.

ABRgVIATIONS.
a.

AACHEN,

adjectif.

E.

empire.

f.

feminin.

I.

Ile.

M.

mont, montagne.

m.

masculin.

n.

neutre.

pro.

province.

R.

royaume.

riv.

riviere.

v.

vale.

VERKORTINGEN.

bijvoegelijk naamwoord.
rijk
vrouwelijk.
eiland.
berg, gebergte.
mannelijk.
onzijdig.
gewest, provincie, landsireek.
koningrijk.
rivier.
stad.

n. v. Aken.

AAR, f. rtv. Aar, v.

n. v. Abdera.
ABRUZZO, n. pro. Abruzzo.
ABTSWEILBR. n. v. Abbevillot
ABDERA,

n. E. Abyssinia: "...NISCH, a. * ... NIER,
—INN, m. f. abyssinisch ; Abyssinier ; abyssinische vrouw.
ACADIEN, n. pro. Acadie.
ACHAISCH, a. ACHAIER, —INN, M. f. achatsch; Achajer ;
achaische vrouw.
ACHAJA, n. pro. Achaje.
ADRIATISCHE MEER, n. Adriatische zee, golf van Venetie,v
AEG5ISCHE MEER, n. Eyeesche zee, v.
AEGYPTEN, n. pro. Egypte. * ...TISCH, a. *... TER, -INN,
m. f. egyptisch ; Egyptenaar ; egyptische vrouw.
AELPLER, M. Alpenbewoner, M.
AEOLIEN, n. pro. Eolie: "...LISCH, a. * ... LIER, —INN, M.
f. eolisch ; Eolier ; eolische vrouw.
A ETHIOPIAN, 11. pro. Ethwpie. * ...PISCH, a. * ... PIER,
m. f. ethiopisch ; Ethiopier ; ethiopische vrouw.
AETOLIEN, n. pro. Etolie.
a. * ... LIER, —INN,
m. f. etolisch ; Etolier; etolische vrouw.
A FRIKA, n. Afrika.
ABYSSINIEN,

AKARNANIEN, n.
NUM, —INN, M.

ABKURZUNGEN.
Beiwort.
Reich.
weiblichen Geschlechts.
Insel.
Gebirge.
mtinnlichen Geschlechts.
sachlichen Geschlechts.
Provinz.
Kbnigreich, Land.
Fluss.
Stadt.

pro. Akarnania: * ... NANISCH, a. *...NA f. akarnanisch ; Akarnanitr ; akar-

nasche vrovw.
ALBANIEN, n. pro. Albania. * ... NISCII, "...NESISCH, a.
* ...NIER, —INN, "...NESE, —RINN, tn. f. albaansch,

albanisch; Albanier, Albanees; albanesche vrouw.
A LBIGENSER, M. Waldenzer.
ALGARBIEN, n. pro. Algarvie.
ALGERIEN, ALGIER, n. pro. et v. Algeria; Algiers.
* ...GIERISCH, a. * ... GIERER, —INN, M. f. algerijnsch ;

Algerijn ; algerijnsche vrouw.
A LPEN, f. pl. M. de Alpen, het Alpische gebergte:
* ...PISCH, * ...PINISCH, a. van de Alpen, alpisch.
AMALEKITEN, pl. de Amalekiten.
A MAZONENLAND, n. pro. land der Amazonen,o. ...STROM ,
M. rivier der Amazonen, v.
AMERIKA, n. Amerika. * — NISCH, a. "—NEB, —INN, m. f.

amerikaansch ; Amerikaan ; amerikaansche vrouw.
ANDALUSIEN, n. pro. Andalusia:
ANTILLEN, pl. I. de Antillische eilanden.
A NTIOCHIA, n. v. Antiochie.
APPENINEN (DIE), pl. M. de Appenijnon,het

gebergte.

Appenijnsch
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APULIEN, n. pro. Apulie; Apuglia.
AQUITANIEN, n. pro. Aquitanie
Woest Arabie ;
ARABIEN, a. pro. Arabie; das waste
Gelukkig Arabi& ; das steinige
das gluckliche
* ... BBR, m.
arabisch.
Steenachtig Arabie. * ... BISCH, a.
-INN, f. Arabier, arabische vrouw.
ARAGONISCH, a. * ... VIER, -INN, M. f. aragonisch; Ara-

'gonier ; aragonische vrouw.
ARCHIPELAGUS, ARCHIPEL, M. Archipel, m. (eilandzee, V.).
ARGOLISCH, a. uit Argos geboortig. * ...GOS, t ...GOLIS, n.

v. Argos.
ARK ARIA, n. pro. Arcadie, Arkadia. *...DISCH, a. arkadisch. * ... DIER, -INN, M. f. Arkadier,. arkadische vrouw.
A RMENIEN, n. pro. Armenie * ... NISCH, a. * ..,NIER, -INN,

In.

f.

armenisch; Armenier; armenische vrouw.

ASIEN, n. Azie.
ASIATISCH, a. DER ASIATE, DIE ASIATINN,

aziatisch;

Aziaat ; aziatische vrouw.
Asow, n. v. Azof.
ASSYRIEN, n. R. Assyrij. * ... RISCH, a. r...RIER, -INN,
m. f. assyrisch; Assyrier; assyrische vrouw.
ASTURIEN, n. pro. Asturie.
ATHEN, n. v. Athene. *- IENSISCH, a. * - IENSER, -INN,
M. f. atheensch; Athener ; atheensche vrouw.
ATLANTISCHE MEER, n. de Atlantische Zee, v. Westelijke Oceaan, M.
AUSTRALIEN, n. Australia.
AUSTRASIEN, n. R. Austrasie
ATJSTRIEN, n. pro. Adstrie
AZORISCHEN INSELN (DIE), pl. I. de Azorischeot Vlaant-

ache eilanden.
BABYLON, n. v. Babylon, Babel. * -- ISCH, n. * - IER, -INN,
M. f. babylonisch; Babylonier; babylonische vrouw.
BAIERISCH, a. BAIBR, -INN, no. f. beijersch ; Beijer ;
beijersche vrouw. * ...ERN, n. R. Beijeren.
BAKTRIA, n. v. Baktrie.
BALEARISCHEN INSELN (DIE), pl. I. de Balearische ei-

landen.

BARBARESKEN STA ATEN (DIE), p1. de Barbarijsche Staten.
BAREARISCH, a. Barbarijsch.
BARTHOLOMUUS, n. I. St. Bartholomeus.
BASEL, n. v. Babel. '-iscH, a. BASLER, -INN, M. f.

inzvoonster van Babel.
bazelsch ; inwoner
BELGIEN, n. R. Belgic: * ... GISCH, a. BELLE, BELGIER,
M. BELGIERINN, f. belgisch; Belgier ; belgische vrouw.
BELGRAD, n. v. Belgrado, Griekwh TVeissenburg.
BENEVENT, n. V. Benevento.
BERBEREI, BARBEREI, f. pro. Barbarije.
BERLIN, n. v. Berlijn.
BERMUDISCHEN INSELN (DIE), pl. I. de Bermudische
eilanden.
BESSARABIEN, n. pro. Bessarabia
IiisANz, n. v. Besancon.
BISKAYA, n. pro. Biskaje. * ...YISCH, a. * ... YER, m. -INN,
f. biskasch; Biskajer; biskaische vrouw.
n. R. Bithynie.
BIZANTINISCH, a. bizantijnsch.
BIZANZ, n. v. Byzantium, (Ronstantinopel).
l',ODENSEE, 11. meer van Constwitz, 0.
BOETIEN, U. pro. Beotie.
BylINE, rn. BC■ HmINN, f. Bohemer ; boheemsche vrouw.
n. R. .Boheme. *...miscH, a. boheemsch.
BOLOGNESISCHE (DAS), n. pro. het Bolognesche, legatie
van Bologna.
BOLZEN, BOTZEN, n. v. Bolzano, Botzen.
BONONIEN, n. v. Bologna.

BORYSTHENES, m. riy. Borysthenes, (Dnieper), M.
BOSNIRN, n. pro. Bosnie *..•Nrso.a, a. "...Nizit, m.
f. uit -, van Bosnie; Bosnier ; bosnische vrouw.
BOSPHORUS, m. de Bosphorus (zeeengte), M.
BOTHNIEN, n. pro. Bothnie
BRABANT, n. pro. Braband, Brabant. "-ER, -INN, in.
f. Brabander; brabandsche vrouw.
BRASILIEN, n. E. Brazilie
BRAUNSCHWEIG, ri. V. Brunswijk.
BREISGAU, n. v. Breisgau, Briogau.
BRESCIANISCHE (DAS), pro. Bresciano (het gebied van,.

Brescia).
BRETAGNE, BRITANNIBN, n. pro.
* ...TAGNER, M. -INN, f. Bretanjer

Bretagne, Brittanje. •
; bretanjische (brit-

ache) vrouw.
BRIEL, n. v. den Briel, Brielle.
BRITISCH, a. britsch.
BUCHAREI (DIE), pro. Bucharije.
f. "-ISoH, a. Bulgaar ; bulgaarsche
BULGAR, m.
vrouw ; bulgaarsch. "-IEN, n. pro. BuNarije.
BURGUND, n. pro. Bourgondie *-IsCH, a. * - IER, M.
-INN, f. bourgondisch ; Bourgondier; bourgondische vrouw.
CALABRIEN, n. pro. Kalabrie * ... BRESISCH, a. * ... BRIER,
* ...BRESE, * ...BRESINN, M. f. kalabrisch; Kalabrier ;

4alabrische vrouw.
CALCEDONIA, n. pro. Calcedonie.
CALEDONIEN, ii. R. Ca/edonie, (SCI1Otland).

CALIFORNIEN, n. pro. Californie.
CAMBOYA, n. v. Cambaya, Cambaye.
CAMPAGNA VON Row (DIE), pro. Campania.
CAMPESCHE, n. pro. Campeche.
CANARISCHE INSELN, pl. I. Kanarische eilanden.
CANTERBURY, n. v. Canterbury, Kantelberg.
CARAIBISCH, a. karaibisch.
CARLILE, n. V. Carlisle.
CARTHAGENIENSISCH, a. * ... GENIENSER, M. -INN, f.

karthaagsch; Karthager;

karthaagsche vrouw.

CASPISCHE MEER (DAS), n. Raspische Zee, v.
CASTILIANISCH, a. * ... LINIANER, -INN, 1n. f.

jaansch ; Kastiljaan ;
a. pro. Kastilie.

kastilkastiljaansche vrouw. "...LIEN,

Katalonie * ... LONISCH, a. * ... LOkatalonisch ; Katalonier ; katalonische vrouw.
CATANEA, n. v. Catania.
CEPHALONIEN, n. I. Cephalonie', Zante.
CHALDDA, n. pro. Chaldea. *...DUIScH, a. * ... DAER,-INN,
m. f. chaldeeuwsch ; Chakleer ; chaldeeuwsche vrouw.
CHINESISCH, a. CHINESE, M. CHENESINN, f. chineesch ;
Chinees ; chinesche vrouw.
CIMBRIER (DIE), pl. de Cimbren, Kinibren.
CLEVE, 11. V. Kleel.
CLEVEN, n. v. Chiavenna.
COLN, KOLN, n. v. Keulen.
COMPOSTELLA (JAGO DI), n. V. (St. Jags de) Compostella .
CONSTANTZ, COSTNITZ, KOSTNITZ, n. v. Konstaniz,
Kostnitz.
CORTRICHT, a. v. Kortrijk.
u. V. Corwtha.
CREMONESISCHE (DAS), pro. hct gebied can Kreasona.
a. CROAT,
CROATIEN, 11. pro. KrOatie. k ...TISCH,
-INN, ni. f. kroatisch; Krottat kroatische vrouw.
CYPERN, CYTHERA, n. I. Cyprus. '...PRISCH, a. * .•.PRIER,
-INN, CYPRIOT, -INN, ni. f. cyprisch; Cyprier, Cyprioot ; cyprische vrouw.
DAMASK, DAMASKITS, n. V. Damaskus.
CATALONIEN, n. pro.
NIER, -INN, M. f.

GEN.

ION.

DAMIETTE, n. v. Datniate.
DaNEMARK, n. R. Denemarken.
ThiNiscH, a. MITE, M. DaNINN, f. deensch ; Deen;

GENT, n. v. Gent. * - HER, -INN, m. f. Gentenaar ; vrouw

deensche vrouw.
DANZIG, n. v. Dantzig.
DARD.ANELLEN (DIE), pl. (detroit), de Dardanellen.
DELPHINAT (DAS), n. pro. Dauphine.
DEMERARI, n. 1. Demerary.
DEUTSCH, a. *-E, m. f. duitsch ; Duitscher ; duitsche vrouw.
DEUTSCHLAND, 11. E. Duitschland.
DIEDENHOFEN, n. V. Diedenhoven.
DORIEN, n. pro. Dorie: * ...RISCH, a. dorisch.
DORNICK, n. v. Doornik.
DORTRECHT, n. v. Dordrecht.
DOVER, n. V. Douvres, Dover.
DUNKELSBUHL, n. V. Dinkelspuhl.
DUNKIRCHEN, n. v. Duinkerken.
EDINBURG, n. v. Edimburg.
EISMEER, n. de IJszee, v.

liLEusis, n. pro. Elis.
ELSASS, f. pro. Elzas. * -ISCH, a. "-ER, -INN, m. f. uit

-, van den Elzas ; Elzasser; elzasser vrouw.
ENGLAND, n. It. Engeland.
ENGLISCH, a. engelsch. ENGLANDER, -INN,

m. f. En-

gelschman ; engelsche vrouw.
EUB8A, n. pro. Eubea.
EUPHRAT, m. riv. Euphraat. M.
EURIPUS, m. Euripo, Euripus, m. (kanaal).
EUROPAISCH, a. *...paER, -INN, m. f. europeesch,

eu-

ropeaansch; Europa r; europe,che vrouw.
FALKENBURG, n. v. Valkenburg.
FEUERLAND (DAS), n. pro. het Vuurland.
FINNLAND, n. pro. Finland. * ...LhNDISCH, * ...ISCH, a.
FINNE, FINNLINDER, M. -INN, f. finlandsch, finsch;

Finlander ; finlandsche vrouw.
FINSTERINGEN, n. v. Finstringen.
FLAMISCH, FLAMLANDISCH, a. FLAMLANDER, -INN, m.

-f. vlaamsch ; Vlaming ; vlaamsche vrouw.
FLANDERN, n. pro. Vlaanderen.
FLORENTINISCH, a. FLORENTINER, -INN,

m. f. florentijnsch; Florentijn; florentijnsche vrouw.
n.
v.
Florence.
FLORENZ,
FRANKEN, FRANKENLAND, n. pro. Frankenland.
FRANKFURT AM MAIN, (aIM.), FRANFURT AN DER
ODER, (a/0.), Frankfort aan den Main, - aan de Oder.
FRANKREICH, n. It. Frankrijk.
FRANZOSISCH, a. FRANZOSE, FRANSOSINN, M. f. Fransch;
Franschman; fransche vrouw.
FRIAUL, n. pro. Frioul.
FRIEDERICHSBURG, n. V. Frederiksburg.
FRIESISCH, FRIESLANDISCH, a. FRIESE, FRIESLANDER,
M. FRIESINN, FRIESLANDERINN, f. vriesch, friesch;
Vries, Fries; Vriezin, Friezin.
FUENTARABIA, n. V. Fontarabie:
FeHNEN, 11. I. Funen.
GALIZIEN, n. pro. Gallicie.
GALIZIEN, n. R. Gallicie, Galizie.
GALLIEN, n. pro. Gallia:
;
GALLISCH, a. GALLIER, -INN, m. f. gallisch ;
gallische vrouw.
GASKONIEN, n. pro. Gaskonje. * ...NISCH, a. * ...NIER,
-INN, m. f. gaskonjisch; Gaskonjer ; vrouw uit Gaskonje.
GELDERN, GELDERLAND, II. pro. .Gelderland.
n. V. Geneve. *-scli, a. *-ER,
neefsch; man -, vrouw uit Geneve.

GENF,

m. f. Ge-
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uit Gent.
a. * ...ZSER, -INN, m. f. genueesch ; Genuees ; genuesche vrouw.
Georgia.
Germanie, 0 ud-Duitschland.*
a. germaansch, oud-duitsch.
GOLDKiiSTE (DIE), f. pro. de Goudkust.
GRAMMONT, n. V. Oeraardsbergen, Geertsbergen.
GRANADA, n. v. Grenada. * ...DISCH, a. uit Grenada.
GRANICUSFLUSS, rn. riv. Granicus, M.
GRAUBUNDEN, n. pro. Graauwbunderland. * ...ER, -INN,
m. f. Graauwbunder; pronto nit Graauwbunderland.
GREIFSWALD, n. V. Greipswalde.
GRIECHENL AND, n. R. Griekenland.
GRIECHISCH, a. GRIECHE, GRIECHINN, M. f. grieksch;
Griek; grieksche vrouw.
GRoNINGEN, GRUNINGEN, n. pro. Groningen.
GRtNLAND, n. pro. Groenland.
GROSSBRITANNIEN, n. R. Groot-Brittanje.
GRQNE VORGEBIRGE (DAS), n. het Groene voorgebergte.
HAAG, M. v. 's Gravenhage, 's nage, den Haag.
HABESCH, n. pro. Abyssinie.
HALED, n. v. Aleppo.
HAMBURG, n. v. Hamburg. *-ISCH, a. * -ER, -INN, nr.
f. hamburgsch ; Hamburger; hamburgsche vrouw.
HANNOVERISCH, a. HANNOVERANER, -INN, m. f. hannoveraansch ; Hannoveraan; hannoveraansche vrouw.
HANSEATISCH, a. Hanze, tot de Hanzesteden behoorende.
HANSE-STaDTE (DIE), pl. de Hanzesteden.
HARZ, "-WALD, M. het Hercynische woud, de Hartz, het
Hartzwoud.
HAVANNAH, n. pro. Havanna.
HAYTI, n. v. Hayti (St. Domingo).
HEBRAISCH, a. HEBRAER, -INN, M. f. hebreeuwsch;
Ifebreer; hebreeuwsche vrouw.
HELSING8R, n. v. Elseneur.
HELVETIEN, n. republ. Helvetia (Zwitserland). * ...TISCH ,
a. * ...TIER, -INN, M. f. helvetisch ; Helvetier ; helvetische vrouw.
HENNEGAU, n. pro. Henegouwen.
HERZOGENBUSCH, n. v. 's Hertogenbosch, 's Bosch.
HESSISCH, a. HESSE, HESSINN, m. f. hessisch; Iles ; hessische vrouw.
HETRURIEN, n. R. .Hetrurie, Etrurie(Toskane). * ...RIER
(DIE), pl. de Hetruriers, Etrusken.
HIBERNIEN, n. I. Hibernia' (Ierland).
HINDOSTAN, in. pro. Indostan, Hindostan.
GENUESISCH,

GEORGIEN, n. pro.
GERMANIEN, n. pro.

pro. Franche-Comte. * -ER, m. -INN,
vrouw uit Franche-Comte.
a. HOLLANDER, -INN, m. f. hollandsch;

HOCHBURGUND, n.

f. man

HOLLONDISCH,

Hollander; hollandsche vrouw.
HOLSTEINISCH,

a.110L8TEINER, -INN, al. f. holsteinsch ;

Holsteincr ; holstcinsche vrouw.
HOMBURG VOR DER HoHE, n. v. Homburg in Hessen.
IBERIEN, n. pro. Iberia' (Spanje).
IFFERTEN, n. V. Yverdun.
ILLYRIEN, n. R. ///yrie*. *...nrsex, a. * ...RIER, -INN,
M. f. illyrisch; Illyrier, illyrische vrouw.
INDIEN, n. India'; de Indian.
INDISCH, INDIANISCH, a. INDIER, -INN, INDIANER, -INN.

M. f. indisch, indiaansch ; Adler; Indiaan; indische
indiaansihe vrouw.
n. pro. Ingermanland.
Iompar, n. pro. lonte.

INGERMANNLAND, INGRIEN,
IONISCHEN INSBLN (DIB),

de Ionische eilanden.

NI(.
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a. IRLUNDER, IRE, IRLANDERINN,
iersch ; Ier ; •iersche vrouw.
I KLAND, n. R. Ierland.
IROKESE, m. Irokees.
ISLAND, IL I. 'bland.
ISTRIEN, n. pro. istrie. "...TRIER, -INN, M. f. man -,
vrouw nit Istria.
I TALIEN, n. Italia. "...MENISCI', "...LISCH, a. "...LIENER,
-INN, m. f. italiaansch ; Italtaaw italiaansche vrouw.
JAPANISCH, a. JAPANER, -INN, tn. f. japansch ; japaneesch; Japanees ; japanesche vrouw.
J AVANISCH, a. JAVANER, -INN, m. f. javaansch; Javaan; javaansche vrouw.
JODOIGNE, n. village, Geldenaeken.
JORDAN, rn. riv. Jordaan, m.
JUDaA, JUDISCHE LAND, n. pro. het Joodsche land, Judea.
n. v. Gala.
K.AFFERISCH, a. KAFFER, -INN, M. f. kaffersch; Kaffer ;
kaffersche vrouw.
kAFFERNL AND, D. pro. Kafferland, land der Kaffers.
KAHIRA, n. v. Kairo.
KALMUCK, KALMUCK, m. Kalmuk, m.
KaMERICH, n. v. Kamerijk.
ANAN5ISCH, a. KANANITER, -INN, m. f. kanaelnitisch;
Kanaelniet; kanaanitische vrouw.
KAPPADOCIEN, n. R. Cappadocia.
KaRNTHEN, n. pro. Karnthen, Karinthie.
KIRCHENSTAAT, m. Kerkelijke staat, m. pauselhk gebied. o.
EiLEINASIEN, n. pro. Klein-Azie.
KoNIGSBERG, n. v. Koningsbergen.
KORINTH, n. v. Korinthe. *-iscu, a. "-IER, -INN, no. f.
korinthisch; Korinthier; korinthische vrouw.
KORSISCH, a. KORSE, KORSINN, m. f. korsikaansch;
Korsikaan; korsikaansche vrouw.
Kos AK, M. Kozak.
KOSTNITZ, n. v. Constanz.
KRETENSISCH, a. van Kreta, kretenzer.
KRIM, f. pro. Krim, Taurit7.
n. v. Cumea.
KURLAND, n. pro. Koerland.
LACEDaMON, n. pro. Lacedemonie. *-Iscx, a. "-IER,
-INN, M. f. lacedemonisch ; I ,cedemonia•; lacedemonische vrouw.
LAODICIA, n. v. Laodicea.
LAPPLAND, D. pro. Lapland. *...LANDIscH, a. "...LaNDER,
-INN, M. f. van -, uit Lapland ; Laplander; laplandsche vrouw.
LAUSITZ, f. pro. Lausnitz.
LETTISCH, a. lijflandsch.
LIBURNIEN, n. pro. LibUrnie.
1,IEFLAND, LIEVLAND, n. pro. Lijfland. k ...LaNDISCH, a.
LIEFTANDER, LETTE, in. LIEFLaNDERINN, LETTINN,
f. lij/landsch ; Lifflander ; thflandsche vrouw.
LIGURIEN, n. pro. Liguria.
LITHAUEN, n. pro. Litthauwen. *...iscH,a. "...ER, -INN,
m. f. litthausch ; Litthauer ; litthausche vrouw.
LIVADIEN, 11. pro. Livadia.
LOMBARDEI, f. pro. Lonibardije. Lombardia. * ...DISCH,
a. LOMBARDE, M. LOMBARDINN, f. /ombardisch; Lombardia'', Lombardijer ; lombardische vrouw.
LoNnoN, rt. v. Londen.
LOTHRINGEN, n. pre. Lotliaringen.
Lbw EN, n. v. Leuven.
LUCCHESISCH‘ a. LUCCHESER,
m. f. van -, uit
Lucca ; man
vrouw van Lucca.
LucERN, LuzERN, n. v. Luccrn.
NISCH, IRIANDISCH,

u,

LUNEBURG, n. v. Luneb rg.
LusITANIEN, n. R. Lusitania (Portugal).
LUTTICH, n. pro. et v. Luik. "-I:3mi, a. *-Nit, -INN, in.

f. luiksch; Luikenaar, Luikerwaal ; tu,lksche vrouw.

LUTZBLBURG, n. Luxemburg.
LYBIEN, n. pro. Lybie.
f. Lyonnees ; lyonnesche vrouw.
LYONER, M.
MACEDONIEN, IL R. Macedonia. "...DONISCH, a. * ...DONIER, -INN, in. f. macedonisch ; Macedonier ; mace-

donische vrouw.

MAGDEBURG, n. v. Maagdenburg.
MaHREN, n. pro. Moravia. *...iscH, a. moravisch.
MAILAND, D. V. Plilaan. "...LaNDISCH, a. "...LaNDER,
-INN, M. f. milaneesch ; Milanees; milanesche vrouw.
MAINZ, n. v. Mentz, Maintz.
MALAYEN (DIE), pl. de Malehers.
MAWHESISCH, a. MALTHESER, -INN, M. f. MadtheSer ;

vrouw van Maltha.
tAn
MANCHA (DER CANAL VON LA),
van Calais.

het naauw -, de straat

p1. peuple, de Mooren, Mauren, Moresken.
*...iscH, a. moorsch. ...RITANIEN, 0. pro. Mauritania,
(Moorenland).
MAURUSHONSTER, IL V. Marmoutiers.
MECHELN, n. V. Mechelen.
MEDIEN, n. R. Media. "...DER (DIE), pl. peuple, de Medlars.
MEER (DAS TODTE), a. de Doode zee.
MESOPOTAMIEN, n. pro. Mesopotamia.
MESSIN A, n. it. Messina.
METZER, m. "-INN, f. man -, vrouw uit Metz.
MEXICANISCH, a. MEXICANER, -INN, M. I. mexikaansch,
Mexikaan.; mexikaansche vrouw.
MILESISCH, a. nit Milete.
MILET, n. v. Milete.
MITTELLaNDISCHE MEER (DAS), 0. Muldellandsche zee, v.
MOHRENLAND, n. pro. Mauritania, het Moorenland.
MOLDAU, f. pro. Moldavia. •
MOLUKSCHEN INSELN (DIE), pl. de Moluksche Spacerij-eilanden.
MORGENLaNDISCH, a. levantsch, oostersch.
MOSEL, f. riv. Moezel, v.
MOSKOVIEN, MOSCOVITERLAND, MOSKAU, n. E. Moskovie Rusland).
MOSKWA, MOSKAU, D. V. Moskou.
MOHLHAUSEN, n. v. Mulhausen.
MUMPELGARD, n. v. Mompe/gaa•d.
MUNCHEN, n. v. Munchen.
NANZIG, n. v. Nancy.
NATOLIEN, n. pro. Natolia, Klein-Azia.
NAVARIN, n. V. Navarino.
NEAPEL, n. R. et v. Napels. * ...POLITANISCH, a. "...POLITANER, -INN, in. f. napolitaansch ; Napolitaan;
napolitaansche vrouw.
NEGROPONTE, 0. I. Negropont.
NEUENBURG, WELSCH-NEUENBURG, n. v. Neufchatel.
NEU-ENGLAND, 11. pro. Nieuw-Engeland.
NEUFUNDLAND, n. pro. Terre-Neuve.
NEU-HOLLAND, n. I. Nieuw-Holland.
NEU-SCHOTTL AND, n. pro. Nieuw-Schotland.
NEUS, NEWIS, n. v. Neus.
NIEDERDEUTSCHLAND, n. pro. Neder-Duitschland.
NIEDERLANDE (DIE), pl. R. de Nederlanden.
NIEDERLAUSITZ, f. pro. .'Feder-Lausnitz. * ...RHEIN, m.
riv. Neder-Rijn. "...SACHSEN, n. pro. Feder-Saksen.
'...sAcHsiscx, a. nedersaksisch.
NIGRITIEN, n. pro. Nigritia.
MAUREN (Dul),

PRA.
NIL, NIL-STROM, M. riv.
NORD-AMERIKA , n. Noord-Amerika.
NORDCAP, n. Noordkaap, v. * ... LAND, n. pro. Nordland.
"...MEER, n.
f. Noordzee, v.
NORMANDIE, f. pro. Normandie.
NORMaNNISCH, a. NORMANN, NORMANDIER, M. -INN,
f. normandisch; Normandier; normandische vrouw.
"...WEGER,
NORWEGEN, n. R. Noorwegen.
-INN, m. f. noorweegsch ; Noorweger ; noorweegsche vrouw.
NuBIErr, n. pro. Nubie * ... BISCH, a. * ...BIER, -INN, m.

SIT.
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PRESSBURG, n. V. Presburg.
PREUSSEN, n. R. Pruissen. * ... ISCH , a. PREUSS, PREUSSINN, m. f. pruissisch; Pruis ; pruissische vrouw.
PYRENUEN (DIE) f. p1. M. de Pyreneen ; het Pyrene-

sche gebergte.
RAGUSANISCH, RAGUSISCH, a. RAGUSANER, m. -INN, f.

ragusaansch ; Raqusaan ; ragusaansche vrouw.
RHUTIEN, n. pro. Rascie, Raitzen.
RHEIN, m. riv. Rijn, m.
HODESER, m. "-INN, f. Rhodier ; rhodische vrouw.
Rom, n. v. Rome.
f. nubisch ; Nubier ; nubische vrouw.
NUMIDIEN, n. pro. Numidie.
ROMANIEN, n. pro. Romanie
•
NYMWEGEN, n. v. Nijmegen.
RtimiscH, a. ROMER, m. -INN, f. romeinsch ; Ronzein ;
OBERBAIERN, n. pro. Opper-Beijeren. * ... DEUTSCHL AND,
romeinsche vrouw.
n. pro. Opper-Duitschland.
f. pro. OpperROTHE MEER (DAS1, a. de Roode zee, v.
Lausnitz. "...SACHSEN, n. pro. Upper-Saksen.
ROUEN, n. v. Rouaan.
OCEAN, m. Oceaan, m. Wereldzee, v:
RUSSISCH, a. RUSSE, M. RUSSINN, f. 1.11SSiSCh; Bus;
OESTREICH, n. E. Oostenrijk. *--Isen, a. * - ER, -INN,
russische vrouw.
m. f. oostenrijksch ; Oostenrijker ; oostenrijksche vrouw.
RUSSLAND, n. E. Rusland.
OFEN, n. v. Ofen, Buda.
RYSSEL, n. v. Rijssel.
ORANIEN, n. v. Oranje.
SACHSEN, n. R. Saksen.
ORINORO, m. riv. Orenoko, m.
SICHSISCH, a. SACHEM, rn. SACHSINN, f. saksisch ; Suk.
ORKADISCHEN INSELN (DIE), p1. de Orkadische eilanden.
ser ; saksische vrouw.
OSNABRUCK, n. v. Osnabrugge.
SAGUNT, n. V. Saguntum.
OSTFRIESLAND, n. pro. Oostfriesland. * ... GOTHEN (DIE),
SALONICHI, THESSALONICH, n. pro. Salonika, Thessap1. peuple, de Ostrogothen.
lonika.
OSTINDIEN, n. Oost-Indic.
SAMARITANISCH, a. SAMARITANER, m. -INN, f. samaOSTLONDER, m. Oosterling, m. *...iscH, a. oostersch.
ritaansch ; Samaritaan ; samaritaansche vrouw.
PADUANISCHE (DAS). n. pro. het gebied van Padua.
SAMOJEDE, M. SAMOJEDINN, f. Samojeed ; sanzojeedPALISTINA, n. pro. Palestina.
ache vrouw.
PAMPELONA, n. v. Pampeluna.
SARDINIEN, n. R. Sardinia. * ... NISCH, a. SARDE, m.
PARIS, n. v. Parijs. * - ER, in. -INN, f. Parijzenaar ;
SARDINN, f. SARDINIER, m. -INN, f. sardinisch ;
parijsche vrouw.
Sardinier; sardinisae vrouw.
PARTHERLAND, n. R. Parthie; het land der Parthen.
SARMATIEN, n. pro. Sarmatie (oud Polen).
PARTHISCH, a. PARTNER, m. -INN, f. parthisch ; ParSAVOYEN, H. pro. Savoye.
ther ; parthische vrouw.
SCHAFFHAUSEN, n. V. Schafhausen.
PATAGONIEN, n. pro. Patagonil'.
SCHLESIEN, n. pro. Si/ezie. *.. SISCH, a. * ... SIER,
PELOPONNES, m pro. de Peloponesus.
-INN, f. silezisch; Silezier ; silezische vrouw.
PENSYLVANIEN, n. pro. Pensylvanie
SCHOTTISCH,
a.
SCHOTTE,
m.
SCHOTTINN, f.
PERSER (DIE), pl. peuple, de Perzen.
SCHOTTLINDER, m. -INN, f. schotsch; Schot ; schotPERSISCH, a. PERSER, M. -INN, f. perziaansch, per.
ache vrouw.
zisch; Perziaan, Pers ; perziaansche vrouw.
SCHOTTLAND, D. R. Schotland.
PERSIEN, n. E. Perzie.
SCHWABEN, n. pro. Zreciben.
PERUANISCH, a. * ... AVER, M. -INN, f. peruaansch ;
SCHWARZE MEER (DAS), n. de Zwarte zee, V.
Peruaan ; peruaansche vrouw.
SCHWARZWALD, m. Zwarte Woud, o.
PFALZ, f. pro. Paltz.
SCHWEDEN, n. R. Zweden. * ... ISCH, a. SCHWEDE, m.
PFILZISCH, a. PFILZER, M. -INN, f. van de Paltz;
SCHWEDINN, f. zweedsch ; Zweed ; zweedsche vrouw.
Paltz; Paltzer ; vrouw uit de Paltz.
SCHWEIZ, f. republique, Zwitserland. "-ERISCH, a. * - ER ,
PFYRT, n. v. Pfirt, Ferrette.
-INN, m. f. zwitsersch; Zwitser ; zwitsersche vrouw.
PHOCIA, n. v. Phocea.
SCILLY (DIE INSELN), pl. de Sorlingen.
PHONICIEN, n. pro. Phenicie, Fenicie. * ... CISCH , R. * ...CIER,
SCLAVONIRN, n. pro. S/avonie. * ... NISCH, a. *...VIER,
M. -INN, f. phenicisch, fenicisch ; Phenicier ; pheni-INN, m. f. slavonisch; Slavonier; slavonische vrouw.
cische vrouw.
SEELAND, n. pro. et I. Zeeland ; Seeland.
.
PHRYGIEN, n. pro. Phrygie
SELEUKOS, n. V. Seleucie
PICARDIE, f. pro. Picardie, Pikardije.
SERVIEN, n. pro. Servie:
a. * ... VIER, -INN,
PIEMONTESISCH, a. PIEMONTESER, M. -INN, f. piemonm. f. servisch ; Servier; servische vrouw.
teesch ; Piemontees ; piemontesche vrouw.
SIAMESISCH, a. SIAMESE, M. SIAMESINN, f. siameesch ;
POLINN, f. poolsch ; Pool, PoPOLNISCH, a. POLE,
Siamees ; siamesche vrouw.
lak; poolsche vrouw.
SIBERIEN, n. pro. Siberie. * ... RISCH, a. * ...RIER, -INN,
POMMERN, n. pro. Pommeren.
m. f. siberisch ; Siberier ; siberische vrouw.
POMMERISCH, a. POMMER, M. -INN, f. POMMERANER,
SICILIANISCH, a. SICILIANER, -INN, m. f. siciliaansch ;
M. -INN, f. pommersch ; man -, vrouw uit Pommeren.
Siciliaan szciliaansche vrouw. * ...LIEN, n. I. Sicille.
PONTUS EUXINITS, m. de Zwarte zee, v.
SIEBENBURG EN, n. pro. Zevenbergen, Transylvanie.
PORTUGIESISCH, a. PORTUGIESE, m. PORTUGIESINN, f.
"...BURGISCH, a. * ...BURGE,
m. f. van
portugeesch ; Portugees, portugesche vrouw.
Zerenbergen ; snan
vrouw nit Zevenbergen.
PRAG, n. v. Praag.
SITTEN, n. v. Sion.
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SKANDINAVIBN, n. pro. Scandinavia.
SMYRNA, n. V. Smyrna, Smirna.
SPANIEN, n. R. Spanje. * ... NISCR, a. SPANIER, -INN,
En. f. spaansch; Spanjaard; spaansche vrouw.
SPARTANISCH, a. * ... NBR, -INN, m. f. spartaansch;

Spartaan ; spartaansche vrouw.
SPRIER, n. v. Spiers.
STEINBIRCHEN, n. v. Steenkerken.
STEYERMARK, n. pro. Stiermarken.
STRASSBURG, n. v. Straatsburg.
STUHLWBISSENBURG, n. Stoelweissenburg.
•
STUTTGART, n. v. Stuttgard.
SilDAMBRIKA, n. Zuid-Amerika.
SUDERMANNLAND, n. pro. Sudermanland.
SODINDIEN, n. Zuid-Indie, Polynesia. * ... LAND, n. de
Zaidlanden. "...SEE, f. Zuidzee, stille Zuidzee.
•
SUND, m. detroit, Sond, 111.
SUNDA-INSELN, n. p1. Straat-Sundasche eilunden.
SYRAKUS, n. v. Syrakuse. * - ANISCH, a. * - ER, -INN, m.
V. van -, uit Syrakuse ; Syrakuser ; syrakuiaansche

vrouw.
n. pro. Syria. * ... RISCH, a. "...BIER, -INN, m.
f. syrisch; Sprier; syrische vrouw.

SYRIEN,

TAJUS, TAJO, m. riv. Taag, v.
TAMISE, n. v. Teems.
TARENT, n. V. Tarente.
TARTAREI, TATAREI, f. pro. Tartarije.
TARTARISCH, TATARISCH, a. TARTAR, -INN, TATAR,
-INN, m. f. tartaarsch; Tartaar ; tartaarsche vrouw.
TENERIPPA, n. I. Teneritte.
THEBANISCTI, a. THEBANER, -INN, m. f. thebaansch ;

Thebaan; thebaansche vrouw.
THEBEN, n. v. Thebe.
THEWS, f. riv. Theems, m.
THERMOPYLAE (PASS VON),

m.

bergengte van Ther-

mopylae, v.
THESSALIEN, n. pro. Thessalie'. * ... LISCH, a. * ... LIER,
-INN, in. f. thessalisch ; Thessalier ; thessalische vrouw.
THESSALONICH, n. V. Salonika, Thessalonika.
THRACIEN, n. pro. Thracie. k ...CISCH, a. THRACIER,
-INN, m. f. thracisch ; Thracier ; thracische vrouw.
TIRLEMONT, n. V. Tienen.
TOSCANA, n. pro. Toskane.
TRANSYLVANIEN, n. pro. Transylra.nie, Zevenbergen.
TRIDENT, TRIENT, n. V. Trente.
TRIPOLITANISCH, a. tripolitaansch.
TROJA, n. v. Troje. *--ruscir, a. * - NER, -INN, n1. f.

trojaansch ; Trojaan; trojaansche 71 .014W.
TROND (ST.), n. v. St. Truijen.
TuNESISCH, a. TUNESER, -ION, Hi.

; man -, ?Tomo uit

C. I n es isc b , van

f. E. Turkije. "...UCH, a. TaRKB, in. TURKINN,
f. turksch ; Turk; turksche vrouw.
TYRISCH, a. TYRIER,-INN, m. f. tyrisch; Tyriar; tyn. v. Tyrus.
rische vrouw.
URGARISCH, UNGERISCH, a. UNGAR, -INN, UNGER,
-INN, m. f. hongaarsch ; Hongaar; hongaarsche vrouw.
UNGARN, n. R. Hongarije.
VALENCIA, n. v. Valencia.
VANDALISCH, a. VANDALE, ni. VANDALINN, f. wan-

daalsch ; Wandaal; wandaalsche vrouw.
VENED1G, n. v. Venetia.
VENETIANISCH, a. VENETIANER, -INN,

m. f. venetiaansch; Venetiaan ; Venetiaansche vrouw.
pl. de V ereeniyde Staten.
VBsov, in. M. Vesuvius, m.
VIRGINIBN, n. pro. Virginia.
VOGESEN (DIE), pt. M. het Vogesisch gebergte.
VORGEBIRGE DER OUTER HOPPNUNG, m. Kaap de
goede Hoop.
WAADTLAND, n. pro. Waadland.
WALDENSER, m. Waldenzer.
WALDSTIIDTE (DIE TIER), f. pl. de vier Woudsteden.
WALLACHEI, f. pro. Walachije.
WALLIS, WALES, n. pro. Wallis, land van Wallis.
ALLONISCH, a. WALLONB, in. WALLONINN,f. Waalsch;
Waal ; waalsche vrouw.
WILSCH, a. WSLSCHE, in. WALSCHINN, f. italiaansch ;
Italiaan; italiaansche vrouw. * - LAND, n. Italie.
W5LSCH-NEUENBURG, WELSCH-NEUENBURG, n. V. voy.
VBREINIGTEN STAATEN (DIE),

NEUENBURG.
WaRMELAND, n. pro. (IN PREUSSEN), Ermeland. * - ,
(IN SCHWEDEN), Warmeland.
WASGAU, n. DIE VOGESEN, p1. pro. Waasgau.
WEISSENBURG, n. v. Weissenburg (in Zevenbergen) Earlsburg. *-, STUHLWEISSENBURG, n. v. Stoelweissenburg.
WEISSENBURG (GRIECHISCH), n. v. Relgrado.
WENDISCH, a. WENDE,m. WENDINN, f. voy. VANDA LISC
WESER, f. riv. Weyer,
WESTERMANNLAND, n. pro. Westerman/and.
WESTERREICH, n. R. Austrasie.
WESTGOTHEN (DIE), pl. peuple, de Westgothen ,Visigothen.
WESTINDIEN, n. West. Indie, de West - Indien.
WESTPHALRN, D. pro. Westfalen.
WESTPHIMISCH, a. WESTPIIIILINGER, -INN, ill. f. west

faalsa ; 1Vestfaler, Westfaal ; west fatilsehe 7 1 1 . 014t1.1.
WETTERAU, f. pro. Wetterau, Wetteravie.
WIEN, n. V. 1Veenen.
WORMS, (IN DER LOMBARDEI), n. v. Bormio.
VPERN, n. v. Yperen.
ZEyLON, n. I. Ceylon.
ZWEIBRiiCKEN, n. V. Tweebrugge.
•
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ABBREVIATIONS. - VERKORTINGEN.

a.
adv.
c., conj.
comp.
f.
fig.
int.
irr.
m.
my.
n. 1
o. 1
p., part.
pl.
pr., prep.
pr., pron.
prov.
q.
q. c.

reg.
s.
sup., superl,
v.
va.
vaux.
vimp.
vn.
vr.
vr. f.
vm.
voy.

adjectif.
adverbe.
conjonction.
comparatif.
feminin.
figurement.
interjection.
irregulier.
masculin.
pluriel.
neutre.
participe.
pluriel.
preposition.
pronom.
proverbe.
quelqu'un.
quelque chose.
regulier.
substantif.
superlatif.
feminin.
verbe actif.
verbe auxiliaire.
verbe impersonnel.
verbe neutre.
verbe reciproque.
verbe reflechi.
vieux mot.
voyez.

bijvoegelijk naamwoord.
bijwoord.
voegwoord.
vergelijkende trap.
vrouwelijk.
figuurlijk , overdragtelijk.
tusschenwerpsel.
onregelmatig.
mannelijk.
meervoudig.
onzijdig.
deelwoord.
meervoudig.
voorzetsel.
voornaamwoord.
spreekwoord.
iemand.
its.
regelmatig.
zelfstandig naamwoord.
overtreffende trap.
.
vrouwelijk.
bedrijvend werkwoord.
hulpwerkwoord.
onpersoonlijk werkwoord.
onzijdig werkwoord.
wederkeerig werkwoord.
terugvoerend werkwoord.
oud, verouderd woord.
zie.

adjective.
adverb.
conjunction.
comparative.
feminine.
figurative.
interjection.
irregular.
masculine.
plural.
neuter.
participle.
plural.
proposition.
pronoun.
proverb.
some one; any one.
any thing; something.
regular.
substantive.
superlative.
feminine.
verb active. •
verb auxiliary.
verb impersonal.
verb neuter.
verb reciprocal.
verb reflected.
obsolete.
see : vid.

EXPLICATION OF THE CIPHERS. - VERKLARING DER CIJFERS,

geography.
1 aardrijkskunde.
apothicary.
2 apotheker.
3 artillerie.
artillery, ordnance.
baker.
4 bakker.
5 bankwezen.
banks.
sculpture.
6 beeldhouwkunde.
miner.
7 bergwerker.
tinman.
8 blikslager.
bookbinder.
. 9 boekbinder.
printer.
10 boekdrukker.
book-keeper.
11 boekhouder.
embroidery.
12 borduren.
architecture.
13 bouwkunst.
metaphysics.
14 bovennatuurkunde.
brew-house.
15 brouwerij.
dance.
16 danskunst.
mineralogy.
17 delfstofkunde.
diamand-worker.
18 diamantwerker.
poetry.
19 dichtkunst.
fabrics.
20 fabriekwezen.
finances.
21 financien.
medecjne.
22 geneeskunde.
history.
23 geschiedkunde.
24 kerkelijke geschiedenis. ecclesiastical history.
25 romeinschegeschieden. roman history.
26 fransche geschiedenis. history of France.
27 grieksche geschiedenis. history of Greece.
gun-founding.
28 geschutgieterij.
glazier.
29 glazenmaker.
30 godenleer, fabelkunde. mythology.
theology.
31 godgeleerdheid.
gold-, silversmith.
32 goud- en zllversmid.
engravery.
33 graveur, plaatsnijder.
trade.
34 handel.
glover.
35 handschoenmaker.
surgery.
36 heelkunde.
Holy Scripture.
37 Heilige Schrift.
hatter.
38 hoedenmaker.
farrier.
39 hoefsmid.
40 hoogeschool.
university.
watchmaker.
41 horologiemaker.
economy.
42 huishoudkunde.
4;3 ijzergieterij.
foundery.

44 jagtwezen, jagtwoord. hunting.
45 juwelier.
jeweller.
46 kaartspel.
game at cards.
47 kanselarij-stijl.
law-style.
48 kapper.
hair-dresser.
49 kerkdienst, kerkelijk. liturgy.
50 kleermaker.
tailor.
51 .koperslager.
brazier.
52 kookkunst.
cookery.
53 kruid- of plantenkunde. botany.
54 kuiper.
cooper.
55 landhuishoudkunde.
rural economy.
56 leenstelsel.
feodality.
57 leerkunde.
didactical.
58 leerlooijerij, lederbe- skin-tawning.
reiding.
59 leerstellige.
dogmatic.
foundery.
60 lettergieterij.
61 letterzetter.
composer.
62 loodgieter.
plumber.
63 mandenmaker.
basket-maker.
geometry.
64 meetkunst.
metallurgy.
65 metaalzuivering.
masonry.
66 metselaar.
mining.
67 mijngraver.
68 militaire uitdrukking. military.
miller.
69 molenaar.
coining of money.
70 muntwezen.
seamstress.
71 naaister.
72 natuurlijke geschie- , natural history.
denis.
physics.
73 natuurl&nde.
anatomy.
74 ontleedkunde.
war.
75 oorlog.
organ.
76 orgelspel.
antiquity.
77 oudheid.
paper-mill
78 papierbereiding.
pastry-cook.
79 pasteibakker.
practice.
80 praktijk.
rhetorics.
81 redekunst.
logics.
82 redeneerkunde.
83 regten ; regtsgeleerd- pleading ; junspriideuce.
heid.

EXPLICATION OF THE CIPHERS.

84 rekenkunde.
arithmetics.
85 riddertijden.
chevalry.
86 rijschool.
manege.
87 rijtuigmaker.
coach-maker.
88 scheepsbouwkunst.
naval architecture.
89 scheepvaart.
navigation.
90 scheikunde.
chimistry.
fencing.
91 schermkunst.
92 schilderkunst.
painting.
93 schoenmaker.
shoemaker.
joiner.
94 schrijnwerker.
locksmith.
95 slotenmaker.
96 spel.
play, game.
97 spottende uitdrukking. mocking.
grammar.
98 spraakkunst.
politics.
99 staatkunde.
algebra.
100 stelkunst.
astronomy.
101 sterrekunde.
102 suikerraffinaderij.
sugar-work.
dentist. .
103 tandmeester.
104 tapijtwerker.
tapestry-maker.

art of drawing.
105 teekenkunst.
chronology.
106 tijdrekenkunde.
carpentry.
107 timmerman.
scenery.
108 tooneel.
music.
109 toonkunst.
gardening.
110 tuinkunst.
falconry.
111 valkenjagt.
veterinary.
112 veeartsenijkunde.
fortification.
113 vestingeii ; vestingbouwkunde.
fishery.
114 visscherij.
115 vleeschhouwer, slager. butcher.
blazonry.
116 wapenkunde.
armourer.
117 wapensmid.
118 waterbouwkunde.
hydraulic architecture.
mechanics.
119 werktuigkunde.
120 wever.
weaver.
121 wijsbegeerte.
philosophy.
122 wigkunde.
mathematics.

123 zadelmaker.
124 zeembereider.
125 zeepzieder.
126 zeewezen, marine,

127 dierkunde.
128 zoutwerk.
129 kaarsenmaker.
130 pottenbakker.
131 kegelspel.

saddler.
leather-dresser.
soap-boiler.

marine. •
zoology.
Salt-pit.
tallow-chandler.
potter.

play at nine-pins
optics.
132 gezigtkunde.
slater, tiler.
133 sleidekker.
billiards.
134 biljartspel.
cloth-shearer.
135 lakenscheerder.
agriculture.
136 landbouw.
gilder.
137 vergulder.
pyrotechnics.
138 vuurwerker.
clocks, watches.
139 uurwerken.
roman-catholics.
140 roomsch-katholijken.
141 grieksche spraakkunst. grecian grammar.
forge.
142 smidswerk.
143 glasblazer.
glassmaker.
144 wijngaardenier.
vine-dresser.
145 speldenmaker.
pin-maker.
rope-maker.
146 touwslager.
147 scholen , schoolwezen. school; scholars.
148 vroedkunde.
obstetrication.
149 verwer.
dier.
150 kinderspel.
childish play.
151 borduurwerk.
brodery.
152 schaaksiel.
chess.
153 damspel.
draughts.
154 zeilmakerij.
sail-yard.
155 steenbakkerij.
brick-making.
156 wagenmaker.
cartwright.
157 tinnegieter.
pewterer.
158 vrijmetselarij.
freemasonry.
159 banketbakker.
confectioner.
160 sterrewigchelarij.
astrology.
161 geslachtkunde.
genealogy.
162 passementwerker.
lace-maker.

VERKL4RING DER TEEKENS. - EXPLICATION OF THE SIGNS.

*— vervangt de plaats van het woord waar*— signifies the chief word of the article.
inede het artikel begint.
*... vervangt de plaats van een gedeelte van
*... signifies a part of the chief word of the
het eerste woord eens artikels.
article.
— vervangt de plaats van het voorgaande
— signifies the preceeding word in the same
woord, in hetzelfde artikel begrepen.
article.
vervangt de plaats van een gedeelte van
... signifies a part of the preceeding word in
een voorgaand woord in hetzelfde artikel be- the same article.
grepen.

ENGLISH-DUTCH

DICTIONARY.
A.
A, art. een, eene. *-, prep. aan, in, te, op, bij; to go foot, te voet gaan; to go - hunting, op de jagt gaan;
twice - day, tweemaal daags.
AAM, s. aam (maat), v.
ABACIST, S. rekenaar, M.
ABACK, adv. (IN) terug, achterwaarts.
ABACTED, a. geroofd (van vee). "...TION, S. veeroof, diefstal van vee, m. * ...TOR, s. veediet m.
ABACUS, S. (77) re kenta fe v. ; (13) dekstuk eener zuil, O.
ABAFT, s. et adv. ('126) ctchterste deel,o.; naar achteren.
A BAISANCE, s. buiging, eerbewijzinq, v.
ABALIENATE, va. vervreemden; (83) afstand doen, afstaan. * ...TION, S. vervreemding, v. ; afstand, M.
ABANDON, va. verlaten ; opgeven; zich overgeven; afzien
van. "—ED, a. verlaten; bedorven. "—ER, s. verlater,m.
"—ING, "—KENT, S. het verlaten, het overlaten ; verla-

tenheid, v. verlaten toesland, m.
ABANNITION, s. tijdelijke verbanning, v.
ABARCY, s. onverzadelijkheid, v.
ABARE, va. ontblooten, ontdekken.
ABARNARE, Va. (83) verklagen, aangeven.
ABARTICULATION, s. k 74) geleding, v.

ABASE, va. nederlaten; vernederen; ontmoedigen. "—MENT,
s. vernedering ; neerslagligheid; ontmoediging, v.
va. beschamen, verlegen maken. * —ED, a. beschaamd, verlegen. "—ING, "—AUNT, ABASING, S. beschaming, verlegenheid, v.
ABATE, va. et n. afbreken, of-, nederrukken, omverwerpen ; verminderen, aftrekkeo; herroepen, vernietigen; zich meester maken van ; verloren gaan.
*- MENT, s. vermindering ; wederregtelijke inbezitneming ; korting, v. aftrek, m. rabat, O. * ...TER, s. afkorter, m.; verzachtend middel, O. * ...TOR, S. wederregtelijke inbezitnemer, M. * ...TUDE, S. vermindering, v.
ABATURES, s. pl. (44) spoor van het wild, O.
ABB, s. (HO) schering, V.
ABBA, s. wader, rn. "—Cy, S. abdij ; waardigheid van
eenen aft, v.
ABBAY, adv. ter zijde.
ABBESS, S. abdis, v. * ...BY, S. abdij, v. * ...BOT, a. abt,
m. —SHIP, s. abtswaardigheid, v.
ABBREL'VOIR, S. drenkplaats, v. wed, o. ; (66) voeg, v.
ABASH,

va. verkorten. * ...TION, s. verkorting, v.
verkorter, M. * ...TURF, S. verkorting, v.
kort begrip, o. •
ABBROCH, va. opkoopen. * —MENT, S. opvanging ; voorkoming ; opkooping, V.
ABDICANT, a. nederleggend. * ...CATS, %a. nederleggen,
afleggen, afstand doen van, afzien van, opgeven. "...CATION, S. nederlegging, v. afstand, m. a. eenea
afstand ten gevolge hebbende. •
ABDITORY, S. bergplaats, v. schuilhoek, m.
ABDOMEN, s. (74) onderbuik, smeerbuik, m. * ...MINAL ,
'...MINOUS, a. tot den onderbuik behoorende.
ABDUCE, "...DUCT, va. afwenden, aftrekken, afscheiden,
afzonderen. * ...DUCENT, a. (74) afwendend. * ...DUCTED,
a. afgewend, afgevoerd. *...DucTION, s. afwending, v.
* ...DtICTOR, s. (74) terugtrekkende spier, v.
ABEAR, vn. zich gedragen, handelen. * —ING, *—ANCE, S.
gedrag, o. handelwijze, v.
ADECEDARIAN, S. abeleerling ; onderwijzer van het abe,
M. "...DARY, a. et s. tot het abd behoorende ; abeboek, O.
ABED, a. te bed, bedlegerig; in de kraam.
ABELE—TREE, s. witte populier, M.
ABER, S. mond, rn. uitwatering, v.

ABBREVIATE,
* ...TOR, S.

ABERDAVINE, S. SijSje, O.
ABERDEEN—FISH, S. labberdaan,

rn.

S. afdwaling,
dwaling , afwijking, v. * ...RANT, a. afdwalend, afwijkend.
•"...RING, a. dwalende, van den regten weg afwijkende.
ABERUNCATE, va. met den wortel uitrukken.
ABET, Va. helpen; ondersteunen; aanzetten; aanhitsen.
* —MENT,
s. hulp, v. bijstand, m.; aanhitsing,
aanzetting, v. "—TER, *—TOR, m. aanzetter, aanhitser,
stokebrand, m. oorzaak, v.
ABEYANCE, s. (83) gegronde verwachting, v. ; lands in-,
ledig liggende landen, o. mv. ; to ly in
nog in
schil zijn, aanhangig zijn.
ABGREGATION, s. afzondering (van eene kudde), v.
ABHOR, va. verafschuwen, verachten ; verwerpen. "—RENCE,
*—RENCY, S. afgrijzen, o. afkeer, haat, afschuw, m.
"—RENT, a. met afgrijzen vervuld ; onverdragelijk, afschuwelijk ; onbestaanbaar met. * -HER, s. gezworen vijand ; hater, tegenstrever, rn.

ABERRANGE, "....RATION, ABOIRANCY,

1

2

•

ABO.

A.BS.

va. verafschuwen,
eene afschuwelijke wijze.
ABIDE, vn. et a. blijven, verwijlen; woven, zich ophouden,
haten, eenen afkeer hebben van. "...INATION, S. verafzijn verblijf houden ; voortduren ; afwachten ; lijden,
schuwing, v. afschuw, gruwel, afkeer, m.
ondergaan, verdragen, uitstaan ; to - at, by, in, zich aan
ABORD, s. aanspraak, toespraak, v. *-, vn. naderen.
iets houden, bij iets blijven; to - out of, verdringen;
ABORIGINAL, a. oorspronkelijk, afkomstig. * ...(SINES, s.
to - the touch, de proef doorstaan. * ... DER, s. inwoner,
pl. oorspronkelijke bewoners, m. Mv.
bewoner, m. "...DING, s. dour, m. ; woning, verblijf,
ABORSEMENT, s. miskraam ; misgeboorte, v.
o. * —PLACE, s. verblijfo. ; voortduring, v. ; lijden,
ABORT, vn. et a. ontijdig bevallen, eene miskraam hebplaats, v.
s. miskraam ; misben, miswerpen ; afdrijven.
ABIENTINE, a. dennen, van dennenhout.
geboorte; afdrijving der vrucht, v. *-Ivizt, a. et
s. onABIGAIL, s. babbettong ; kamenier; preutsche, v.
tijdig, onrijp, te vroeg geboren ; mislukt ; zonder vrucht ;
ABILITY, s. bekwaamheid, geschiktheid, v.; vermogen, o.
*
—
IVELY,
adv.
ontijontijdige
geboorte,
misgeboorte,
v.
ABINTESTATE, a. zonder testament, ab-intestato.
dig, te vroeg. i — IVENESS, s. ontijdige voortbrenging ;
ABJECT, va. verwerpen, wegwerpen, verachten. *-, a.
afdrifvende
middelen,o.niv.
mislukking, v. "—IVES, S. p1.
verworpen, laag, verachtelijk, gezonken gemeen ; zon* —MENT, s. ontijdige geboorte ; misgeboorte, v.
der waarde. *-, s. ellendeling, alerting, m. "—EDNESS,
rijk zijn (in),
ABOUND, vn. overvloeijen, overvloedig
S. laagheid, verworpenheid, lafheid, gemeenheid, v.;
overvloed hebben van.
* — NESS, s. vernedering, verstechte staat, m.
ABOUT, prep. om ; omtrent, omstreeks; betreffende,nopens,
ootmoediging, verlaging, v. * —LY, adv. verachtelijk, op
ten aanzien van, ten opzigte van, opzigtelijk; behooreneene lage wijze.
adv. rood,
de tot; aan, bij, onledig met; bezig met.
ABJUDIC ATE, va. (83) geregtelijk ontzeggen. * ...TION, s.
in het rond, rondom ; betreffende; te naasten bij ; aan ;
geregtelijke opzegging, v.
- ships
om
en
om,
hier
en
daar
;
and
-,
vent;
ABJURATION, s. afzwering, v. * ... RE, va. afzweren, ver(126) wenden I to be -, voornemens zijn; to bring -,
zaken ; bij eede herroepen, - ontzeggen. —MENT, s. ontaan
iets
gaan.
to
go
a
thing,
tot stand brengen;
zegging bij eede, v. * ... RER, s. a fzw eerder , afvallige, m.
ABOVE, prep. boven, op, hooger, meer dan, aan gene zijde ;
ABLACTATE, va. spenen ; enten. "...TATION, s. opening,
voor. -, adv. boven, van boven ; daarenboven. *-, a.
enting, v.
van boven komende; verheven boven; bovenste, hoog ; boABLAQUEATION, 0. (53) ontblooting der wortelen, v.
vengemeld , - all, bovenal, voornamelijk, in de eerste
ABLATION, s. wegnerning, v. * ... TIVE, a. wegnemend.
attaint, boven verwachting ;
- plaats, hoofdzakelijk; s. (98) ablattvus, zesde naamval, m.
board, verzekerd, gewaarborgd; ongeveinsd, regt door
bekwaam,
geschikt
;
sterk,
krachtig
;
ABLE, a. ABLY, adv.
zee ; - cited, bovenvermeld ; - ground, boven aarde;
rijk ; vermogend, in staat. "-, va. in staat stellen, befig. bij zijn leven.
kwaam maken. * — BODIED, a. sterk, sterk van ligchaam.
ABRADE, va. et n. afschaven, afschrappen; verteren.
ABLECTIS, pl. de uitverkorenen, m. MV.
ABRAID, va. wekken, wakker maken.
ABLEGATE, va. afvaardigen, verzenden, afzenden. "-, s.
ABRASION, S. afschaving, afschrapping, v.
afgevaardigde, afgezant, zendeling, m. * ...TION, s. afABREAST, adv. naast elkander ; tegenover.
vaardiging, zending, v.
s. verloochening, v. afstand, m.
ABRENUNCIATION,
M.
ABLEN, ABLET, S. blei, v. witvisch,
o.
ABRICK, s. (90) zwavel, sulfer, v.
ABLENESS, s. bekwaamheid, geschiktheid, v. vermogen,
ABRICOT, S. abrikoos, v.
ABLEPSY, s. blindheid ; verblinding ; onbezonnenheid, v.
ABRIDGE, va. verkorten, zamentrekken; inkrimpen; be-.
ABLIGATE, va. afbinden, ontbinden, losmaken.
snoeijen. *-D, a. verkort; ingekort. * - MENT, s. verkorABLIGURITION, s. doorbrenging, verbrassing, v.
ting, v. kort begrip, uittrekoel, o.; verkorting, inkrimABLOCATE, va. verhuren, verpachten ; alhuren, in pacht
ping, besnoeijing, v. * - R, s. verkorter, m.
nemen. * ...TION, s. verhuring, verpachting ; afhuring,
ABROACH, va. opensteken. *-, adv. opengestoken. *-, s.
pacht, v.
alleenhandel, m. monopolie, o.
ABLUDE, vn. ongelijk zijn, niet passen, niet voegen.
ABROAD, adv. buiten, van huis, uit ; buiten 's lands ; to set
ABLUENT, a. (22) reinigend, afspoelend, zuiverend.
bekend openbaar maken.
verspreiden, ruchtbaar
reiniging,
zuivering,
afwassching,
v.;
ABLUTION, s.
ABROCAMENTUM, S. opkooperij, v. kleinhandel, m.
spoelwater, o.
afschairen,
vernietigen.
ophelren. *-, * - D,
ABROGATE, va.
ABNEGATE, va. verloochenen, loochenen, ontkennen ; afa. afgeschaft, opgeheven. * ...CATION, s. afschaffing ; verstand doen. "...TION, s. loochening, verloochening, ontnietiging, intrekking, v.
kenning, v. "...TOR, s. loochenaar, verloochenaar, M.
ABROOD, adv. broedend, broeijend; to sit - , broeden.
ABNODATION, s. het afsnoeijen van kwasten.
ABROOK, va. dulden, lijden.
s. onregelmatigheid, misvormdheid, v.
ABNORMITY,
ABRUPT, a. afgebroken ; plotseling. *-ION, s. afbreking,
*...ous, a. onregelmatig, misvormd.
plotselinge seheiding, v. * - LY, adv. plotseling, onverABOARD, adv. (426) aan boord, scheep.
wachts. * - NESS, s. afgebrokenheid; stroefheid ; steilte;
ABODE, S. woonplaats, v. verblijf ; oponthoud, o. *--, va•
s.
overhaasting, overijling, v.
"—MENT,
voorspellen, een voorgevoel hebben van.
ABSCESS, s. (36) zweer, v.
voorgevoel, o.
snede, afABSCIND, va. afsnijden, afkappen.
ABOLETE, a. afgeschaft, verouderd.
deeling, v. *...scissioN, s. afsnijding ; fig. vernietiging,
ABOLISH, va. afschaffen, opheffen, herroepen, vernietigen,
tenietdoening, v.
intrekken. * - ABLE, a. vernietigbaar ; herroepelijk. " - ER,
ABSCOND, vn. et a. zich verbergen, zich verschuilen ; zich
H. afschaffer, vernietiger, in. * - ING, * - MENT, S. afABSCONSION, 0.
onzigtbaar maken; verbergen.
schaffing, opheffing, vernietigzag. v. * ... LITION, s. afverberging, verschuiling, v.
schaffing,vernietiging, opheffing, intrekking ; vergeving, v.
fig. onoplettends.
afwezendheid,
afwezigheid
;
ABSENCE,
s.
*
NESS,
afschuwelijk,
afgrijselijk.
a.
ABOMINABLE,
heid, verstrooidheid, v.
INABLY, adv. a fschuwelijk, op
uf,chnzeo/ijkbeid, v.

ABU.
fig. verstrooid,
afwezend, afwezig. verve;
onoplettend. *-, vn. et a. to - one's self, verwijderen, zich verwijderen. * - AWBOUS, a. afwezig. "-EE,
"-ER, s. afwezige, m.
"-NEWT, s. afwezendheid, afwezigheid, v.
ABSINTHIATED, a. met alsem doortrokken; bitter. " ... THIUM,
s. alsem, m.
ABSIST, vn. afstaan, afzien, zich onthouden.
ABSOLUCY, s. onbeperktheid, onbepaalde magt, onafhankelijkheid, v. "...LUTE, a. -LY, adv. onbepaald, onbeperkt, onvoorwaardelijk, volstrekt, v•ij, onafhankelijk ;
volkomen ; volstrektelijk, vrijelijk, volkomenlijk ; zonder
tegenspraak ; zonder uitzondering. `...LUTENESS, s. voy.
ABSOLUCY. "...LUTION, s. vrijspreking, vergiffenis, v.
ontslag, o. "...TUTISM, s. leer der noodwendigheid, v.
"...LUTORY, ABSOLVATORY, a. kwijtscheldend.
ABSOLVE, va. vrijspreken, vrijmaken, kwijtschelden, loslaten, ontheffen, slaken; voleindigen. "...VING, s. vrijspreking ; voleindiging, v.
ABSONANT, ABSONOUS, a. wanluidend ; fig. ongerijmd,
zonder zin, bespottelijk.
ABSORB, va. et n. opsluipen, inzuigen, inzwelgen ; verzinken. "-ED, a. fig. verdiept, verzonken. * - ENT, a. et s.
opslurpend ; opslurpend middel,
o. *... SORPTION, s.
opslurping, inzuiging, v.
ABSTAIN, vn. zich onthouden van, vernaijden. "-ING, s.
onthouding, vermijding, v.
ABSTEMIOUS, a. "-LY, adv. matig, ingetogen; matiglijk,
met mate. "-NESS, s. onthouding, matigheid, v.
ABSTENTION, s. verbod, o. inhouding, v.
ABSTERGE, ABSTERSE, va. (36) afdroogen, zuiveren. "-NT,
a. et s. zuiverend; zuiverend middel, o. *...sioN, s.
(36) afwassching ; afvoering, zuivering, v. "...SIVE, a.
ABSENT, a.

voy. ABSTERGENT.
ABSTINENCE, * ...NENCY, S. onthouding, matigheid, v. ;
day of -, vastendag, m. "—WENT, a. matig, ingetogen.
ABSTORTED, a. afgedwongen, afgeperst, met geweld ont-

nomen, ontrukt.
va. aftrekken,uittrekken; afzonderen; scheiden, distilleren. *-, s. uittreksel, kort begrip, o. schets,
v. ; afgetrokkenheid, v. *-, "-ED, a. afgetrokken, afgezonderd ; gezuiverd; verstrooid. * - LY, adv. in het af"-ING, "-ION, s. aftrekking ;
getrokkene beschouwd.
from, afgescheiafgetrokkenheid, verstrooidheid, v.; den van, onaangezien. "-INTL a. afzonderend, aftrekkend.
"-NESS, s. afgetrokkenheid, spitsviadigheid ;
verstrooidheid, v.
ABSTRICTED, a. ontbonden, losgemaakt.
ABsTRINGE, va. ontbinden, losmaken.
ABsTRuDE, va. verwijderen, uitdrijven, verjagen.
ABSTRUSE,a. * -LY ,adv .donker,verborgen, bedekt,onverstaanhaar, onbegrijpelijk, duister ; op eene onverklaarbare
wijze. "-NEss, s. duisterheid, onverstaanbaarheid, diepzinnigheid, onbegrijpelijkheid, donkerheid, v.
"...SITY,
s. duistere zin, m.
ABSuME, va. langzaam verteren.
ABSURD, a. ongerijmd.*-ITY, s. ongerijmdheid, v. onzin,
m. zotheid, dwaasheid, v. *- LY, adv. ongerijmd. " - NESS,
s. ongerijmdheid, zotheid, dwaasheid, v. onzin, m.
* ... DART, a.
ABUNDANCE, s. overvloed, m. menigte, v.
overvloedig, overvloeijend, risk voorzien, ruim.
-LY, adv.
in overvloed, overvloediglijk, rijkelijk.
ABURTON, adv. (126) dwars.
ABUSE, va. misbruiken; onteeren; misleiden; beschimpen,
smaden. *-, ABUSAGB, s. misbruik, o. misleiding, v.
bedrog, o. ; mi,handeling ; onteering, beleediging, v.
ABSTRACT,

ACC.
"-PuL. a. misbruikend; beleedigesad.
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* -R, s. misbruiker ; verleider, schender; bedrieger ; lasteraar,
m.
ABUSIVE, a. misbruik makende ; bedriegelijk ; schimpend,
beleedigend ; - language, smaadredenen, v. my. * - LY,
adv. bij misbruik, valschelijk. "-NEss, s. smaadzucht,
lasterzucht, v.
ABUT, vn. to - upon, aangrenzen, aanpalen. *-ALs, s.
pl. grenzen, v. mv. "-NEWT, s. grens, v. grenspaal,m.
grensteeken, o.
ABYSM, ABYSS, s. afgrond, m. diepte ; hel, v. "-AL, a.
bodemloos.
ACADEMIE, s. akademie, v. "...MIAL, "...MICAL, a. akademisch, tot de akademie behoorende.
s. student eener
hoogeschool, m. "...MICIAN, s. lid eener akademie, o.
s. student eener hoogeschool, m. -, a. akademisch. "...MIST, s. student -, m. lid eener hoogeschool, o. "...MY, s. akademie, hoogeschool, universiteit;
leerschool, v. opvoedingsgesticht; speelhuis, o. ; rijschool, v.
ACAID, s. (90) azijn, m.
ACAJOU, s. mahoniehout, o.
ACANACEOUS, a. doornig, stekelig.
ACANTHUS, s. (53) beerenklaauw, m.
ACARRB, 8. moerassige grond, m.
ACATALECTIC, s. (19) vers zonder onvolledige voeto mat, v .
ACATALEPSY, s. onbegrijpelijkh.eid, v. "...LEPTIC, a. onbegrijpelijk.
AGATES, s. pl. voorraad, m. ; lekkernij, v.
ACCEDE, vn. toetreden, toestemmen, inwilligen."...DENCH,
s. toetreding, bewilliging, v.
ACCELERATE, va. bespoedioen, verhaasten. '...LRRATION,
s. bespoediging, v. haast, spoed, m. snelheid, v.
"...LBRATIVE, a. bespoedigend.
ACCEND, va. ontsteken, doen ontvlammen.
AcczxsioN, s. ontsteking, ontvlamming, v.
ACCENT, s. toon, klemtoon, m. stembuiging, uitdrukking,
v. ; toonteeken, o. ; uitspraak, rede, v. "-, va. uitspreken; de stem buigen, den klemtoon leggen.
* -0R, s.
toongever, voorzanger, m. "-UAL, a. volgens den rhythmus. "-u ATE, va. voy. ACCENT. -, het toonteekcn
plaatsen. "-UATION, s. accentuatie, v.
ACCEPT, va. aannemen ; (34) accepteren ; goedkeuren.
"-ABILITY, "-ABLENESS, s. aannemelijkheid, aanneembaarheid, v. "-ABLB, a. aannemelijk, aangenaam,
welkom. "-ABLY, adv. aannemelijk, aangenaam. "-AwcE,
s. aannenling, toetreding, v. bijval ; (98) zin, m. beteekenis ; (34) acceptatie, v. "-ATION, s. aanneming ; (98)
beteekenis ; kwitantie, v. * - ER, s. aannemer, tn. "-ILATION, s. kwitantie, v. bewijs van ontvangst, o.
s. (98) beteekenis, v. "-OR, s. (34) acceptant, m.
ACCESS, s. toegang, m. nadering, v. ; aanwas, m.; bezoek, o. ; aanval (eener ziekte), m. "-AR1LY, adv. bijkomend ; medepligtig. * - ARINESS, s. toetreding, deelneming ; medepligtigheid, v. "-ARY, a. behulpzaam;
medepligtig.
s. helper, deelnenzer, inedepligtige, m.;after the fact, heler, m. * - IBLE, a. toegankelijk, genaakbaar. "-ION, s. toetreding, aanneming, nadering ;
vermeerdering ; beklimming, bestijging, v. * - ORILY, adv .
bijkomend. * -ORINESS, S. toetreding ; medepligtigheid, v.
"-ORY, a. behulpzaam; medepligtig.
s. helper, deelnemer ; medepligtige, m.; bijkomende omstandtgheid, nevenzaak, v. bijvoegsel, o. ; accessories, hulpzenuwen, v . M V .
ACCIDENCE, s. eerste beginselen der spraakkunst, o.
my.
ACCIDENT, s. toeval, o. toevalligheid, bijkomende zaak, v.
"-AL, s. nevenzaak, toevalliye eigenschap, - hoedanigheid, v. -, "-ALLY, adv. toevallig, -lijk, toevalliger-

ACC.

ACE.

wijze, bij Coeval. "-ALNE88, S. toevalligheid,v.*-17ARY ,
a. et s. toevallig; kleine schooljongen, eerste beginner, m.
ACCIDITY, S. zorgeloosheid, v.
ACCIPIENT, a. et s. ontvangend ; ontvanger, aannemer, m.

*chap geven,verantwoorden. * -ABLE, a. verantwoordelijk,
rekenpligtig. * -ABLENESS, "-ABILITY, S. verantwoorde"-ANT, a. verantwoordelijkheid, rekenpligtigheid, v.
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ACCITE, va. voy. CITE, CALL.
ACCLAIM, vn. toejuichen. *-, * ...CLAMATION, a. bijval,
m. toejuiching, v. "...CLAMATORY, a. toejuichend.
ACCLIMATED, a. aan de luchtstreek gewend.
ACCLIVITY, S. opgang, m. schuinte, steilte, helling, v.
steile toegang, m. "...VOUS, a. schuin opgaaande, steil.
ACCLOY, va. VOy. CLOY. "...COAST, va. voy. ACCOST.
"...COIL, vn. voy. COIL.
ACCOLADE, s. omhelzing, vereeniging, v. ; parr, O.
ACCOLENT, S. grensbewoner, nabuur, m.
ACCOMMODABLE, a. doelmatig, passend, bruikbaar, toepasselijk. "-NESS, S. bruikbaarheid, v. * ... MODATE, vn.
et a. passen, voegen; schikken, voegen, rigten, bijleggen,
vereftenen ; voorzien, helpen, geven, leenen. -, a. -LY,
adv. passend, gepast, geschikt, op eene gepaste voegzame wijze. "...MODATENESS, S. voegzaaamheid, gepastheid, v. * ... MODATION, s. gepastheid ; heap ; ge-

schiktheicl ; bijlegging ; toegevendheid ; schikking, v. vergelijk, o.; -s, pl. gemakken, o. my. inrigtingen op een
schip, v. my. "...MODATOR, S. bestuurder, middelaar, En.
ACCOMPANABLE, a. gezellig. "...NEMENT, "...NIMENT, s.
begeleiding, verzelling, v. "...NIER, S. begeleider, verzeller, m. "...NY, va. vergezellen, begeleiden; gepaard
doen gaan.
ACCOMPLICE, s. medepligtige, m.
ACCOMPLISH, va. vervullen ; volbrengen, uitvoeren, VOitooijen, volvoeren, ontwikkelen, versieren, erlangen.
"-ABLE, a. uitvoerbaar, uitvoerlijk. "-ED, a. vervuld,
volmaakt, volbragt, volkomen. "-ER, s. uitvoerder, vervuller, voltrekker, m. *- MENT, s. vervulling,icitvoering ;
ontwikkeling ; beschaving, volmaking ; kundigheid, gave,
v. talent, o.
ACCOMPT, S. voy. ACCOUNT. * -.ANT, S. VOy. ACCOUNTANT.

akkoord ; verdrag, vergelijk, o. overeenkomst ;
overeenstemming, eenstemmigheid, eendragt, v. ; of his
own -, nit eigene beweging, uit vrijen wil. *-, vn. et
a. overeenstemmen, overeenkomen, tot een vergelijk komen ; vereenigen, verzoenen, doen otereenstemmen, nit
den weg ruimen,vereffenen; bewilligen, toestaan. "-ABLE,
a. overeenkomstig, overeenstemmend. "-ANCE, "-ANCY,
s. overeenstemming, eendragt, v. "-ANT, a. "-ANTLY,
adv. overeenstemmend, gelijkvormig, overeenkomstig ; in
overeenkomst met. * - ING AS, conj. naar mate, zoo als.
* -ING TO, prep. volgens, ingevolge, naar, overeenkomstig. * -INGLY, adv. dienvolgens, derhalve, gevolgelijk,
alzoo, overeenkomstig.
ACCORPORATE, va. inlijven.
ACCOST, vs. et a. aanlanden, naderen, toetreden; aanspreken. "-ABLE, a. genaakbaar, vriendelijk, gem eenzaam
.1CCOuCHEMENT, s. bevalling, verlossing, v.
ACCOUNT, s. rekening, berekening, rekenschap; verklaring, v. berigt, verslag, verhaal, o. ; reden, oorzaak ;
meening, v. gevoelen, o. ; betrekking, v. ; grond, m. gewigt, aanzien, o. ; - of settlement, eindrekening ; of stocks, kapitaalrekening ; to settle -s, rekeningenafsluitcn; to give - , rekenschap does; to turn to - , znordeel opleveren; upon that - , deswege ; upon no - , in
keen yowl; men of -, ma•nen vas aanzien, m. mv. ;
to make - , zich inbeelden, - ver ,eelden; to have an - ,
berigt narigt hebben. *- , va. et n. rekenen, berekenen, afrekenen, tellen, schatten ; waarderen; schatten,
achten, houden voor ; aanwiizen,verklaren;- for, rekenACCORD, S.

lijk.
s. rekenaar, boekhouder, m. "-BOOK, s. contoboek, o. *--commort, s. eenvoudige boekhouding, v.
"-CURRENT, S. rekening courant, V. "-PROPER, s. eigen
rekening, v.
ACCOUPLE, va. paren, verbinden, vereenigen, koppelen.
"-NEWT, s. paring, vereeniging, v.
ACCOURAGE, va. aanmoedigen. *...COURT, va. onthalen.
ACCOUTRE, va. aankleeden, opschikken , uitriisten. "-NEXT,
S. opschik, m. tooisel, o. uitrusting, v .
ACCOY, va. voy. COY.
ACCREDIT, va. van geloofsbrieven

voorzien, krediet verschaffen ; vertrouwen geloof schenken. "-ATION, S.
geloofsbrief, m. volmagt, v.
ACCRESCBNT, a. aangroeijend, toenemend.
ACCRETION, s. wasdom, m. ophooping, toeneming, v. aanwas, m. "...TIVE, a. toenemend.
ACCREW, vn. voy. ACCRUE.
ACCROACU, va. aanhaken,

aan zich brengen, tot zich
trekken, zich meester makers van. "-NEXT, s. inbreuk;
beniagtiging, vermeestering, v.
ACCRUE, vn. aangroeijen, toenem,en, accnkomen; voortspruiten.
ACCRUMENT, s. aanwas, m. toeneming, v.
AccUEATION, s. (77) het aanliggen.
ACCUMB, vn. (77) aanliggen. "-ENT, s. aanzittende
gast, m.
ACCUMULATE, va. et n. ophoopen, opstapelen ; toenemen,
vermeerderen. "...LATION, S. ophooping, v. ; hoop, rn.
* ...LATIVE, a.
adv. ophoopend, opgehoopt ; in hoo.pen. * ... LATOR, S. vermeerderaar, m .
ACCURACY, "...RATEN RS'S, s. zorg, naauwkeurighcid,
nactuwlettendheid, naauwgezetheid, v. * ...RATE, a. -LY,
adv. naauwkeurig, -lijk, zorgvuldig, -lijk, naauwlettend, stipt, bepaaldelijk, juist.
ACCURSE, va. vervloeken, verwenschen.
* -D, a. vervloekt,
verwenscht, afschuwelijk.
ACCUSABLE, a. laakhaar, berispelzjk, strafbaar. "...SANT,
s. beschuldiger, M. "...SATION, s. beschuldiging, aanklagte, v. "...SATIVE, a. et s. beschuldigend ; (98) accusativus, vierde naamval, m. *-LY,adv. beschuldigend.
"...SATORY, a. beschuldigend.
ACCUSE, va. beschuldigen, aanklagen, betiglen, laken, berispen. "-R, S. besclzuldiger, aanklager, m. * - RESS,
S. beschuldigster, aanklaagster, v.
ACCUSTON, va. gewennen, gewoon maken; to - one's self,
zich gezvennen. "-ABLE, a. "-ABLY, adv. geivoon ; gewoonlijk, gemeenlijk. "-ANCE, s. gewoonte, v. gebruik,
o. * -ABLY, adv. gewoonlijk, gemeenlijk. * -ARY, a. gcwoon, gebruikelijk. * -ED, a. gewoon, gewend ; beklant ;
vlijtig bezocht ; - average, (34) kleine gewone avarij, v.
"-EDNESS, s. gewoonte, v. gebruik, o.
ACE, S. aas, o. een, v.; fig. aasje, o. ; within an -, op
het punt van.
ACEPHALOUS, a. hoofdeloos, zonder hoofd.
ACERB, a. wrang, scherp, sterk ; fig. hard, bitter. * - ATE,
va. et n. wrung -, zuzir maken ; - worden. *-1TY, s.
wrangheid, scherpte, hardheid, strengheid, v.
ACERVATE, va. ,..NATION, S. voy. ACCUMULATE, ACCUMULATION.
ACERVOSE, *...vous, a. opgehoopt.
ACEScENcY, s. zuurheid, v. "...CENT, a.

verzurend.
a. zuur, vizor herattende.

ACETOSB,

zaur wordend,
s.

StOUt' -

ADD.

ACR.
heid, v. het sure. * ...TOUR, a. zuur, zuurhoudenti.*
s. zuur, o. azijn, M.
ACH, ACHE, a. pijn, smart, v. zeer, o. ; peterselie, v.
ACHE, vn. pijn
zeer doen. *- BONE, s. (74) heupbeen,o.
ACHIEVABLE, a. doenlijk, uitvoerlijk. * ... ANCE, s. uitvoering, daad, v.
ACHIEVE, va. doen, verrigten, uitvoeren, volvoeren, bewerkstelligen, volbrengen; verwerven. *- MENT, s. verrigting, v. wapenfeit ; wapenschild, 0. * -R, s. uitvoerder, volbrenper, m.
ACHING, s. pijn, smart; onrust, v.
ACHOR, s. hoofduitslag, o.
ACHROMATIC, a. kleurloos, ongeverfd.
ACID, a. et s. scherp, zuur. *- IFEROUS, a. zuurstof
bevattende. *- ITY, * -NESS, s. zuurheid, wrangheid,
v. * - ULAE, s. pl. zuurbronnen, v. mv. "-LrLATE, va.
verzuren, met zure ,vochten vermengen. *-uLous, a.
zuurachtig.
ACINACEOUS, a. kernig.
ACKNOW, "-LEDGE, va. erkennen, bekennen, belijden.
* -LEDGING, s. erkenning ; dankbaarheid, erkentenis, v.
* -LEDGMENT, s. erkenning, erkentenis, dankbaarheid ;
bekentenis, v.
ACME, s. top, ni. toppunt, o. spits ; (H) krisls, v.
ACOLOTHIST, ACOLYTE, s. misdienaar, altaarbediende, m.
ACONITE, s. (53) wolfswortel, m.
ACOP, adv. bovenop, op den top.
ACORN, s. eikel, m. "-ED, a. vol eikels, mel ezkels gevoed.
ACOSMY, s. (22) magerheid, bleekheid, v.
ACOUSTICS, s. pl. gehoorkunde, gehoorleer, v.
ACQUAINT, va. bekend maken met, onderrigten, kennis
geven van, in kennis brengen met, mededeeling doen
van. *- ABLE. a. toegankelijk. *- ANCE, s. bekendheid,
gemeenzaamheid, kennis, v. ; bekende, m. ; upon what
-? op wat grond ? waarom? * - ANT, s. bekende, m.
* -ED, a. bekend, onderrigt ,gewaarschuwd,bekend gemaakt.
ACQUEST, va. verkrijgen. "-, s. verworven goed, het verkregene; verwerving, verkrijging, v.
ACQUIESCE, vn. berusten in, instemmen, genoegen nemen,
toetreden, zich onderwerpen aan.* -NCE, * -NCY, s. bewilligtng , instemming, toetreding, berusting, onderwerping, v.
ACQUIET, va. bedaren, geruststellen.
ACQUIRABLE, a. verkrijgbaar, bereikbaar.
ACQUIRE, va. verwerven, bekomen, erlangen, verkrijgen,
bereiken. *- MENT, s.verwerving,verkrijging•eigenschap,
bekwaamheid, v. ; verkregen goed,o.*-B,s. verkrijger, in.
ACQUISITION, s. verkrijging, verwerving ; have, v. goed,
o. ; het aanleeren. "...TITIOUS, * ...TIVE, a. verkregen,
verworven.
ACQUIST, s. voy. ACQUEST.
ACQUIT, va. vrijmaken, kwijtschelden; ontslaan, vrijstellen; afdoen, betalen, kwijten; to - one's self, zichkwijten, zijn best doen. *-, "-MENT, s. vrijstelling, ontheffing, bevrijding, vrijheid, afdoening, v. "-TAL, s.
vrijspreking, v. ontslag, o. * - TANCE, s. vrijspreking ;
voldoening; kwitantie, kwijting, v. -, va. vrijspreken,
ontslaan.
ACRASY, s. onmatigheid, v.
ACRE, s. morgen (lands), v.
ACRID, ACRIMONIOUS, a. scherp, bijtend, wrang; fig. bitter.
ACRIMONIOUSNESS, ACRIMONY, s. wrangheid, scherpte;
lig. bitterheid, strengheid, v.
ACRITUDE, ACRITY, s. scherpe smaak, m. scherpheid,
bijtende hoedanigheid, bitterheid, v.
ACRONIC, *-AL, a. (101) opgaande, rijzende; ondergaande, dalende.
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ACROSPIRB, S. kiem, v. *--, vn. kiemen.
ACROSS, adv. kruiselings, over elkander gelegd

; fig. ongelukkiglijk. "-, prep. door, over.
o.
doen, werken, to werk gaan, leiden, besturen, doen; spelen; to -a part, (108) eene rol
vervullen. " - , s. handeling, werking, uitvoering, v. bedrijf, o. daad, akte, verhandeling,v.besluit,o.stap,m.;
in the very -, op heeter daad ; - in pais, mondelinge
overeenkomst, v.; - of a student, inaugurale dissertatie,
v.; - of oblivion, amnestie, vergiffenis, v. ; acts of the
apostles, handelingen der apostelen, v. my ; acts of
God and the king's enemies, hoogere magt, v. hooger
geweld, o. ; acts of penance, boetedoening, v.
ACTEON, s. hoorndrager, m.
ACTING, a. handelend, werkend, besturend.
ACTION, s. werking, handeling, beweging ; daad, verrigting, v. bedrijf, o. ; handing, v. gebaren, o. my. ; aanklagt, klagte; aktie, v. aandeel; proces, regtsgeding ;
gevecht, o. schermutseling, v. slag, tn. ; zaak , bezigheid ,
v. ; - for trespass, kriminele beschuldiging, v.; taking,
in geschil, aanhangig ; -threatener, pleiter, m. * - ABLE,
a. eene klagte inhoudende, vervolgbaar. * - ARY, * -IST,
s. aandeelhouder, deelhebber, m.
ACTIVATION, s. gedurige herhaling, v.
ACTIVATE, va. werkzaam maken, aan den gang brengen.
ACTIVE, a. * -Ly, adv. werkzaam, bedrijvig, bedrijvend ;
Hug, levendig; praktisch ; dadelijk; - debts, (21) werkelijke schuld, v. * - NESS, ACTIVITY, s. werkzaantheid,
bedrijvigheid ; viugheid, behendigheid, levendigheid, v.
ACTOR, ACTRESS, s. bedrijver, bewerker, dader ; tooneelspeler, akteur, in. tooneelspeelster, v.
ACTUAL, a. werkelijk; dadelijk.
* - NESS, s. werkelijkheid, v. * - LY, adv. werkelijk, inderdaad.
ACTUARY, s. geregtssehrijver, griffler, m.
ACTUATE, va. in beweging -, in werking brengen, aanzetten. " ATION, s. bedrijvigheid, v. * ...OSE, a. krachtdadig.
AC DATE, va. scherpen. * ... ITION, "...TITION, s. het scherpen. "...LEATE, a. stekelig, scherp, puntig. "...MEN, s.
scherpe punt; fig. schranderheid, scherpzinnigheid, v.
ACUMINATE, va. scherpen, spits -, puntig maken.
ACUMINATION, ACITT.ATION, s. voy. ACUMEN.
ACUTE, a. "-LY, adv. spits, puntig, scherp; fig. scherpzinnig, geslepen; hevig, scherp. "-, s. (98) scherp boonteeken, o. "-, va. (98) het toonteeken plaatsen ; met
nadruk uitspreken. * - NESS, s. scherpte ; fig. scherpzinnigheid, fijnheid ; hevighed ; krisis. v.
ADACT, va. dwingen, noodzaken. * -BD, a. gedreven, gedwongen.
ADAGE, s. spreekwoord, o. spreuk, v. * ...GIAL, a. spreekwoordelijk.
ADAM, m. diefjesmaat, m.
ADAMANT, s. diamant; zeilsteen, m. "-EAN, a. hard als
een diamant. * - INE, a. oliainanten; fig. onverbrekelijk,
onoplosbaar.
ADAM'S-APPLE, s. (74) adamsappel, keelknobbel, m.
ADAPT, va. toepassen, aanwenden, schikken, voegen. * -ABILITY, s. toepasselijkheid, bruikbuarheid, v. * - ATIeN,
* -ION, * -NESS, s. toepassing, aanwending, v.
ADAUNT, va. bedwingen, beteugelen.
ADAW, va. et n. a fschri kken, ontmoed igen . dempen, uitdooven.
,‘DAYS, adv. now - , heden ten dage, ten huidigen dage.
ACROSTIC, s. naamdicht,
ACT, vn. et a. handelen,

ADCORPORATE, va. voy. ACCORPORATE.
ADD, va. et n. bijvoegen, toevoegen, bijdragen,

bijkomen, vermeerderen; - up, optellen.
ADDABLE,

a. voy.

ADDIBLE.

bijbrengen ;
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ADJ.

ADDECINATE, a. tienden, tienden heffen.
ADDEEM, va. achten, schatten, er voor houden.
ADDER, S. adder, slang, v. * -' 8-GR ASS, s. (53) standelkruid, o. * -STUNG, a. door eene adder gebeten.
ADDIBILITY, s. vermeerderbaarheid, v.
ADDIBLE, a. vermeerderbaar, te vermenigvuldigen.
ADDICT?, s. diesel, m.; snij-, topmes, o.
ADDICT, va. to - one's self, wijden, toeivijden; zich
overgeven. * -EDNESS, *-ION, s. toewijding, neiging, ge-

hechtheid, toewijzing, v.
s. bijvoegsel, o. bijlage, v.
bijvoeging, optelling, vermeerdering; verfraaijing, v. bijvoegsel, toevoegsel, o. ; titel, stand, nt.
'-AL, a. bijgevoegd, ter vermeerdering ; - freight, overvracht, v.; - tax, suppletoire belasting, v. opcenten,mv.
* -ALLY, adv. als toegift, door bijvoeg ing.
ADDITORY, a. vermeerderend; bijvoegend.
ADDLE, a. ledig, onvruchtbaar; bedorven, ijdel, hol. "-,
S. wijnsteen, m. *-, va. et n. ledigen, onvruchtbaar
maken ; bederven ;groeijen. * -EGG, s. windei, o. * -HEADED, '-PATED, a. hersenloos, don, .zonder verstand.
"-PLOT, s. breekspel, spelbreker, m.
ADDLINGS, s. p1. arbeidsloon, O.
ADDOOM, va. toewijzen.
ADDORSED, a. ruggelings bij elkander geplaatst.
ADDRESS, va. wenden, rigten, gereed maken, aanspreken ;
toezenden; een opschrift schrijven. "-, s. rigting, wending, v. aanzoek, verzoek, o. aanspraak ; levenswijze;
geschiktheid, bekwaamheid ; opdragt, v. ; opschrift ; gedrag, o. * -ER, s. verzoeker, adressant, m.
ADDUCE, vs. aanvoeren, aanhalen, bijbrengen. * -NT, a.
(74) aantrekkend, bijeentrekkend. '...CIBLE, a. aan te
voeren, aangevoerd kunnende worden.
ADDUCTION, s. aanvoering, aanhaling, bijbrenging, V.
ADDUCTOR, s. (74) naar binnen trekkende spier, v.
ADDULCE, va. verzoeten.
ADELING, s. edele, prins, koningszoon, m.
ADEMPTION, s. berooving, ontneming, intrekking, v.
ADEN, s. klier, v. * -OGRAPHY, s. (22) klierbeschrijving, v.
ADEPT, a. ervaren, bekwaam, der zake kundig,zaakkundig. "-, s. ervaren man, deskundige, m. *-ION, s. bekwaamheid; volkomenheid, v.
ADEQUATE, a. * -LY, adv. juist, evenredig, gelijk, volkomen, passend.
`...T1ON, s. juistheid, evenredigheid, gelijkheid, overeenkomstigheid, v.
ADESPOTIC, a. niet willekeurig, bepaald.
ADFECTED, a. zamengesteld.
•
ADHERE, vn. aanhangen, aankleven, zich stiptelijk houden aan. * -NCE, * -NCY, s. aankleving, toetreding, getrouwheid, v.; gevolg, o. aanhang, M. "-NT, a. aanhangend, aanklevend, * -NT, -R, s. aanhanger, volgeling, aanhangeling, M.
ADHESION, s. aanhangen, n. toetreding, gehechtheid, v.
* ...SIVE, a. aanhangend, vasthoudend, starlvastig.
SIVENESS , s. aanklevendheid, taaiheid, kleverzgheid, v.
A DITIBIT, va. aanwenden, toepassen, gebruiken. *-ION, s.
aanwending, v. gebruik, o.
APHORTATION, s. vermaning, v.
ADIAPHANOUS, a. ondoorschijnend. * ...OROUS, a. onzijdig, onverschillig ; - salt, (90) middelzout, o. * ...ORY,
s. onzijdigheid, onverschilligheid, v.
ADIEU, adv. et s. vaarwel, o. ; to bid -, afscheid ?semen.
ADIPOSE, ADIPOUS, a. (74) vet, smerig.
ADIT, s. (67) toegang ; waterloop, m.
s. nadering,
N. toegang, m. toetreding, v.
ADJACENCY, s. nabijheid, nabnurschap, v. omtrek, m.
A DDITAMENT,
ADDITION, s.

ADM.
a. et s. aangrenz,end, nabij liggend ; grensbewoner, in.
ADJECT, va. bijvoegen, toevoegen. "-Um, s. bijvoeging, v.
bijvoegsel, o. * -ITIOUS, a. bijgevoegd * -IVE S s. (98) bij- •
voegelzjk naamwoord, o. -LY, adv. als een bijvoegelijk
naamwoord, bijvoegelijk.
ADJOIN, va. et n. bijvoegen, aanvoegen; aangrenzen, naast
aanleggen. "-ANT, *-ING, a. aangrenzend, belendend.
ADJOURN, vn. verschuiven, verdagen, uitstellen. * -MBNT,
s. verschuiving, opschuiving, v. uitstel, o.
ADJUDGE, va. toekennen, toewijzen, toedeelen ; erkennen
als, verklaren als, veroordeelen, oordeel vellen. "-RENT,
s. toekenning, toewijzing, v. ; oordeel, o.
ADJUDICATE, va. voy. ADJUDGE. * ...DILATION, S. (83)
toekenning, toewijzing, v. k ...GATE, va. koppelen."...MENT,
s. help, v. bijstand, m.
ADJUNCT, a. verbonden, vereenigd, onmiddellijk volgend.
"-, s. bijvoegsel, o.; helper, adjunkt, m. * -ION, s. bijvoeging, toevoeging,v. ; bijvoegsel; het Injgevoegde. "-IVE,
a. -LY, adv. bijvoegend, verbindend ; vereenigd, te zamen. -, s. bijvoegen, tu.; bijvoegsel, o. -, adv. bijgevolg.
ADJURATION, s. bezwering, v. het opleggen formulzer
van den eed, o. * ...RE, va. eenen eed opleggen, - voorschrijven ; bezweren, dringend smeeken.
ADJUST, va. in orde brengen, ordenen, regelen, afmaken,
vereffenen, in overeenstemming brengen met. * -ER, s.
die regelt, die in orde brengt, vereifenaar, m. "-INGSCALE, s. geld-weegschaaltje, o. * -ING-SCREW, s. stelschroef, v. "-RENT, s. rangschikking, regeling ; bijlegging, vereffening, overeenstemming; (70) alvijling,v.
ADJUTANCY, s. adjudantspost, m.; inrigtinq, v. * ...TANT,
s. adjudant, m. * ...TATOR, s. vOy. ADJUTOR.
ADJUTE, va. helpen, bijstaan. "...TOR, s.helper,112. "...TORY, * ...VANT, a. helpend, behulpzaam. * ...TRIX, s.
helpster, v. %SANT, a. behulpzaam, nuttig, bevorderlijk.
s. helper, in.; hulpmiddel, o. * ...VATS, va. helpen, bijstaan, te hulp kornen, ondersteunen, bevorderen,
bevorderlijk zijn.
ADMEASURE, va. toenzeten; uitmeten. * -RENT, S. toemeting, v.
ADMENSURATION, s. toedeeling, v.
ADMETIATE, va. voy. ADMEASURE.
ADMINICLE, s. hulp, v. bijstand, m. ondersteuning, v.
* ...CENT,

ADMINICULATOR, S. VON. ADJUTOR.
ADMINISTER, va. besturen, waarnemen;

handhaven, toedienen; geven, opgeven; - an oath, eenen eed afnemen.

* ...ISTRATE, va. toedienen, aanwenden, geven, ingeven .
* ...ISTRATION, s. bestuur, o. bediening, waarnemzng,

regering ; handhaving, v. * ...ISTRATIVE, a. besturend,
ititoefenend, bedienend. * ...ISTRATOR, s. bestuurder,bedienaar, uitvoerder, regeerder, opzigter, M. -SHIP, s.
ambt van bestuurder, o.administratie,v. * ...LSTRATRIX,
s. bestuurster, opzigtster, v.
ABMIRABILITY, s. VON. ADMIRABLENESS. * ...RABLE, a. bewonderenswaardig, voortreffelijk, * ...RABLENESS, s. bewonderenswaardigheid, voortrelfelijkheid, v. * ...RABLY,
adv. bewonderenswaardighjk.
ADMIRAL, s. admiraal, vlootvoogd, rn. * -SHIP, s. admiraalschap, o. waardigheid van vlootvoogd, v. " - TY, S.
admiraliteit, v.
ADMIRATION, s. hewondering, V. "...RATIVB, a. bewonde•eml. -POINT, s. (98) verwonderingsteeken, a. "...RE, vs.
viz. zich verwonderen.
bewoncleren, vereeren.
s. bezvonderaar, vereerder, liefhebber, aanbidder, In.
"...RING, S. voy. ADMIRATION. -LY, adv. met beworidering.

ADU.
ADMISSIBILITY,

s. aannemelijkheid, v. *...IBLR, a. aannemelijk, toe to staan. *...ION, s. toelating, aanneming,
vergunning, opneming, v. toegang, m.
ADMIT, va. toelaten, aannemen, opnemen, toestaan, dulden, veroorloven; den toegang geven. *-TABLE, a. voy.
ADMISSIBLE. *-TANCE, S. voy. ADMISSION. * -TER, S.
toelater, inleider, ontvanger, opnemer, m.
ADMIX, va. inmengen. * - TION, "-TITRE, s. inmenging,
vermenging, v. mengsel, O.
ADMONISH, va. vermanen,waarschuwen,herinneren.
S. vermaner, waarschuwer ; zedemeester, m. "-MENT,
s. vermaning, waarschuwing, v. "...ITION, s. voy. ADMONISHMENT. * ...ITIVB, a. vermanend, waarschuwend.
* ...ITOR, s. voy. ADMONISHER. *...TORY, a. voy. ADMONITIVE.
ADMORTIZATION, S. delging, schulddelging, v.
ADMOVE, va. nader brengen, aanvoeren, toevoeren.
ADNASCENT, ADNATE, a. aangroeijend ; aangegroeid. w
ANNIHILATE, va. voy. ANNIHILATE.
ADNOUN, s. (98) bijvoegelijk naamwoord, o.
ADO, s. leven, gedruisch, geraas, o. beweging ; moeite, v.;

without much -, gemakkelijk, zonder moeite, zonder
beweging.
jongelingschap, v. * ... CENT,
s. jongeling, m.
ADONIZE, va. opsmukken.
ADOORS, adv. voor de deur.
ADOPT, va. aannemen, als kind aannemen ; zich toeeigenen. "-EDLY, adv. bij wijze van aanneming. "-ER, s.
s.
die aanneemt, die als een kind aanneemt.
aanneming (als kind), v. *-IVE, a. aannemend, aangenomen, vreemd.
ADORABLE, a. aanbiddelijk. * - NESS, s. aanbiddelijkheid,
v. * ... RABLY, adv. aanbiddenswaardig. * ... RATION, s.
aanbidding, vereerzng, hulde, v. *- RE, va. aanbidden,
vereeren ; vergulden. -MENT, s. voy. ADORATION.
"...RER, s. aanbidder, vereerder, m.
ADORN, va. versieren, opschikken, verfraaijen. *-, s. sieraad, o. opschik, m. *-ATION, s. versiering, verfraaijing, v. * -ER, s. versierer, verframjer, m. *- MENT, s.
sieraad, tooisel, o. opschik, m.
A DOSCOLATION, s. (53) bevruchting, v.
ADOWN, adv. nederwaarts, op den grond, beneden, van
onderen. *-, prep. van boven af.
ADRAD, ADREAD, adv. bevreesd.
ADREAMT, a. droomend.
ADRIFT, adv. drijvend, vlottend, viol, weg.
ADRIANOPLE-RED, s. turksch rood, o.
ADROIT, a. behendig, vlug, knap ; fig. op goed geluk.
* -LY, adv. met behendigheid. * - NESS, s. behendigheid,
vlugheid, v.
ADRY, a. dorstig, droog.
ADSCITITIOUS, a. bijgevoegd, ontleend, vervreemd, gezocht, nagebootst.
ADSTRICTION, s. (22) zamentrekking, v.
ADULATION, s. vleijerii, pluimstrijkerij, flikflooijerij, v.
* ...TOR, s. vleijer, flikflooijer, pluimstrijker,m.*...TORY,
a. vleijend. * ... TRESS, s. vleister, flikllooister, v.
ADULT, a. volwassen. "-, s. volwassene, m.
ADULTER, * -ATE, vn. et a. echtbreken, overspel plegen ;
vervalschen, bederven. "-ANT, s. voy. ADULTERER.
*-ATE, a. -LY, adv. overspelig; vervalscht. * - ATENESS, s. vervalsching, vervalschte hoedanigheid, v.
"-ATION, s. vervalsching, v. * - ER, *-ESS, s. echtbreker,
overspeler„'rn. echtbreekster, overspeelster, v.; vervalocher, ni. -IN E, a. emecht, in echtbreuk geteeld. *-PLR,
ADOLESCENCE, * ...CENCY, S.

ADV.
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v a. echtbreken, overspel plegen. *-ous, a. echtbreukiy,
overspelig, onecht. *-Y, s. echtbreuk, v. overspel, O.
ADULTNESS, s. volwassenhetd, v.
ADUMBRANT, a. (92) afschaduwend, als schaduwbeeld.
"...BRATS, va. (92) afschaduwen, schetsen, in ruwe
omtrekken teekenen. * ... BRATION, S. (92) afschaduwing,
schets, schaduw, v. ruwe omtrek, m.
ADULATION, s. vereeniging, zamenvoeging, v.
ADuNCITY, s. kromheid, kromte, haakvormigheid, v.
ADUNCOUS, ADUNQUE, a. krom, gekromd, als een haat,.
ADURE, vn. verbranden.
ADUST, * -ED, a. verbrand ; verzengd ; verdroogd ; - blood,
(22) verhit bloed, o. k -IBLE, a. brandbaar. *-ION, s.
verbranding, ontsteking, v.
ADVANCE, vn. et a. voorwaarts gaan, voortrukken, naderen, voortgaan; stzjgen, toenenzen; voorwaarts brengen,
aanschuiven, bevorderen ; verbeteren ; verhoogen (in prijs) ;
voorbrengen; vooruit doen, - betalen, voorschieten. `-,
s. het voorwaarts gaan, voortrukken, aanrukken ; hooger
bod, o. ; voorslag, m. ; vordering, v. voorschot ; overschot,
uitschot, o. *- GUARD, s. (68) voorhoede, v. *- MONEY,
s. premie, v. voorschot, handgeld, o.
ADVANCED WORK, s. (113) buitenwerk, o.
ADVANCEMENT, s. voortgang, m.; bevordering, vordering,
aangroeijing, v. voortgang ; lijftogt, m.
ADVANCER, s. bevorderaar, m. *...GIVE, a. bevorderlijk.
ADVANTAGE, s. voordeel, voorregt, gewin, nut, o.; wetduad, v.; geschenk; overschot, o. ; gunslige gelegenheid,
*-, va. bevoordeelen, bevorderen ; nuttig zijn; oprengen, opleveren. "-GROUND, s. vruchtbare grond,
* -ABLE,a. voordeelig. * - D, a. begaafd, uitgerust. "-ous,
a. -LY, adv. voordeelig, nuttig, gunstig ; met voordeet.
-NESS, s. voordeeligheid, v. nut, o.
A DVECTITIOUS, a. ingevoerd,uitlandig,vreemel, aangebragt.
ADVENE, vn. bijkomen, toekomen.
ADVENIENT, a. bijkomend, toevallig.
ADVENT, s. advent, m. (toekomst, v.) * - AL, s. wapenrok,
m. * - INE, * - ITIO17S, * - IVE, a. bijkomend, toevallig,
vreemd. *-IVE, s. nieuweling, vreemdeling ; opgekomene,
m. gelukskind, o. ; bzjkomende zaak, v. *-RY, s. onderneming, v. bestaan, o. "-UAL, a. van den advent.
ADVENTURE, s. avontuur, waagstuk, toeval, o.: gebeurtenis, omstandigheid; kans, gewaagde onderneming, v.
gevaar, o. ; onderneming, spekulatie ; bodemerij, v. "-,
va. et n. wagen, durven, ondernemen, zich onderstaan.
* -R, s. avonturier, gelukzoeker, waaghals, ondernemer ;
spekulant, aandeelhouder, m. *- SOME, a. gewaagd, gevaarlijk, stout, vermetel, koen, roekeloos. * - NESS, s.
vermetelheid, roekeloosheid, v. *... ROUS, a. voy. ADVENTURESOME. "-LY, adv. koen, vermetel, avontuurlijk.
ADVERB, s. (98) bijwoord, o.
bijwoordelijk, als een bijwoord.
ADVERSABLE, a. tegenstrijdig. *...ARIA, s. pl. aanteekenboekje, zakboekje, loopertje, o.
ADVERSARY, a. tegenovergesteld, tegenstrijdig. '-, s. tegenstrever, tegenstander, vijand, m. tegenpartij, v.
ADVERSATIVE, S. als tegenstelling.
ADVERSE, a. "-LY, adv. tegengesteld, dwars, strijdig, tcgenstrijdig ; tegen. *-, va. tegenstreven. *-NESS, s. tegenspoed, m. ramp, wederwaardigheid; vijandschap ;
tegenspraak, v.
ADVERSITY, s. wederwaardigheid, v. tegenspoed, m. ongeval, ongeluk, o. ellende, v. nood, m.
ADVERT, va. et n. acht geven, opmerken, itraarnemen.
*- ENCE, "-ENCY, s. opmerkzaamheid, waarneming, v.
'-ENT, a. opmerkzaam, oplettend. '-ass, va. berigten,
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onderrigten, laten weten, bekend ,maken, mededeelen.
"-BEMENT, s. berigt, narigt, o. aankondiging, waarschuwing, herinnering, v. * - ISER, S. berigtgever, aankondiger, m. ; advertentieblad, O.
ADVESPERATE, vn. avond worden.
ADVICE, S. berigt, advies, o. raad,m. overleg, o. beraadstaging, v. narigt, O. "-BOAT, S. adviesjagt, O.
ADVIGILATE, vn. et a. waakzaam
opmerkzaam zijn ;
bewaken.
ADVISABLE, a. raadzaam, to radon; voorzigtig.
"-NESS,
S. raadzaamheid, v.
ADVISE, va. et n. melden, berigten, laten weten; raden,
overleggen, to rade gaan, raadplegen ; advise with your
pillow, beslaap er u op. "-D, a. bedachtzaam, voorzigtig. "-DLY, adv. met !,edachtzaamheid, met overleg.
"-DNESS, S. bedachtzaamheid, v. overleg, O. "-MENT, S.
narigt; overleg, o. bedachtzaamheid, v.; road, in.
*-R,
s. raadgever ; berigtgever, m.
ADVOCACY, S. verdediging, regtvaardiging ; praktijk, v.
"...CATE, S. advokaat, verdediger, bemiddelaar, m. *-,
va. et n. verdedigen; all advokaat optreden.
-SHIP,
"...CATION, S. pleit-ambt, o. ; bijstand, m. voorspraak, v.
ADVOLATION, S. het heenvliegen. s. het heenrollen.
ADVOUTRBR, ADVOUTRESS, s. overspelige, m. en v. "...TRY,
S. overspel, O.
ADVOW, va. voy. Avow. "-ER, S. (83) patroon, beschermbeer, m. -sob s. (83) bescherrnheerschap, o. collutie, v.
ADYTUM, S. binnenste heiligdom, O.
ADZE, S. voy. ADDICE.
AEDILE, EDILE, s. (25) bouwIeer, ITI.
AEGILOPS, S. (22) traanoog, O.
AEGIS, s. schild, o. ; fig. bescherming, v.
AELF, s. hulp, v. bijstand, M.
AEOLIAN-HARP, s. (109) Aeolus-harp, v.
AEQUATOR, S. evennachtslijn, v. evenaar, m.
AEQUINOX, S. nacht- en dagevening, v.
AERA, S. voy. ERA. "...RIAL, a. in de lir cht, luchtig , etherisch, lucht.
AERIE, S. nest (eens roofvogels), O.
AERIFICATION, S. (90) vlugtigmaking, v.
AERODYNAMICS, S. pl. leer van de kracht der lucht, v.
* ... MANCY, s. lvchtwaarAEROLOGY, S. luchtkunde, v.
zeggerij, v. "...METER, s. luchtnzeter, m. "...METRY,
s. luchtmeetkunde,
v. "...NAUT, S. luchtreiziger, m.
"...NAUTICS, S. pl. kennis der luchtbollen, v. "...SCOPY,
S. luchtbeschouwiug, waarneming der lucht, v. "...STATICS,
S. pl. luchtweegkunst, v. "...STATION, s. luchtvaart, v.
AERUGO, s. voy. ERUG. A ETHBR, S. voy. ETHER.
AETITES, s. adelaarsteen, rn
AFAR, " - OFF, adv. ver, ?Jerre, ver weg, ver van hier.
AFEARD, a. voy. AFRAID.
A FER, S. zuidwestewind, m.
AFFABILITY, s. vriendelijkheid, spraakzaamheid, beleefdhezd, v. * ... BLE, a. vriendelijk, spraakzaanz, lieftalig.
-NESS, S. voy. AFFABILITY. "...ELY, adv. vriendelijk.
"...BROUS, a. kunstig, meesterlijk.
"...BUL ATION, s.
zedeles eener label, v.
AFFAIR, s. utak, hezigheid, verrigting, aangelegenheid,
V. ; liefdehandel, m. ; gevecht, o. slag, m. treffen, O.
AFFAMISH,.va. voy. FAMISH.
AFFEAR, va. bekrachtigen, bevestigen; verschrikken.
AFFECT, va. indruk maken op, roeren, aandoen, aangrijpen, aantasten ; naar ids streven; bentinnen; (83)
overtuigen ; trefien ; naapen, voorwenden, intichelen,
willen schijnen.
s. hartst,gt, to. aandoeniny, ge-

AE.V.
moedsbeweging, neiging ; bijomstandigheid, v. *-ATE,
a. gemaakt, gekunsteld. "-ATION, s. verlangen, streven,
o. begeerte; gemaaktheid; partijdigheid, voorkeur, v.
* - ED, a. geroerd, bewsgen, aangedaan ; gezind, genegen, geniegd; verliefd ; gemaakt, onnatuurlijk, gedwongen ; behebt. * - EDLY, adv. in schijn, schijnbaar; opzettelijk. *- EDNESS. S. gemaaktheid, nadperij, veinzerij,
v. "-ING, a. -LY, adv. roerend, tre/fend.
AFFECTION, s. gemoedsaandoening, aandoening ; gevoeligheid ; toegenegenheid, liefde, neiging, hartelijkheid ;
ziekelijkheid, v. ; zucht, ijver, m.; (92) uitdrukking, v.
gevoel, O. * -ATE, a. "-ATELY, adv. ingenomen met,
geneigd, genegen, teeder, liefdevol, welwillend ; ijeerig,
vurig. * - ATENESS, s. ingenomenheid, genegenheid, liefde, teederheid, hartelijkheid, v.
"-ED, a. aangedaan;
genegen, toegedaan, gemaakt, gedwongen, onnatuurlijk.
* -ATELY, adv. indrukwekkend, roerend.
AFFECTIVE, a. belangwekkend, aandoenlijk ; pijnlijk, smartelijk. "...OR, S. iemand die gemaakt in zijne manieren
is, gea/fecteerde, m. * ... TUOSITY, s. hartstogtelijkheid,
v. "...TUOUS, a. hartstogtelijk, roerend.
AFFERE, va. (83) bekrachtigen, bevestigen, bezweren ;
minderen, lenigen, temperen. * - R, s. (83) gezworene die
eene geldboete naar willekeur bepaalt, M.
AFFIANCE, S. vertrouwen, o.; verlovzng, v.
va. vertrouwen, aan-, toevertrouwen ; verloven. "-R, S. die
verlooft. * ...DATION, "...DATURE, s. wederkeerige trouw,
verbindtenis, v. "...DATUS, S. (56) leenman, m.
S. (83) verklaring onder eede, v. "...ED, a. verpligt, verbonden: verloofd.
AFFILE, va. glad maken, slijpen, polijsten. "...LIATION,
S. aanneming all kind, v.
A PFINAGE, S. zuivering, loutering (der metalen), v.
AFFINBD, a, verwant, vermaagschapt. * ...NITY, S. verwantschap, bloedverwantschap, verzwagering ; aantrekkingskracht; overeenkomst, v.
AFFIRM, va. bevestigen, verzekeren, bekrachtigen, verklaren, betuigen ; beweren. " - ABLE, a. to bevestigen. *- ANCE,
S. bevestiging, verklaring, verzekering, v.
"-ANT, S.
bevestiger, die eene verklaring aflegt, getuige
(zonder
eed), deposant, m. "-ATION, S. voy. AFFIRMANCE. -,
getuigenis zonder eed, v. "-ATIVE, a. -LY, adv. bevestigend. s. bevestiging, v. het stellige, o. ; - pregnant, (83)
gekwali/iceerde berestiging,v. "-ER, s. voy. AFFIRM ANT.
AFFIX, va. aanhechten, aansluiten, bijvoegen, verbinden;
aanplakken. *-, s. aanhechting, bijvoeging, verbinding,
v.; het spijkervaste (98) aangehechte letter, - lettergreep, v. *-ION, s. aanhechting, aansluiting, v.
AFFLATION, S. aanblazing, v. s. aanblazing, ingeving, v.
AFFLICT, Va. bedroeven, plagen, kwellen, krenken,bekornmerd maken, onderdrukken. "-ED, a. bedroefd, gekweld.
* -EDNESS, s. droefheid, treurigheid, bedruktheid, bekommernis, kwelling, v. "-ER, s. kweller, M. "-INGLY,
adv. krenkend, smartelijk. "-ION, s. droefheid, smart,
v. hartzeer, ongeluk, o. "-IVE, a. "-IVELY, adv. bedroevend, krenkend, kzvellend, pijnlijk, smartelijk.
AFFLUENCE, "...ENCY, S. toevloed ; overvloed,m. "...ENT,
a . toevlocijend; fig. overvloedig, 'rijk. -NESS, s. voy.
AFFLUENCE. -, overvloed, rijkdoin, M.
AFFLUX, AFFLATION, s. VOy. AFFLUENCE.
AFFORARE,

va. (83) schatten.

AFFORCIAMEN'I', s. sterkte. vesting, V.
AFFORD, va. opleveren, bijbrengen, aangeven,

toedeelen,
toereiken, verschaffen ; goedmaken, bestrijden. " - ING, s.
opievering,rervulling, v. " - KENT, s. inwillzging, v.

AFT.
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terzeil, o. *- STATE, s. to,komende staat, rn. "-STING,
s. napija, v. * -SUPPER, s. tijd na het avondeten, m•
"-SWARM, s. nazwerm, M. "-TASTE, S. nasmaak, M.
"-THOUGHT, s. nagedachte, v. nadenken, o.; nadere
bedenking, V. "-TIMES, S. pl. voy. AFTER -AGES."-WARD,
"-WARDS, adv. later, naderhand, daarna, in het vervolg. "-WIT, S. to laat koorende wijsheid, v. "-WRATH,
AFFREIGHT, va. voy. FREIGHT. "...FRICTION, s. voy.
s. wrok,
FRICTION.
AGAIN, adv. verder, op nieuw, terug, wederom, nogmaals,
AFFRIEND, va. verzoenen. "-ED, a. verzoend.
nog eenmaal; bij herhaling, bovendieri, corder ; insgeAFFRIGHT, va. verschrikken, afschrikken, vrees aanjagen,
lijks; daarentegen; - and -, herhaaldelijk.
vervaard maken."-, f. schrik, m, schrikbeeld , O. * -EDLY,
AGAINST, prep. tegen, jegens, omtrent ; aan, bij, tot;
adv. verschrikkelijk. "-ER, s. verschrikker, m. "-FuL,
over -, tegenover.
a. schrikbarend, schrikwekkend. * -MENT, s. schrik, m.
A GALAXY, s. gebrek aan melk, o.
verschrikking, V.
AGAMIST, S. ongehuwde, m.
AFFRONT, va. tegen elkander overstaan; trotseren, het
hoofd bieden aan, aangrijpen, aanranden, beschimpen, AGAPAE. s. pl . liefdemaal der eerste christenen, O.
AGAPE, adv. met open mond, gapend.
beleedigen. "--, s. beschimping, trotsering, beleediging,
AGARIC, S. lorkenzwam, O.
v. hoon, smaad, M. "-ER, s. beschimper, beleediger, m.
AGASSE, S. ekster, v.
"-ING, *-IVE, a. beleedigend, honend, beschimpend,
AGATE, adv, op den weg, onder weg. "-, s. agaatsteen,
schimpend. "-IVENESS, s. beleedigende, o. ; beleediging, v.
m. *.. TY, a. als agaat, agaatachtig.
AFFUSE, va. bijgieten. "...SION, s. bijgieting, v.
AGAZE, va. verbazen, doen verstommen.
AFFY, va. et n. verloven ; vertrouwen . op, vertrouwen
AGE, s. leeftijd, m. jaren, o. mv.; cease, v. ; tijdperk, o.
stellen in.
tijd ouderdorn, m.; to be of -, mondig-, meerflerjarig
AFIELD, adv. op het land,ophetveld, veldwaarts, te velde.
zijn; to be under -, minderjarig onmondig zijn ;
AFIRE, adv. in brand.
non-, minderjarigheid, onmondigheid, v. ; full -, meerAFL AT, adv. vlak, gelijk met den grond.
derjarigheid, mondigheid, v.
AFLOAT, adv. slot, drijvend ; fig. aan denTgang ; to set
AGED, a. oud, bejaard. * -LY, adv. als oude menschen.
a ship -, een schip clot maken.
AGENCY, s. working, handeling ; tusschenkomst, bemidAFOOT, adv. te voet; fig. clot, aan den gang.
deling, v.; agentschap, o. ; dienst, v.
AFORE, prep. coon", adv. eer, voor, van voren, vroeger,
liever. "-GOING, a. voorgaand, voormalig. "-HAND, AGENDA, s. rituaal, aanteekenboek, O.
AGENT, a. handelend, werkend. *-, s. werkend middel,
adv. vooraf, vooruit; to be - with one, iemand vooro. oorzaak der working, v. ; agent, zaakbezorger,zaakkomen, iemand de loef afsteken. *-MENTIONED, a.
waarnemer; m. "-SHIP, S. agentschap, O. * -VICTUALvoormeld. "-NAMED, a. voornoemd. "-SAID, a. voorzeid.
LER, s. proviandmeester, M.
"-TIME, adv. eertijds, voormaals, voorheen.
AGER, S. (67) water, O.
AFRAID, a. beureesd, verschrikt, bang.
AGGELATION, s. zamenvriezing, V.
AFRESH, adv. op nieuw, op nieuws, andermaal, seeder.
AGGENERATION, s. zamengroeijing, v.
AFRONT, adv. tegenover ; van voren.
AGGERATE, va. ophoopen, opstapelen.
AFT, s. et adv. (126) achterdeel, o. ; achter.
AFTER, prep. et adv. naar, na, achter ; velens ; daarna, AGGEROSE, a. met cool hoopen.
later, nadat; van achteren; - debts paid, na attrek, AGGLOMERATE, va. et n. opwinden; zich zamenvoegen,
zich ophoopen tot klompen. * ... RATION, s. zamenhooping,v
der kosten. "-ACCOUNT, s. narekening, v. * - AGES, s.
pl. nakomelingschap, v. de volgende eeuwen, v. mv. AGGLUTINANTS, S. pl. bind-, hechtmiddelen, o. mv•
*...ATE, va. verbinden, toeheelen, zamenlijmen. "...ATI"-ALL, adv. na alles, eindelijk, ten taatste, in het kort.
ON, S. zamenlijming; toeheeling, verbinding,v. "...ATI"-BIRTH, "-BURDEN, "-BUBTHEN, S. nageboorte, v.
YE, a. lijmend, verbindend.
* -CAPSTAN, s. (126) achterste gangspil, V. "-CLAP, S.
AGGRACE, va. begunstigen. *-, S. begunstiging, v.
onverwachte gebeurtenis, v. toeval, bijvalletje, o. "-COs. vergrooting, vermeerAGGRANDISATION,
MER, s. nazaat, M. "-COST, s. nakosten, naweeen, m.
dering, v. "...ISE, "...IZE, va. vergrooten, vermeerderen,
O. ITIV. * - CROP, S. naoogst, M. "-DAYS, s. pl. voy. AFTERvergrooter, verheffier ,m
"...IZER,
s.
•
uitbreiden
;
verhelren.
namiddag,
M. "-ENDEAVOUR, S.
AGES. "-DINNER, s.
AGGRATE, va. liefkozen, aanhalen.
s. nawerk, o. ; latere poging, v. "-EYE, va. naoogen, in
het oog houden. "-GAME, s. naspel, verhaal ; tegenspel; AGGRAVATE, va. verzwaren, vermeerderen, erger maken,
verergeren; tarten, uitdagen. *...VATING, s. verzwanoodmiddel, o. uitvlugt, v. "-GATHERING, s. nalezing,
ring, ocerlading, v. "...VATION, s. verzwaring, verv. "-GRASS, S. nagras, o .tweede hooi-oogst. m. * -GROWTH,
sterking, vermeerdering, v.; overlast, m.
s.
nahulp,
v.
O.
"-HELP,
"-HOLE,
s.
(126)
s. nagewas,
AGGREGATE, va. verzamelen, bijeenvoegen; ophoopen;
achterruim, O. "-LIVE, s. overige leven, O. "-LIVER, s.
inlijr eat. *-, a. verzameld, vereenigd ; ingelijfd. *-, s.
nakomeling, naneef, M. "-LIVING, S. toekomst, v. "-LOmassa, verzameling, v. * --LY, adv. bij hoopen, in het
VE, s. tweede liefde, v. "-MATH, s. etgroen, 0. "-MEETgeheel. "...GATION, S.. ophooping, vereeniging, verzameING, s. nadere bijeenlcomst, v. "-MOST, a. achterste;
ling; inlijving, v. "...GATIVE, a. zamengenomen.
(126) achterdek, o. *-NoON, s. namiddag, M. "-NOONAGGRESS, vn. aanvallen, aangirijpen, beleedigen. *-,
ING, "-NOON'S-LUNCHEON, s. vesperhrood, o. "-PAINS,
"-ION, s. aanval, m. aanranding,sv. " - on, s. aanvaller, m.
s. pl. naweeen, o. mV. "-PART, s. volgende deel, ashAGGRIEVANCE, s. grief, v. ; verdriet, o. kommer, nood,
terdeel, o. "-PIECE, s. (108) nastuk ; (86) achterzam.; krenking, beleediging, v. * ...VE, va. et n. grieven ;
del, o. "-PROCEEDING, S. volgende handeling, V.
bedroeven, bezwaren, plagen, kwellen, krenken; klagen.
"-PROOF, S. nabewijs , O. "-RECKONING, s. narekening ;
AGGROIIP, va. (92) groeperen.
verantwoording, v.; nagelag, O. "-SAIL, S. (126) ach-

AFFOREST, va.
AFFRANCHISE,

bij een bosch trekken.
va. vrijlaten, vrij verklaren. "-MENT, S.
vrijlating, vrijmaking, vrijverklaring, v.
AFFRAP, va. ter neder slaan.
AFFRAY, va. voy. AFFRIGHT. "-, *-MENT, S. vechtpartij,
v. gevecht, o.; oploop; doodslag, m.
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MS.

aan den grand, op het
AGROUND, adv. op den grand,
a. verbaasd, ontsteld, verschrikt.
nand, gestrand, verongelukt.
AGILD, a. straffeloos. "-, s. vogelvrijverklaarde, m.
koorts,
afwisselende
koude koorts, v.
*
NESS,
AGILITY,
AGUE,
s.
(22)
AGILB, a. vlug, behendig, gaauw,Ilink.
a. koorts,
"-D, a. koortsig, de koorts hebbende.
s. vlugheid, behendigheid, snelheid, v.
m.
huivering,
rilling,
v. *-pOwv. aanyal van koorts,
AGIO, s. (84) agio, opgeld, o.
- DER, s. koortspoeder, o. *-PROOF, a. tegen de koorts
AGIST, va. vreemd vee in 's konzngs bosschen nemen en
bestand.
er geld van brekken. *- AGE, s. nzestgeld, weidegeld, O.
AGUERRY, va. aan den oorlog gewennen, verharden.
*-MENT, s. weide, v. mestregt, O. "-OR, S. opzigter der
koorts,
V. * ...TREE, S.
k
AGUE-SPELL, S. bezwering d
bosschen, houtvester, m.
* ...TATE,
(53) sassafrasboom, m.
AGITABLE, a. beivegelijk ; to handelen, onbeslist.
" - NESS, s. koortsva. bewegen, in beweging brengen, schudden; ontroeren,
AGUISH, a. koortsig, koortswekkend.
achtzgheid, huivering, rilling, v.
beroeren ; onderzoeken, behandelen, op het tapijt brenAss! int. ah! ach! he! aha! helaas!
gen. "...TATION, s. schudding, beweging ; gemoedsbeweging ; ontroering, beroering, rusteloosheid, onrust ; beAHA! int. aha! ha! hoho! zoo!
AHEAD, adv. vooraan, aan het hoofd, vooruit, voorwaarts,
raadslaging, onderzoeking, behandeling, v.; the busitegen ; per hoofd, per man.
ness is in -, de zaak is in behandeling. * ... TATIVB,
AHIGHT, adv. in de hoogte, van boven, op, bovenop.
a. bewegend, roerend. * ... TATOR, s. agent, zaakbeAHOY,
int.. holla!
zorger, m.
AID, va. helpen, bijstaan, ondersteunen. "-, "-ANCE, s.
AGLET, s. nestelbeslag ; (53) kolfje, o. zaadknop, m.
hulp, v. ; helper ; bijstand, m. ondersteuning, v. unAGMINAL, a. tot eene krijgsbende behoorende.
derstand, m. bijdrage, v. *-ANT, a. behulpzaam, hulpAGNAIL, s. nijdnagel, m. nagelrun, o.
* ... NAvaardig. *--DE- CAMP, s. (68) adjudant, m. k-ER, s.
AGNATE, AGNATIC, a. verwant van vaderszijde.
helper, aanhanger, m. "-LESS, a hulpeloos, verlaten.
TION, s. verwantschap, v. "...NITION, s. erkenning, v.
*-MAJOR, S. reginzentsadjudant, m.
va. erkennen.
va.
"...MINATE,
AIGRE, s. branding, v.
AGNOMEN, s. bijnaam ; toenaam, m.
eenen bijnaam eenen toenaam geven. * ... MINATION, AIGRET, s. witte, reiger ; reigerbos, vederbos, tn.
AIGUE-MARINE, S. zee-agaat, M.
(98) toespeling, v.
lam
AIGULET, S. nestel, m.
AGNuS-CASTUS, s. (53) kuischboom, m.
AIL, vn. schelen, deren, schorten, zeer doers. k-,s. smart,
Gods, o. kruisvaan, v.
pijn, ongesteldheid, v. ongemak, o. onpasselijkheid, zieAGO, AGONE, adv. verleden, voor.
kelijkheid, v. lijden, O. * -ING, a. onpasselijk, ongeAGOG, adv. verlangend, begeerig ; to set -, begeerig masteld, ziekelijk, sukkelend. "-IN:LENT, S. voy. AIL.
ken, de begeerte (bij iemand) opwekken.
Arm, vn. mikken, aanleggen; doelen, bedoelen, beoogen,
AGOING, adv. in beweging, aan den gang.
vermoeden, streven, trachten, bakers. ns. wit, doel, o.;
AGON, s. (77) kampspet, o. * - ISM, s. wedstrijd, rn.
mikking, rigting ; paging, v. ; oogmerk ; vermoeden, o.
* -IST, *-ISTES, S. kampvechter, stervende, m. k -IST* -ER, S. mikker, m.; teeken met den vinger, o. "-LESS,
ICAL, a. tot een kampspel behoorende. * - IZE, vn. met
a. doelloos. *-SIGHT, s. mikijzer aan den loop van een
*-Y, s. doodden dood worstelen, op sterven liggen.
geweer, o.
strijd, doodsnood, rn. faltering, v.
AIR, s. lucht, v. luchtje, windje ; voorkomen, aanzien, o.
AGOOD, adv. in ernst, opregtelijk.
schijn, m.; houding, v. gang, m.; wijs, melodie, v. ; geAGRACE,.va. voy. AGGRACE.
zang, gedicht, lied, o. ; castles in the -, luchtkasteelen,
AGRARIAN, a. den akkerbouw betreffende.
hersenschimmen, o. v. mv. "-, va. luchten, laten verAGREASE, va. met vet smeren.
slaazz, warmers, droogen ; to a lore, een paard afAGREAT, adv. in het groat.
rijden. *-BALLOON, S. hiChtbot, M. * - BALLOONIST, s.
AGREE,. VB. et a. overeenstemmen, overeenkomen; afsprezwemblaas, V.
luchtreiziger, m. * - BLADDER, s.
ken ; passen, voegen, voegzaam zijn; zamenloopen; toehersensckinzmig.
* -DRAWN, a. uit de lucid gegrepen,
stemmen, inwilligen. * - ABLE, a. overeenstemmend,overAIRE, AIRY, S. ne,t, adelaarsztest, o. •
eenkomstig, aangenaanz, voegzaanz, passezzd, welgevalAIRER, s. luchter, drooger, m.
lig. -NESS, s. aannemelijkheid, overeenstemming, overk. IR-GUN, windbus, v. ...HOLE, s. luchtgat, O.
eenkomst, voegzaarnheid, betamelijkheid; aangenaamheid, bevalligheid, v. * - ABLY, adv. aangenaam,passend, AIRINESS, S. luchtigheid ; lig. levendigheid, vrolijkheid,
ligtzinnigheid, v.
overeenkomstiglijk.
AIRING, s. het luchten, droogen. o. ; beweging in de vrije
AGREED, a. et adv. besloten, overeengekomen, goedgekeurd ;
lucht ; wandeling, v.
fiat ! het zij zoo! top! goed!
AIR-JACKET, S. zwembuis, zwentkleed, 0. scaphander, M.
AGREEING, a. overeenstemmend, overeenkomstig, gelijkAIRLESS, a. zonder lucht ; dompig.
vormig.
AIRLING, S. springer, wildzazig, en.
AGREEMENT, S. vereeniging, bevrediging overeenstemming, overeenkomst, gelijkvormigheid, gelijkheid, v.;
AIR-POISE, S. luchtmeter,
s, luchtpomp, v.
AIRS, s. pl. fig. nzanieren, v. mv. houding, v.; luimen,
verdrag, vergelijk, a. * - MAKER, S. onderhandelaar, begrzllen, v. niv.
nziddelaar, vredestichter, scheidsman, m.
AIRSHAFT, s. (01) IttChtgany, tn.
AGRESTIC, * -AL, a. landelijk, boersch ; fig.' lomp, boersch.
AIR-THREADS, s. pl. zonzerdovien, m. pl. '•..-TIOHT, a.
AGRICOLATION, S. lazzdbouw, akkerbouw, m.
Ifindboizzokundig.
k
...TURISM,
landa.
luchtdigt. * ... - VESSEL, s. luchtschip ; lochtvat, reciAGRICULTURAL, a.
pient, O.
bouwkunde, v. * ... TURE, a. akkerbouw, landbouw, M.
AIRY, a. luchtig, hoog, hot, ligt, clan, open ; vrolijk, darAGRIMONY, S. (53) leverkruid, 0.
tel, levendig, zvinde•ig,
A GRIOT, S. morel, v.
•
AISLE. S. vleuget -, gang reser kerk, tn.
vn. huiveren, Rehrikken.
AGHAST,
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s. eilandje, 0. griend fn eene rivier, v.
AJAR, a. op eene reet, op eene Icier, half open.
AKB, vn. smarten; pijn doen. *-, s. pijnZsmart, v.
AKIN, a. verwant.
AKING, s. smartelijk, pijnlijk; to have an - tooth at one,
iets tegen iemand hebben, het op iemand gemunt hebben.
ALABASTER, S. albast, albaster, o. "-, a. albasten.
ALACK, int. ach! o wee! o God!
ALACRIOTJS, a. * -LY, adv. vrolijk, levendig. 5 -NESS, ALACRITY, s. vrolijkheid, levendiajoid, dartelheid, v.
ALAMODE, adv. naar de mode. **--, s. soort van to f, o.
ALAN, s. windhond, m. * -D, adv. aan land, aan wal.
ALARM, s. alarm, geschreeuw, geweld, o. opschudding,
ontsteltenis, v.; schrik; wekker, m. onrust (in eenuurblazen, - slaan; te
werk), V. "-, va. alarm maken,
wapen roepen ; verontrusten, ontstellen, schrik aanjagen.
*-BELL, S. alarmklok, brandklok, v. "-DRUM, s. alarmfrom, v. * -ING, a. verontrustend,schrikwekkend,schrikkelijk. * - IST,' m. onruststoker, M. "-POST, s. alarmpost, m. * -- WATCH, s. wekker, m. wek-horslog.e, o.
ALAS, int. helaas! ach!
ALATE, adv. jongst, laatst, kortelings, onlangs. *-D, a.
gevleugeld.
ALB, ALBA, s. koorhemd, o. ; bergketen, v.
ALBA-TERRA, s. steen der wijzen, m.
ALBATROS, s. albatros, stormvogel, m.
ALBEIT, conj. schoon, ofschoon, niettegenstaande, hoewel.
ALBERGE, S. soort van vroege perzik, v.
ALBIFICATION, S. (90) wit9/oeijing, v.
ALBINAGIUM, s. vreemdelingsregt, o.
ALBINOS, s. albino, albinos, M.
ALBION-METAL, s. vertind lood, o.
; witte
ALBUGINEOUS, a. als eiwit. ,*...00, s.
staar, v.
ALBURN, a. donkerbruin.
ALB -WEEK, s. stille week, week voor Paschen, v.
ALC AID, s. alkade (stadsregter in Spanje),
M.
ALCANNA, s. (53) alhennaplant, v.
A LCHYMICAL, a. *-LY, adv. alchimisch. * ... MIST, S. alchimist, goudmaker, m. *...MY, s. alchitnie, kunst 0171
goud te maken, v.
ALCOHOL, s. (90) alkohol, gelouterde wijngeest,
m.
* -IZATION, s. (90) overhaling tot alkohol, v.
"-IZE,
va. (90) tot alkohol overhalen.
ALCORAN, s. koran, alkoran, m.
ALCOVE, 0. alkove, v. ; prieel, o.
ALCYON, s. ijsvogel, m.
ALDER, s. els, elzenboom, m. *-BED, s. elzenbosch, o.
ALDERMAN, s. raadsheer, m.; - of a ward, wijkmeester,
In. "-LIKE, , LY, adv. trotsch als een raadsheer.
ALDERN, a. elzen, van elzenhout.
ALE, s. aal, eel (engelsch bier), m. ; gelag, o. "-BERRY,
s. warm bier, o. * -BREWER, s. eelbrouwer, m.
NEE, s. opziener over den ijk der bierkatznen,
m.
*-COST, s. (53f reinvaren, O. *-DRAPER,S. bierlapper, m.
A LEE, adv. (126 in lij, onder den wind.
ALEGAR, s. bierazijn, m.
ALEGGE, va. verligten, matigen, lenigen.
ALEHoor, s. (53) aardveil,klim,m. *...HOUSE, e. bierhuis,
o. * ...KEEPER, s. bierkroeghouder, M. "...KNIGHT, s.
drinkebroer, ,n.
ALEMBIC, s. distilleerkolf, v.
ALENGTH, adv. lang nit, in de lengte. * -POST, s. uithangbord voor een bierhuis, o.
ALERT, a. * -LY, adv. waakzaam, wakker, vlug, levendig,
(link. *-NESS, s. waakzaamheid,vlugheid, levendigheid, v V.

ALE -SHOT, s. vectoring voor bier, v.biergelag, O. "—TASTER, s. bierproever, us. * ... VAT, s. biervat. 0. * ...WASIIED, a. in bier gedoopt. "...WIFE, s.bierkroeghoudster,v.
ALEXANDRINE, a. (49) alexandrijnsch, twaalflettergrepig.
ALEXIPHARMIC, * ...TERIC, * ...TERICAL, a. tegenwerkend,

als tegengif,
ALGA, s. zeegras, o. * -TES, adv. overal, aan alle kanten.
ALGEBRA, s. algebra, stelkunst, v. * -IC, *-CAL, a. algebraisch, stelkundig. * -IST, m. algebraYst, m.
ALGID, a. koud,
bevrozen. * -NESS, *-ITY, S. kou-

de, vorst, v.
ALGIFIC, a. koude veroorzakend.
ALGOR, s. hevige koude, vorst, v.

* -ISM, *-ITIIM, s. leer

der getallen, v.
ALGOSE, a. seer koud.
ALIAS, adv. anders, enders genaamd, alias.
ALIBLE, a. voedend, voedzaam.
ALIEN, a. vreemd, buitenlandsch; fig, niet overeenkomstig.

"-,s. vreemdeling, buitenlander, m. *-, va. voy. ALIENva. ver*-ABLE, a. vervreemdbaar.
a. vervreemden; afkeerig maken, verwijderen. -,
vreemd, verwijderd, afkeerig.
* -ATION, s. vervreemding, verwijdering, afkeerigheid, v.; - of mind, verstandsverbijstering, zinneloosheid, krankzinnigheid, v.
waanzin ; M.
S. verordening omtrent de vreemdelingen, v. * -S-DUTY, S. vreemdelingentol, m.
ALIFE, adv. in leven.
ALIGHT, vn. uitstappen, afstappen, afklimmen, afstijgen ;
nedrstrijken, neerkomen, nedrhurken.
ALIKE, a. et adv. gelsjk, op gelijke wijze, even als, evenzeer. "-MINDED, a. gelijk van sin, van hetzelfde gevoelen.
ALIMENT, s. voedsel, voedingsmiddel; onderhoud, o.; spijs,
v. ; laadkruid, o. * -AL, a. -LY,.adv. voedend, voedzaam.
* -ARINESS, s. voedzaamheid, v. * -ARY, a. tot voeding
behoorende, eetbaar. "-ATION, s. voeding , voedzaamheid ;
verpleging, v.
ALIMONIOUS, a. voedend, voedzaam. * ...MONY, s. alimentatie,v. onderhoud,jaargeld, o. bedeeling, v. onderstand,m.
ALIQUANT, V. (84) niet opgaande, ongelijk. *..QuoT,
(84) opgaande.
ALISH, a. bierachtig.
ALITURE, s. voeding, V.
ALIVE, a. in leven, legend; fig. levendig, werkzaam, vrolijk, opgeruimd.
ALKALESCENT, a. (90) alkaliserend.
ALKALI, s. (90) iligzout, alkali, o. * -NE, a. alkalisch,
loogzoutetchtig. *-rATE, va. et n. in loogzout veranderen, tot alkali maken. * -ZATION, s. alkalizering, v.
ALKANERS, S. VisChhiM, V. * ...NET, S. spaansche ossetong, v.
ALKEKENGI, S. (53) jodenkriek, V.
ALL, a. al, geheel, gansch. "-, adv. geheel, geheel en al.
"-, s. al, alles, geheel, heelal, o. ; - about, overal ; along, op den duur ; - and every one, alien to zamen;
- hands, (126) alleman, (allehands) ; - in all, alles in
alles ; - the month, gedurende de maand ; not at -,
in het geheel niet; no where at -, nergens.
ALLATRATE, Va. tegenblaffen.
ALLAUDABLE, a. lofwaardig, prijselijk.
ALLAY, va. mengen; matigen, teinperen, verzachten, stzllen, doen bedaren. *-, 0. allooi, mengsel, bijvoegsel, o ;
• matiging, verzachting, tempering, leniging, V. '-ER, s,
meager, verzachter, leniger, M. * -MENT, S. tempering,
matiging, v. ; verzachtend middel, o.
ALL-BEARING, a. alles voortbrengend. "...BLAZE, s. (52 )
ATE.
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ALL.

warmhouder, m. "...CHEERING, a. alles verkwikkend.
"...CONQUERING, a. alles overwinnend. "...DEVOURING,
a. alles verslindend.
ALLECT, va. aanlokken, lokken. "-ATION, S. aanloksel, o.
aanlokkelijkheid, v. "-INTE, a. aanlokkelijk, verleidelijk.
ALLEDGE, va. aanvoeren, bijbrengen, beweren,
aanhalen,
verklaren. "- ABLE, a. aan.te halen, toepasselijk. "-MENT,
S. aanhaling, aanvoering, bijbrenging, bewering, v. "-R,
S. aanvoerder, aanhaler, m.
ALLEGATION, s. aanvoering, aanhaling,verzekering,rede;
bijbrenging, bewering, v.
ALLEGE, va. "-ABLE, a. * - 3fENT, S. *-R, s. voy. ALLEDGE, ALLEDGE.ABLE, ALLEDGEMENT, ALLEDGER.
ALLEGIANCE, S. trouw, houw en getrouwheid, hulde, v.
* ...GIANT, a. houw en getrouw. •
ALLEGORIC, *-AL, a. "-ALLY, adv. zinnebeeldig, figuurlijk, verbloemd ; in zinnebeelden. * -NESS, s. zinnebeeldigheid, v.
s. die zinnebeelden gebruikt. * ...IZE,
vn. zinnebeeldig spreken, - voorstellen. *...Y,
S. zznnebeeld, o. zinnebeeldige figuur, verbloemde spreekwijze, v.
ALLEGRA3IENTE, adv. lustig, vrolijk. * ... GRETTO, adv.
(109) eenigzins vrolijk. * ... GRISSIMO, adv. zeer vrolijk, .zeer snel. * ... GRO, adv. (109) vrolijk.
s. (al-

legro, o.

ALLELUJAH, s. hallelujah, O.
ALLEUD, s. (136) leen, 0.
ALLEVIATE, va. verligten, verzachten, verminderen, ontheffen. * ... TION, s. verligting, verzachting, ontheffing,

matiging, v.

ALLEY, S. steeg ; laan, v. ; doorgang,gang, m. ; effektenbeurs,
v. ; turn-again -, straat die blind loopt, v. keerweer, O.
ALL-FOOLS-DAY, S. eerste April, m. * ... FOURS, pl. (46)
handen en voeten. "...HAIL, int. heil ! "... HALLOW, S. allerheiligendag, M. * ...HEAL, s. artsenij voor alle kwalen, v.
ALLIANCE,

s. verbond, bondgenootschap, o. ; verzwagering,
vermaagschapping, verwantschap, v. * ... ANT, s. bondgenoot, M.
ALLICIENCY, s. aantrekking, aantrekkelijkheid, aanlokkelijkheid, v. * ... CIENT, a. aantrekkend, aantrekkelijk,
aanlokkend.
s. aantrekkende kracht, v.
ALLIED, a. verbonden; vermaagschapt, verwant.
ALLIGATE, va. verbinden, zamenbinden, vereenigen.
ALLIGATION, s. verbincling, zamenbinding, vereeniging,
v. ; band ; (84) regel van menging,
ALLIGATOR, s. (73) alligator, kaaiman, krokodil, ra.
ALLIGATURE, s. band, m. verband, o.
ALLISION, s. botsing, v.
'ALLITERATION, S. (19) /etterSpe/ing, V.
ALL-JUDGING, a. alles oordeelend, albeslissend. * ...KNOWING, a. alwetend. * ...MIGTHY, a. alvermogend, almagtig.
ALLOCATION, s. (34) tegoedschrijving ; opneming van
cozen post in eene rekening ; aanwijzing tot betaling, v.
ALLOCUTION, s. aanspraah, toespraak, allokutie, v.
A LLODIAL, a. (36) onafhankelijk, allodiaal, onbelast, niet
leenroeriy, vrij. * ... DIUM, S. (56) vrij good, O.
ALLOM, S. VOy. ALUM.
ALLONGE, s. (91) uitval, m.
ALLOO, int. hallo!
,ILLOO, VII. (44) de honden door sehreetiwen aanhitsen.
ALLOQUY, S. VOy. ALLOCUTION.
ALLOT, va. door het lot itanwilzvit ; toedeelen, vertleelen,

tr,elemiten,
s. (anwijzing door het
lot; tcedeelinu, tockenning , v.; aandeel, lot, o.
voy. LLOTINIENT. '-RIA, S. i)i. vrecnute zaken, v.
ALL-OVER, adv. overal.
ALLOW, va. veroorloven, toestaan, toelaten, toegeven, var.

A.LO.
gunnen, bewilligen ; vergoeden ; erkennen, aannetnen ;

laten gelden,verdedigen ; aftrekken, toekennen.

* - ABLE,

a. toe to staan, regtmatig, wettig, billijk;
veroorloofd.
* -ABLENESS, s. wettzgheid, regtmatigheid, bilkkheid,
v. * - ANCE, s. toestaan, verlof, o. toelating, aanneming ;
erkenning, vrijheid, volmagt ; ongedwongenheid, v. vrije
teugel, m.; toegevendheid; portie, v. deel; inkomen,
loon, o. wedde, afkorting, aftrekking,v.; goede naam,m.
ALLOY, s. voy. ALLAY.
ALL-POWERFUL, a. alvormogend.
ALLS, s. pl. have, v. vetizzogen, O.
ALL-SAINTS, s. allerheiligen. "...SEEING, a. alziend.
* ...SOULS-DAY, s. allerzielendag,m. * ... SPICE, s. kruidnagel, m. * ... SUFFICIENT, a. algenoegzaanz.
ALLUDE , vn. zinspelen.
ALLUM, S. voy. ALUM.
ALLUMINATE, ALLUMINE, va. (92) :kieuren, met kleuren afzetten.. * ... NOR, * ...NER, s. kieurder, schilder,

afzetter, m.
ALLURE, va. aanlokken, lokken,ultlokken ; bekoren;
verleiden. "-MENT, s. aaanloksel, lokaas, o. aanlokkelijkheid ; verzoeking, verleiding, v.
* - R, s. verleider,
vleijer, M. "...RING, a. -LY, adv. aanlokkencl,aanlokkelijk, verleidelijk. s. VOy. ALLURUMENT. * ...RINGNESS, s. aanlokkelijkheid, verzoeking, v.
ALLUSION, S. zinspeling, v. wank, an. *...SIVE, a. -LY,
adv. zinspelend, op eene ,zinnebeeldige wijze. * ... SIVENESS, s. het zinspelende. * ...SORY, a. voy. ALLUSIVE.
ALLUVIAL, "...PIOUS, a. aangeslibd. *...vioN, s. aanslibbing, v. ; aangeslibd land, o.
ALL-WISE, a. alwijs.
ALLY, va. verbinden, vereenigen,:zamenvoegen."--, s. bondgenoot, M.
ALMAGR.A, S. roode oker, M.
ALMANAC, s. almanak, kalender, m.; to make -s for the

- last year, te laat komen.
ALM ANDINE, s. geringe robijn, M.
ALMIGHTINESS, s. almagt, v. * ...Y, a. almagtig,

alvers. de Almagtige, God, m.
amandel; -boom, m. * -FURNACE, S. smeltoven, m. *-POWDER, s. amandelnaeel, O. "-TREE, s.
amandelboom, m.
ALMONER, s. aalmoezenier, armbezorger, us.
"-SHIP, s.
aalmoezenierschap, o.
ALMONRY, s. aalmoezeniershuis, armenhuis, O.
ALMOST, adv. bijna, weldra, schier, te naasten bij,haast.
ALMS, S. pl. aalmoes, v. * - BASKET, s. armkorf, m.
* -BOX, s. armbas, v. "-DEEDS, s. pt. liefdadige werken,
liefdewerken, o. my. "-GIVER, s. milde gever, m.
* -HOUSE, s. arnahuis, gasthuis, godshuis, liefdadig ge6ticht, O. *-MAN, S. huisarme, huiszittende arme, 111.
ALMUG-TREE, s. (53) ijp, iep, taxis, in.
ALNAGE, s. ellernaat, v. ; het meten. *-R, ALNAG A R , S.
meter, ellenijker,
ALNIGHT, s. dikke waskaars, V.
ALOE, (ALOES), S. (53) aloehout, o. aloe', v. aloe- extrakt,
O. '-BAUM, S. aloeboom, M. *-TICAL, a. van aloe, net
aloe' bezwangerd.
ALOFT, adv. et prep. hoog, boven, hoog verheven, omhoog,
is to lucid.
LOGY, s. ongerijindheid, wartaal, v. onzin, m.
ALONE, a. et adv. alleen, eenzacini, sail, eenig ; met rust ;
* -NESS, s. eenheid (Gods), v.
ALONG, * -ST, adv. et prep. tangs, in de lengte, van het
boin tot het erode ; in gezelsolzap van. * - SIDE, adv.
(12(i) aan de zijde.
mogend.

ALMOND, S.

adv. ver af, ver, van verre; (126) loefwaarts.

Awsz, a. elft (visch), m.
ALOUD, adv. luide, hard op.
ALOW, adv. omlaag, van onderen, beneden.
ALP, s. alp, berg, m.
ALPHA, S. fig. aanvang,

m. begin, O. "-BET, s. alphabet,
alfabet, ABC ; register, o. va. in alphabetische orde
rangschikken. * -BETICAL, a. alphabetisch. -LY, adv. in
alphabetische orde.
ALPINE, a. alpisch; fig. hoog.
ALREADY, adv. reeds, bereids, alreeds. •
ALSATIA, s. naam van een liefdadig gesticht te London.
ALSEBON, S. zeezout, O.
ALSO, adv. ook, insgelijks, evenzeer, evenzoo, nog.
ALT, S. (109) alt; fig. ingeving, v.
ALTAR, S. altaar, O. -CLOTH, s. altaarkleed, O. "-PIECE,
S. (92) altaarstuk,:o. * -AGE, S. offergeld, O. * -IST, s.
altaarpriester, m.
anders worALTER, va. et n. veranderen ; vervalschen ;
den ; to - his condition, in het huwelijk treden. * -ABLE,
a. veranderlijk. * -ABLENESS, s. veranderlijkheid, v.
* -ANT, a. veranderend.
* -ABLY, adv. veranderlijk.
* -ATION, s. verandering, vervalsching, v. * -ATIVE, a.
voy. ALTERANT. '-CATE, vn. twisten. * -CATION, s. twist,
woordenstrijd, m. woordenwisseling, v. gekijf, krakeel, O.
bij afwisseling.
ALTERN, a. afwisselend, beurtelings,
k -ACY, S. het afwisselen, o. afwisseling, v. * -ALLY,
"-ATE,
va.
et
n. afwisselen.
bij
afwisseling.
adv.
s. afwisseling, beurtwisseling,
-, a. voy. ALTERN.
v. * -ATELY, adv. om den anderen, bij afwisseling,
beurtelings. * -ATENESS, S. afwisseling, v. * -ATION, S.
voy. ALTERNATE, ALTERNATENESS. *-ATIVE, a. afwisselend, beurtelingsch. s. afwisseling ; onzekerheid,
keus, v. -LY, adv. afwisselend, beurtelings, bij afutissoling. * -ATIVENESS, s. afwisseling, wisseling , veranderlijkheid, beurtvieseling, v. "-ITY, S. VOy. ALTERNATE.
ALTHO, ALTHOUGH, adv. et conj. hoewel, schoon, alhoewcl, ofschoon, onaangezien, hoezeer.
* ...LOQUENCE, S.
ALTIGRADE, a. oprijzend, opstijgend.
taal, v.
hoogdravendheid, v. hoogdravende stijl, m.
* ...METRY, S. h0OgteMeting, V. * ...SONANT,
a. hoogklinkend, hoogdravend, opgezwollen.
ALTIST, ALTO, s. (109) altzanger, m.
O.
ALTITUDE, s. hoogte, verhevenheid, v. toppunt,
ALTIVOLANT, a. (19) hoogvliegend ; verheven.
ALTOGETHER, adv. to zamen, vereend, geheel, gezamenlijk, geheel en al.
ALUDEL, s. (90) sublimeerpot, m.
ALUM, s. aiuin, o. * -INOUS, *-ISH, a. aluinachtig, aluin
bevattende. * -SALT, s. aluinzout, O. *-STONE,S. aluinsteen, M. * -WORK, s. aluinkokerij, v.
ALUTATION, S. het looijen.
ALVEARY, s. bijeQkorf m.; (74) oorholte; v.
ALWAYS, adv. alfijd, steeds, bestendig.
AMABILITY, s. bevalligheid, aanminnigheid, beminnelUkheld, v.
IAMAIN, adv. et int. met kracht, frisch op.
AMALGAM, *-A, s. amalgama, met kwikzzlvereernzengd
metaal, O. *-ATE, "-E, va. amalgameren, mengen, metool met kwik vermengen. * -ATION, s. vermenging met
kwik, v.
AMAND, s. geldboete, v. *-, va. wegzendcn. "-ATION, s.
afzending, V.
AMANUENSIS, s. schrijver, amanuensis, m.
v.
AMARANTH, s. (53) fluweelbloem, duizendschoon,
* - INE, a. amaranten.
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AME.

A.
ALOOF,

ADIARITITDE, * ...ITLENCE,

s. bitterheid, v.

* ...11LENT, a.

bitter.
s. hoop, m. "-, va. ophoopen, opstapelen, bijeengdren. * -3IENT, s. ophooping, opeenstapeling, v.
AMATE, va. et n. verschrikken, verbazen ; gezelschap how.
AMATEUR, S. liefhebber, dilettant, m. * ...TORCULIST:IT.
kleine -, onbeduidende minnaar, m. * ...TORIAL, * ...TORIOUS, *...TORY, a. tot de liefde behoorende, liefderijk;
amatory potion, liefdedrank, m.
AMAUROSIS, s. (22) zwarte staar, v.
AMAZE, va. verschrikken, ontstellen, verbazen. *-, s.
schrik, m. ontsteltenis, verbazing, v. *-Dw, adv. met
schrik, verbaasd. * -DNESS, s. verbaasdheid, ontsteltenis,
v. * -MENT, s. verbazing, ontsteltenis, verlegenhezd,
neerslagtigheid, v.
AMAZING, a. * -LY, adv. verbazend, verwonderlijk.
AMAZON, s. amazone ; bij, v. "-IAN, a. ats eene amazone ; - habit, (86) amazonenkleed, o. •
AMBAGES, s. pl. wijdloopigheid, v. omzwaai van wooisien,
M. * ...GIOUS, a. wijdloopig.
AMBASSADE, AMBASSAGE, AIBASSY, S. gezantschap, o.
ambassade, v. "...DOR, s. gezant, afgezant, ambassadeur, m. * ...DRESS, s. afgezantsvrouw, echtgenoot van
eenen gezant; boodschapster, v.
AMBER, s. amber, ambersteen, *m. k-, a. van amber. *-,
va. net amber berooken. * -GRIS, s. ambergrijs, O.
'--SEED, S. bisam-korrels, V. tn v. "-TREE, S. amberstruik, tn.
AMBES-ACE, S. dubbelaas, O.
AMBIDEXTER, s. die regtsch en linksch is ; fig. valsch
mensch, falievouwer, m. * -ITY, s. geschiktheid.om beide
handen te gebruiken ; fig. valschheid, dubbelhartigheid,
v. * ...DEXTROUS, a. regtsch en linksch zijnde ; fig. dubbelhartig.
AMBIENT, a. onzgevend.
AMBIGU, S. maaltijd van allerlei geregten, m.
AMBIGUITY, s. dubbelzinnigheid, v. * ...UOUS, -LY, adv
dubbelzinnig, duister, onduidelijk; op dubbelzinnige
wijze. -NESS, S. voy. AMBIGUITY. •
AMBILOGY, s. dubbelzinnigheid, dubbelzinnige uitdruk•king, v. * ...QUOUS, a. dubbelzinnig sprekend. * - Qt.117, S.

AMASS,

voy. AMBILOGY.
AMBIT, "-UDE, s. omvang, omtrek, m.
AMBITION, s. eerzucht, eergierigheid ; heerschzucht, v.
"...TIOUS, a. * ...TIOUSLY, adv. eer-, roemzuchtig, eer.
gierig. * ...TIOUSNESS, s. eerzucht, roemzucht, v.
vn. et a. den telgang gaan, trippelen. *-, a. (86)
telgang, m. *-, s. telganger, M.
a. den telgang gaande. *-LY, adv. in den Eelgang. * -NAG, s. telganger, m, hakkenei, v.
AMBROSIA, s. (19) ambrozijn, o. godenspijs, v. *-L, a.
van ambrdzijn; kostelijk.
.
AMBRY, S. broodkast, vliegenkast, spinde, V.
AMBLE,

AMBLING,

A3fBS- ACE, S. voy. AMBES-ACE.
AMBULATE, vn. rondgaan, wandelen. * ...LATION, s. hct
ronclgaan, wandeling, v. "...LATIVE, *...LATORY, a.
rondgaand, wandelend, bewegelijk. "...LATORY, S.(113)

binnenste walgang, m.
(112) bloedwrat (bij paarden), v.

AEBURY, s.

AMBUSCADE, AMBUSCADO, AMBUSH, AMBUSHMENT, s.

hinderlaag, overrompeling, v. aanvat uit cent hinderlaag, m.
verbranding, brandwond, v.
AME, S. aam (wijnmaat), O.
S.
AMEL,
brandverf, v.
s. verbetering, v.
AMELIORATE, va. verbeteren.

AMBUSTION, s.
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AMP.

a. verantwoordelijk ; onderdantg,handelbaar,
onderworpen, gedwee, leerzaam.
MENAGE, va. met geweld brengen.
AMENANCE, s.
edrag, o.
ND, va. et n, verbeteren, beteren, herstellen ; zich
verbeteren, beter worden, veranderen. *-, AMENDE, s.
straf, boete, v. * -ABLE, a. strafschuldig, verbeterlijk.
"-ER, s. verbeteraar, hervormer, m. *-21ExT, s. verbetering, hervorming, betering, verandering, v.
"-s, pl.
vergoeding, schadeloosstelling, v. ; to make -,I vergelden,
vergoeden.
AMENITY, s. bevalligheid, aangenaamheid, aangename
ligging, bekoorlijkheid, v.
AMERCE, vn. straffen met eene geldboete, eene boete opleggen, in eene geldboete beslaan. * -MENT, AMERCIAMENT, s. geldboete, v. * -R, s. bekeurder, m.

AMBNAALB,

AMES-ACE, s. voy. AMBS-ACE.
AMETHODICAL, a. onstelselmatig, ongeregeld, onregelmatig.
ANIOTHYST, s. ametist, m. * - INE, a. ametistkleurig.
AMBUBLE,

va. de aarde omspitten.

AMIABLE, a. * ... BLY, adv. beminnelijk, beminnenswaardig, bevallig. "-NESS, s. beminnelijkheid, aangenaam-

heid, lieftaligheid, v.
steenvlas, asbest, o.
* ... CABLY, adv. vriendschappelijk, vriendelijk, liefderijk. * - NESS, AMICABILITY, s. vriendelijkheid, v.
AMICE, AMICT, AMIT, s. schouderkleed eens priesters, o.
AMID, AMIDST, prep. to midden van, tusschen, onder.
AMIDSHIPS, adv. verkeerd, mis, slecht, valsch, kwalijk,
onpasselijk. *-, s. ongeluk, ongeval, o. ; to take -, kwalijk nemen, euvel duiden;
_happened -, het vie
slecht uit.
AMIT, va. verliezen. * - Y, s. vriendschap, v.
AMMONIAC, s. ammoniak, m. "-AL, a. van ammoniak.
AMMUNITION, s. ammunitie, v. krijgsvoorraad, m. krijgsbehoeften, v. mv. *- BREAD, s. kommiesbrood, o.
AmN ER, s. aalmoezeizier, m.
AMNESTY, s. algemeene vergiffenis,
kwijtschelding, v.
AmoiaTioN, s. wegruiming, v.
Amomum, s. kardamom, v.
AMONG, AMONGST, prep. onder, tusschen, bij, in.
AmORIST, AMOROSA, s. minnaar, vrijer,
AmORNINGS, adv. des morgens.
AMOROUS, a. "-LY, adv. verliefd; teederlijk. "-NESS, s.
verliefdheid, teederheid, v.
AMORPHOUS, a. vormloos. k ...PHY, s. vormloosheid, v.
A MORT, a. dood, woest, stil; treurig, bedroefd,neerslagtig, moedeloos. *-IzATION, s. (36) het onvervreemdbaar
niaken (van land), o.; delging (van schuld), v. * - IZE,
va. (56) landen onvervreemdbaar maken; cleigen.
AmOTION, S. diefstal,
AMOUNT, vn. stijgen, bedragen, beloopen, uitmaken.
s. tedrag, beloop, o.

AMIANTUS, s.
AMICABLE, a.

s. * - s, pl. minnehandel, m. nzinnarij, v.
.MOUSES, s. pl. niche edelgesteenten, o. mv.
.',MOVABLE, a. afzetbaar.
va.verwijderen,afzetten.
AMPHIBIOUS, a. tweeslagtig. *-NEss, s. tweeslagtigheid,
v. * ...BIUM , S. (73) tweeslagtig dier, o. "...BOLOGICAL,
a. -LY, adv. dubbel•innig. '...BOLOGY,
s. dubbelzinnigheid, duistere cede, v. "...BOLOUS,
a. dubbelzinnig, tivijfelachtig, oizzeker.
AmpHIBRACH, s. (19) drielettergrepige versmaat, v.
AMPHISCII, s. pl. ( I) bezvoners van de verzengde luchtstreek.
AMPHITHEATRE, s. amphitheater, m.
AMPLE, a. wijd, nitgestrekt, ricim, breed, groot, wijdlooAMOUR,

*C.
pig, rejk, prachtig.

strektheid ; pracht,

* - snss, s. wijdte, grootte, uitge-

v. glans, m.

AMPLIATE, va. verwijden, uitbreiden, vergrooten. * ...ATION, s verwijding, uitbreiding, vergrooting,overdrijving,
wijdloopigheid, v. ; (83) uitstel, o. verschuiving, v.
"...PICATE, va. verwijden, uitbreiden, vergrooten.
* ...FICATION, s. uitbreiding, vergrooting, uitzetting, v.
* ...FY, va. voy.
* ...PIER, s. vergrooter; lofredenaar, m.
AMPLIFICATE. vn . wijdtoopig spreken, uitspreiden.
* ...TUDE, s. wijdte, grootte, uitgestrektheid, v. omvang,

m. ; verte, v. afstand ; rijkdom, glans ; overvloed, m.
AMPLITUDE-COMPASS, s. (Ho) peilkompas, o.
AMPLY, adv. omstandig, wijdloopig, rijkelijk, overvloediglijk.
AMPULLA, s. blaar, flesch, v.
AMPUTATE, va. (36) afzetten, afsnijden. * ...TION, s. afzetting (van een lid), v.
AMULET, s. amulet, toovermiddel, o. talisman, m.
AMUSE, va. vermaken, vervrolijken, to leur stellen, om
s. vermaak, onderhoud, tijdden tuin leiden.
verdrijf, o. "...SIVE, a. onderhoudend, vermakelijk.
AMYGDALATE, a. van amandelen. "...LINE, a. amandelachtig.
AMYLUM, a. stijfsel, o.
Ax, art. een, eene.
conj. als of, indien.
ANABAPTIST, s. wederdooper, herdooper, m.
ANACAMPTIC, a. terugkaatsend.
ANACHORETE, ANACHORITE, s. voy. ANCHORBT.
ANACHRONISM, s. foot in de tijdrekening, v.
ANACLATICS, S. pl. voy. DIOPTRICS.
ANACRISIS, s. naauwkeurig onderzoek, o.
ANADIPLOSIS, s. (81) wederverdubbeling, v.
ANAGOGICAL, a. geheimzinniq. *...GoGics, s. p1. geheimzinnige bespiegelingen, v. my.
ANAGRAM, s. letterkeer, m, /etterverzetting, v. 5 -MATIGAL, a. als een anagram. * -MATIST, s. letterkeermaker, m. "-MAME, vn. letterkeeren maken.
ANALECTS, s. pl. letterkundige fragmenten, o. mv.
ANALEPTIC, a. (22) zenuwsterkend:
ANALOGICAL, a. *-LY, adv. overeenkomstig, gelijkvormig ;
gelijk; overeenkonistiglijk. "-NESS, s. analogische eigenschap, v. "...LOGISM, s. (81) analogische sluitrede, v.
va. door analogie verklaren. * ...LOGOUS,
a. analogisch, overeenstemmend.
s. overeen-

stemming, overeenkomst, gelijklzeid, v.
ANALYSIS, s. ontleding, verdeeling, ontbinding, v. "...LYST,
s. °Wieder, m. "...LYTICAL, a. - LY, adv. ontledend, orttbindend, oplossend. "...LYzE, va. ontleden, ontbinden,
oplossen.
s. die in het oplossen ervaren is ; oplossingsmiddel, o.
AN AN.AS, s. ananas, v.
ANARCH, * - IST, s. bevorderaar van regeringloosheid ;
wargeest, verstoorder, in. " - IAL, * - IC, a. regeringloos,
wetteloos.
* -Y, s. regeringloosheid, verwarring,

v. verwarde staat, m.
ANASTROPHE, S. (81) ontzetting der woorden, v.
ANATHEM, * - A, s. banvlock, kerkban, m. ' - ATIc.u., a.

s. verin den ban, van den banvloek.
vloeking, v. banvloek, in. * - ATIZE, va. in den ban doen,
den bontdoek Ititpreken over, vervloeken.
ANATOCISM, s. rentewoeker,
ANATOMICAL, a. * -LY, adv. ontleedkundig ; -lijk. "...TOMIST, 0. ontleedkundige, 111. "...TomizE, va. ontleden,
* ...TONY, s. ontleding ; ontleedkunde, v. ; geruamte, o.
ANCESTORS, s. pl. cosivadereit, voorouders, voorzaten,
my. "...TREL, a. i,00rvaderlijk. * ...TRY, 0. geslacht, a.
stain, pa.; voorvacleren,
ANCHOR, s. anker, o.;
hoop, v. ; to cast -, to drop

ANN.

ANG•
-, het anker werpen; to weigb -, het anker ligten;
to ride at -, ten anker liggen. *-, vn. et a. ankeren,
voor anker liggen, - leggen. "-AGE, s. het ankeren;
ankergrond, m. ankerplaats, v. ; ankergeld, O. "-ED,
a. geankerd, voor anker liggende. *-Ess, s. kluizenaarster, v. "-ET, *-IT, s. kluizenaar,heremiet,m. "-GROUND,
s. ankergrond, M. "-HOLD, s. ankergrond, m. ; fig. zekerheid, v. "-ING, s. het ankeren; ankerplaats, v.;
ankergeld, o. *-sluTH,Ls. ankersmid, M. "-STOCK, S.
ankerstok, m.
ANCHOVE, ANCHOVY, s. ansjovis, V.
ANCIENT, a.-LY, adv. oud, voormalig ; oudtijds, voormaals, eertijds. "-, s. vlag, vaan, v. ; vaandrig , M. "-NESS,
-Y, s. oudheid, v. oude tijd, m. * -RY, s. oudheid, v.
ouderdom van afstamming, m.; ancienneteit, v.
ANCILLARY, a. ondergesckikt, dienstbaar.
ANCON, S. elleboog, M.
s. op ijzer gewerkte bloem, v.
AND, conj. en; zoo; indien, ale, ofschoon; two - two,
twee aan twee; - so fort, en zoo voorts.
ANDANTE, a. et s. (109) matig, langzaam; andante.
ANDIRON, s. vuurbok, m. haardijzer, o.
ANDROGYNAL, * ...GYNOUS, a. van beiderlei geslacht.
* ...GYNE, "...GYNUS, s. mcinwijf, tweeslachtig mensch, O.
ANDROIDE, s. werktuigelijke pop, v.
ANDROPHAGUS, S. menscheneter, kannibaal, M.
ANEAL, va. voy. ANNEAL.
ANEAR, prep. nabij.
ANECDOTE, s. verhaal, vertelling, anekdote, v.
ANELE, va. Wien.
ANEMOGRAPITY, s. windbeschrijving , v. * ...METER, s. windmeter, M.
ANEMONE, S. (53) anemoon, klaproos, V.
ANEND, adv. loodregt.
ANENT, prep. tegenover ; betreffende.
ANES, S. pl. voy. AWAS.
ANEURISM, s. slagaderbreuk, v.
ANEW, adv. op nieuw, op nieuws, weder, antlers.
ANFRACTUOSITY, * ...TUOUSNESS, s. bogtigheid, kronkeligheid, kromming, v. * ...TUOUS, a. bogtig, kronkelig,
hobbelig. * ...TURF, S. kromte, bogt, v.
ANGARIA, s. pl. heerendiensten, v. MV.
ANGEL, S. engel; angelot, engel (oud muntstuk), m.
*-, a. engelachtig. "-AGE, s. gulden eeuw, v. "-IC,
*-ICAL, -LY, adv. engelachtig. "-ICA, S. (53) engelwortel, nl. * -1CALNESS, S. engelachtigheid, v. * -IFY,
va. tot eenen engel maken. "-LIKE, a. als een engel.
"-OT, s. soort an guitar, v. "-SHOT, S. (3) ketting•
kogel, gelui voor het avondgebed, O. "-WINGED, a. met engelenvleugels. "-WORSHIP, s. aanbid-

ding der engelen, v.
s. gramschap, v. toorn, in. verbolge$heid, ergernis • smart, pijn, v. leed, o. *-, va. ergeren, vertoornen ; smart aandoen, Teed doen. "-LY, adv. in toorn.
"-NESS, S. toorn, m. granychap, v.
ANGILD, s. eenvoudige geldboete, v.
ANGIOGRAPHY, "...LOGY, S. (74) beschrijving -, leer der
bloedvaten, v.
ANGLE, s. hoek, kant, angel; hengel, m. *-, vn. et a.
hengelen : fig. streven; aanlokken, zoeken te winnen,
vangen. "-R, s. hengelaar, m. "-ROD, s. hengelstok, rn.
angelroede, v.
ANGLICAN, a. engelsch, anglikaansch. *-, s. lid der anglikaansche kerk, O. "...OISE, va, engliseren.
n. engelsche spreekwijze, v.
ANGLING, s. het hengelen. * -LINE, S. hengelsnoer, O.
"-ROD, s. hengelstok, in. angelroede, v.
ANGER,

ANGORA -GOAT, S.

perziaansch schaap,
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O. "...-YARN, s •

kemelshaar, o.
s. smart, pijn, v.
adv. toornig, boos ; smartelijk, pijnlijk. * ...GRY,
a. toornig, misnoegd, boos ; smartelijk, pijnlijk.
ANGUISH, s. angst, m. smart, kwaal, v. lijden, o. *-,
va. smarten, kwellen, folteren.
ANGULAR, a. "-LY, adv. hoekig, kantip. "-ITY, s. hoekigheid, V. * ...LATED, a. voy. ANGULAR. "...LOSITY,
S. voy. ANGIMARITY. "...LOU'S, a. hoeing, krom.
ANGUST, a. eng, naauw. * -ATION, s. engte, vernaauwinrt,
V. * -ITY, *-NESS, S. engte, naauwte, v.
ANHELATE, vn. hijgen. * ...LATION, S. het hijgen, hijginq,
v. "...LOSE, a. hijgend, buiten adem.
ANIENS, ANIENTED, a. (83) vernietigd, verijdeld.
ANIGHTS, adv. bij nacht, des nachts.
ANIL, s. indigoplant, v. anil, 111.
ANILENESS, ANILITY, S. hooge ouderdom eener erouw,
tn. Ruffen, O.
ANIMABLE, a. te bezielen, geschikt voor het leven.
ANIMADVERSION, s. opmerking; berisping, aanmerking,
kastijding, v. verwijt, O. "...$IVE, a. waarnemend, beoordeelend. * ...SIVENESS, S. oordeelskracht, v.
ANIMADVERT, vn. waarnemen, bemerkeiz, berispen, verwijten, Laken. "-ER, s. aanmerker, beoordeelaar, berisper, kritikus, m.
ANIMAL, s. dier, o. ; fig. domoor,, m. *- , a. dierlijk. * -CULE,
"-CULUM, S. diertje, o. "-ITY, "-NESS, S. stoat van
dierlijke toestand, m. dierlijkheid, v.
ANIMATE, va. bezielen, opwekken, opwinden, het Lev en geven; fig. aanmoedigen, aanzetten. * -D, a. bezield, wakker, levendig, opgewekt. "-NESS, s. leven, n. levendig/mid, v. "...TION, s. bezieling, aanmoediging,v. * ...TIVE,
a. bezielend, levengevend. * ...TOR, S. bezieler,m. levensbeginsel, O.
ANIMOSE, a. hevig, levendig, driftig, vurig, vol moed, vol
geest en leven. * -NESS, "...MOSITY, s. hevigheid, drift,
verbittering, v. loom, m. *...moso, adv. (109) levendig.
ANISE, "-SEED, s. anijs, m. anijszitad, O.
ANKER, s. anker (wijnmaat), o.
ANKLE, "-BONE, S. enkel, m. enkelbeen, O.
ANNAL, a. jaarlijksch. * -IST, s. schrijver van jaaiboeken, kronijkschrijver, m. * -IZE, va. in jaarboeken opteekenen. s. pl . jaarboeken, o. my.
ANNATS, s. pl. pauselijke inkomsten, lijkmissen, v. mV.
ANNEAL, va. geschilderd glas tegels bakken, gloeijen,
temperen. "-ING, S. het schilderen op glas, brandschilderen, emailleren, o.
ANNEX, va. aanhechten, verbinden, aanvoegen, bijvoegen.
*--, s. aanvoegsel, bijvoegsel, O. "-ARY, s. aanhangsel,
bijvoegsel, O. * -ATION, "-ION, "-NEXT, S. bijvoeging,
verbinding, aanhechting, vermenging, v.
ANNIENTED, a. (83) vernietigd.
ANNIHILABLE, a. vernietigbaar. "...ATE, va. vernietigen,
te niet doen, uitdelgen, opheffen. * ...ATION, s. vernietiging, uitdelging, opheffing, v.
ANNIVERSARILY, adv. jaarlijks. * ...SARY, a. jaarlijksch.
"...SARY, s. verjaardag, m. jaarfeest, O.
ANNOLIS, s. amerikaansche hagedis, v.
ANNOTATE, va. aanteekenen, opteekenen. * ...TATION, s.
aanteekening, noot, aanmerking, v. * ...TATOR, s. maker van aanteekeningen ; verklaarder, uitlegger, tn.
ANNOUNCE, va. aankondigen, verkondigen, melden, bekend maken. * -MENT, s. aankondiging, bekendmaking,
verkondiging, v. "-R, s. verkondiger ; bode, M.
ANNOY, va. hinderen, verontrusten, plagen, kwellen, stoANGOUR,
ANGRILY,
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ANT.

ren. *-, "-ANOB, s-hindernis, stoornis, kwelling, onrust, v. last, m. nadeel, o. *-ER, s. stoorder, kweller,
plager, lastig mensch, kwelgeest, m. "-FUL, a. lastig,
hinderlijk.
ANNUAL, a. *-Ly, adv. jaarlijksch,! eenjarig ; jaarlijks,
om het jaar.
bij
ANNUITANT, s. rentenier, die eene liffrente geniet, m.
ANNUITY, s. kitsente, v. jaargeld, o.
ANNUL, vat. vifnietigen, afschaffen, opheffen, te niet doen,
nietig verklaren.
ANNULAR, "-Y, a. ringvormig. "...LET, s. ringetje, o.
ANNULMENT, s. vernietiging, afschaffing, opheffing, v.
ANNuMERATE, va. bijtellen, bijrekenen. "...TION, s. bijtelling, v.
ANNUNCIATE, va. aankondigen, verkondigen, boodschappen, •
tijding brengen. "...TION, s. aankondiging , verkondiging,
s. verboodschap, v. ; -day, Maria-boodschap.
kondiger, bode, m.
ANODYNE, a. pijnstillend. *-, s. pijnstillend middel, o.
ANOINT, va. zalven, insmeren; fig. afrossen. "-ED, a.
gezalfd, geheiligd. "-ER, s. zalver, m. *-ING-OIL, s.
hell* olie, zalvingsoli*, v. "-MENT, s. zalving, v.
ANOISANCE, s. schade, beschadiging, v.
ANOMALISM, "...0UsNEsS,i ANOMALY, S. onregelmatigheid, afwijking van den regel, v. "...ISTICAL, "...OUS,
a. -LY, adv. onregelmatig, afwijkend, teyen den
regel.
schending .der wet, v.
s. wetbreuk, overtreding
ever and -,
ANON, adv. aanstonds, stroke, dadelijk ;
gestadiy.
ANONimiTy, ."...OUSNESS, s. naamloos werk, - geschrift,
o. *...oUS, a. "...LY, adv. naamloos.
ANOREXY, s. gebrek aan eetlust, 0.
ANOTHER, a. een ander, eene andere ; nog een, nog eene ;
one -, elkander. "-GAINS, -GATES, -GUESS, a. verscheiden, onderscheiden.
ANSATED, a. met handvatsels.
ANSWER, s. antwoord, o.; rekenschap, verantwoording ;
wederlegging, v. *-, vn. et a. antwoorden; beantwoorden, bevredigen, vervullen; voldoen, borg blijven, verzekeren, waarborgen; overeenkomen ; verrnaak doen, hetpen; - again, antwoorden, antwoord geven, hervatten;
- for, borgen, borg blijven, goed spreken, instaan voor,
verantwoordelijk zijn; - the bill, (34) eenen wissel intrekken. "-ABLE, a. te beantwoorden ; verantwoordelijk,
"-ABLENESS, s.
aansprakelijk ; overeenkomstiq, gelijk.
verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid ; overeenkomstigheid, gelijkheid, v. "-ABLY, adv. overeenkomstiglijk,
op gelijke w ijze. "-ER, S. beantwoorder, m. ; tegenpartij,
v. beklaagde,
ANT, (abr. de AND IF IT), al, en wanneer, hoewel.
ANT, s. mier, v. "-EGG, s. mierenei, o. "-HILL, s. mierenhoop, m.
ANTAGONIST, s. tegenpartij, v. tegenstander, m. "...NizB,
vs. weerstreven, tegenstreven, strijden, zich verzetten.
s. wederstand, m.
ANTALGic, a. pijnstillend.
ANTANACLASIS, s. (81) herhaliny van eon woord in cone
andere beteekenis, v.
ANTARCTIC, a. (I) zuidelijk, van de zuidpool. *-,s. zuidpool, v. zuider-aspunt, 0.
ANTEACT, s. (83) vroegere dead. v.
A 1,1.ECEDE, vn. voorafgaas, voorgaan. "-NCE, s. het
voorafgaan. "-NT, a. voorafgaand, voor. s. (81)
eerste lid eerier rode, o. "-NTLy, adv. voorafgaand,
vow , .

ANT.
ANTECESSOR, "...CESTOR, s. voorganger, voorvader,
"...CHAMBER, s. vuorvertrek, o. zijkamer, voorkamer,

m.
v.

"...CURSOR, s. voorlooper, m. "...DATE, va. in dagteekeS. vroegere •
ning vervroegen; fig. vooraf genieten *

* ...DILINIAN, a.
dagteekening, v. ; fig. voorsmaak, m.
voor den zondvloed.
ANTELOPE, s. antelope, wilde geit, v.
ANTELuCAN, a. vOor het aanbreken van den dag.
RIDIAN, a. voor den middag, 'svoormiddags. "...MUNDANE, a. vddr de schepping der wereld.
ANTENNAE, s. p1. voelhorens, m. my:
ANTEPASCHAL, ANTERIOuRLY, a. voor Paschen.
ANTEP Asr,s.voorsmaak,m. "...PENULT, a. voorvoorlaatste.
"...PONE, va. voorzetten, voortrekken, den voorrang geven aan. "...POSITION, S. (98) voorzetting, V.
ANTERIOR, (ANTERIOuR), a. voorgaand, voorafgaand,
vroeger.
"-IORITY, S. voorbestaan, 0. *-Ly, adv.
vroeger.
ANTES, s. p1. (13) anten, driagpijlers, v. m. my.
ANTEROOM, s. voorkamer, v. "...ESTOMACH, s.(74) voor.
maag, krop, v. "...VERT, va. voorkomen, verhoeden.
ANTHELION, s. (101) bijzon, v.
ANTHOLOGY, s. bloemlezing, v.
ANTHONY'S-FIRE, S. (22) roos, v.
ANTHRAX, s. karbonkel, m. vurig gezwel, 0.
ANTHROPOLOGY, s. leer van den mensch, v. "...pOPHAGUS, "...POPHAGINIAN, S. menscheneter, kannibaal, m.
ANTIC, a. oud,' ouderwetsch, oudvaderlijk ; zeldzaam ;
koddig, kluchtig.
ANTICHAMBER, S. voorkamer, zijkamer, v. * ... CHRIST, s.
niet-christen, m. "...CHRISTIAN, a. niet-christelijk.
* ...CHRONISM, s. misslag in de tijdrekening, m.
ANTICIPATE, va. vooraf nemen, vooruit nemen, vooraf
genieten ; eenen voorsmaak hebben van ; voorkomen, de
loef afsteken. "...PATIoN, s. het vooruit ontvangen, o.
voorsmaak, m. vervroegiug, inbreuk ; voorkoming, v.
ANTICK, s. oud gedenkstuk, o.; yrimas, (rats, v.; snook,
Totsenmaker, hansworst, m. *-, va. belagchelijk maken.
''...COVULSIVE, a. stuipwerend.
ANTICONSTITUTIONAL, a. in. ,strijd met de grondwet,
ongrondwettig.
ANTICOR, s. (112) borstgezwel, o.
"...DOTAL,
ANTICOSMETIC, a. de schoonheid bedervende.
"...DOTE, s.
* ...DOTARY, a. als tegengif olienende.
va. een tetegengift, tegengif, voorbehoedmiddel, o.
"...FEBRILE, a. (22)
gengif ingeven ; tegenwerken.
koortsverdrijvend. "...LOGY, s. tegenspaak, v.
ANTILOPE, s. gazelle, wilde geit, v.
ANTILOQUIST, s. tegenspreker, m. tegenpartij, v.
ANTIMoNIAC, a. van spiesglas. "...MONIATED, a. van
spiesglas voorzien. "...MONy, s. spiesglas, 0.
ANTINOMY, s. tegenstrijdigheid in de wetten, v.
ANTIpARALyTIC, a. verlamminy genezende. "...PATHETICAL, a. van nature aficeerig. -NESs, "...pATHY, s.
"...PENDIUM,
natuurlijke afkeer, weerzin, tegenzin, its.
s. voorhangsel (eens altaars), o. *... PESTILENTIAL, a.
pestzverend.
ANTIPHON, *-E, *-Y, s. (109) beurtgezang, 0. "-AL, s.
koorboek, 0.
ANTIPHRASIS, s. (81) strijdige zin, in. - spreekwijze, v.
ANTIPODAL, s. (1) tot de teyenvoeters behoorende. "...PODES, s. pl. (1) tegenvoeters, in. mv. * ...POISON, s. tegengif, o. *.. POPE, s. tegenpaus, m.
ANTIQUARY, a. verouderd, oud ; ouderwetsch.*-, "...QuAin.
RIAN, s. oudheidkenner, handelaar in oudheden,
'...QUATE, vn. et a. veroudereit,.in onbritik geraken ;
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APP.

APH.
a fscha ffen, opheffen, buiten gebruik stellen. "...QUATEDNESS, "...QUATENESS, * ...QUATION, S. veroudering,
oudheid, v. voorkomen van oudheid, o. *:-QtrE, a. oud,
ouderwetsch ; zeldzaam ; belagchelijk, kluchtig. s.
oude zeldzaamheid, v. oud stuk, o. ; oudheid, v. -NESS,
s. ouderdom, m. *...QuiTY, s. oudheid, v. ouderdom,
oude tijd, M.
ANTIREVOLUTION, S. tegenomwenteling, v.
A NTISCII, s. pl. (1) tegenschaduwigen, m. MV.
ANTISCORBUTIC, "-AL, a. de scheurbuikhelende. "...SPASMODIC, a. kranipstillend. * ...STROPHE, s. (19) tegenwending, v. "...STRUMATIC, a. tegen de kropgezwellen. * ...THESIS, S. (81) tegenstelling, v. "...THETICAL, a. tegengesteld. "...TRINITARIAN, s. verloochenaar der driceenheid, m. "...TYPE, s. tegenbeeld,
a fbeeldsel, o. "...ZEALOT, S. tegenstrever,
ANTLER, s. (44) eerste tak aan de horens van een beet,
III. ',ED, a. gehoornd.
ANTL ET-LACE, s. boordsel, ornoog, o.
ANTOECII, s. pl. (1) tegenwoners, m. mV.
ANTONOMASIA, S. (81) naamverwisseling, v.
A NTRE, S. hol, o. kuil, m. spelonk, v.
ANUS. s. (74) aars, m. aarsgat, o.
NVIL, s. aanbeeld, O. "-ED,. a. op het aanbeeld gesmeed.
ANXIETY, S. angst, m. bezorgdheid, bekommering, vrees,
beklemdheid ; zwarigheid, moeijelijkheid, v. "...PER OUS,
a. zorgwekkend. *...Gus, a. -LY, adv. angstig , bang, benaauwd, benepen, bekommerd, beangst, onru stig , bezorgd ;
zorgvuldig; angstiglijk, zorgvuldiglijk; to be very - ,
fig. vurig wenschen. -NESS, S. angstigheid, bezorgdheid,
benaauwdheid, zorgvuldigheid, v.
ANY, a. eenig, eenige, elk, de een of ander, deze of gene,
ieder hoe ook genaamd ; welke ook ; een wesnig ; - body,
ieder, iedereen, elk, elkeen; - but, niemand dan;
- farther, verder, een weinig verder ; - how, op welke
wijze het ook zij ; er is niet aan gelegen; - longer,
jets langer; - more, sneer, een weinig meer ; - more
adv. zonder omslag, zonder verdere omstandigheden;
- one, iemand, iedereen, elkeen; - person, wie het ook
zij; - thing, alles, wat ook; - where, overal, waar ook ;
- whither, waarheen ook.
AORTA, s. (74) groote slagader, v..
APACE, adv. snel, hard, haastig, ras, schielijk ; it rains - ,
het regent dat het giet.
APAGOGICAL, a. (121) middelbaar.
APAID, adv. tevreden, voldaan.
APART, adv. ter zijde, alleen, afzonderlijk. * - MENT, S.
vertrek, o. woning, a'. ; kamers, v. mv.
APATHETIC, a. gevoelloos, onverschillig.
APATHY, S. geroelloosheid, onverschilligheid, koelheid, v.
APE, s. aap; naaper, nabootser, m. *-, va. naapen.
APE AK, adv. (126) loodregt, op en neer.
APEPSY, s. (22) gebrek aan spijsvertering, O.
APERIENT, APERITIVE, a. (22) openend, purgerend.
APERT, a. open. *-ioN, s. opening, v. gat, O. * •LY, adv.
open, openlijk, open , aar, vrijelijk. "-NESS, S. openhartigheid, vrijnzoedigheid, rondborstigheid, v. "-URE, S.
opening, verklaring, v.
APETALOUS, a. (53) bladerloos (van bloemen).
APEX, s. spits, v. top, m. punt, v.
APHAP.RESIS, S. (98) verkorting bij den aanvang, v.
APHELION, S. (101) zonne - afstand, m.
A PHILANTROPY, s. liefdeloosheid, onmenschlievendheid, v.
A PHONIA, APHONY, s. sprakeloosheid, belemmering in
het spraakvermogen, v. verlies der stem, o.
A PHOR ISM. S. leenspreuk ,v . ".. ISTIC A L, a. in korte spreu ken.

s. bzjenstal, immenstal, m. bijenkweekerij, v.
adv. het stuk, per stuls; voor ieder, per h,ofd ;
aan stukken.
APISH, a. "-LY, adv. aapachtig, naapend, als een aap ;
gemaakt, potsig, dwaas, zot, kluchtig, nietig. * - NESS, S.
aapachtigheid, nadperij, v. aperijen, v. MV.
APOCALYPSE, S. openbaring ; geheimzinnige rede, duisterheid (van stijl), v. "...LYPTICAL, a. apokalyptisch ;
raadselachtig.
APOCOPE, S. (98) eindve•korting, v.
APOCRYPHA, s. pl. apokrijfe boeken, o. MV. "...PHAL, a.
* ...PHALLY, adv. verdacht, ttvijfelachtig, onecht, niet
geloofwaardig. "...PH ALNESS, s. onechtheid, onzekerheid,
twijfelachtighesd, v.
onwedersprekelijk, onloochenbaar, ontoAPODICTICAL,
genzeggelijk. * ...DOSIS, s. (98) toepassing eener gelijkenis,v.
APOGEE, * ...GAEUM, "...GAEON, S. (10I) afstand (eener
planeet) van de aarde, m.
APOGIATURA, S. (0109) klankmaat, v. * ...GRAPHON, s.
afschrzft, O.
APOLOGER, "...GIST, S. verdediger. in. "...GETICAL, "...GETIC, a. verdedigend.. *...GIZE, vn. verdedigen, verontschuldigen. * ...GUE, s. fabel, v. verdichtsel,o. * ...GUER,
s. schrijver van fabelen, fabeldschter,m. * ... GY, S. verdediging, verantwoording, verontschuldiging, v.; verdedigingsschrift, o.
APOPHTHEGM, S. merkwaardig gezegde van eon beroentd
mass, o. spreuk, v.
APOPLECTIC, * -AL, a. aan beroerte onderhevig.* ..PLEXY ,
S. beroerte, v. slag, M.
APOSTACY, s. afval (van het geloof), m. geloofsverzaking,
v. *...TATE, s. afvallige (van, het geloof), geloofsverzaker, m. "...TATIZE, vn. afvallig worden (van het geloof). *...TATICAL, a. afvallig.
APOSTEMATE, vn. zweren, etteren. * ... MATION, "—ME,
s. het zweren, verzwering, v. ; het etteren.
APOSTLE, s. apostel, discipel; verkondiger, tn. * - SHIP,
APOSTOLATE, s. apostelschap, apostelambt, O. "...TOLIC ,
-AL, a. -ALLY, adv. apostolisch.
APOSTROPHE, s. (98) weglatingsteeken, O. "...STROPHIZE ,
va. aanspreken, eene rede tot iemand rigten; (98) het
weglatingsteeken plaatsen.
APOSTUMB, s. zweer, v. ettergezwel, O.
APOTHECARY, S. apotheker, kruidmenger, m.
APOTHEOSIS, s. vergoding, v..
APOZEM, s. (22) afkooksel van kruzden, O.
APPAL, va. et n. verschrikken, verslagen nzaken ; doers
verbleeken. * - MENT, s. verbleeking, neerslagtigheid, v.
APPANAGE, s. jaargeld, o. lijrtogton.; gevolg, aanhang, m.
APPARATUS, S. toestel, m. toebereidselen, o. mv.; keukengereedschap, O.
APPAREL, s. kieeding, v. dos, tooi, in. ; verband, o. zwachtel, m. ; (126) takelaadje, o. *-, va. kleeden, bekleeden ;
tooijen ; uitrusten.
APPARENT, a. * - LY, adv. blijkbaar, klaarblijkelijk, duidelijk, zigtbaar, openbaar, zeker ; oogenschijnlsjk,waarschijnlijk, schijnbaar, vermoedelijk; heir - , vermoedelijke erfgenaam, in. "-NESS, s. blijkbaarheid, duidelijkheid, zekerheid, v.
APPARITION, S. verschijning, v. verschijnsel, o. "...RITOR, "...RATOR, s. geregtsdienaar, bode, pedel, deurzvaarder, M.
APPAY, va. voldoen, bevredigen, tevreden stellen.
APPEACH, va. aanklagen, beschuldigen, betsgten, aanranden, vervolgen, Laken. "-ER, s. aanklager, beschuldiger,
M. k -IVIENT, S. aanklagt, beschuldiging, v.

APIARY,
APIECE ,

3

18

. APP.

APP.

voor eene andere regtbank brengen,
zich in hooger beroepvoorzien; beschuldigen, verklagen.
*-, s. hooger beroep, appel, o. ; beschuldiging, v. "-ABLE,
a. aan appel ander worpen. "-ANT, "-ER, s. appellant, m.
APPEAR, vn. verschijnen, to voorschijn kornen, zigtbaar
warden; optreden, zich vertoonen; schijnen,roorkomen;'
(34) aanrekenen; to make - , doen verschijnen,- doen
blijken. * - ANCE, s. verschijning, optreding, v.; schijn,
m. verschijnsel, o.; waarschijnlijkheid, v.; aanzien,
voorkomen, nitzigt, o.
APPEASABLE, a. to bevredigen. "-NESS, s. verzoenbaarheid, v. "...SE, va. bevredigen, stiller, doen bedaren.
-MENT, s. bevrediging, kalmte,v. -R, s. bevrediger, m.
"...SIVE, a. bevredigend.

APPEAL, vnl 03)

APPELLANT, S. voy. APPEALANT, APPEACHER. "...LATE,
s. beklaagde, beschuldigde, m. "...LAT1ON, s. benaming,
v. naam, m. "...LATIVE, a. soortelijk. s. (98) gemeen naamwoord, o. "...LEE, s. voy. APPELLATE.
"...LOR, s. voy. APPEALANT.
APPEND, vn. et a. aanhangen, ophangen, bijhangen, bijvoegen. "-AGE, s. aanhangsel, toevoeysel,gevolg, o. aanhang, m. * - ANCE, s. aanhang, tn. toebehooren, o. * - ANT,
a. aanhangend, toebehoorend. **-ANT, * -ENCY, s.
A PPENDANCE. * -ICATE,va. voy. APPEND. "-ICATION,
s. bijmeging, toevoeging, v. *-ICE, * -IX, s. aanhangsel,

bijvoegsel, toebehooren, o. bijlage, v.
APPERCEIVE, va waarnemen; begrijpen, vatten. "...CEPTION, s (31) aanschouwing, v.
APPERIL, s. gevaar, o.
APPERTAIN, vn. toebehooren, toekomen, behooren. *-MENT,
"...TENANCE, s. toebehooren; voorregt, privilegie, o.;

voorkeur, v. ; ingewand, o.
APPETENCE, "...TENCY, s. begeerte, v. zinnelijke lust,
m "...TENT, a. begeer:g. "...TIBILITY, * ...TIBLENESS,
f. het begeerlijke, aantrekkelijkheid, v. "...TIBLE, a. beTITE,
g eerlijk, aantrekkelijk, wenschelijk, aangezzaam.

s. begeerte, v. lust, in. verlangen, o. trek; eetlust, honger, m.
va. begeeren. * ...TITION, s. verlangen, o. begeerte, heluslheid, v. * ...TITIOUS, a. srnakelijk. "...TITIVE, a. begeerende, belust.
APPLAUD, Va. toejuichen, prijzen, loven.
APPLAUSE,
s. toejuiching,v. lof, m. "-ER, s. toejuicher, in.
SIVE, a. toejuichend.
APPLE, s. appel; oogappel, m. "-COAR, *- CORE,s klok-,
kernhuis van appelen, o. "-GRAFT, s. appel-ent, v. "-LOFT,.
s. appelzolder, in. "-MONGER, s. appelkooper, ni. "-PARING, s. appelschil, v. "-PUDDING, "-TART, s. appelpastei,-taart,v. * - THORN, s. doornappelon. "-TREE, s.
appelboonz, ni. "-WOAIAN, s. appel-, fruitvrouw, v.
"-YARD, s. appelboomgaurd, m.
A PPLIA BLE, a. voy. APPLICABLE.
APPLIANCE, s. aanwending ; aangezvende zaah, v.
APPLICABILITY, "...CABLENESS, s. aanivendbaarheid,toepa.vselijAheid, v. "...CABLE, a. *...cABLY.adv.aanwendtoepasselijk. * ... CAVE, s. (64) regte lijn the den
diameter eener k10771711e lijn doorsnijdt, v. "...CATION,
s. aanwending, oplegging, toepassing, v. ; verzoek, sasszoek, .o.; opmerkzaamheid, v. ; gebrulk; l'erband, o.;
vlijt, v. ijver, in. inspannivg, v ; onderzoek, o. "...CATOUR, "...CATORY, a. au,wendbc,or, van toepassing,
praktisch, werkdadig, nitroerend.
ONLY, va. et n. aanwenden, toepaRsen ; opleggen, gebruiken, in. toepassing brengen ; toelegf,en, inspannen ;
zich schikken. passer, zich aanberelen; to - one's self,
zich toele;i gen; zijn work. (van iets) maker.
APPOINT, va. bepalen, iaststellen, !Mellen, bescheiden

benoemen, aanstellen ; voorschrijuen, opgeven ; uitrusten
* - , s. (34) geringe geldspecie tot bijbetalinq, v. payement, o. * - ER, s. voorschrijver, vasisteller, bepaler, m.
"-BUNT, s. bepaling, vaststelling, verordening ; bestelling ; benoeming ; afspraak, voorsehrift, o. ; inrigling, v.; bevel, o.; uitrasting; bezoldiging, jaarwedde,
v. ; bepaalde slag, tu.; vergaderplaats, bestemde plaats
eener bijeenkontst, v.
APPORTER, s. bi•enger,
naar evenredigheid verdeeAPPORTION, va. gelijkelijk
' len. "-ATENESS, s. geiijke verdeeling, v. * - MENT, S.
verdeeling, v. , gelijk deel, o.
APPOSE, va. opleggezi; ondervragen.
APPOSITE, a. *-LY, adv. gesclzikt, gepast, voegzaanz, van
pas. "-NESS, s. gepastheid, voegzaamheid, v. "...TION,
s. oplegging ; bijvoeging, v.
APPRAISE, va. schatten, waarderen. * - MENT, s.waardering, schatting, v. *-R, * ...SOR, s. schatter, waardeerder, taxateur, m.
APPRECIABLE, a. schatbaar. * ... CIATE, va. voy. APPRAISE.
S. voy. APPRAISpMENT.

va. aanvalten, aangrijpen ; vatten, grdpen ;
bevatten, begrijpen; vreezen, duchten. "...HENSIBLE, a.
vatbaar, begrijpelijk, bevatteldk. "...HENSION, S. aanvatting ; aangrijping inhechtenisneming, v. ; bevat- tingsvermogen; begrip, verstand, o. bevatting, v. ; argwaan, us. verdenking ; vrees, achterdocht, v. "...HENSIVE, a. -LY, adv. vatbaar, bevattelijk, gevoelig ; achterdochtig ; bang, beducht, bevreesd. -NESS, s. begrijpelijkheid, bevattelijkheid ; scherpzinnigheid ; beduchtheid, vrees, v.
APPRENTICE, s. leerling, leerjongen, m. *-, va. in de
leer doen. * - HOOD, "-SHIP, APPRENTISAGE, s. leertijd, no. lee'rjaren, o. mv.
APPRIZE, va. onderrigten, verwittigen, bekend niaken, op
de hoogte stellen.
APPROACH, vn.. et a. naderen, genaken, nabij kosnen, bereiken ; naderbij brengen, - zetten, - stellen.*-,"-RENT,
s. aannadering, nadering, v. ; toegang; eerste slap, m. ;
loopgraaf, v. "-ABLE, a. toegankelijk, genaakbaar* -LESS, a. ontoegankelijk, ongenaakbaar.
APPROBATION, s. goedkeuring, billijking ; bekrachtiging,
v. ; welgevallen, o. bijval, m. "...BATIVE, "...BATORY,
a. goedkeurend, toesternmend.
APPROMPT, va. opwekken, aanzetten.
APPROOF, s. bijval, m. goedkeuring, v.
APPROPERATE, va. bespoedigen. "...PINQUATE,
vn. et a. naderen, aannaderen. * ... PORTIONED, a. evenredig, in terhouding.
APPROPRIABLE, a. toeeigenbaar. * ... PRIATE, va. toeelgenen, roaster; wijden, bestemmen, toeschrijven, verbinden ; vervreemden. - , a. eigendommelijk; bijzonder, gepast, geschikt, eigen, hehoorlijk, dienstig. "...PRIATION,
s. aanwending, besteding ; toeeigening ;toepassing ; overdraging, V.
APPROVABLE, a. lo/felijk, prijselijk, aanbevelenszvaardig.
APPROVAL, APPROVANCE, S. goedkeuring, V. bijval, m.
APPROVE, va. goedkeuren, billijken, toren, prdzen; bekrachtigen, berestigen; toonen; bewijzen ; rerbeteren:
k -MENT, s. goedkeuring; (126) verbetering ; (83) vrijwillige hekentenis, v. *--R, s. goedkeurder ; verbeteraar,onderzocker; (83)beschuldiger zijner medepligtigen,ni.
APPROXIMATE, va. et 15. naderen, toe-, aan,rracleren. '-,a.
nabij, nabijkomend. "...TION, s. nadering, v.
APPULSE, s. stool, aanstoot, m. botsing; aanraking ; landing, v.
APPREHEND,

ARC.
APPURTENANCE,

a. voy.

APPERTAINMRNT.

APRICATE,

va. aan de zon blootstellen.*-,vn. zich ► oesteren in de zon.
s. blootstelling aan de zon,
v. * ...CITY, s. zonneschijn, m.
APRICOCK, APRICOT, s. abrikoos, v. * - TREE, s..abrikozenboom, m.
APRIL, s. April, m. * - FOOL, vn. aprilgek, m.
APRON, s. voorschoot, schootsvel; (3) dekstuk, o. * - ED, a.
van een schootsvel voorzien, gesloofd. * - MAN, s. ambachtsman, m. * - STRING, s. schortband, m. * .. STRINGHOLD, s. (56) vrouwelijk leen, o.
APT, a. geschikt, bekwaam, vatbaar ; deugdelijk ; geneigd;
ring, vaardig. * - ATE, va. geschikt
bekwaam maken.
* -NESS, s. geschilltheid, bekwaamheid, vaardigheid, v. aanleg, m. geneigdheid, v. * - LY, adv. geschikt, van pas, juist.
AQUA-FORTIS, s. (90) sterk water, a. * ..- MARINA, s. beril, m. * ...- MIRABILIS, s. wonderwater, o. "...-REGALIS,
* ...•REGIA, s. koningswater, o.
AQUARIUS, s. (101) waterman, m.
AQUATIC, AQUATILE, a. et s. water, in het water levende, - groeijende ; waterdier, 0. waterplant, v.
AQUA-VITAE, s. brandeunjn, m.
AQUEDUCT, S. waterleiding, v.
AQUEOUS, a. waterig. "-NESS, AQUEITY, s. waterigheid,v.
AQUILINE, a. adelaars, gebogen, krom.
AQUOSE, a. nay. AQUEOUS. * ...SITY, S. (22) voy. AQUEOUSNESS.
ARABESQUE,

s. loofwerk, o. arabesken, v. mv.
a. bebouwbaar.
0. (67) mijngang, m.
ARANEOUS, a. spinnewebachtig.
AR ATION, * ...TURF, s. hehouwing, beploeying, v. * ... TORY,
a. tot den akkerhouw bekoorende.
ARBALIST, s. handboog , m. * -- ER, s. handboogschutter , no.
ARBITER, s. scheidsregter, scheidsman, goeman, magthebher, m. *-, va. eene scheidsregterlijke uitspraak doen.
* ...TRABLE, a. willekeurig ; bij to leggen. "...TRABLY,
adv. willekeuriglijk, naar willekeur, naar goeddunken.
* ...TRAGE, * ...TRAMENT, s. vrije wit, m. vrije keus;
uitspraak beslissing eons scheidsregters, v. * ... TRARILY, adv. willekeuriglijk, onbepaald. * ... TRARINESS,
S. willekeur, onbepaalde magt, V. * ...TRARIOUS, * ...TRARY; a. -LY, adv. scheidsregterlijk, willekeurig, eigenmagtig ; uit vrijen wit. * ... TRATE, va. uitspraak doen,
beslissen, uitwijzen, naar willekeur bepalen. * ... TRATip/sr, s. scheidsregterlijke uitspraak, v. * ... TRATOR, s.
scheidsregter, arbiter ; onbeperkte magthebber, m.
k ...TRATRIX, *.. TRESS, s. scheidsregtster, v. * ... TRERENT, S. voy. ARBITRAGE.
ARBOR, s. boom, klos, m. spit, v. ; wijngaard, m.
ARBORARY, * ...OUS, a. van een boons, aan een boom
groeijende ; vol boomen. *...EscErrr, a. boomwordend,
hoomachtig. * ... ET, s. boompje, o. struik, m. '...IST, s.
booznkweeker, boomkundige, m.
ARBOUR, s. priest, zomerhuisje, a.
ARBUSCLE, s. boompje, heestergewas, o. heester,struik,
ARBUSTINE, a. heesterachtig.
ARBUTE, * •TREE, S. aardbezienplant, v.
ARC, s. halve cirkel, boog, m. gewelf, 0.
ARCADE, s. booggewelf, o.
ARCANE, a. geheim, verborgen.
s. geheim -,verborgen middel, o.
ARCH, S. boog, m. *-, a. aarts; .hoogst, voornaamst,
eerst ; schalksch, snaaksch, vrolijk. *-, va. bogen maken, welven, met bogen overdckken.
ARABLE,

ARAIGNEE,

ARE.
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a. oudheidkundig. *...qpoGY, a. oudheidkunde, kennis der hlassische oudhiaen, v.
ARCHAISM, s. verouderde spreekwijze, v.
ARCHANGEL, s. aartsengel, m. "...BEACON, S. hoogte van
eenen wachttoren, v. * ... BISHOP, s. aartsbisschop, m.
`...BISHOPRICK, s. aartsbisdom, o. *... BLADE, s. aartsschelm, tn. * ... CHANCELLOR, s. aartskanselier, m.
* ...CHANTER, s. voorzanger, eerste zanger, m. *... DEACON, s. aartsdeken, m. * ... DUCAL, a. aartshertogelijk.
* ...DUCHESS, s. aartshertogin, v. * ... DUKE, s. aartshertog, no. "...DUKEDOM, s. aartshertogdom, o.
ARCHED, a. gewelfd, verwulfd, met bogen.
ARCHENEMY, s. aartsvijand, satan, m.
ARCHER, s. boogschutter, m. " - Y, s. het schieten ?mar
den boog.
ARCHES-COURT, s. geestelijk geregtshof (on Engeland), o.
ARCHETYPAL, a. Oorspronke/ijk. * .., TYPE, s. oorspronkelijk vormbeeld, O.
ARCH FELON, S. aartsverrader, as. "...FIEND, s. aartsvijand,
ARCHIDIACONAL, a. van een aartsdiaken. * ... EPISCOPAL.
a. aartsbisschoppellik. * ... EPISCOPY, s. aartsbisdom, o.
ARCHIL, s. steenmos, o.
ARCHIPELAGO, s. archipel, on. eilandzee, v.
ARCHITECT, s. bouuEneester, bouwkunstenaar ; stichter.
m. * - IVE, a. bouwkunstig, tot de bouwkunde behoorendc
* -ONIC, "-ONICAL, a. overeenkomstig de regelen der
bouwkunst. '--URE, s. bouwkunst, v.
ARCHITRAVE, s. architraaf, v. hoofdbalk, m.
ARCHIVES, S. pl. archieven, v. mv. archief, o. * ... VIST.
m. archivarius, m.
ARCHLY, adv. moedwillig ; schelmsch ; listig.
ARCH-MINISTER, s. eerste staatsdienaar, m.
ARCHNESS, s. schelmerij,
moedwil, m.
ARCHON, ARCHONTE, s. (27) archont, regter to Athene, no.
ARCH-PASTOR, S. aartsherder, m. * ...- PHILOSOPHER, s
aartswijsgeer, on * ... - PILLAR, s. (13) hoofdpaal, on,
* ...-PRELATE, s. aartsprelaat, m. * ...- PRESBYTER,
* ...-PRIEST, s. aartspriester, m. * ...- ROGUE, s. carts •
schelm, 111. * ...STONE, s. sluitsteen, m. * ...- TRAITOR,
s. aartsverrader,m. * ... - WAG,s. aartsschalk, m. * ... - WAY.
s. zuilengang, m. gezvelf, o. * ... WISE, adv. boogsgewijze.
ARCTATION, s. zamenpersing, zamendrukking, inkrimping, v.
ARCTIC, a. noordelijk, van de noordpool ; - circle, poolkring, m.; - fox, witte vos, m.; - pole, noordpool, v.
noorder-aspunt, o.
ARCUATE, va. buigen, welven, krom Hen. *-,• *... ATILE,
a. boogvormig, krom. * ... ATION, s. kromming, buiging.
kromte ; boomkweeking door het narbuigen der takken, v.
A RCCEALIST, s.hand-,voetboog, m. * - ER, s. boogschutter, no .
ARDENCY, s. vurigheid, hitte, drift, v. ijver, en.
ARDENT, a. "-LY, adv. heet, yang, brandend, driftig.
ijverig, hartstogtelijk ; met vuur. * -- NESS, s. vo ■ARCHAIOLOGIC,

ARDENCY.
ARDERS, s. Il.

braakfrond, m. hraak liggend veld, o.
hitte, drift, v. ifver, m. vuur,o.hartstogt, no.
hoogte; fig. moeijelijkheid, zwarigheid, v.
ARDUOUS, * -LY, adv. steil, hoog ; fig. moeijelijk, bezwaar
lijk. * - NESS, s. voy. ARDUITY.
ARE, va. plocgen.
AREA, s. (wile plaats, vlakte, mimic, v. vlakke grondon.
AHEAD, AREED, va. raden, raad geven, aanraden.
AREFACTION, s. het droogen, droogmaking, droogwording, v .
"...FT, va. et n. droog maken ; droogen, verdorren.
ARENA, s. kampplaats, renbaan, v.
ARDOUR, s.
ARDUITY, f.
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ARR.

ARM.

a. zandig, zandachtig.
o. *...mmous, a. steenachtig
AREOMETER, s. digtheidsmeter, m.
AREOPAGE, s. (27) areopagus, m. * ...GITE, s. lid van den
atheenschen areopagus, O.
ARGAL, ARGAILE, s. wijnsteen,
ARGENT, * -INE, a. ale zelver; (116)zilverwit. *- ATION,
s. verzilvering, v. *-RY, s. zilverwerk, zilvergoed, o.
ARGIL, s. klei, leem, potaarde, v. *-LAcRous, *-Lous,
a. kleiachtig, van klei.
ARGOSY, s. kraak (schip), v.
ARGUE, va. et n. bewijzen, toonen, aanduiden ; overreden ;
betwaten; oordeelen, besluiten; redetwisten, redeneren.
* -R, s. redetwister, redeneerder, m.
ARGUMENT, s. bewijsgrond, m. bewijsstuk, bewijs, o.
grond, m.; besluit, o. ; twistvraag, zaak in geschil, v.;
inhoud, m.; stof, stoffe, v. ; voorwerp, onderwerp, o. *-,
va. voy. ARGUE. *-AL, a. bewijzend. * - ATION, s. het
bijbrengen van een bewijs ; het redetwisten,redenering,
v. *- ATIVE, a. redenerend, beredeneerd ; twistziek.
ARGUTATION, s. spitsvindigheid, v. * ... TE, a. scherpzinnig, schrander, scherp, spitsvindig ; schel, hard lain, kend, laid.
s. scherpzinnigheid, schranderheid, v.
ARGYLE, s. blikken koffijkan met dubbelen bodem, v. ARIA, s. aria, v. lied, zangstukje, o.
ARIANIsm, s. leer van Arius, v.
ARID, a. dor, verzengd, droog. *- ITY, s. dorheid, droogheid, droogte, v.
ARIES, s. (101) ram, m.
ARIETATE, vn. stooten (van rammen).
ARIETTA, S. kort lied, zangstukje, o.
ARIGHT, * -S, adv. regt, regtop, regtuit ; juist, behoorlijk,
to regt brengen,
naar behooren, naar eisch ; to set
schikken.
ARIOLATION, S. voy. HARIOLATION.
vn. et a. opstaan, opgaan, oprijzen,verrijzen; opkomen, zich verheffen, stijgen, ontstaan; opwerpen, op• he/fen, verheffen.
ARISTOCRACY, s. adelregering, v. adel, voorname stand,
m. * ... CRATE, s. aristokraat, m. * ... CRATICAL, a. -LY,
adv. aristokratisch, op aristokratische wijze. x ...CRATICALNESS, s. adelregeringsgezindheid, v.
ARITHMETIC, s. rekenkunst, v. * -AL, _a. * -ALLY, adv.
rekenkunstig, -lijk.
ARITHMETICIAN, s. rekenkundige, rekenmeester, rn.
ARK, s. ark, v. groot schip, o. ; - of the covenant, arke
des verbonds, bondkist, v.
ARM, s. arm; tak, m.; magt, v. geweld; wapen, o.; fig.
krijg, oorlog, m. *-, va. et n. wapenen, uitrusten, op
de been brengen; voorzien; de wapenen opvatten, zich
wapenen. *-, va. beslaan.
ARMADA, S. armada, krijgsvloot, v. eskader, o. * ... DILLO,
s. panterdier, o.
ARMAMENT, s. krijgsmagt ter zee, v.; grOf geschut, o.;
krijgstoerusting, v. "-ARY, S. tuighuis, arsenaal, o.
wapenkamer, v.
ARMATURE, s. wapenrusting ; sporen van een haan,v. mv.
ARM-CHAIR, s. arm-, leuningstoel, m.
ARMED, a. gewapend ; getakt, van arisen voorzien,gearmd.
ARMENTAL, ARMBNTINE, ARMENTOSE, a. tot eene kudde
behoorende; rijk aan vee.
ARMFUL, s. een armvol.
ARMGAUNT, a. mager, schraal, dun.
ARM-HOLE,
s. oksel, m.
ARMIFEROUS, * ...GEROUS, a. de wapenendragende. weerbaar, gewapend.
ARENACEOU'S, * ...NOSE,
TION, s. (-9.) zandbad,

wapendrager, schildknaap, m.
ARMILLARY, a. ringvormig, uit ringen bestaande. * ... LATED, a. van armbanden voorzien.
ARMINGS, s. pl. (12O) schanskleed, o.
ARMIPOTENCE, s. kracht der wapenen, v. "...POTENT, a.
magtig in den oorlog *...soNous, a. met de wapenen
kletterend.
ARMISTICE, s. wapenstilstand, m. bestand, o. wapenschorsing, v.
ARMLET, S. arnipje ; klein wapen, o. ; armscheen, v. ; armband, m.
ARMORER, s. wapensmid, zwaardveger, m.
ARMORIAL, a. (116) tot een geslachtwapen behoorende.
*-,s. wapenboek,o. *-s; s. pl. (116) wapen, 0. * ...ORIST,
s. wapenkundige, m. * ...ORY, s. tuighuis ; wapentuig, o.
wapenrusting, v. ; wapenkunde, v.
ARMOUR, s. wapenrusting, v. harnas, o. * - BEARER, s.
wapendrager, schildknaap, m. "-ER, s. voy. ,ARMORER.
ARMY, s. leger, heir, heirleger, o. ; menigte, v. troep, m. ;
land-, landmagt, v.; naval -, zeemagt, v.
AROMA, s. gear, m. * -TIC, -AL, a. welriekend, geurig,
specerijachtig. *-TICS, s. pl. specerijen, v. mv. *- TIZATION, s. het kruiden. * -TIZE, va. welriekend geurig maken.
AROUND, adv. rondom, in het rond. *-, prep. rondom, one.
AROUSE, va. optvekken; tig. aansporen, opwakkeren.
AROW, adv. in eene rij.
AROYNT, lot. weg ! voort!
ARPEGGIO, s. (109) breking der toonen, v.
ARPENT, s. morgen (lands), m.
ARQUEBUSADE, s. wondwater, o. * ... BUSE, s. handbus,
V. vuurroer, 0.
ARRACK, s. arak, m.
ARRAIGN, va. schikken, ordenen, opstellen ; aanklagen,
beschuldigen, dagvaarden. "-MENT, s. schikking ; beschuldig ing, v.
ARRAIMENT, s. gewaad, o. kleeding, v.
ARRANGE, va. * -MENT, s. voy. ARRAIGN. * -R, s.
schikker, m.
ARRANT, a. * -LY, adv. erg, schandelijk, dngehoord; berucht.
ARRAS, S. tapejt, o.
ARRAY, s. gewaad, o.; rij, orde, schikking ; monstering ;
slagorde; lijst der gezworenen, v. *-, va. schikken, in
orde brengen; gezworenen benoemen ; bekleeden, versieren, •uitrusten. *- ER, s. (68) officier van kleeding,
ARREACH, va. wegrukken.
ARREAR, adv. van achteren. *-, "-AGE, * -ANCE, s,achterhoede, v. ; achterstand, achterstal, rn. achterstallige
som, v.
ARRECT, va. voy. ERECT.
ARRENTATION, s. regt van omheining, o.
ARREPTITIOUS, a. weggekaapt, ontweldigd; ingeslopen.
ARREST, s. arrest, o. uitspraak ; inhechtenisneming ; helemmering, v. k -, va. arresteren, vatten, in hechtenis
in beslag nemen; tegenhouden, beletten, belemmeren.
ARRET, s. (83) arrest, vonnis, o. uitspraak, v.
ARRIDE, va. toelagchen. "...SION, s. het toelagchen.
ARRIERE, S. achterhoede, v. * -BAN, s. lan:lweer, v. landstorm, m. * - FEE,
* -FEEP, s. (56) achterleen, o.
* -GUARD, s. achterhoede, v. * -VASSAL, s. (56) achterleennzan, m.
ARRIVAL, s. aanlanding, aankomst ; bereiking, v.
ARRIVANCE, s. bezoek, aankomend gezeischap, o.
ARRIVE, vn. landen, ctankomen, gebeuren; geraken tot
bereiken, erlangen, komen tot ; plaats grijpen, z, inden.
ARRODE, vs. beknabbelen, beknagen.
ARMIGER, S.

ASP.

ASA.
aanmatiging,
verwaandheid, vermetelheid, laatdunkendheid, v. overmoed, hoogmoed, m. * ... GANT, a. -LY, adv. aanmatigend, verwaand, laatdunkend,* trotsch ; met trotschheid.
"...GATE, va. zich aanmatigen, aanspraak maken op.
* ...GATION, S. aanmatiging, v. * ...GATIVE, a. aanmatigend, laatdunkend.
ARROSION, S. knabbeling, knaging, v.
ARROW, s. pill, schicht, m. "-HEAD, S. punt van den pijl,
v. ; (53) pijlkruid, O. * -ROOT, S. arrow-root (zeker meet), O.
ARROWY, a. pijlvormig.
ARSE, s. aars, m. achterste, o. * - GUT, S. (74) aarsdarm, m.
ARSENAL, M. tuighuis, O.
ARSENIC, s. rottekruid, o. * - AL, a. van rettekruid.
ARSE-SMART, S. (53) vlookruid, O. * ...VERSY, (ARSYVERSY), adv. hats over kop.
ARSON, S. (83) brandstichting, v.
ART, s. kunst, wetenschap, v. ; beroep, bedrijf, o. ; list,
kunstgreep, kunstenarij ; list, behendigheid, sluwheid, v .
ARTERIAL, a. tot de slagaderen behoorende. "...RIOTOMY,
s. (36) slagaderopening, v. "...RIOUS, a. vol slagaderen.
ARTERY, S. slagader, polsader, v.
ARTFUL, a. * - LY, adv. kunstig, kunstvol, kunstrijk ; slim,
listig ; met kunst, listiglijk. "-NESS, s. kunstigheid,
listigheid, v .
ARTHRITIC, * -AL, a. jichtzg.
ARTICHOKE, s. artisjok, v.; Jerusalem -, soort van aard
appel, m.
ARTIC, a. voy. ARCTIC.
ARTICLE, S. lid, deel, artikel; punt, tijdstip, o.; bijzondere bepaling, - voorwaarde, v. ; (98) lidwoord, o.
*-, va. punt voor punt voordragen, in artikelen verdeelen ; bedingen, overeenkomen ; beschuldigen.
ARTICULAR, a. de gewrichten en leden betreffende.
ARTICULATE, va. duidelijk uitspreken ; in punten verdeelen; voorwaarden bedingen. "-, a. * - LY, adv. verdeeld, onderscheiden; duidelijk ; onderscheidenlijk.
* -NESS, * ...LATION, S. duidelijkheid, duidelijke nitspraak ; verdeeling der gewrichten ; geleding, v. knoop, M.
ARTIFICE, S. kunst, vaardigheid ; arglist, list, kunstgreep, kunstenarij; 'kunst, v. handwork, beroep, O.
"...FICER, S. kunstenaar, handwerksman , schepper, vormer, stichter, maker ; kunstvuurwerker, m.
a. -LY, adv. kunstig, kunstmatig ; gemaakt,valsch, nagemaakt ; - numbers, logarithmen, v. my. -NESS,-ITY,
S. kunstigheid,vaardigheid, sluwheid, v. * ... FICIOUS, a.
ARROGANCE,

"...G A NCY, "...GA NTNESS , S.

voy. ARTIFICIAL.
ARTILLERY, s. artillerie, v. geschut, O.
ARTISAN, s. kunstenaar, handwerksman, ambachtsman, in.
ARTIST, s. kunstenaar, deskundige, m.
ARTLESS, a: "-LY, adv. kunsteloos, eenvoudig,natuarlijk,
ongekunsteld. * - NESS, S. kunsteloosheid, opregtheid,
eenvoudigheid, v.
ARTSMAN, m. kunstenaar, m.
ARTUATE, va. ontleden.
ARUNDINEOUS, a. rietachtig, vol riet.
ARUSPICE, S. waarzegger, m. * ... PICY, S.

waarzeggerij

nit de ingewanden der dieren, v.

As; s. aas, o. "-, conj. et adv. als, zoo, evenzoo, gelijk,
zoo als, zoo ver als ; daar, omdat, wanneer ; far -,
tot ; - for, - to, wat betreft, ten aanzien van, - for me,
wat mij betreft, ik voor mij ; - it were, als het ware,
sin zoo te zeggen ; - flinch, zoo veel als; dit ; - soon
zoodra ; - this • daf, laden, thans ; - though, als
of ; - well -, zoowel als ; - yet, nog.
ASA-FOETIDA, S. littiVe/Sdrek,

M.
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s. s teenvlas, o.
a. van asbeat, onverbrandbaar.
ASCALLION, s. sjalotte, v.
ASCEND, vs. et a. opstijgen, opvaren, opktimmen ; beklimmen. * - ABLE, a. beklimbaar. "-ANT, a. klimmend,
rijzend. * - ENCY, S. hoogte, verhevenheid, v.; invloed,
m. overwigt, aanzien, o. meerderheid, v.; bloedverwant
in opguande linie, m.
ASCENSION, ASCENT, s. opstijging, rijzing, oprijzing,hemeleaart ; steilte, hoogte, v. "-AL, "...SIVE, a. opstijgend.
ASCERTAIN, va. bev estigen , bekrachtig en, verzekeren, vaststellen, bepalen, op een vasten voet stellen. "-MENT,
S. versekering, vaststelling, bepaling, bestemming, regeling, v. ; repel, in. rigtsnocr, O.
ASCETIC, a. streng godvruchtig. *-, s. kluzzenaar, m.
ASCII, pl. (1) schaduwloozen, in. mv.
ASCITES, s. (22) wate•zucht in den onderbuik, v.
ASCITICIOUS, ASCITITIOUS, a. bijgevocgd.
ASCRIBABLE, a. toe te schrifven.
ASCRIBE, va. toeschrijven, wijten, toerekenen.
ASCRIPTION, s. toeschrijving, toerekening, v. "...TITIOUS,
a. toegeschreven.
ASII, ASH-YREE, s. esch, esschenboom, m. ; esschenhout, a.
AsHofE, va. et n. beschamen ; zich schamen. * - D, a. beschaamd, verlegen.
ASH-COLOURED, a. aschkleurig, aschgraauw.
ASHELF, adv. (126) op eene zandbank.
ASHEN, a. van esschenhout, esschen.
ASHES, s. pl. asch, v.
ASHLAR, S. hardsteen, gehouwen steen, m.
ASHLERING, S. (13) zolderrib, V.
ASHORE, adv. aan land, clan den sever ; gestrand.
ASH-PAN, s. aschkolk, v. * ...- WEDNESDAY, S. rtAdct
es ,h us.g ,
Aschwoensdag, in. "...-WEED, S. (53) suikerwo
ASHY, a. a,chkleurig, aschachtig, in asch veranderd.
ASIDE, adv. ter zijde ; afzonderlijk.
ASINARY, ASININE, a. ezelachtig, als een ezel.
ASBEST, *- 0S,

Asti, s. voy. ASH. *-, (73) voy. ASKER.
ASK, va. vragen, verzoeken ; ondervragen ; vorderen, eischen, begeeren, verlangen, aanvragen ; afkondigen ; to
- people in the church, de huwelijksgeboden in de
kerk afkondigen.
ASKAUNT, adv. scheef, schuins, van ter zijde, overdwars.
ASKER, s. vrager, eischer, verzoeker, in.; waterhagedis, v.
ASKEN, adv. van ter zijde ; net verachting.
ASKING, s. vraag, bede, v. verzoek, o. smeeking, v. ver

langen, o. eisch, zn. vordering, v.
va. loslaten, matzgen, beteugelen, temperen, bedaren ; stillen, dempen.
ASLANT, adv. scheef, schuin, schuins.
ASLEEP, adv. in slaap, slapend. * ... SLOPE, adv. voy. ASLANT. * ...SLUG, adv. tragelijk.
ASOMATOOS, a. onligchamelijk.
ASP, s. adder, slang, v. ; (53) esp, M.
ASPARAGUS, S. aspergie, v. * - TONGUE, S. fig. kwade
tong, v.
ASPECT, S. blik, aanhlik ; (10) stand der planeten, in.;
asnzigt, gezigt, aanzien ; gelaat, o. wezenstrekken, in.
1I1V ; voorkomen, uitzigt, o. "-, va. aanzien, aanschouwen, bekijken. * - ABLE, a. zigtbaar. * - ION, S. aanzien,
o. aanblik, in.
ASPEN, S. esp, as. "-, a. espen, van espenhout.
ASLAKE,

"-ATE,
* -0S, a. * - LY, adv. voy. ROUGH.
ruw maken. * - ATION, s. ruwmaking, v.
ASPERGEOIRE, S. wijkwast, m.
ASPERITY, S. ruwheid, hardheid, scherpheid, v.
ASPER,

va.
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ASS.

verzuim, o. verwaarleozing, veronachtzamIng, verachting, v.
ASPERSE, va. besprengen, besproeijen ; bftwalken, lasteren, verachten. * - R, s. lasteraar, m. * ... SING, "...SION,
S. besprocijing ; lastering, v. lastering, v. laster, m.
ASPHALTIC, a. van -, als jodenlijm. *....os,
s.
jodenlijm, v. jodenpek, O.
ASPHODEL, s. (53) alrodille, v. goudwortel, m.
ASPIC, S. adder, v.
ASPIRANT, s. kandidaat, mededinger, sollicitant,
rn.
"...RATE, va. inademen, adem halen; met de h nitspreken. "...RATION, s. het streven, haken, verlangen,
o. begeerte, v. ; uitspraak met ademhalzng, v.
ASPIRE, va. aanblazen, inademen ; streven, lkaken, verlangen, reikhalzen naar, trachten, hunkeren.
"-KENT,
ASPERNATION,

s.

S. voy. ASPIRATION. *-R, s. voy. ASPIRANT. "...RING,

a. eerzuchtig, eergierig.
s. voy. ASPIRATION.
S. wegvoering, V.
scheef, scheel, loensch.
Ass, s. czel ; fig. domoor, domkop,langoor,m."-, * -COLT,
s. ezelsveulen, O.
ASSAIL, va. aangrijpen aanvallen, aantasten, bestormen,
bespringen. * - ABLE, a. aantastbaar. "-ANT, *-ER, s.
aanvaller, bespringer, m. * -ING, "-RENT, s. aanval,
m. bespringing, v.
ASSART, s. diefstal van boomen, m. *-, va. boomen stelen.
ASSASSIN, "-ATE, a. moordenaar, sluipmoordenaar,
m.
*-, va. vvrmoorden.
* - ACY, * -ATE, * -ATION, S.
moord, sluipmoord, m. vermoording, v. *-ATOR, s. moordenaar, in. k-ous, a. moorddadig.
ASSATION, S. het braden.
ASSAULT, s. aanval, storm, m. bestorming ; beleediging,
v. *-, va. aangrijpen, aanvallen, storm loopen. * - ABLE,
ASPOnTATIoN,
ASQUINT, adv.

a. voy. ASSAILABLE. *-ER, S. voy. ASSAILER.
ASSAY, s. proefneming, beproeving, proef, toetsing,

v. onslerzoek. o. "-, va. beproeven, eene proef nemen, prosven, onderzoeken; toetsen, keuren.
-ER, * -MASTER, s.
essayeur, keurder, tn. * -ING, s. beproeving, v. ; (109)
voorspel, 0.
ASS-DRIVER, s. ezeldrijver, m.
ASSECTATION, s. opwachting, bediening ; kruiperij,
v.
ASSECURANCE. S. (34) * ...CURATION, S. verzekering, assurantie, v. "...CURE, va. verzekeren.
ASSECUTION, s. erlanging, bekoming, verkrijging, v.
ASSEMBLAGE, s. verzatneling, vereeniging,vergadering,v.
* ...BLANCE, s. aanzien, voorkomen, o. * ...BLE, vn. et a.
vergaderen, bijeenkomen; verzamclen, bijeen roepen.*-,
s. verzarnelaar, m. * ...BLY, s. vergadering, verzame; bijeenkomst, v.
ASSENT, "-MENT, s. toestemminq, bewilliging, inwilliging ,
v. ; bijval, in. *-, va. toestemmen, toegeven, inwilligen,
bijval geven. "-ATION, S. instemming bewilliging nit
toegedlijkheid, v. "-ATOR, *-ER, s. vleijer, oogendienaar, M. * - ATRIX, s. vleister, v.
ASSERT, vo'. betveren, staande houden ; verzekeren, handhaven ; inroepen,_ aanspraak maken op. *-ION, s. bewring, vaststelling, verzekering, meening, v. voorgeven, o. * - IvE, a. - LY, adv. bevestigend, verzekerend,
stellig. " - OR, s. verdediger, kampvechter, tm
ASSERVE, vs. bijstaan, helpen, dienen.
ASSESS, va. schatten, belasten, schattingen opleggen, omslaan. *-, * - MENT, s. schatting, helasting, onts,hrijving der gemeene lasten, v. omslag, m. "-ABLE,
a. belastbaar. *-10N, s. het bijzitten, o. * - 0R, s. hijzitter, assessor, na.
ASSETS, s. pl. (83) goederen waaruit de schulden van

ASS.
o. nay. bedrag
eenen boedel kunnen betaald worden,
eener nalatenschap, o.
* ...VERATE, .*...VERE, va. ple7tig verzekeren,
bekrachtigen, bevestigen. * -ATION, s. plegtige verzekering,' verklaring, bevestiging, v.
ASS-HEAD, s. ezelskop, domoor, M.
ASSIDUATE, a. dagelijksch, bestendig, aanhoudend.
TT. s. vlijt, inspanning, nijverheid, v. * ...DUOUS, a. -LY ,
adv. vlijtig, ijverig, onverdroten, onvermoeid, aanhoudend,gestadiglijk,onafgebroken.-NEss,s. voy. ASSIDUITY.
ASSIEGE, va. belegeren.
ASSIENTO, s. verdrag wegens de levering van slaven, O.
ASSIGN, va. aanwdzen; afslaan, overdragen; bepalen,
aantoonen, *aststellen, bewijzen; benoemen. * - ABLE, a.
"-AT,
bepaalbaar, bewijsbaar ; tot overdragt geschikt.
* - ATION,
S. assignaat, m. aanwijzing tot betaling, v.
s. aanwijzing, bepaling, overdragt ; aanduiding, bestelling, afspeaak, v. "-RE, s. gevolmagtigde, zaakwaarne* - ER,
mer, agent, beheerder, boedelredder, executeur, m.
s. aansteller, aanwijzer, die volmagt geeft, die afstand doet, M. *-ING, * -MENT, S. voy. ASSIGNATION.
ASSIMILABLE, a. gelijk te maken aan, overeen te brengen met. "...MILATE, va. et n. gelijk maken, - stellen,
vergelijken ; overeenkomen, gelijk zijn aan. -NESS, S.
"...MILATION, s. gegelijkheid, overeenkomstigheid, v.
lijkmaking, gelijkstelling, v. "...MILATIVE, a. voy. ASSIMILABLE. "...MULATE, va. namaken, nadpen, den
schijn aannemen van, voorgeven,veinzen. * ... MULATION,
s. nabootsing, veinzerij, v.
ASSIST, va. et n. bijstaan, helpen, bevorderen ; bijwonen,
tegenwoordig zijn bij. *-AICCE, S. hulp, v. bijstand, m.
bijwoning, tegenwoordigheid, v. * -ANT, a. helpend. -, s.
aanhelper, ondersteuner ; geleider ; bijwoner ; bijzitter ;
wezige, omstander, m. * - LESS, a. hulpeloos, verlaten.
ASSITHMENT, s. (83) boete, v.
ASSIZE, s. zitting, regtszitting, teregtzitting ; verordening ,
v. landdag ; jury, v. '-, va. de moat - , den prijs
het gewigt bepalen, zetten. " - R, S. marktmeester, zetter,
ijker; gezworene,
s. pl. hof van assises, o.
SSLE-TOOTH, s. (74) baktand, m.
ASSLIKE, a. ezelachtig, eenen ezel gelijk.
ASSOCIABLE, a. vereenigbaar, gezellig. * ...CIATE, via. et
a. zich vereenigen ; zich vvrbinden; vereenigen, verzellen ; vriendelijk ontvangen.
s. deelgenoot, vennoot, maat,
bondgenoot, kompagnon; medepligtige, m. *...CIATION,
s. vereenigtng, verbinding, v. ; genootschap ; verbond ;
gezelschap, o. vennootschap, maatschappij , verbind tents , v.
Asson, va. oplossen; vrijspreken, vrijlaten ; bezoedelen.
" - E, s. opheffing an den kerkban, v.
ASSONANCE, S. gelijlcluidendheid, v. "...ANT, a. gelijkluiden61. "...ATE, vn. gelijk luiden.
ASSORT, va. sorteren, uitzoeken. * - MENT, s. sortering, v.;
stet, assortiment, o. voorraad, in.
ASSOT, va. zot
dom maken.
ASSUAGE, va. et n. verzachten, lenigen, verzoeten, stile,,
bevredigen ; bedaren. " - RENT; s. verzachting, leniging,
bevrediging, matiging, v. * - R, s. bevrediger, stiller, tn.;
verzachtend middel, o. * ...ASIVE, a. verzachtend, matigend, lenigend, temperend.
ASSUBJECT, "...JUGATE, va. ondertverpen, onder het juk
brengen, te onder brengen.
ASSUEFACTION, ASSUETUDE, s. gewoonheid, getvoonte; v.
ASSUMABLE, a. aanneembaar, aannemelijk. * ...ME, va. et
n. aannemen, opnemen, toeolgettot, aanmatigen ; toeschrijven ; aanmatigend zijn, zich veel later voorstaan.
"...MER, s. verwaand mensch, ingeheelde gek, aanma-

ATT.

ASY.
tiger, m. *...RIN ♦ , a. verwaand, trotsch, aanmaligend.
s. aanmatiging ; trotschheid, v.
ASSUMPSIT, s. (83) mondeling verdrag, 0.
ASSUMPT, va. verheffen. *--10)1, s. aanneming ; onderstelling, v. postulaat, o. ; minor (eener sluitrede), m.; heinelvaart, v. * -IVE, a. aangenomen,• ondersteld.
ASSURANCE, s. zekere verwachting, v. vertrouwen, o.;
• verzekering, zekerheid, vastheid, overtuiging ; onversch•okkenheid, v. moed, m. driestheid, stoutmoedigheid ;
vermetelheid, onbeschaamdheid, v.
ASSURE, va. verzekeren, zekerheid geven, in zekerheid
stellen ; beloven. * -D, a. "-DLY, adv. verzekerd, zeker,
vast, gewis; moedig, onverschrokken; onbeschaamd ;
zekerlijk, vastelijk. *--DNESS, s. zekerheid, v. vertrouwen, o.
s. verzekeraar, borg, borgsteller, m.
ASTART, va. voy. ASTERT.
ASTER, S. (53) aster, sterrebloem,

v.

"-ISK, s. (10)

ster-

retje, o.
s. (101) gesternte. sterrebeeld, o. * -ITES,
s katoog, 0.
ASTERN, adv. (126) aan den achtersteven, achter op.
ASTERT, va. verschrikken.
ASTHMA, s. (22) kortademigheid, aamborstigheid ,v. "-TIC,
* -TICAL, a. kortademig, aamhorstig.
ASTIPULATE, va. toegeven,
* ...LATION, S. toe-

stemming, bewilliging, y.
va. verbazen, in verwondering brengen, versteld. doen staan, verwonderen.
"...ISHED, a. verwonderd, verbaasd.
a. verbazend. * ...ISHINGNESS, "...ISHMENT, S. verbazing,
verbaasdheid, verwondering, v.

ASTONE, ASTONISH, ASTONY,

ASTOUND, va. voy. ASTONE, ASTONISH.
ASTRADDLE, adv. (86) schrijde/ings.
ASTRAGAL, s. (13) ring, pilaarband, m.
ASTRAL, a. sterrig, gesternd.
A STRAY, adv. van den weg af, verkeerd;

to go -, verdwalen, van den regten weg raken ; to lead -, van den
regten weg, brengen, verleiden. *-, s• afgedwaald dier,
o. ; you run -, gij bedriegt u.
ASTRICT, va. zarnentrekken. "-ION, s. zamentrekking,
zamenbinding, v. * -IVE, * -ORY, a. zamentrekkend.

ASTRIDE, adv. voy. ASTRADDLE.
ASTRIFEROUS, ASTRIGEROUS, a. sterren dragende.
ASTRINGE, va. voy. ASTRICT: * ...GENCY, "...GENTNESS,
s. voy. ASTRICTION. * ...GENT, a. voy. ASTRICTIVE.
-, S. (22) zamentrekkend
bindend

s. valkenier, m.
ASTROGRAPHY, s. beschrijving der sterren, v.
ASTROITE, s. sterresleen, M.
ASTROLABE, S. astrolabium, m. * ...LOGER,
sterrenwigchelaar, m. "...LOGIC, -AL, a. -ALLY, adv.
de sterrenwigchelarij betreffende. "...LOGIZE, vn. de
sterrenwigchelarij uitoef. nen. * ...LOGY, s. sterrenwigchelarij, V. * ...HOMER, s. sterrekundige, in. *.. NOMIC,
-AL, a. -ALLY, adv. sterrekundig. * ...NOMIZE, vn. de
sterrekunde beoefenen. * ...NOMY, S. sterrekunde, v.
"...SCOPE, s. sterrekijker, m. * ...SCOPY, s. beschouwing

:

der sterren, v.
ASTROSE, a. onder een ongunstig gesternte
ASTRUT, adv. zwellend; met statigen tred.
ASTUN, va. bedwelmen, ontstellen.

gebo•en.

A s'ruTE, a. listig, slues, loos, fijn, slim, geslepen.
adv. uiteen, vaneen, uit elkander, bijzonder,

ASUNDER,

op zich self.

AswooN, adv. onmagtig, in flaauwte, bezwijmd.
AsyLE, ASYLUM, s. schuilplaats, vrijplaals, v. toeyluglsoord, o.
ASYMMETRAL, "...METRICAL,

a. ozzovereenkomstig, °nye-
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s.
lijk, onevenredig, niet overeensternmend.
onevenredigheid, ongelijkheid, v.
AT, prep. aan, bij, op, tot, naar, om, over, in, voor, van ;
- all, voorzeke•, geheel en al, in ieder geval; not all, volstrekt niet, in geenerlei wijze; - a minute, op cif
minuut af ;
an end, ten einde, af ; - • a word, in
een woord ;
first, in de eerste plaats, eerstelijk, ten
eerste ; op eenmaal ; - half, voor de helft ; - hand, bij
de hand, voorhanden ; - home, to huis, t'huis ; - large,
in het breede ; - last, - length, ten laatste, met den
tijd, eindelijk; - law, geregtelijk ; - least, ten min,te ;
- leisure, op ziju gemik ; - odds, in strijd, in twist ;
- once, in eens, op eenmaal, plotseling ; - one, met elkander; - par, (34) mini, a. pari; - parting, bij vertrek ; - peace, in vrede ; - sea, ter zee, op zee ; - second hand, uit de tweede hand; - the bottom, op den
bodem, op den grond ; - the charge, belast, bezwaard ;
- this day, heden, heden ten dage.
ATARAXY, s. zielerust, onbekommerdheid, v.
ATCHIEVE, va. eindigen.
voy. ACHIEVE.
ATHEISM, S. godloochening, ongodisterij, v.
godloochenaar, ongodist, vrijgeest, atheist, M. * ...ISTICAL, a. -LY, adv. godverzakend, goddeloos. -NESS, s.
godloochening, ongodisterij, godverzaking, v. *...ous, a.
voy. ATHEISTICAL.
ATHIRST, a. dorstig.
ATHLETE, s. kampvechter,

worstelaar, m. *...IC, a. alleletisch, sterk, gespierd.
prep. dwars over, over, dwars door, door. *-,
adv. dwars, averegts, scheef, overdwa•s.
ATILT, adv. met gevelde Tans, in eene dreigende houding;
op den leant.
A-TIP-TOE, adv. op de teenen. uitgestrekt.
ATLAS, s. volledige verzameling van landkaarten, v.
ATMOSPHERE, s. dampkring, m. "...RICAL, a. tot den
dampkring behoorende.
ATOM, ATOMY, S. zonnestofje, ondeeltje, o. * - ICAL, a.
nit ondeeltjes bestaande. s. leer der ondeeltjes, o.
ATONE, vn. et a. boeten, boete doen, vergoeden, bevredigen, stillen, verzoenen, vereffenen, uitwisschen. *-, adv.
met elkander. * -RENT, s. zoenoffer, o.; genoegdoening,
vergoeding ; bevrediging, verzoening ; voldoening, boeling ; overeenstemming, v. * ... NER, s. verzoener, m.
a. (22) slap, toonloos. '...NY, S. (22) ontspanning, iterslapping, slapheid, v.
ATOP, adv. boven op, op den top.
ATRABILARIAN, * ...RIOUS, a. zwartgallig, zwaarnzoedig.
* ...RIOUSNESS, s. zwartgalligheid, zwaarrnoedigheid,
droefgeestigheid, v.
ATRAMENTAL, * ...OUS, a. zwart als inkt, inktzwart.
ATRED, a. zwartgemaakt. *...TRIP, adv. (126) opgehaald.
ATROCIOUS, a. * -LY, adv. afschuwelijk, snood, gruwzaam. * --NESS, ATROCITY, S. afschuwelijkheid, snoodheid, gruwzaamheid, v. gruwel, M.
ATROPHY, S. (22) taring, uittering, v.
ATTACH, va. boeijen, vastmaken, vastbinden; in hechtenis -, in beslag nemen, vallen. "-MENT, s. gehechtheld, trouw, liefde; vastzetting, inhechtenisneming ; inbeslagneming, v.
ATTACK, * -ING, s. aanvai, m. aanranding ; (113) loopgraaf, v. *-, va. aanvallen, overvallen, aangrijpen,
aantasten, aanranden. * -ER, s. aanvaller, m.
ATTAIN, vs. et n. bereiken, inhalen, bekomen, geraken
tot. * -ABLE, a. bereikbaar, genaakbaar. * -ABLENESS,
s. bereikbaarheid ; genaakbaarheid, v.
s. overtuiging schandvlek, v. *--atENT, s. bereiking, erlanging, verkrijging, bekoming, v. ; talent, o.kundigheid,v.
ATHWART,
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schandulek, schande ; beschimping ; aanranding, v. aanstoot, aanval, m. ; (83) bevel tot onderzoek,
o. *-, va. overtuigen, vow schuldig erkennen; onteeren,
brandmerken,schandvlekken,bederven. "-MENT, * -URE,

ATTAINT, S.

S. VOy. ATTAINT.
•
ATTAMINATE, va. bederven.
ATTASK, va. schatten ; berispen, schelden.
ATTEMPER, "-ATE, va. evenredig inrigten ; van pas maken, tnatigen ; temperen, verzachten. * - LY, adv. matiglijk.
ATTEMPT, s. paging, v. aanslag ; aanval, m. ondernemzng,

proef, v. waagstuk, o. *-, va. et n. beproeven, trachten,
wagen ; aanvallen, zich vetiorijpen. * - ABLE, a. voor
eenen aanval bloot staancle. "-ER, S. ondernemer; aanvaller, m.
ATTEND, va. et n. gadeslaan, acht geven op, luisteren, be:
merken, bespeuren,opletten; oppassen ; verwachten; bijwonen, tegenwoordig zijn; geleiden, vergezellen, volgen;
besturen; regeren, het opzigt houden over. *-ANCB, S.
opmerkzaamheid, oplettendheid ; vertha:hting, v. het
wachten; oppassing, bedienzng, verzorging ; aanwezipheld, tegenwoordigheid, v. ; gevolg, o. trein, nasleep,m.;
to dance -, fig. staan blaauwbekken. * - ANT, s. oppassee, bediende, tn.; gevolg, O. * -ER, S. genoot, makker,
kameraad, Bezel, M.
ATTENT, a. opmerkzaanz, oplettend, aandachtig. *-ATE, s.
(83) aanslag, at. vergrijp, o. s. oplettendheid,
opmerkzaamheid, aanducht, v. * - IVE, a. -LY, adv. oplettend, opmerkzaam. * - IVENESS, S. oplettendheid, aan•
dacht, opmerkzaamheid, v.
ATTENUANT, a. (22) verdunnend. * ... ATE, va. verdunnen,
verkleinen, verminderen ; vermageren, verzwakken. * ... ATING, a. verdunnend, verminderend. * ... ATION, s. verdunning, verkleining. vermindering, verzwakking, v.
ATTER, S. (36) etter, m. *-COB, s. spin, V. "-LY, adv.
zeeverend. * - MINING, s. (83) uitstel van betaling, O.
* -RATE, vn. droog worden.
ATTEST, va. et n. betuigen, getuigen, getuigenis geven ;
tot getuige roepen. *-ATION, s. getuigenis, v. certifi •
kaat, O. * -ER. S. getuige, m.
ATTIC, a. attisch, klassisch, klassiek, zuiver. * s.(13) hoogste
verdieping, zolderkamer, v. * -ISM, s. atticismus, o.
sierlijke uitdrukking, v.
ATTINGE, va. zacht aanraken, aanroeren.
ATTIRE, s. kleeding, dragt, v. yewaad, o. ; opschik, m.
tooisel ; gewigt, o. horens (van een pert), ro. my.
va. kleeden, bekleeden, optooijen, opschikken, rersieren.
s. ver"-D, a. versierd ; van horens voorzien.
sierder, en.
ATTITLE, va. benoemen, betitelen.
ATTITUDE, S. houding, v.
ATTOLLE -NT, a. opheffend.
ATTORN, va. et n. overdragen; beleenen; als grondheer
erkennen. * - MENT, ATTOURNMENT, s. overdragt Vail
een leen, hulde, v.
,‘TTORNEY, s. advokaat , prokureur, zaakwaarnemer, zaakgelastigde, gevolmagtigde, agent, m.
s. ambt van
prokureur, a.
ATTRACT, ea. aantrekken, aan zicli trekhen, boeijen, aanlokken. * s. aantrekking, v. *- ABILITY, s. aantrekkinyskracbt, e. * -ICAL, ATTRAHENT, a. aantrekkend,
aanlokkelijk. * -INGLY, adv. deiar aantrekking.
s. aantrekking, aantrekkingskracht, aanlokkelijkheid, v.
' - IVE, s. acrnlok e,l, lokaas, o.
a. - LY,ade. aantrek1,nd, aanlokkelijk. * - IVENESS, S. aantrekkende kraeht,
aanlokkelijkheid, v. * - OR, s. aantrekkend ligchaanz, o.
A TTR AY, va. versieren, opschikken.

-

AUN.

s. het betasten, bevoelen.
a. toe to schrijven.
va. toes. attribuut, kenmerk, zinneschrijven, toeeigenen.
beeld, simbool, o. ezgenschap,
hoedanigheid,
v.
*...Bu.
TION, S. toeschrijving, toeeigening, v. * ...BUTIVE, a.
toekennend, toeschrijvend.
ATTRITR, a. ofgewreven; fig. bedroefd. * - NESS, YTTRITION, S. afivrijving, wrijving, schuring; fig. droefhei4
over zonden, knaging, v. berouw, O.
ATTUNE, va. stemmen, welluidend waken.

ATTRECTATION,
ATTRIBUTABLE,

ATTURN, va. voy. ATTORN.
ATWAIN, ATWO, adv. in tweeen, uiteen.
ATWEEN, ATWIXT, prep. tusschen, midden in, onder.
AUBADE, s. ochtendmuziek voor de depr; fig. muting, v.
"...BIN, s. slechte gang eens paards, m. "ABREY, S.
kast, v. * ... BURN, a. donkerbruin.
AUCTION, s. verkoop bij opbod, m. auktie, v. * - ARY, a.
bij opbod, bij veiling. * - EER, "-NBR, s. vendumeester,

bpveiler, afslager, m.
AUCTIVE, a. vermeerderend, toegevoegd.
AUCUPATION, s. het vogelvangen, o. vogeljagt, v.
AUDACIOUS, a. * - LY, adv. vermetel, koen, driest, °ridernemend, onbeschaamd. "-NESS, '...CITY, s. vermetel-

held, stoutheid, onbeschaamdheid, v.
AUDIBLE, a. hoorbaar, laid. * -NESS, s. hoorbaarheid, v.
* ...DIBLY, adv. luide, hardop.
AUDIENCE, S. het .aanhooren; gehoor, auditorium, o. toehoorders, n.. Inv. "-CHAMBER, s. spreekkamer, audien-

tiezaal, v.
s. toehoorder, hoorder, M.
het hooren en nazien (eener rekening), o. *-.
•va. rekeningen nazien, - onderzoeken. k-ION, s. , geboor, het aanhooren, o. * - IVE, a. hoorbaar. * - OR, s.
toehoorder, hoorder; afnemer van rekeningen, kontroleur, m. -SHIP, s. ambt van kontroleur, o. "-ORY, a.
het gehoor betreffende. s. toehoorders, m. my. gehoorzaal, v. ; - nerves, (74) gehoorzenuwen, v. me.
* -RESS, s. toehoorderes, v.
AUF, s. zot, uilskuiken, bloed, sul, m.
AUGER, AUGRE, s. avegaar, zwikboor, v. * -HOLE, s.
boorgat, o.

AUDIENT,
AUDIT, s.

AUGHT, s. jag.
AUGMENT, va. et n. vermeerderend. * -ER, s. vermeer-

deraar, m.
AUGUR, * -ER,

s. wigchelaar, waarzegger, m. *-, * - ATE,
va. et n. waarzeggen, voorspellen ; opmaken, besluiten,
gissen. * - ATION, s. waarzeggerij, voorspelling, v. voorgevoel, vermoeden, O. * - IAL, a. tot de waarzeggerij behoorende. waarzeggen, voorzeggen, voorspellen. "-ous, a. voorspellend, profetisch. * - RY, s. vow.voorzegging, wigchelarij, v. ; voorteeken, 0.
AUGUST, s. Augustus, m. Oogstmaand, v. "-, a. groat,
verheven, heerlijk, doorluchtiy ; heilig. " - NESS, s. groutheid, heerlijkheid, verhevenheid, waarde, v.
AUKwARD, a. voy. AWKWARD. AUL, s. coy. AWL.
AULARIAN, s. student eener unirersiteit, m.

AULETIC, a.

tot pijpen -, tot fluiten behoorende.

filmic, a. van het hof. * - COUNSELLOR, s. hofraad,

el, v.; unster, weeghaak, m.
AumAIL, va. bont nzaken.
AUM•LET, s. eijerstruif, v.
AULN, s.

AUMENER, s. VON. LARDER, BUTTERY.
AUMERE, s. coy. FRINGE.
AUMONE, s. zielmis, v. "..NIER, s. aalmoezenier.
AUNCEL - WEIGHT, s. unster, weeghaak,
AUNT, s. moei, fanie, v.

m.

AV A.
AURELIA, s. (73) popje (van insekten), O.
AUREOLA, s. stralcnkrans, tn. glorie, v.
AURICLE, S. (74) uitwendig oor; hartoor, O.
AURICULA, S. (53) beerenoor, u. auricula, v.
AURICULAR, a. van het oor ; oor... ; heimelijk,

AVO.

geheim ;

- confession, oorbiecht, v. ; - tube, spreekhoorn, m.;
- witness, oorgetuzge, tn. * -LY, adv. in het geheim.
AURIFEROUS, a. goudbevattend, goudgevend.
AURIGA TION, S. voerwezen, O.
AURIST, s. eorarts, m.
AURORA, s. dageraad, m. morgenrood, O.
AUSCULTATION, S. het hooren, luisteren, O.
AUSPICATE, vn. onder voorteekenen beginnen.

25

AVANT ! int. voorwaarts! weg daar ! k-, * -GUARD, s.
(68) voorhoede, v. * -MAIN, s. (86) coorste gedeelteeens
paards, O. * -MURE, S. voormuur, voorwal, M. "-PEACH,

*...CE, s.
voorbeduidenis, v. voorteeken, o.; gunst, begunstiging,
hescherming, ondersteuning , v. * ...CIAL, S. voy. AUGUROUS. "...CIOUS, a. -LY, adv. geluk voorspellend, gelukkig, voorspoedig ; gunstig, genadig, genegen : gelukkiglijk ; genadiglijk ; onder gunstige voorteekenen. -NESS,
s. gunstig vooruitzigt, gunstig voorkomen, geluk, O.
AUSTERE, a. "-LY, adv. wrang, zuur ; streng, hard,
harsch ; strengelijk. * - NESS, * ...RITY, s. wrangheid,
strengheid, barschheid, hardheid, v.
AUSTIN-FRIARS, S. pl. augustijner-monniken, m. niv.
AUSTRAL. (AUSTRINE), a. zuidelijk. "-IZE, vn. zich naar
het zuiden wenden.
AUTHENTIC, * -AL, a. *-ALLY, * -LY, adv. echt, authentiek, wettig, geloofwaardig. * -ALNESS, "-ITY, "-NESS,
s. echtheid, weltigheid, geloofwaardigheid, V. * -ATE, va.
bekrachtigen, voor echt verklaren, legaliseren.
AUTHOR, s. maker, werker, bouwmeester,stichter ; schrijver ; oorsprong, m. ; oorzaak, v. * -ESS, s. maakster,
schrijfster, V. * -ITATIVE, a. -LY, adv. magthebbend,
gezaghebbend, bewindvoerend, gebiedend; met magt,met
gezag. "-NESS, s. magtvoering, v. het gebiedende.
s. gezag, o. magt, v. vermogen, o. ; invloed, m.
aanzien, o. ; overheid; vergunning, v. verlof, o. volmagt ; geloofwaardigheid, bron; getusgenis v. ; regt, O.
* -IZATION, s. volmagt, magtiging, v. "-IZE, va. magtigen, wettigen, goedkeuren; bevestigen, regtvaardigen.
* -LESS, a. ongeloofwaardig, zonder grond. * -SHIP, s.
hoedanigheid van schrijver, v.
AUTOCRASY, s. onafhankelijke magt, zelfheersching, v.
AUTOCRAT, "-OR, s. zelfheerscher, m. "-RESS, f. zelfheerscheres, v.
eigenhandig geAUTOGRAPH, * -Y, S. oorspronkelijk
schrift, O. * -ICAL, a. eigenhandig geschreven.
alleenspraak,
v.
AUTOLOGY, S.
AUTOMAT, * -ON, s. automaat, m. zelfbewegend kunstwerk,
O. * -AL, * -ICAL, *-OUS, a. zelfbewegend, werktuigelijk.
AUTONOMY, S. zelfwil, m. willekeur, v.
AUTOPSY, S. aanschouwing der Godheid; lijkschouwing,v.
AUTOPTICAL, a. met eigene eogen gezien.
AUTUMN, s. herfst, m. * -AL, a. herfstachtig. * -ITY, S.
herfsttijd, m. najaar, O.
AUXESIS, s. uitbreiding, uiteenzetting ; overdnjving, V.
AUXILIAR, * -Y, a. et s. helpend, hulp... ; hulp, v. * -IES,
* ...IATION, s. hulp, v. bijstand, nt. * ...IATORY, a. helpend.
AVAIL, * -MENT, s. nut, voordeel, o. baat, v. "-, Va. e t n .
bevorderen, begunstigen, bevorderlijk zijn ; baten, helpen,
dienen; to - one's self of, zich bedienen van. "-ABLE, a.
nuttig, voordeelig; geldig, werkend, krachtig."- ABLENESS,
S. nuttigheid, geldigheid, kracht, v. * -ABLY, adv. geldig,
nuttig, voordeelig.
AVALANCHE, s. sneeuwval, m.
AVALE, vn. et a. vallen, zakken, zinken, zich laten zakken ; laten vallen.

s. vroege perzik, v.
gierigheid,karigheid, vrekkigheid, v. k...cious,
-LY, adv. gierig, vrekkig, karig, inhalig. -NESS, S.
karigheid, gierigheid, inhaligheid, v.
AVAST 1 int. (126) genoeg ! houd ! stop !
weg!
AVAUNT, va. et n. roemen, pralen, pogchen.
voort ! van hier!
AVEL, va. afrukken, aftrekken.
AVE-MARY, S. Ave-Maria, O.
AVERAGE, s. (136) havertiencle, haverpacht, v.
AVENER, S. koninklijke stalbediende, - haververzorger, nt.
AVENGE, va. VOy. VENGE. * ...GRANGE, -MENT, S. wraak ;
bestralfing,v. -R, S. wreker, M. * -RESS, zvreekster, V.

AVARICE, S.

a.

AVENOR, S.

voy.

A VENER.

avontuur, geval, toeval ; waagstuk, o. ; gebeurtenis, v. voorval, o. ; onwillekeurige doodslag,
AVENUE, S. toegang, in. ; laan, v. ; pad, O.
AVER, va. verzekeren, staande houden, beweren, bevestigen, betuigen. *-, AVERIA, s. trekvee, O.
AVERAGE, s. (34) averij, zeeschade ; middelbare berekening, doorsnede; (56) leendienst, heerendienst, v. ; upon
an -, gemiddeld, in doorsnede ; - of cornfields, stoppels, m. my. *-, va. et n. de middelbare som bepalen;
eene middelbare hoeveelheid vormen. * -PRICE, s. middelbare prijs, gemiddelde prijs, M.
s. tiendeland, O.
AVER-CORN, S. korentiende, v.
s. verzekering, bevestiging,v. . bezvijs,o." --PEN NY, * ...-SILVER, S. afkoop van heerendienst, M.
AVERRUNCATE, va. uitroeijen, verdelgen. * ...CATION, s.
uitroeijing, verdelging, v.
AVERSATION, * ...SENESS, * ...SION, S. haat, afkeer, afschuw, in. afkeerigheid, v. tegenzin, so. "...SE, a. -LY,
adv. afkeerig, ongenegen ; ongaarne, onwillig, met tegenzin.
AVERT, va. afwenden, afkeerig maken, afkeeren. *- ER,
s. a/wender, tn.
AVERY, S. haverzolder, voederzolder, M.
AVIARY, s. vogelvlugt, groote vogelkooi, v.
AVIDIOUSLY, adv. gretiglijk. * ...ITY, s. gretigheid, begeerigheid, hebzucht, gulzigheid, v. "...uLous, a. hebzuchtig.
AVILE, va. verlagen, vernederen.
AVISE, AVISO, S. (34) advies, berigt, O.
AVITOUS, a. voorvaderlijk.
AVILE, va. bedenken, beraden, raad geven.
AVOC ATE, va. aftrekken, terugroepen, terughouden, weerhouden. * ...TION, S. terugroeping, verhindering; bezigheid, v. tverk, O. * ...TIVE, "...TORY, a. terugroepend,
afroepend, terughoudend. * ...TORIA, AVOCATORY•LETTERS, s. pl. terugroepingsbrieven, m. MV.
AVOID, va. mijden, vermljden, vlieden, ontwijken, ontgaan, ontkomen; weglaten, ruimen, ledig maken; verijdelen ; vernietigen, afschaffen, verhinderen. *-,
vakant worden. * -ABLE, a. vermijdelijk; herledig
roepelijk. "-ANCE, S. vermijding, ontwijking; opheffing;
herroeping, v. ; het vakant worden. "-ER, S. (126) ligte•, in. "-LESS, a. onvermijdelijk, onafwendbaar.
AVOIRDUPOIS, s. gewoon gewigt, O.
AVOLATION, s. het wegvliegen; vlugt, v.
AVOUCH, va. betuigen, verzekeren, beweren, aanvoeren,
staande houden, bekrachtigen, bevestigen. *-, s. bewering ; bevestiging, verzekering, getuigenis, v. * -ABLE,
a. beweerbaar, aan to voeren. "-ER, s. beweerder, verdediger,voorstander,m. * -MENT. s. bewering , betuiging, v.
4
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va. erkennen, bekennen, toestemmen, toegeven ; regtvaardigen, verdedigen ; openlijk verklaren. U .-ABLE, a.
to erkennen, verdedigbaar. "-AL, s. bekentenis, erkentenis, verklaring, v. "-EDLY, adv. openlijk, zonder emwegen, onbewimpeld. s. patroon, beschermheer,m.
"-ER, s. bekenner; verdediger, tn. "-RY, S. (83) verdediging, regtvaardiging, v. * -SAL, s. bekentenis, belijdenis, v. "-TRY, s. echtbreuk, v. overspel, O.
AVUL S ED, a. uitgeplukt, uitgetrokken. *...sioN, s. uitplukking, uittrekking, v.
Aw, s. et va. voy. Awn.
AWAIT, s. hinderlaag, v. *-, vn. et a. wachten; verwachten; opwachten.
AWAKE, vn. et a. ontwaken, wakker worden ; wekken, doen
ontwaken, opwekken. *-, a. wakker, wakend, slapeloos ;
opgewekt. "-N, va. voy. AWAKE. * -NER, * -R, s. wekker, M.
AWARD, vn. et a. een oordeel vellen, uitspraak doen ; toekennen, toewijzen ; afwenden, afkeeren. *-, s. oordeel,
uitspraak; toekenning, v. * -ER, s. scheidsregter, M.
AWARE, a. behoedzaam, voorzigtig , bedacht ; onderrigt, bewust. *-, vn. zich in acht nemen, op zijne hoede zijn.
"-, int. pas op I geef acht! I was not - of it, ik dacht
er niet aan.
AWARN, va. waarschuwen.
AWAY, adv. et int. weg, voort, uit, merle ; weg ! voort ! I
cannot - with it, ik kan het niet uitstaan. * -WARD, adv.
ter zijde, zdwaarts ; zijdelings.
AWE, s. eerbiedige vrees, v. schroom, m. ontzag, o. eerbled, m. ; to stand in - of some-body, iemand ontzien,
- vreezen. *-, va. met ontzag vervullen, eerbied inboezemen.
AWEARY, adv. moede, afgenzat.
AWEB AND, s. fig. teugel, m. middel van ontzag, 0.
AWE-COMMANDING, a. ontzagwekkend.
AWEIGH, adv. (126) (van het anker) heeft losgoiaten.
A-WELL-A-DAY, int. goede hemel!
AWE-STRUCK, a. met ontzag vervuld.
AWFUL, a. "-LY, adv. ontzagwekkend,eerivaardig, eerbied
inboezemend, achtbaar,schroomachtig ; schromelijk ; verschrikkelijk, ontzaggelijk, geducht. * - NESS, s. eerwaardigheid, plegtigheid, v. eerbied, m.

Avow,

AWHAPE,

va. voy.

AwHEELS, adv. met wagens, per as.
AWHILE, adv. eenen tijd tang, eenigen tijd, eene pons;
voy. WHILE. * -AGO, adv. voor eenigen tijd, eenige da-

gen geleden, dezer dagen, kortelings.
AwHIT, adv. een weinig.
AWKWARD, a. * -LY, adv.

lomp, linksch, onhandig, verkeerd;onbeleefd; tegenstribbelend; onhandiglijk."-NEss,
s. lompheid, onhandigheid, onbevallzgheid, v.
AwL, s. els, v. priem, m.
AWLESS, a. oneerbiedig.
AWLMAKER, "...SELLER, s. elsmaker, elskooper, m.
APME, s. aam (zekere mast), v.
Awx, s. angel, m. aam, O. * -ING, a. et adv. aan het
werk, aan den arbeid, bezig.
AWRY, a. et adv. scheef, schuinsch ; scheel ; verkeerd, ongelijk.
Ax, AXE, S. bijl, aks, v.
AXE-VETCH, *... -WORT, 0. (53) bij/kruid, o.
AXILLAR, AXILLARY, a. (74) van den oksel.
AXIOM, s. zetregel, in. axioma, o. grondstelling, V. *- ATICAL , a. zeker, gewis, buiten twijfel.
Axis, s. as, v. middelpunt, O.
AXILE, AXEL, S. as, V. * - BED, S. ijzeren ring aan eene
wagenas, m. * - BOX, S. asrol, v. "-HOOP, s. airing, m.
* -NUT, s. asschroef, v. * -PIN, s. asluns, V. *- TOOTH,
s. (74) baktand, rn. * -TREE, s. wagenas, v . * -WASHER,
0. dwarshout !calf van een wagen, O.
AY, adv. et int. ja, ach ja ! o wee!
AYE, adv. altijd. voor altijd, immer, beslendig.
AYES, s pl. jabroers, m. mv.
AY-GREEN, S. (53) huislook, O.
AYRY, s. (44) nest, O.
AZIMUTH, S. (101) toppunt, O. * -COMP ASS , S. (121;) azimuth-cirkel, - boog, rn. * - DIAL, s. ( i'26) azimuthplaat,
V. -wijzer,
AzoTE, s. (90) stikstof, stiklucht, V. * ...TIC, a. stikstofhoudend.
s. azuur, hemelsblaauw, o.
AZURE, a. hemelsblaauw.
" - , va. hemelsblaauw verwen. * - STONE, s. lazuursteen, m .
AZYME, S. ongezuurd brood, o. * - s, s. feest der ongezuurde brooden, israelietisch paaschfeest, o. "...ous, a.
ongezuurd, niet gedeesemd.

FRIGHTEN, TERRIFY.

B.
BAA,

s. geblaat, o. *-, vn. blaten.
s. afgod, m. afgodsbeeld, o. Baal, M.

BAAL,

SWARD, S. (126) transportschip, o.
BABBLE, vn. habbelen, snappen, Happen,

kouten, keure-RENT, S. gebabbet,gepraat, gesnap,
len; stamelen.
0. * -R, s. babbelaar, Prater, snapper, tn. * ...BLING, s. gebabbel, gepraat, gesnap, o. -, a. babbelachtig, snapachtig.
BABE, s. klein kind, 0. * - RY, s. kinderspeelgoed,poppengoed, o. ; kinderopschik, m.
BABISH, a. * - LY, adv. kinderachtig; als een kind.
BABOON, BA BION, s. baeiaan, m.
BABY, s. kind, o. pop, v. " - , a. klein, hinderachtig *-,
va. als eras kind behandelen. *-HooD, s. kindschheid,
V. * -HOUSE, s. poppenhuisje, 0.
B A BYLONICAL, a. fig. verward.
B A BY-THINGS, s. p!. poppengoed, 0.
BAC, s. (126) praam, v.
B ACCAI.AUREATE, S. waardigheid v071 een baccalaurens,v.

B ACCATED,

a. vol bessen; vol paarlen.
s. Bacchusvriend, zuiper, u1. *-, a.

BACCHANAL, " - IAN,

zwelgend, uitgelaten. '-s, s. pl. Bacchusfeesten, o.
zuiperij, slemppartij, v.
BACCHANTES, s. pi. Bacchuspriesters, -priesteressen, mV.
BACCIFEROUS, a. bessen dragende. * ...VOROUS, a. bessen-

etende.

S. baccalaureus; jonge vrijer, M. * - SHIP, S.
zvaardigheid van een baccalaureus , v. ; ongehuwde stoat, as .
terug, achterwaarts, weder, achteruit ; geleden ; op nieuw, op nieuws, wederom.
BACK, s. rug, H. keerzijde ; achterdeel, hems, o. ; rug
(van eenen stoel) ; korsetveter, am. ; (68) aehterlioede.
roggelings, rug tellen ru
va. el n. te
v. ; - to
paard stijg en; Itch temp ripen ; on de,t ennen ;
sieuncit, verdedigen, handhaven; tqz den rug plaatsen.
endosseren ; to - the anchor, het anker katten ; to
'torso, een paard beriplen, beku., aam
BACHELOR,

BACK, adv.

BAL.

BAG.
BACKADATION, S. (34) disconto-premie van makelaars, v.
BACK-BASKET, S. draagkorf, M. "...-BEROND, S. (83) op
de daad betrapte dief, M. "...-BITE, va. belasteren,
kwaadspreken. * ...- BITER, s. lasteraar, kwaadspreker,
M. * ...-BITING, s. lastering, lastertaal, v. laster, m.
kivaadsprekerij, v. * ...- BITTEN, a. belasterd. "...BLOW,
S. slag op den rug ; slag met de omgekeerde hand,
(126) bakboord, o. * ... BONE, S.
* ...-BOARD, s.
(74) ruggegraat, v. * ...- CLOUTS, S. pl. luren, luijers, v. my. "...-DOOR, s. achterdeur ; lozing ; fig.
uitelugt, v.
BACKED, a. een rug hebbende ; op den rug liggende ; geschoord, ondersteund ; bereden.
s. valsche
BACK-FREIGHT, s. retourvracht, v.
vriend, rerrader, geheime vijand, m. * ... G AMMON , s. triktrakspel, o. * ...- GROUND, S. (108) achtergrond, M.
* ...HALF, s. achterdeel, O. * ...-HOUSE, S. achterhuis, o.
* ...-PIECE, s. rugstuk, o. * ... PART, S. achterdeel, O.
* ...ROOM, s. achterkamer, v.
BACKS, S. pl. (34) zoolleder, o.
BACKSET, a. achterna gezet, nagejaagd, vervolgd.
BACK-SHOP, s. achterwinkel, ni. "...SIDE, S. achterzijde,
v.; achterdeel, achterste, o.
BACKSLIDE, vn. aarzelen, terugwijken, achteruitgaan, zich
* ...SLIDING,
terugtrekken, afvallen. * - R,
S. afval, m. uitvlugt, v.
BACK-STAFF, S. (64) hoogtemeter, M. "...-STAIRS, S. pl.
geheime opgang, achtertrap, in. *...- STAYS, S. pl. (126)
staggen, staggetouwen, o. mV. * ...-STITCH, S. overhandache steek, in. * ...- SWANKED, a. stank, dun, mager.
...-SWEEP, s. (126) branding, v. * ...- SWORD, s. houwdegen, houwer, M.
BACKWARD, adv. achterwaarts, achteruit, terug. *-, a.
achterlijk, langzaam, nalatig; traag, lui, onwillig, bot,
dom. x-, va. terughouden, beletten, wederhouden. * - LY,
adv. met tegenzin ; verkeerd, slecht. * - NESS, s. ontvilligheid, ongenegenheid ; achterlijkheid, traagheid, tangzaamheid, v. "-S, adv. terug, achterwaarts.
BACK-WORM, s. huidworm, M. * ...-WOUND, va. verraderlijk eene wond toebrengen; belasteren. * ...- YARD, s.
achterplaats, v.
een
BACON, s. spelt, o. "-FACED, a. een dik gezigt
vollemaangezigt hebbende; to save one's -, er heels.
vet
varken,
O.
"-HOG,
huids a fkomen.
BACULOMETRY, S. het meten met staafjes.
BAD, a. slecht, kwaad, euvel, nadeelig, boos, bedorven,
schadelijk ; ziek, ongezond ; to keep - hours, nachtbraken ;
a - half-penny, fig. eene vruchtelooze poging.
BADGE, s. teeken, kenteeken, kenmerk, o. lens, v. *--, va.
kenmerken, inerken, van eene lens voorzien.
BADGER, S. das; fig. opkooper van granen, M. * -GIN, s .
dassenval, M. "-LEGGED, a. kromme beenen hebbende.
11ADIANE, S. steranijs, M.
BADINAGE, s. scherts, boerterij, kortswijl, v.
BADLY, adv. slecht, bezwaarlijk, naauwelijks.
BADNESS, s. slechtheid, v. slechte slant, m.
BAFFETAS, S. wit oost-indisch katoen, v.
BAFFLE, va. verijdelen, bedriegen, misleiden, bespotten,
plagen, kwellen ; verwarren, verlegen maken ; vernielen.
*-, s. verijdeling, v. bedrog, o. teleurstelling, v. ; to
come of with a -, met een langen netts -, met beschaamde kaken er of komen. *-1t, s. bedrieger, m.
BAG, s. zak, buidel, us. beurs, v. ; valies, o. mantelzak ;
uijer, m. *-, va. et n. zakken, in een zak doen, met
zakken beladen; zwellen; - and baggage, zak en pak.
BAGATELLE, s. kleinigheid, nietigheid, beitzeling, v.

BAGET, S.
BAGGAGE,
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tulp met hoogen stengel, v.
s. baggaadje, pakkaadje, o.; ligtekooi, vrolijke

meid, v.
BAGGED, a. bezwangerd.
BAGGING, S. paklinnen, O. * -LY, adv. opgeblazen, trotsch.
BAG-NET, s. netwerk, O.
BAGNIO, s. badhuis, o. badkamer, v. zweetbad, o. ; bordeel, O. * -KEEPER, S. badmeester, badstoofhouder ;
hoerenzvaard, M.
BAG-PIPE, s. zakpijp, v. doedelzak, m. "-, va. (126) voor
den wind zetten. * ...- PIPER, S. doedelzakspeler, m. *...- PUDDING, s. engelsche podding, M.
BAGUETTE, s. stokje, teentje, staafje, O.
BAIGNE, va. indoopen.
BAIL, s. borgtogt, borg, m. zekerheid;

grens, v. *-, vn.
et a. borg staan ; als borg toelaten, borg stellen. * - ABLE,
a. bekwaam ont als borg op tetreden. '--BOND, s. akte
van borgtogt, v. * - EE, S. (83) bewaarder m. * - ING, s.
borgstelling, v.

BAILAGE, BALLIAGE, s. (126) tonnegeld, o.
BAILIFF, S. landvoogd, ambtman, schout, baljuw, slotvoogd ,
rentnzeester, pedel, geregtsdienaar, M.
BAILIWICK, s. baljawschap ; regtsgebied van eenen schout;
distrikt van den rentmeester, O.
BAILMENT, s. (83) in bewaring gegeven goed, O. "...OR,

(83) die in bewaring geeft.
BAILY, S. geregtsdienaar, M.
BAIRMAN, S. uitgekleede schuldenaar, m.
BAIRN, s. kind, O.
BAIT, va. et n. lokken, aanlokken; van voedsel

voorzien;
aanvallen ; pleisteren, zich ververschen ; klapwieken;
fig. plagen, tergen. *-, s. aas, lokaas, o. ; verversching,
v. * - ING, S. het aanlokken, voederen ; pleisteren, o.;
aanval, m.; jagt, v. ; baiting-place, herberg, pleisterplaats, v. * -- WORM, s. peurworm, m. pier, v.
BAIZE, S. baai, O.
BAKE, va. bakken, harden; baked meat, gebak, gebraad,
O. '-HOUSE, '-RY, s. bakhuis, o. bakkerij, v.
BAKER, s. bakker, m. * - KNEED, a. met gebogen kniefn.
'-'S DOZEN, s.
* -LEGGED, a. met kromme beenen.
veertien. "-'S MAN, S. bakkersjongen, m.
BAKING, S. gebak, baksel; bakkers handwerk, O. * -PAN,
S. bakpan, braadpan, v.
BALAD, S. ballade, v.
BALANCE, S. balans, weegschaal, schaal ; onrust, v. ; evenwigt, o.; weging, vergelijking, v.; onerwigt, o.; balans
eener rekening, v. ; overschot, o. ; (101) weegschaal, v.
"-, va. et n. wegen, afwegen, in evenwigtbrengen; vergelijken, vereffenen, afsluiten; inhalen, inbinden; zweven, aarzelen, weifelen, besluiteloos zijn ; (126) strijken,
- an account, tens rekening afsluiten. * -- BILL, s. (34)
s. soort van zeehond, ns .
wissel tot saldo, rn.
"-MAKER, weegschaalmaker, m. * -- WHEEL, s. onrust
in een uurwerk, V. * -R, S. welter, waagmeester, in.
* ...LING, S. het wegen, weging, v.
BALASS-RUBY, S. bleeke robijn, M.
BALBUCINATE, BALBUTIATE, vn. stotteren, stameren.
BALCHER, S. jenge zalm, m.
BALCONY, S. balkon, uitstek, o. *-BOX,
S. (108) middenloge, v.
BALD, a. kact?, naakt, onversierd, lar '-, va. kaal maken, afochaven.
BALDACHIN, s. verhemelte, o. troon-, draaghemel, rn.
BALD-BUZZARD, s. poelwouw, in. * ...- EAGLE, S. witkop, to .
BALDERDASH, * -ING, S. mengelmoes, o. rommelzoo, wartaal ; vervalsching, v. *-, va. vcrvalschen.
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BAR.

BAN.

watervalk, ntuisvalk, m.
BALDLY, adv. kaal, naakt; zonder omwegen. "...NESS, S.
kaalheid, naaktheid, v.; slechte stijl, m. s.
kaalkop, in. * ...RIB, s. zijde spek, V. "...RICK, s. gordel; (1) dierenriem, m.
BALE, s. baal, v. pak, m. ; oor, hengsel, o. ; ellende, v.
ongeluk, o. "-, va. inpakken; uitscheppen, uithoozen.
"-DOCK, S. gevangenhok, o. "-PUL, a. "-FULLY, adv.
treurig, ellendig, rampzalig, schadelijk, verderfelijk.
BALK, s. scheidvoor, vouw, plooi ; beleediging, v. onregt,
o.,teleurstelling, v.; balk, m. *-, va. et n. voren trekken; teleurstellen, schaden, bedriegen, benadeelen, voorbijgaan, weigeren ; wegsluipen ; to - a shop, eenen winkel van de klanten berooven. "-BOOK, s. staalboek, O.
BALKER, s. die den loop der haringen gadeslaat.
BALL, s. bal, bol, appel, kogel ; biljartbal, m. ; bal, o.
danspartij ; palm van de hand, v. ; oogappel, m. ; knieschijf, v. ; wash -, zeepbal, M. "-BASKET, s. bennetje
zonder hengsel, O.
BALLAD, s. ballade, v. straatlied, deuntje, O. "-MAKER,
"-WRITER, s. balladendichter, liedjesdichter, m. *-MONGER, s. liedjeskooper, M. "-SINGER , S. liedjeszanger, m.
BALLARAG, va. overbluffen.
BALLAS, S. bleekroode robijn, m.
BALLAST, S. (126) ballast, m. *-, va. ballasten, met ballast voorzien. "-LIGHTER, S. ligter ; opziener over het
ballasten, m. "-ING, S. het ballasten.
BALLET, BALLETTR, s. (108) ballet, O.
BALLIAGE, s. tonnegeld, O.
BALLISTA, s. (77) stormtuig, O.
BALLISTER, S. voy. BALUSTER.
BALLOCH, s. (74) teel-, zaadbal, zaadkloot,
BALLON, BALLOON, S. bol; luchtbol, bal; rondo glazen
ontvanger, distilleerkolf, M.
va. ball°BALLOT, S. stemballetje; het balloteren, o.
teren. "-BOX, s. balloteerkastje, o. stembus, v. * -ING,
* -ATION, s. stemming met keurballetjes, v.
BALLOW, a. mager.
BALM, s. balsem, m. zalf, v. "-, va. balsenten ; fig. verzachten. "-APPLE, S. balsemappel, M. * -GENTLE, * -MINT,
s. melisse, v. "-y, a. balsamiek,balsamisch,verzachtend.
BALNEAL, "...ATORY, a. tot een bad behoorende. "...ARY,
s. bad, o. badstoof, v. "...ATION, s. het baden. *...um,
s. (90) dampbad, O.
BALOTADE, s. (86) luchtsprong, V.
BALSAM, S. voy. BALM. "-INE, s. balsemijn, V.
13 ALTAS AR, S. (53) duizendschoon, V.
BALUSTER, BALITSTRE, s. hekscheede, v. pilaartje, o. stijl,
hekwerk, o. ; granaatappelboom,
va. met hekwerk omringen.
BALUSTRADE, S. balustrade, leaning van ern trap, v.
BAR, s. bedrog, o. poets, fopperij, v. "-, va. bedriegen,
foppen.
I;AmBoo, s. bamboes, o.
1jAM000ZLE, vs. bedotten, verschalken, foppen, bedriegen,
bij den netts hebben. * - R, s. bedrieger, schalk, m.
BAN, s. ban, m.; verbod, o.; vloek, m.; afkondiging, v.
- vs. in den ban doer; verwenschen, vervloeken; the
- s of marriage, de hateelijks9eboden, o. tliv.
BANANA, '-TREE, S. indiaansche vijgenboom,
BANco, s. (34) bank, v. bank°, O.
BAND, S. band, in. 2;r/we/act; strook, lijst, v. kraag, tn.;
S710el, koord, o. ; beside, v. troep, in. ; bef, v. belie, 0.
- vs. binders, verbinden; vereenigen. * - AGE, s. band,
m. verband, bindsel, o.
13ANDA - SOAP, S. nolenolie, notetreep. v.

BALD-KITE, S.

BAND-BOND, s.

schuldbekentenis, v. schuldbrief, m. '...-BOX,
s. bordpapieren dons, spanendoos, v. "...-DOG, S. buthond, m.
BANDELET, S. bandje, 0. "...LIER, S. voy. BANDOLEER.
BANDIT, BANDITTO, s. bandiet, roover, m.
BANDOG, s. voy. BAND-DOG.
BANDOLEER, s. patroontasch,

v. ; schouderriem, bande-

her, m.
BANDOW, s. weduwkap, v.
BANDROL, S. wimpel, m. vaantje, O.
BAND-ROLL, s. register, o. naamlijst,
"...-STRING, s. bandstrik, m.
BANDY, s. kolf, kolfstok, rn. *-,

rol, mosterrol, v.

va. et n. heen en weder
slaan, slingeren, bewegen ; wedijveren ; zich verbinden,
zamenrotten ; fig. (eene zaak) overwegen, onderzoeken. "-LEG, S. krombeen, O. "-LEGGED, a. krombeenig.
BANE, s. vergift, vergif ; bederf, kwaad, o. pest, v.
va. vergeven, vergiftigen. "-FuL, a. vergiftig, verderfelijk, doodelijk. "-FULNESS, s. vergiftigheid, verde•felijkheid, v. "-WORT, s. (53) nachtschaduw, v.
va. slaan, stooten, stomper.
BANG,. s. slag, stool,
a. hangend, alBANGLE, va. verbeuzen, verspillen.
hangend. "-EARED, a. hangende ooren hebbende.
BANIAN-DAY, S. (126) magere dag, vastendag, m.
BANISH, va. bannen, verbannen, verdrijven, wegjagen.
"-ER, S. verbanner, m. * - ING, " - MENT, s. verbanning,
wegjaging ; ballingschap, v.
BANK, s. bank ; speelbank ; regtbank ; wisselbank ; werkbank; zandbank, klip, v. rif, o. ; dam, dijk ; heuvel;
wal, oever, m. kust, v. "-, va. danzmen, bedijken ; in
de bank beleggen; - for loans, bank ran leening,v tombard, m.; - of circulation, girobank; - of oars, (126)
roeibank. "-BILL, "-NOTE, "-POST, s. banknoot, v.
bankbiljet, banbkriefje, 0. * -CRESSES, s. pl. (53) herik, v.
BANKER, s. bankier, geldwisselaar ; kabeljaattwvanger,
Newfoundlandsvaarder, m. ; banker's check, checque,
draft, kassiersbriefje, O.
BANKING-HOUSE, s. bankiershuis, o.
BANKRUPT, s. bankeroetier, bankbreukige, m.; to torn - ,
bankeroet gaan, failleren. "-CY, S. bankeroet, faithssement, o. bankbreuk ; banke•oetverklariny, v.
BANK-STOCK, s. bankaktie, V.
BANN, va. voy. BAN.
BANNER, S. banier, vaan, v. standaard, in. "-ET, S.
baanderheer, M. "-ROL, S. vaantje, o. wimpel, m.
BANNIAN, s. bunjan, kamerjapon, slaaprok, M.
BANNING, s. vervloeking, v.
BANNITioN, s. uitsluiting, verbanning, v.
BANNOCK, s. haverkoek, gerstekoek, M.
BANQUET, s. banket, feestnzaal, gastmaal, fee.st, o. ; serenade, v. *-, vn. et a. banketteren, rest gastmaal
houden; feestelijk onthalen. * -En, s. banketteerder ;
traktant,
BANQUETTE, s. (In) bank ants eene borstwering, v.
BANSHEE, s. tooveres die den dood voorspelt, v.
B.ANSTICKLE, s. stekelbaars, in.
BANTER, s. scherts, v. jok, spot, in.
va. bespotten, belagchelijk maker, schertsen. * -ER, s. spotter, spreeate,
spotvogel, ni. " - ING, s. bespotting, spotternij, v.
BANTLING, s. klein kind; voorkind, o. ba,taard, m.
BAPTIsm, s. (loop, tn. *-AL, a. tot den don', behoorendc ;
- vow, verbond van den heiligen doop, o
BAPTIST, a. dooper, tvederdooper, in. * - ER Y, s. doopront,
V. - bekken, O. "-IC AL, a. voy. (BAPTISMAL.
BAPTIZE, va. dooper. * -R, S. dooper, rn.
S. staaf, spit ; rotsbank ; rot,, zattl, batie, v.; balk,
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s. bast, in. schors, king; boot, schuit, aak, v. *-,
boom, dwarsbalk, sluitboom, stalboom ; hefboom, tn. ;
vn. et a. bla/7en, razen ; ontschillen, ontschorsen, schilbeletsel, o. ; toonbank, schenktafel, v. buffet, o. ; stoellen;
fig.
beschimpen, lasteren. * --BOUND, a. met een
sport,v.; de advokaten, regtsgeleerden; (116) balk, m.;
dikken bast. * --KEEPER, S. herbergier, waard, m. "-ER,
- of rest, (109) rust, pauze, v. *-, va. sluiten, afs. schreeuwer - ontschorser ; fig. cities., M. " - ING,
sluiten ; betralien, belemmeren, verhinderen ; verstoppen ;
* - Y, a. uit arbors
S. geblaf, o.; het ontschorsen.
uitschieten; verbieden, uitsluiten, afsnijden; straffen ;
bestaande.
werkeloos waken; to - a vein, (112) eene ader dubbel
peeled
,
gepelde
gerst.
s.
gerst,
v.
;
BARLEY,
onderbinden.
s. groenvink, M. "-BRAKE, s. dans bij den oogst, tn.
KARAT, S. (126) bedrog, o. verduistering van gelden, v.
BROTH, s. gerstehier, o. * - CORN, s. gerstekorrel, v .
* -RY, s. ontrouw eens schippers, v.
"-SUGAR, s. gerstesuiker, v. "-WATER, s.gerstewater, O.
BARB, S. barbarijsch paard, o. ; baard ; wedrhaak, m.
va. scheren ; van wedrhaken voorzien ; (ern paard) BARB, s. gest, v. "-Y, a. gestachtig.
BAR-MASTER, s. mljnopzigter
nitrusten.
BARN, s. schuss', v. zolder; groote karper, tn.; kind, o.;
BARBACAN, S. (113) buitenwerk, bruggenhoofd, o. schans,
va. opschuren.
the - is fall, fig. zij is zzvanger.
V. koerhuzs ; schietgat, a. ; wachttoren, M. * -AGE, S.
BARNACLE, s. eendenmossel ; boomgans, v. *-s, s. pl.
oorlogsbelasting, v. oorlogslasten, m. mv.
neusnijper ; fig. brit, M.
BARBARIAN, s. barbaar, wreedaard ; wilde,vreemdeling,
BARN-FLOOD, s. dsrscheloer, M.
k•, a. barbaarsch, onbeschaafd, raw. "...IC, a. butBAROMETER, s. weerglas, o. barometer, luchtweger, in.
tenlandsch, vreemd, wild. "...Ism, s. barbaarschheid,
BARON, s. baron, vrijheer; regter ; echtgenoot, m. ; a wreedheid, onkunde ; ruwheid, onbeschaafdheid ; grove
of beef, de twee lendenstukken van eenen os aan el"...OUSNESS,
s.
bartaalfout, taalwoestheid, v.
kander ; - and feme, (83) man en vrouw, echte lieden.
baarschheid, onmenschelijkheid, wreedheid, woestheid,
"-AGE, s. baronschap, O. "-ESS, S. barones, v. "-ET, s.
2.UW maker. "...ous, a. -LY,
v. "...IZE, va. woest
barones, engelsche edelnian, m. * - IAL, a. eenen baron
adv. barbaarsch, ruw, woest, wild; met woestheid.
betreffende. "-Y, S. baronij, v.
BARBATED, a. gebaard ; met webrhaken.
BAROQUE, a. bespottelijk, wanstaltig, misselijk.
BARBECUE, s. varken dat geheel gebraden is, o. "-, va.
BARRACAN, s. barkan, grof kamelot, O.
een varken geheel braden.
BARRACK, s. barak, hut, loots, kazerne, v. "-MASTERBARBED, a. voy. BARBATED.
GENERAL, S. kwartiermeester-generaal, m. * -BED, s.
BARBEL, S. barbeel, M.
veldbed, O.
BARBER, S. barbier, baardscheerder, rn. A-, va. scheren,
BARRAS,
s. paklinnen, o. ; rinsche hars, v.
MON*
bedpan,
v.
"-'S
CHAFER,
S.
kappen, poeijeren.
BARRATOR, s. regtsverclraaijer, haarklover, M.
GER, S. zot, kwast, m. "-SURGEON, s. wondheeter,
s.regtsverdraaijing, v. bedrog in regten, o. ;
BARRATRY,
BARBERRY, s. (53) berberisse, v.
ontrouw eens schippers, v.
BARBET, s. krulhond, poedel,
BARRECOES, S. pl. ('126) watervaten, o. My.
BARBICAN, s. hooge wachttoren, m.
BARREL, S. vat, o. ton, v. ; loop, m. bus, kas ; trommel,
BARBOTINE, S. (53) wormkruid, wor•zaad, o.
v. huisje, o. ; rot, onrust, v. ; - of earth, (113) schansBARBS, s. pl. paardetuig, o.
korf, in. ; - of the capstern, (126) ijzer eene• gangspit,
BARD, va. plukken, urttrekken. "-, s. bard, dichter ; walo. "-, va. to - tip, in een vat doen, tonnen, eaten.
vischbaard, M.
"-BELLIED, a. met een buik all eene ton. "-CHAIN, s.
BARDOUS , a. lot, traag.
ketting in een horologic, m. "- MAKER, s. kuiper, tn.
BARD-WOOL, s. uitgepluisde wol, v.
"-ORGAN, s. draaiorgel, o.
BARE, a. naakt; bar, baar, bloot; kaal ; louter ; verslea. "-LY, adv. onvruchtbaar, dor, droog ; fig.
BARREN,
ten; ontbloot, arm, behoeftig. "-BONE, "-BONED, a.
arm, onnoozel, zonder geest, zonder brein ; money,
dor, maker, ontvleeschd. "-FACED, a. "-FACEDLY, adv.
dood kapitaal, O. "-NESS, s. domheid, onvruchtbaarheid,
met een open gelaat, onbeschroomd; onbeschaamd, vrij.
schraalheid,. droogheid ; fig. domheid, V. "- SPIRITED,
"-FACEDNESS, S. onbeschroomdheid, onbeschaamdheid,
a. beperkt van verstand, bekrompen. "-WORT, s. (53)
vermetelheid, v. *-FOOT, "-FOOTED, a. barrevoets.
bisschopsmuts, v.
* -GRAWN, a. afgekluzfd. "-GROUND, s. platte grond,
BARRFUL, a. hinderlijk, lastig, bezwaarlijk.
m. "-HEADED, a. blootshoofds. "-LY, adv. nadutvelijks;
BARRICADE, "...CADO, s. versperring, v. "-, va. verve,
alleen, sleeks, blooteNk ; armoedig, behoeftig. "-NESS,
rest, barrikaderen, afsluiten, beLmmeren.
s. naaktheid, blootheid, kaalheid, armoede, v. * - PUMP,
BARRIER, s. vestingwerk,o. voormuur, slagboom, tn. stas. bevel, m. zuigpijp, v.
ketsel,
o. ; grenzen. v. my .; afsluiting, v. hek ; beletsel,o.
BAR-FEE, s. ontsluitgeld, O.
BARRISTER, s. pleitbezorger, adrokaat, praktizijn, M.
BARGAIN, s. handel, koop, m. ; bepaling, voorivaa•de ;
BAR-ROOM, S. schenkkanzer, v.
winst, v. voordeel, o. ; ontuchtigheid, v. *-, va. kandeBARROW, s. berrie, v. ; kruiwagen ; grafheuvel, nt. " - BUNlen, dingen, zaken doen ; a - , het zij zoo ! top ! fiat!
TER, S. kruijer, us. "-GREASE, s. varicensvet, 0. * -HOG
het is gedaan! to sell one a - , iemand bedotten, - bij
"-PIG, S. gesneden varken, o. burg, m.
den news hebben, - een rad voor de oogen draaijen.
BARRY, a. (116) gelijkelijk verdeeld.
E, s. kooper, M. *-ER, *-OR., S. verkooper, M. * - MABARS, s. pl. kin van een petard, v.
KER, s. nzakelaar, m.
BARSE, s. voy. PERCH.
BARGE, S. boot, v. jagt, 0. schicit, v. "-COUPLE, s. (13)
EARSHOT, s. (3) kettingkogel,
dwarsbalk, to. " - MAN, " - R, s. bootsman, schttitevoerd er, m.
s. getcoon stoat, O.
BARSTEEL,
BARGH, s. steilte, v .
s.
BARTER, vn. et a, ruilhandel drijven, ruilen. "-,
BARING, s. ontblooting, v.
ruilhandel, m. ruffling, v. "- ER, s. ruilhandclaar,
BAR-IRON, S. staaf-ijzer, 0.
railer,
as.
BAEITON A, s. (109) stem tusschen de hooge en lage tenor, v .
BARK,
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BAV.

BAS.

BARTH, S. warme plaats voor jong vee, V.
BARTON, S. hofstede, boerderij, v.; hoender-, kippenhok;
slot, kasteel, O.
BARTRAM, s. (53) bertramkruitl, muurkruid, O.
BARWIG, S. staatsiepru,ik, v. "...wooD, s. sandelhout, O.
BASALTES, s. bazalt, o.
BASE, va. vervalschen, verminderen, verlagen. *-, a. laag,

klein, gering ; gemeen, onedel, onecht, verachtelijk, onaanzienlijk ; (109) laag. *-, s. grond, grondslag, m.
basis, v. ; voet, m. voetstuk, onderstel, o. ; bas, m.;
basstem, bassnaar, v. ; zeewolf, m. *-s, pl. kwasten,
tn. mV. '-BORN, a. onecht. -COIN, s. slechte -, onganobare munt, v. * -- COURT, s. lager geregtshof, o.;
veewerf, v. * - KNOTGRASS, S. (53) duizendknoop, m.
varkensgras, o.
BASELARD, s. dolk, m.
BASELESS, a. zonder grond. *-LY, adv. laag, gemeen.
* ...MEET, s. grondvloer, m. grondlaag, v. * ... NESS, S.
laagheid, geringheid, v.
BASE•METAL, s. onedel metaal, o. * ...- MINDED, a. laaghartig, laagdenkend, verachtelijk. * ...- MINDEDNESS, s.
laaghartigheid, gemeenheid, v. * ...- FART, s. (109) basparty, v. * ... ROCKET, s. (53) reseda, v. *... -STRING,
S. (109) bassnaar, v. * ...- TENURE, S. pachthoeve, v.
s. (109) basviool, v.
BASH, vn. zich schamen.
BASHAW, S. pacha, bassa, M.
BASHFUL, a. *-LY, adv. beschaamd, bloode, bedeesd, schuw,
met schaamte. *-NESS, S. schaamachtigheid, blooheid,
bedeesdheid, eerbare schaamte, v.
BASIL, s. bruin schapenleder, o.; schuinte, v. schuine
kant, m.; (53) basilicum, o. " - , va. schuin slijpen.
BASILIC, s. hoofdkerk,v. * - A, S. (74) hoofdader, v. *-0N,
s. basilicum, o. trekzalf, v.
BASILISK, s. basiliskus, M.
BASIN, s. bekken, o. schaal; waterkom, v. vijver,m. dok,
bassin, o. ; kleine haven, baai, v. * - STAND, s. waschtafel, v.
BASIS, S. grondslag, M.
BASK, vn. et a. zich warmen, zich koesteren ; verwarmen.
BASKET, S. korf, as. mand, v. * - FUL, s. eene mandvol.
* -HILT, s. greep van een degen, v. degengevest, O.
* -MAKER, s. mandemaker,
MAKING, S. mandemakerij, v. * - MAN, s. drager, m. * - SALT, s. tafellout, 0. * -WOMAN, s. draagster, v.
BASON, s. scheepsdok, O.
BAS-RELIEF, s. half verheven beeldwerk, o.
BASS, s. zeebaars, m.; strooleger, o. "-, a. ('109) laag,
diep. "-, vn. brommen, laag klinken.
BASSET, s. (46) beest, basset, O.
LASS-MAT, BASSOCK, S. rieten mat, v.
BAssoN, BASSOON, s. basson, fagot, v.
BASS•STRING, *...- VIOL, s. voy. BASE - STRING, * ...-VIOL.
B.‘ST, HASTEN-ROPE, s. touw van lindenschors, O.
B A S'PARD, S. bastaard, tn. onecht kind, o. ; zoete spanssclic wijn. HI.
a. onecht, bedriegelijk, verbasterd.
va. van eene onechte geboorte overtuigen; verbaste•en. * - LY, adv. valsch; onecht. * -- OATS, s. ivilde
haver, v. '-RIES, S. (74) korte rib, v. '-SAFFRON, S
(53) saffloers, o. wilde safrraan, m. * - TITLE, s. (10)
schlab/ad, o. fmnsehe titel ,
s. once lite geboorte, v.
BASTE, s. bast, as.
von- . BAST. *- , va. bedruipen ;
slaan, rossen ; heehten.
BASTER, BASTING-LADLE, s. SchitillaCpC/, m.
BASTILE, s. bastille, v. slot, 0.
BASTLIIENT, * -0, s. (113) wal,
borstwcring,

v.

BASTINADE, BASTINADO,

s. stolcslagenstraf, v. *-, va

met stokslagen tuchtigen.
BASTION, S. (113) bastion, bolwerk, O.
BASTON, S. stok, M.
BAT, s. vledermuis ; knods, v. ; raket, O.
BATABLE, a. (53) betwistbaar.
BATARDIER, s. boomkweekerij, enterij, V.
BATCH, s. baksel, O.
BATE, s. strijd, twist, m. geschil, o. ; houtvezels,

v. my.
"-, va. et n. afbreken, verminderen, afnemen ; afvallen, verminderen ; fladderen; (44) vliegen. * - BREEDING, a. twistverwekkend.
* - FUL, a. twistziek. * - LBSS,
a. onverwinbaar; niet to bedwingen. * - MENT, s. vermindering, v. afslag, m.
BAT-FOWLING, s. vogelvangst bij nacht, v.
BATFUL, a. zeer vruchtbaar.
BATH, S. bad, o. "-BRUSSELS, s. pl. engelsche kant, v.
BATHE, va. et n. baden, betten, besproeijen, wasschen;
zich baden.
BATH-FLY, s. spaanschevlieg, v.
BATHING, s. het baden. * -PLACE, s. badpiaatS, V. "-TUB,
s. badkuip, v .
BATH-KEEPER, s. badmeester, badhouder, m. * ... METAL,
S. spinsbek, O.
BAT-HORSE, S. artilleriepaard, O.
BATING, prep. behalve, uitgenomen, uitgezonderd.
BATIST, S. batist, o.
BATLET, S. waschklopper, M.
BATNER, S. vette os, M.
BATOON, S. knuppel, stok ; staf, bevelhebbersslaf, tn.
BATTABLE, a. bebouwbaar.
BATTAILOUS, a. krijgshaftig ; slagvaardig. * ... TALIA , S.
slagorde, v. * ... TALION, s. bataljon, O.
BATTEAU, BATTEL, s. SChiiit, V.
BATTEL, (BATTEN), va. et n. mesten; vruchtbaar maken;
dik en vet worden. *-ER, (BATTLER), s. stipendiaat,

student (te Oxford), m.
BATTEN, s. lat, v. raant, v. en o.; (19.6)presenninglijst, v.
BATTER, S. (52) beslag, O.
BATTER, va. besclzieten, verpletteren ; beuken, slaan, tref-

fen; vernielen, uilmergelen. * - ER, s. vernieler, omverwerper,
s. het slaan ; beschieting, v. *-PIECES, a.
pl. (3) belegeringsgeschut, o. * - RAINI, S. * -TRAIN, S .
artillerie-trein, m.
BATTERY, s. batterij, v. geschut ; tretien, o. vechtpartij, kloppartij ; beschieting, bestorming ; keukenbatterij, v.
BATTING -STAFF, s. waschklopper, m.
13 ArrisH, BATTis, a. als eene vledermuis.
BATTLE, s. slag, in. gevechl, hoofdtrelfen ; tweegevecht,
o. ; hoofdafdeeling eons legers, v. *-, vn. vechlen, slag
leveren ; haspelen, redetwisten. *-ARRAY, s. sktriOrde,
V. * -AXE, S. strijdbijl, v. * - D, a. versterkt.
-DOOR
S. raket ; palet, verfbordje, o. ; klopper, in.; to know
a B from a -, zeer weinig verstand hebben. * - II0LDER, S. sekondant getitige bij een tweegerecht, us.
* -MENT, S. liaise, v. -Ell, a. suet tinnen voorzien.
BATTOLOGY, S. woordenpraal, V.
BATTY, a. vledermuisachtig.
BAUBEE, S. halve pt,nn ing, in. oo•tje, 0.
BAUFREY, s. balk ; wachttoren ; wachttoren met eene klok,
BAUGH, vn. keffen, krijsellen, schreetiwen.
BAVAROY, s. overjas, mantel, tn.
s. fakkel, v. brandhout, o.
BANTON, s. kwijldoek, in. slabbetje, u.

BATTERING,

BEA.
s. leem, o. * - BLE, S. beuzeling, v. ; lapwerk, o.
* -BLING, a. nietswaardig, onnut. *- COCK, S. kleine
jongen, guit, m.
BAWD, s. koppelaar, m. koppelaarster, v. *-, vn. et a.
koppelen ; bezoedelen. *-1.LY, adv. ontuchtig. *-INEss,
s. ontuchtigheid, vuilheid, v.
BAWDKIN, S. rijk geborduurde stof, v.
BAWDRICK, s. gordel, riem, m.
BAWDRY , s. koppe/arij ; vuile taal, v.
BAWDY, a. ontuchtig. "-HOUSE, S. bordeel, o.
BAWK, s. knoop in eene vischlijn, M.
BAWL, vn. schreeuwen. * - ER, S. schreeuwer, M. * - ING,
s. geschreeuw, o.
BAWREL, S. faisanthavik, M.
BAWSIN, s. das, m. ; fig. dwergje, ventje, o.
BAY, vn. blaten, blaffen; aanslaan, aanblaffen; insluiten,
omsluiten; moede jagen; tegenstand bieden, zich verweren. "-, a. bruin, ros, kastanjebruin. *-, s. baai, bogt,
v. inham, kleine zeeboezem, tn.; schuur ; sluis, opening,
v. ; nood, m. gevaar, o. ; laurierboom, m. ; lauwerkroon,
v.; bruin paard, o. ; to keep one at -, iemand om den
tuin leiden.
BAYARD, s. bruin paard, o. vos, domoor,
- of ten
toes, beenen, o. my. voeten, m. MV. *-LY, adv. dom.
BAY-BERRY, s. laurierbezie, v. *...-ic.E, s. ijsdam, m.
BAYES, BAYSE, S. baai, o .
HAVING, s. geblaat, geblaf, 0.
BAY -LEAF, s. laurierblad, o.
BAYONET, s. bajonet, v.
va, met de bajonet vellen.
BAY-SALT, a. zeezout, o. * ...- TREE, s. laurierboom, M.
* ...-WAX, s. groen was, O. * ...- WINDOW, S. boogvenster,
o. "...-YARN, S. wollen garen, saaijet, o.
BE, vaux. zijn, wezen, werden, bestaan; zullen, kunnen,
moeten; - about to, voornemens zijn, op het punt zijn
van; - above, verheven zijn boven, overtrefien; - at,
bezig zijn aan, - met, voornemens zijn, voorhebben;
- before with, voorkomen ; - behind, ten achteren
achteruit zijn, zich verlaten; - bent against, zich verzetten tegen; - for, voor iets zijn, iets wenschen; - it
so, gesteld eons ; - off, los zijn van, bevrijd zijn van ;
- out, uit zijn, dwalen, in de war gaan; - out With,
het oneens zijn met; - to be, aanstaande zijn, gebeuren moeten ; - up, overtreffen, verheven zijn; verstaan,
begrijpen ; in staat zijn om.
BEACH, s. strand, o, kust, v. oever, m. ; voorgebergte, 0.
* -ED, '-Y, a. vlak, laag.
BEACON, s. bask, v. vuurtoren, m. seinvuur, wachtvuur,
o. lichtloren, en. *-, va. wachtvuren branden, onderhouden. -AGE, s. bakengeld, o.
BEAD, s. koraal, v. ; korrel, droppel, m. "-ED, a. met
koralen.
s. (13) lijstwerk, o.
BEADLE, s, pedel, kerkeknecht; geregtsdienaar, m.
BEAD-PROOF, s. koraalproef, V. * ...- ROLL, S. lijst dergenen voor welke in de kerken gebeden wordt, v.
BEADS, s. pl. rozenkrans, paternoster, m. ; to say over
one's -, zijne getijden lezen. * - MAN, s. getijlezer, gehuurde bidder ; fig. babbelaar, m. * - TREE, S. (53) paternosterboom, m. *-WOMAN, s. fijne zus, kwezel, v.
BEAGLE, s. brak, speurhond, hazewind, m. •
BEAK, s. snavel, bek, m. ; (126) galjoen, o. snuit, v.;
(1) voorgebergte, o. ; pijp, tuit, v. "-ED, a. snavelvormig.
s. heker, m. kopje; mengelmoes, o. *-FuL,
a. een bek vol. * -HEAD, s. (126) galjoen, o. * -ING, s.
het bijten met den bek.
BEAL, s. buil, blaas, puist, v. gezwel, o. *-, vn. zweren,
etteren.

BAW,

BEA.
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have en goed.
BEAM, s. boom, balk, dwarsbalk; disselboom; straal,
lichtstraal ; weversboom, in.; balans, v. ; (44) hertshoren,
01. *-, vn. stralen uitschieten. * -BOARD, s. holden
weegschaal, v. * -COMPASSES, s. pl. stangpasser, m.
* -LESS, a. straalloos.
BEAMS, s. pl. (126) dwarshouten, o. mv.
BEAM-TREE, s. haagdoren, hagedoorn,
BEAMY, a. stralende, stralen schietende ; zwaar ; gehoornd.
BEAN, S. boon, v. 5 -CAPER, s. boonkaper, m. * -COD, S.
boonenschil, v. * -FLAT, S. boonenveld, o. * -TREFOIL,
s. (53) boonklaver, v.
BEAR, s. beer, in. *-, va. et n. dragen ; voeren, brengen;
overbrengen ; hebben, houden ; ondersteunen ; verdragen,
dulden, uithouden, lijden ; toelaten ; toonen, doen zien,
handelen ; liggen, gagen zijn ; gelukken, slagen ;
zwanger zijn; - a hand! (126) handers awl het werk!
- a part, deel hebben aan ; - a price; -kosten, g,lden ;
- away, wegdragen; de vlugt nemen; - back, terugdrijven; - company, gezelschap houden; - date, de
dagteekening voeren ; - down, nederdrukken, oinver werpen, naar beneden brengen, doen terugdeinzen; zakken,
dalen, laag dragen; - good will, genegen zijn; - hand,
in zijne magi hebben; bedriegen ; - hard, hard behandelen ; - in, (126) ergens heen zeilen ; eene haven
voor zich hebben liggen; - in with the harbour, (126)
eene haven binnenzeilen; - obedience, gehoorzamen;
wegvoeren, ontvoeren ; afhouden; keeren ; (126) af--of ,
steken, afvaren ; - on, aanbrengen ; dragen, rusten op,
steunen op ; - out, ondersteunen, verdedigen ; uitspringen, uitsteken ; - rule, tot regel dienen ; heerschen;
- sea, (126) zee houden ; - sway, de overhand hebben,
heerschen ; - the bell, aanvoerder zijn, raddraaijer
zijn; - the charges, de kosten dragen, - betalen ;
ophouden, staande houden, onderschragen - up,-up,
op jets aanhouden, naar toe zeilen ; zich verheffen;
uithouden, volhouden ; - up against; zich verzetten tegen, het hoofd bieden aan ; - up before the wind, (126)
voor den wind zeilen ; - upon, verblijven; de strekking
hebben naar ; - with, geduld hebben met, verdragen ;
- witness, getuigenis afleggen; that paper -s ink, dal
papier vloeit niet.
BEAR'S-BREECH, * ...-FOOT, S. (53) beerenklaauw,
5 ...-EAR, s. (53) beerenoor , o. * ...-WORT, s. (53) beerwortel, m. varkensvenkel, v.
BEARANCE, S. steunpunt, O.
BEAR-BARLEY, s. wintergerst, v. * ...-BERRY, s. voy.
BARBERRY. * ...-BIND, s. (53) beerwinde, V.
BEARD, s. board; weerhaak (aan een pijI), m.; vezels,
v. mv. ; fig. aangezigt, o. *-, va. bij den baard trekken ; scheren, trotseren. * -ED, a. gebaard ; met weerhaken. * --LESS, a. baardeloos.
BEAR-DOG, s. bullebijter, m.
BEARER, s. drager, brenger, overbrenger ; houder ; dragende boom, pilaar, m. ; to be a -, vruchtdragend zijn
(van een boom).
BEAR-HERD, * ...-WARD, 5 ...-LEADER, S. beerenleider, m.
BEARING, s. houding, v. aanzien, voorkomen, o. ligging,
strekking, hoogte, v. ; (116) wapenbeeld, 0. "-CLOTH, s.
doopkleed, o.
BEARISH, BEARLIKE, a. beerachtig, als een beer, lomp.
BE-ALL AND END ALL, s.

B BASIL, S. VOy. BEZEL. * ...SOM, S. voy. BESOM.
BEAST, s. beest, dier; vee, o. ; - of burden, lastdier

;

- of the saddle, rijbeest ; beasts of chase, (44) jagtwild ; beasts of the forest, boschwild, o.
vn. (46)
bees! worden. * -IAL, '-LIKE, a. beestachlig, dierlijk.
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BEC.

dierlijkheid, beestachttgheid, v. + -LY, a.
et adv. beestachtig, dierlijk ; als een beest.
slag,
tn.;
klopjagt, v.
BEAT, S.
BEAT, vs. et n. slaan, smijten, kloppen, stooten,stampen,
kneuzen ; beslaan ; doorloopen, banen ; trommelen, kloppen ; besluiteloos zijn ; (126) laveren ; - a charge, (75)
den aanval blazen ; - a parley, een parlementair vragen; - the hoof, to voet gaan, voeteren ; - about, omwoelen, doorzoeken, uitvorschen ; - against, verbrijzelen,
zich kneuzen ; - back terugslaan ; - down, ter neder slaan,
nederslaan, afslaan, afdingen ; - flat, plat slaan;
- in, inslaan; - into, instampen, inscherpen; - off,
afslaan, een afdruksel maken zonder vorm; - on, navorschen, uitplutzen; - one's brains , zijn hoofd breken
met ; - out, uitslaan, uitbrengen ; laveren ; - over, voorbijsnellen ; - the air, zich vergeefsche moeite geven ;
- the price, hooger bieden ; - time, (109) de maat
slaan ; - up, trommelen, plagen : bestormen, overrompelen ; - upon, aanvallen ; - upon the hand, (86) het
hoofd achterover werpen; - upon the sand, (126) op
den grond stooten.
BEATEN, a. geslagen ; - corn, (136) nedergeslagen koren,
o. ; an old - soldier, een oud soldaat.
BEATER, S. slager, klopper, beuker, stamper ; Jager ; kalkkloet, m.
BEATH, va. droogen.
BEATIFIC, *---AL, a. * -- ALLY, adv. zaligmakend,
henzelsch. *-ATIoN, s. zaligmaking, v. * ... TIFY, va. zalig maken, zalig spreken, heiligen.
BEATING, S. slaan, kloppen, o. ; tuchtiging, kastijding, v.;
polsslagen, m. mv. "-HORSE, S. kledrknaap, m.
BEATITUDE, s. gelukzaligheid, zaligheid, v.
BEAU, S. pronker, saletjonker, vrijer, m.
BEAUFET, S. buffet, o. schenktafel, v.
BEANISH, a. pronkerachtig.
BEAU-MONDE, s. fig. fijne wereld,v. .voorname kringen,m.mv.
BEAUTEOUS, a. "-LY, adv. schoon, lief, keurig, fraai.
BEAUTIFIER, s.verfraaijer, M. * ...FUL, a. -LY, adv. schoon.
* ...FULNESS, S. schoonheid, v. "...FY, BEAUTY, va. et n.
verfraaijen, versieren, opschikken; fraaijer worden.
+ —EYING, s. verfraaijing, opsiering, v. * ... LESS, a.
niet schoon, zonder schoonheid.
BEAUTY, S. schoonheid, fraaiheid, bekoorlijkheid , v. "--SPOT,
s. moesje, pronkpleistertje, O. * --WATER, s. schoonheidswater, O.
BEAVER, S. Fever, kastoor ; kastoren hoed, m.; vizier, o.
stormhoed, m.; vesperbrood, avondontbijt, O. "-ED, a.
met eenen hoed, met emelt helm, gehelmd. * -' S CODS,
s. pl. bevergeil, o.
BE Ay v • , S. voy. BEVY. * ...ZEL, Va. voy. llBzzLE.
•EBIEED, l',EBLOOD, BEBLODY, va. met bloed bevlekken.
BECAFIGO, s. vijgeneter (vogel),
BECALM, va. et n. stillest, kulmen, does bedaren, bevred igen ; (IN) door den wind beschutten, door eerie windstate overvallen looniest, in de haute geraken. * - ING,
S. ON) windstilte, v
B EC A USE, COl(]. omdat, dewijl, vomits, daar.
REcco, s. hoorndrager, M.
BECHANCE, so. gebeuren, wedervaren, orerkomen.
REC (I ARM , vs. betooveren ; fig. (ekoren, t ,errukken.
BECK, BECKON, s. wenk, m. sein, knikje met bet hoop' ;
beekle, o. ; to be at one's - , rtcrrzr lemands roil handevs. et n. wenken, knikken.
BEC KETS, s.
26) allerlei touwen ter bevestiging , i) nIV.
BECLIP, va. oniratten.
r EC T.OTTD, vs. met nevelen ombollen.
* -LINESS, S.

BEE.
BECOME,

vo. et a worden; slaan, voegen, kleeden ; pas-

sen, voegen, welstaan, betanzen, verstrekken.
a. -LY, adv. voegzaam, passend, betantelijk,
welvoegelijk; aangenaam, bevallig. * -NESS, S. voegzaamheid, gepastheid, bevalligheid, v.
BECRIPPLE, va. kreupel maken.
BED, s. bed ; leger, o. ; bedding ; laag ; baan, v. ; (43)
legger, onderste steen, tn. ; huwelijk, o. ; to bring to -,
verlossen ; to be brought to -, bevallen ; - of state, paradebed ; - of the bowsprit, (126) eind van' den
voorsteven, o.; at the -'s feet, aan het voeteneinde; at
the -'s head, aan het hoofdeneinde ; - of a canon, (3)
zijstukkenvan een rolpaard,o. mv. "--, va. et n. to bed
leggen, liggen; bedden, in lagen leggen ; beslapen ; zaaijen, planten, poten ; naar bed gaan ; bij iemand slapen, - wonen ; - together, bij elkander slapen,bijslapen.
BEDABBLE, va. besproeijen, begieten,bevochtigen, besprengen. * ...DAFF, vs. verdwazen, bespotten. * ...DAGGLE, va.
beslijken. *...DARE, va. trotseren. * ...DASH, va. bespatten, besproeijen. "...DAZZLE, va. verblinden.
BEDCHAMBER, S. slaapkanzer, v. * ...CLOTHES, s. pl. beddegoed, o. dekens, v. MV. * ...CURTAIN, s. bedgordijn, v.
BEDDER, BEDETTER, S. onderste steen eens olientolens,
legger, m.
BEDDING, s. het naar bed leggen, - gaan ; beddegoed ;
beddestroo, O.
BEDEAD, va. bedwelmen, verdooven. * ...DECK, * ...DIGHT,
"...DIZEN, va. optooijen, opschikken, verfraaijen, versieren.
BEDE -HOUSE, S. armhuis, godshuis, O.
BEDELRY, S. wijk van cozen kerkeknecht, v.
BEDEVIL, va. beheksen. "...DBw,va. bedauwen, bevochtigen.
BED-FELLOW, s. slaapkameraad, bedgenoot ; fig. boezemvriend,
BEDIM, va. verdonkeren, verduisteren, benevelen, bewolken.
BEDLAM, S. krankzinnigenhuis to Londen, dolhuis, O.
* --ITE, s. krankzinnige, m. * -LIKE, adv. als een krankzinnige. "-STUFF, S. gekheid, v. onzin, m.
BED-LINEN, S. bedlinnen, O. '...-MATE, s. voy. BEDFELLOW. "...-MOULDING, s. (13) kornis onder de lijst, v.
BEDOTE, va. krankzinnig maken.
BED-PAN, s. beddewarnzer, M. * ...-POST, S. bedstijl, m.
"...-PRESSER, S. fig. luilak, m.
BEDRAGGLE, va. beklonteren. * ... DRENCH, va. bevochtigen, doornat maken.
BED-RID, "...-RIDDEN, a. bedlegerig, het bed houdende.
* ...-RITE, s. huweltjkspligt, m.
BEDB0P,
nat maken, bedruipen.
BED-SIDE, s. ruimte achter een ledikant, v. "... - STEAD,
S. bedstede, v. ledekant, O. * ...-SWERVER, s. overspe.:lige, in. en v. * ... - TICK, s. beddetijk; sloop, v. * ... - TIME,
s. tijd ont naar bed to gaan, m.
BEDUCK, va. onderdompelen.
* ... DUNG, va. bemesten.
va. met root zwart maken. * ...DUST, va. beshaven ; fin. afrossen.
BEDWARD, adv. naar bed.
IiEDWARF, va. besnoeijest, den groei tegengaan.
BED-WORK, S. ligt werk, o. gemakkelijke arbeid, m.
ItEDYB, va. bekladden, beverwest.
BEE, S. bij, v.; fig. ijverig mensch, M.
BEECH, s. benk, benkenboom, M. * -EN, a. broken, an
s. beukolie, v.
heukenhont. A - MAST, s. beuknoot, v.
REEDY, s. kniken, kick:en, o.
EYES, s. pl. (53) driekleurige violetbloent, v.
S. (32)
BEE - EATER, S. bijeneter (vogel), M.
knoapjeskraid, standelkruid, o.

BECOMING,

BEL.

BEG.
os, m. rund ; rundvleesch, O. "-FORK, s. vleeschvork, v. "-KNIFE, s. vleeschmes, o. "-STEAKS, "-STAKES, s. pl. biefstuk, o.
BEE-GARDEN, s. immentuin, m. "...-GLUE, s. stopwas, o.
* ...-HIVE, s. bijenkorf, m. "...-MASTER, s. immeker, m.
BEELD, s. toevlugtsoord, o.
BEELE, s. (67) bijl, v.
BEER, s. bier ; baar; wintergerst, v. "-BACK, s. bierkuip, v. "-BARREL, s. biereat, O. "-COCK, s. bierkraan, v. "-MONEY, s. drinkgeld, o.
BEES, s. pl. (126) stutten van het galjoen, m.
BEEF, s.

BEESON, S. voy. BESOM.
BEESTINGS, s. pl. eerste melk, biest, v.
BEET, s. red -, beet, v. beetwortel, m.
BEETEL, s. (53) betelwortel, m.
BEETLE, s. Jeerer; waschklopper ; homer,

sleg, stamper,
rammei, v. ; to be as blind as a -, zoo blind als
een mot zijn, stekeblind zijn.*
vn. overhangen, vooruitspringen. "-BROWED, a. stuursch, knorrig. "-HEADED,
a. dom, stomp, bot. "-STOCK, s. hamersteel, m.
BEETRAVE, BEET-RADISH, S. beetwortel, m.
BEEVES, s. pl. rundvee, o.
BEFALL, vn. et a. overkomen, gebeuren, bejegenen, wedervaren ; voorvallen, plaats hebben, opkomen. *...FIT,
va. voegen, passen, betamen. "...FITTING, a. voegzaam,
betamend, passend. "...FOAM, va. met schuim bedekken.
* ...FOOL, va. voor den gek houden.
BEFORE, prep. et adv. War, boven, vooruit, vooraan,vooraf, te voren, alvorens, eerst, hierboven; vroeger, weleer,
voorheen; - due, (34) v66r denvervaltijd."-HAND, adv.
vooruit, voorshands, vooraf ; to be - in the world, geluk hebben, voorspoedig zijn. "-TIME, adv. eertijds,
voormaals, voorheen.
BEFORTUNE, vn. wedervaren. "...FOUL, va. bevuilen, bezoedelen, bekladden.
voraeren, (iemand) als een vriend behandelen. "...FRINGE, va. met franje omzetten,
BEG, va. bidden ; bedelen; verzoeken, vragen, smeeken.
BEGET, va. telen, voortbrengen, verwekken, gewinnen.
"-TER, s. voortbrenger, teler, vader, m. "-TING, s.
voortbrenging, teling, v.
BEGGABLE, a. te verzoeken, gevraagd kunnende worden.
BEGGAR, s. bedelaar, schooijer; verzoeker, m.; crew of -,
bedelaarsgespuis, o. * va. et n. tot den bedelstaf brengen,
berooven, uitputten;bedelen.*-'s-BusH,s.bedelaarsherberg,
v. "-S-LACE, s. grove kant, v . "- S-VELVET, s. pluis, trijp,
s. armoede, nooddruft, behoeftigheid, beo.
rooidheid, v. * - LY, a. et adv. armoedig, als een bedelaar. * - MAN, s. bedelaar, m. *-WOMAN, s. bedelaarster, v. "-Y, s. armoede, bedelarij, v.
BEGGING, s. het bedelen ; to go a -, bedelen. "-FRIAR,
s. bedelmonnik, m. "-LY, adv. verzoekenderwijze.
BEGILT, a. verguld, met good belegd.
BEGIN, vn. et a. beginnen, aanvangen; ontstaan, worden;
- a picture, eene schilderij eene teekening ontwerpen;
weder beginnen; - again, her- afresh, op nieuw
nieuwen ; - housekeeping, een huishouden beginnen ;
- the world, zich nederzetten. "-NER, s. beginner, aanvanger, m. *-NING, s. begin, beginsel, o. aanvang ; oorsprong, m. * -NINGLESS, a. zonder begin. "-NINGs, s.
pl. beginselen, eerste gronden, • o. m. mv.
BEGIRD, va. omgorden ; omgeven, insluiten.
BEGLE, s. jagthond, speurhond, m.
va. afknagen, beBEGLOOM, va. verduisteren.
va. aanbidden, afgodisch vereeren.
knabbelen.
BEGONE! int. voort! van hier! weg! pak u weg!

BEGORED,
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a. bebloed, met bloed bevlekt.

"...GOTTEN, a.
"...GRAVE, va. begraven. "...GREASE,

g eteeld, voortgebragt.
va. met vet besmeren. "...GRIME, va. met roet zwart
maken ; beslijken. "...GRIMER, s. ktadder, m. * ... GRUDGE,
va. benijden, misgunnen. "...GUILE, va. bedriegen, bedotten, verschalken, verleiden, misleiden, om den twin
leiden, verstrzkken. * ... GUILER, S. bedrieger, misleider,
m. "...GUILING, s. bedrog, o. misleiding, v. "...GUILTY,
va. beschuldigen.
BEHALF, s. behoef, opzigt, voordeel, nut, o. gunst, v. ;
on his -, one zijnentwil, van zijnentwege.
BEHAPpEN, vn. gebeuren, geschieden, plaats hebben,
voorvallen.
BEHAVE, va. onderwerpen, onderdrukken ; to - one's self,
zich gedragen, - houden. "-D, a. van goede zeden.
BEHAVIOUR, s. gedrag, o. ; houdzng, v. gebaar, o.; gemanierdheid, v.
BEHEAD, va. onthoofden, onthalzen. * -ING, s. onthoofding,
v. "-ING-MACHINE, s. guillotine, v.
BEHEL, va. helsch plagen. "...HEN, s. (53) behen, behenwortel, m. "...HEST, s. bevel, gebod, o.
BEHIGHT, va. beloven, toezeggen, bevelen ; vertrouwen.
BEHIND, prep. et adv. achter, achteraan, achterwaarts,
van achteren. * - HAND, adv. fig. ten achteren, achteruit to be not - with, even zoo zijn als, niet minder
zijn dan.
BEHOLD, va. aanschouwen, beschouzeen, bezien, bekijken.
*- ! int. kijk! zie eyes ! "- EN, * -ING, a. verpligt, verbonden, gehouden.
s. aanschouwer, toeschouu..)er ;
beschouwer, opmerker, m. "-ING, "-INGNESS, s. perpligting, gehoudenheid, v.
BEHONEY, va. zoet maken met honig.
BEHOOF, BEHOVE, s. voy. BEHALF.
BEHOOVE, BEHOVE, vimp. voegen, betamen. * - FUL, a.
"-FULLY, adv. BEHOOVABLE, BEHOVABLE, a. voordee-

lig, nuttig.
BEHOWL, va. aanhuilen.
BEING, s. wezen, zijn, bestaan,

aanwezen; ding ; verblijf,
o. *-, a. tegenwoordig; - that, wijl, dewijl, daar, vermite, aangezien.
BEJA DE, va. vermoeijen. "...JAPE, va. uitlagchen,bespotten.
BEKNAVE, va. een schelm noemen. * ... KNOW, va. erkennen.
BELABOUR, va. afrossen, kloppen, op de huid komen. .
BELACE, va. met kant voorzien; (126) •astmaken; fig.
afrossen. "...LAGE, "...LAGGE, va. nat maken, bevocht igen.
BELAGGED, a. doornat ; achtergelaten, achteruitgezet.
BELAMIE, "...MOUR, "...MY, s. minnaar, boezemvriend,
vrijer, tn.
BELATED, a. laat opgehouden, door den nacht overvallen.
BELAVE, va. voy. WASH.
BELAY, va. den weg afsluiten ; (126) vastsjorren, splitsen.
BELCH, vn. oprispen; boeren, opboeren ;* overgeven,braken.
*-, s. oprisping, v. hoer, m. "-ER, m. boerenlater, m.
BELDAM, s. oud wijf, o. totebel, heks, v.
BELEAGUER, va. belegeren. *-, s. belegeraar, m.
BELEAVE, vn. overlaten, laten.
BELEE, vn. (126) tegen den wind zeilen.
BELEmNITES, s. dondersteen, m.
BELESPRIT, S. fraai vernuft, o. fraaije geest,
B ELFLOWER, s. k53) klokje, o.
BELFREY, "...FRY, s. klokketoren, klokkestoel ; wachtto-

ren, m.
BELIBEL, va. in een schotschrift honen.
BELIE, va. nabootsen, naapen; tegenspreken;

logenstraf-

fen, valschelijk betigten, lasteren.
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BEM.

BEN.

BELIEF, S. geloof, o. ; geloofsbelijdenis, v. ; ',past all -,
ongeloofelijk.
BELIEVABLE, a. geloofbaar, geloofelijk. "...VE, va. et n.
gelooven, vertrouwen, geloof slaan, - hechten. "...VER, S.
gelo9vei-, geloovige, m. a. et s. geloovig ; ge•
loof, O. -LY, adv. geloovig, in het geloof.
BELIKE, adv. waarschijnlijk, vermoedelijk, welligt.
BELIVE, a. snel, vlug.
BELL, S. bel, schel; klok ; (126) zeewacht, wacht, v.;
(53) klokje, o. kelk, in. ; to bear the -, den prijs behalen. *-, vn. (53) knoppen, in den knop komen, in de
daante eener klok groeijen; (44) schreeuwen (ale de herten).
BELLARMIN, s. groot wijnglas, o. bokaal v.
BELL-BIT, S. (86) klokvormig gebit, O. * ...-CLAPPER, S.
ktepel, M.
BELLE, s. schoone, v.
BELLES-LETTRES, s. pl. fraaije letteren, v. mv.
BELLETRIST, s. belletrist, m. fraai vernuft, O.
BELL-FASHIONED, a. klokvormig. "...-FLOWER, S. (53)
s.
klokje O. * ...-FOUNDER, s. klokgieter,
glazen klok, v.
BELLICOSE, a. krijgszu,chtig, oorlogszuchtig.
BELLIED, a. diktuikig, gezwollen, bol.
BELLIFEROUS, a. oorlog aanbrengend•
* ...-GEROUS, a. krijg-, oorlogvoerend.
BELTING, s. (53) het knoppen;: (44) het schreeuwen (der
herten).
BELLIPOTENT, s. magtig in den krijg.
BELL-LEAVER, s. schelkoord, o. "...-mAN,s.tvekker ; omroeper, m. * ...- METAL, s. klokspijs, V.
BELLOW, vn. loeijen, bulken, schreeuwen. "-ING, S. geloei, O. " -ER, s. wekker, M.
BELLOWS, s. pl. a pair of -, blaasbalg, M.
BELL-PEAR, s. laokpeer, v. * ...- PEPPER, S. (53) spaansche peper, v. * ...- RINGER, s. klokkeluider, m.
PE, * ...-STRING, s. kloktouw, schelkoord, O. * ...-SHAPED, a. klokvormig. "...-SWAGGER, s. snoever, pogcher,
grootspreker, m.
BELLUINE, a. dierlijk, wild.
BELL-WETHER, s. belhamel ; fig. aanvoerder, 'M.
BELLY, s. bulk, m. onderlijf, o.; bulk (van eene luit
eeez.), m. ; to have a great -, in blijde verwachting zijn.
*-, va. et n. darn zwellen, vullen ; een bulk hebben,
opzwellen. *-, vn. (44) schreeuwen. *— ACHE, s. buikpijn,
v. * - BAND, S. (86) buikriesn,. no. "-BOUND, a. hardlijvig. "-FRETTING, s. (112) verwonding van den bulk
dour den buikriem, v. * - FRIEND, s. taletvreend, likkebroer, schuimlooper, M. * - FUL, s. de, bulk vol ; verzadiging, bekomst, v. " - GAUNT, S., hongerige bulk, arme duivel, m. * -GOD, s. gulzigaard, vraat, M. * -PINCHED. a. uitgehongerd. "-ROLL, s. rol, v. "-TIMBER, s.
spds, v. voedsel, o. * -WORM, s. ingeWandSWOrni, M.
BELOCK, va. toestuiten, wegsluiten.
BELOMANCY, S. het waarzeggen nit pijlen.
BELONG, vn. behooren, toebehooren, toekomen; aangaan,
betre 'Ten. " - ING, a. behoorende.
i3ELovE, va. beminnen, liefleebben. " - D, a. bemind, ye
liefd, waard.
BELOW, prep. et adv. onder, beneden, na.
BELOWT, va. beschinzpen, uitschelden.
I3ELSIRE, s. afgeleefde grij, , aard, M.

veracheuren. "...MASK, Va. bedekken, verbergen. * ... MAT,
va. verwarren. "...MAZE, va. voy. AMAZE. "...METE,
va. afmeten, meten. "...MINGLE, va. vermengen.."...kuRE, "...MOIL, va. beslijken, bemorsen. "...MIST, Va.
voy. BEGLOOM. "...MOAN, va. beklagen, beweenen, betreuren. -ER, s. weeklager, m. "...mocK, va. bespotten. "...MONSTER, va. misvormen. "...MOURN, va. voy.
BEMOAN. "...MUSED, a. in gedaehten verdzept. "...MUTE, vn. ruijen.
BENCH, s. bank, zitbank, regtbank, v. "-, va. et n. van
banken voorzien ; op eene bank zetten ; op eene bank
gaan zitten. "-ER, s. regter, m. ; oud lid, O.
BEND, s. bulging, kromnzing, helling, bogt, v. ; band, m.
verbinding ; vereeniging, v. ; (126) kromhout, o. lirommer, m. ; (116) regtstandige balk, m. "-, va. et n.
buigen, krontmen, neigen, rigten; knielen,bulken, binden, verbinden ; emerwinnen, bedwingen; spannen;
achterover buigen ; - forward, nederhurken ; -back,
fist, eene vuist waken; to be cruelly - against one,-the
tegen iemand verbitterd 4ijn, - in het harnas gejaagd
zijn. *-ABLE, a. buigzaam, buigbaar. "-ER, S. buiger,
spanner, m. * - ING, a. buigend, hellend, glooijend.
s. kromming, buiging, spanning, v. ; het boogvormige ; glooijing, v. -LET, S. (116) bandje, balkje, O.
BENEAPED, a. (126) vastzittend.
BENEATH, prep. onder, beneden. * -, adv. beneden, omlaag,
va. vernederen.
hteronder, hier beneden.
BENEDICT, a. gezegend; heilzaam. '-INES, s. pl. benediktijner-monniken, m. s. zegen, m. ; dankzegging ; inzegening, v.
BENEFACTION, "...FACTURE, S. weldadigheid; weldaad,
v. "...FACTOR, s. weldoener, M. * .,.FACTRESS, S. weldoenster, v.
BENE-FEAKER, s. dee valsche banknoten maakt; - of
gybes, die valsche paspoorten maakt.
BENEFICE, S. weldaad, v. ; geestelijk ambt ; voorregt,voordeel, O. "...FICED, a. een geestelijk ambt bezittende.
* ...FILIAL, a. weldadig, leeitzaam, dienstig, voordeelig,
winstgevend. s. geestelijk ambt, o. kerkelijke bediening, v. "...FICIALLY, adv. op eene voordeelige
wijze. "...FICIALNESS, "...FICIENCY, S. weldadigheid, v.
* ...FICIARY, s. et a. die een kerkelijk ambt bezit; afhankelijk. "...FICIENCE, S. weldadigheid, mildheid, v.
* ...FICIENT, a. weldadig.
BENEFIT, S. weldaad, goede daad, dienst, v. ; nut, voordeel, o. wisest, v .;voorregt, o.; (108) benefietvoorstelling,
vn. voordeel aanbrenv. ; - of nature, open lijf, o.
yen, nuttig zijn, heilzaam zijn, gewinnen. *-, va. begunstigen.
BENEGRO, va. zwart maken.
BENEME, va. benoemen, noemen, aantoonen, merken.
BENEPLACITURE, S. wil, eigen wil, m. goeddunken, O.
BENET, va. in een net lokken, strikken spannen.
BENEVOLENCE, S. welwillendheid; weldaad, V. geschenk,
o. vrijwillige gift ; goedheid, gunst, v. * - VOLENT, " - VO
LOUS, a. * - VOLENTLY, adv. welwillend, goedwillig,
goedgunstig, weldadig, weldoend ; met welwillendheid.
BENGAL, S. bengaalsch katoen, O. " — CANE, s. spaansch
riet, o.
BENIGHT, va. et n. verduisteren. verdonkeren; zich verlaten. "-ED , a. van den nacht overvallen.
BENIGN, "-ANT, a. liefderijk, goedaardig ; weldadig ;
heilzaam. * - ITY, "-NESS, s. zachtheid, goedheid, wet.willendheid ; gezondheid, v. * - LY, adv. met goedheid,
liefderijk.
Bowear, BENOOM, va. benemen, ontnemen, rooven.
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BELSWAGGER, S. VON. BELLSW AGGER, BULLY.
BELT, s. gordel, koppel; draagband, degenriem, to.
va. omgorden. "-MAKER, S. gordelmaker, ne
I3Ext.A, S. altaar, o. ; bisschopsstoel, rn .
BEMAD, va. het hoofd op hol brengen. "...MANGLE,

*-,

va.

BET.

BES.
o. * -GRASS, S. bies,
hieze, v. * -ING,
van bies, biezen ; dor, tnager.
BENUM, "-B, va. verdooven, verbazen, gevoelloos maken;

a.

benumbed with cold, verkleuind van koude.
s. verdooving, verstijving, verkleuming, v.
BENVENUE, s. welkomst, v. •

"-REDNESS,

BBNZOIN, S. VOy. BENJAMIN.

va. theschilderen, bekladden. "...PINCH, va.
knijpen. *...PISS, va. bepissen. *...PLUME, va. met yederen voorzien. "...POWDER, va. bepoederen. "...PRAISE,
va. loven, prijzen. "...PURPLE, va. rood maken, verwen.
BEQUEATH, va. vermaken, maken, legateren. "-ER, s.
erfmaker, in. "-MENT, BEQUEST, s. vermaking, erfmaking, v. legaat, o.
BERAIN, va. besproeijen, nat maken. "...RATTLE, va leven maken, knorren. "...RAY, va. bezoedelen.
BERBERRY, S. voy. BARBERRY.
BEREAVE, *...ROB, VS. berooven, uitkleeden. "-MENT, S.
beroomg, uitkleeding, v.
BERFISH, s. Mar's, m. "...GAMOT, s. bergamotpeer, v.
BERGILVASTER, BERGMASTER, S. opzigter der mijnen, M.
BERGH-MOTE, BERGMOTE, s. berggeregt, mijngerigt, o.
BERHYME, va. berijmen, in slechte verzen bezingen.
BERLIN, s. berline (rijtuig), v.
BERME, s. (113) berm, M.
BERNARDINES, s. pl. bernardijner-monniken, m. My.
BERNET, s. (83) brandstichting, v.
BERN-OWL, s. &teen-, kerkuil, m.
BERRY, s. bey, bezie; hoon; kollijboon, v. ; konijnenhol,o.
vn. et a. bessen dragen ; dorschen. "-BEARING, a.
bessendragend. "-GALL, s. galnoot, v.
BERS ELM`, S. jagthond, M.
BERTYING, S. (126) kieling, v.
BERYL, s. beril, m. "-LINE, a. berilgroen.
BESAINT, va. heilig verklaren.
BESAYLE, S. overgrootvader, m.
BESCATTER, va. verstrooijen. "...SCORN, va. verachten.
"...SCRATCH, va. bekrabben. "...SCRAWL, "...SCRIBBLE,
va. bekladden. "...SCREEN, va. beschermen, beschutten,
verbergen. "...SCUMBER, va. overladen.
BESEECH, va. bidden, verzoeken, smeeken. "-ER, S. smeeleer, m. "-ING, s. verzoek, o. smeeking, v.
BESEEM, vn. voegen, passen, betamen, welstaan. *--nre,
a. "-INGLY, adv. passend, voegzaam, betamelijk.
BESET, va. bezetten, insluiten, in het naauw brengen ;
aanvallen, aanranden ; belegeren.
"...SHREW, va. vervloeken.
BESHINE, va. beschijnen.
"...SHUT, va. insluiten, opsluiten.
BESIDE, BESIDES, prep. naast, bij, aan. "-, prep. et adv.
buiten, buitindien, behalve, daarenboven, uitgenomen,
uitgezonderd ; to be - one's self, fig. zijn verstand verloren hebben, het boekje kwijt zijn, buiten westen zijn.
BESIEGE, va. belegeren. "-R, s. b2legeraar, m.
BESIT, vn. passen, kleeden. "...SLAVE, va. under het juk
brengen, tot slaaf maken. va. met slijm bedekken. "...SLUBBER, "...SMIRCH, va. bezoedelen.
"...SMEAR, va. besmeren, bevuelen. -ER, S. besmeerder,
bekladder, m. "...SMOAK, "—SMOKE, va. bero)ken,rooken. "...SMUT, va. met roet vuil maken.
va.
besneeuwen, met sneeuw bedekken. "...SNUFFED, p. .et
a. besnoven.
BESOM, s. bezem, m. "-, va. bezemen.
vn. voy. BESEE:i.
BESORT, s. gezelschap, gevolg, o.
BEPAINT,
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6 BESOT,

BENISON, S. zegen, m.
BENJAMIN, BENZOIN, s. benzoen, v.
BENSAL, s. storm, m.
BENT, S. voy. BEND. "-, besluit,

va. verdwazen, veroot maken. "-TEDLY, adv. op
eene zotte wijze. "-TEDNESS, s. domheid, zotheid, v.
BESOUGHT, a. verzocht, gevraagd, gebeden.
BESPATTER,
va. bespatten, bekladden, bemorsen; fig.
bezwalken. "...SPAVVL, va. bespuwen.
BESPEAK, va. bespreken, bestellen, afspreken, aanduiden;
voorzeggen, aankondigen, overhalen ; door spreken verkrijgen. "-ER, s. besteller, M.
BESPECKLE, va. bespikkelen.
"...SPEW, va. bespuwen. "...SPICE, va. kruiden. * ... SPIRT, va. besproeijen. "...SPOKEN, a. besproken, besteld. "...SPOT, va.
a vlakken, vlekken. "...SPREAD, va. bestrooijen, bedekken.
"..u
sp .SwPeRnINKLE, va. besprenkelen. "...SPUTTER, vs. be-

s. bre-ekijzer, o.
s. zeewolf, m.
-, het beste. "--, adv. best, zeer goed. *-, s.
best, welzijn, voordeel, nut, o.
BESTAIN, va. besprikkelen, bevlekken.
BEST-BOWER-ANCHOR, s. (126) tweede anker, o.
BESTEAD, va. nuttig zijn, voordeel aanbrengen, onderhouden, dienen, helpen.
BESTIAL, a. dierlijk, zinnelijk. "-ITY, s. dier&ijkheid,
zinnelijkheid, beestachtigheid, v. "-IZE, BESTIATE, va.
verdierlijken. * -LY, adv. beestachtig, als een beest.
BESTICK, va. bestelen. "...STINK, va. met stank vervullen,
stinkend maken. "...STIR, va. in beweging brengen; zich
inspannen.
BEST-MAN, s. geleider van de braid naar de kerk, M.
BESTNESS, s. voortrelreltjkheid, uitmuntendheid, v. •
BESTOW, va. - on, - upon, - to, geven, besteden, schenken, verleenen; ten koste leggen, aanwenden; toedeelen,
begiftigen. "-AL, s. schikking, beschikking, v. "-ER, s.
uitdeeler, schenker, gever, m.
BESTRACT, "...STRAUGHT, a. 'zinneloos, krankzinnig,
waanzinnig, gek. "...STREW, va. bestrooijen, besproeijen.
"...STRIDE, va. schrijdelings op iets gaan zitten, over
iets gaan, bestijgen. "...STUD, va. met spijkertjes beslaan. "...SWIFT, va. bespoedigen. va. lokken,
aantrekken.
BET, s. weddingschap, v. *- , va. wedden.
BETAKE, va. overhandigen; zich wenden; bij de hand
nemen; zijne toevlugt nemen.
BETEEM, va. voortbrengen, opleveren.
BETHINK ONE'S SELF, yd. zichbedenken; zich herinneren.
BETHRAL,va. onderwerpen,onder het juk brengen." ...THUMP ,
va. afrossen, beuken, slaan. "...TIDE, V11. gebeuren, overkomen, wedervaren, bejegenen, Ogren.
BETIMB, *-5, adv. bljtijds, vroeg, tijdig, to regten tijde.
BETLE, s. (53) betel, M.
BETOKEN, va. beteekenen, beduiden, to kennen geven,
s. aunduiding , beteekenis ,v
voorspellen, aanduiden.
BETONY, S. (53) betonie, v.
BETORN, a. ontrukt.
BETOSS, va. schokken, storen, bewegen.
BETRAY, va. verraden, aanbrengen, ontdekken ; verleiden.
"-ER, S. verrader, in. "-ING, S. verraal, 0.
BETRIM, va. versieren, tooijen.
BETROTH, va. verloven ; toezeggen ; tot bisschop benoeme,l.
"-ING, * -RENT, s. verloving, v.
BETRUST, va. aan-, toevertrouwen.
a. et adv. beter; meer; the - day the
BE1TER,
deed, hoe langer hoe fraaijer. "-, s. voordeel, voorreyt ; meerdere, o. overhand, v. ; the -, des to beter ;
des to liever, des to meer. *-, va., verbeteren.
beteren, beter maken, overtrelren, bevorderen, onderBESS,

BESSEFISH,
BEST, a. de
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BID.

steunen, begunstigen. "-MENT, S. verbetering , v. "-NESS,
S. meerderheid, v.
BETTING, s. weddingschap, v. "...TOR, S. wedder, m.
BETTY, S. VOy. BESS.
BETWEEN, BETWIXT, prep. tusschen ; - whiles, van tijd
tot tijd, bij tusschenpoozen. "-DECK, s.(126)tusschendek, O.
BEVEL, S. zwei, v. "-ANGLE, S. (124) schuinsche hoek,
scherpe hoek, m.
BEVER, S. VOy. BEAVER. *-, vesperbrood, o. "-, vn. yesperbrood eten.
BEVERAGE, S. drank, dronk, m.; drankje, o. ; fig. welkomst, v. drinkgeld, o.
•
BEVY, S. gezelschap, o. troep, m. vlugti schaar, v . "- GREASE,
S. hertenvet, O.
BEWAIL, va. et n. beweenen, betreuren; treuren. "-ABLE,
a. beklagenswaardig. *- ING, s. betreuren, o. klagt, v.
BEWARE, vn. op zijne hoede zijn. "...WEEP, vn. et a. voy.
BEWAIL. "...WET, va. voy. WET. "...WILDER, va. misleiden, doen dwalen, in verwarring brengen.
BEWITCH, va. betooveren, beheksen. "-ER, S. betooveraar,
M. *-ERY, "-MENT, s. betoovering, v. " -FUL, * -ING,
a. betooverend.
BEWRAP, va. bedekken, hullen. "...WRAY, va. verraden,
misleiden, bedriegen ; bepuilen, verontreinigen. -ER, S.
verrader, m. "...WRECK, va. vernielen.
BEYOND, prep. aan gene zijde van, over, boven; buiten,
voorbij, verder dan.
BEZEL. BEZIL, S. kas van eenen ring, v.
BEZOAR, "-STONE, s. bezoar, M.
BEZZLE, vn. brassen, zuipen.
BIANGULATED, BIANGULOUS, a. tweehoekig.
BIAS, s. schuinsche kant, m. ; neiging, strekking, bedoeling ; helling, overhelling, v. ; doel, o. zin, m. ; zwaarte, sterkte, kraclt, v. "-, adv. scheef, schuin; to put
one out of his -, iemand van zijn stuk brengen. *-,
va. doen overhellen, bewegen, neigen, besturen. *-NESS,
s. partijdigheid, v.
BIB, s. slab, v. kwijldoek, m.
vn. slurpen, lepperen;
drinken, aan den drank verslaafd zijn. "-ACIOUS, a.
aan den drank verslaafd. "-ACITY, s. zucht tot drinken,
V. "-BELER, "-BER, S. drinker, drinkebrodr, M.
BIBBLE, vn. borrelen. "-BABBLE, s. gebabbel, O.
BIBLE, S. bijbel, in. heilige schrift, v. "...BLICAL, a.
bijbelsch.
BIBLIOGNOSY, "...GRAPHY, s. boekenkennis ; opgave van
werken over een bepaald onderwerp geschreven, v.
"...GRAPHER, s. boekenkenner; schrijver, M. "...MANIA,
s. boekenliefhebberij, -zucht, v. "...mANIAc,m. boekenminnaar, boekengek,. en. "...FOLIST, s. boekverkooper,
m. * ...THECAL, a. tot eene boekerij behoorende." ;..THECARIAN, "...THECARY, s. boekbewaarder, opzigter eener
boekerij, bibliothekaris, tn.
BIBULOUS, a. sponsachtig.
BIC.ANE, s. wilde druif, v.
BICAPSULAR, a. (53) met twee zaadhuisjes.
DICE, s. zekere verf, blaauw en groen.
BICIPITAL, BICIPITOUS, a. tweehoofdig.
BICKER, vn. trillen ; flikkeren; kibbelen, tivisten, harrewarren, krakeelen, schermutselen. k -ER, s. kibbelaar,
twistzoeker, m. *- ING, * -MENT, s. twist, in. kibbelarij,
schermutseling, v. s. puntig ijver, o. speerhaak, m.
BICORN, "-OUS, a. tweehoorn?g.
BICORPORAL, a. met twee ligchanzen.
BID, va. heeten, gebieden, bevelen, gelasten, zeggen ; laten verzoeken, noodigen ; vragen; wenschen ; bieden ; afkondigen ; - up, hooger bieden ; - fair, beloren een goal

voorkomen hebbea. "-ALB, "-ALL, S. uitnoodiging tot
ondersteuning van armen, v. "-DER, s. bevelende ; verzoeker ; bieder, m. "-DING, S. bevel, gebod, O.
BIDE, va. et n. verdragen, dulden; wonen, verblijven.
BIDENTAL, a. met twee tanden.
BIDET, S. hit, m.
BIDING, "-PLACE, S. verblijf, o. woning, v.
BIENNIAL, a. tweejarig.
BIER, s. baar, doodbaar, lijkbaar, v. "-BALK, S. weg naar
het kerkhof, m.
BIESTINGS, S. biest, eerste melk, v.
BIFARIOUS, a. tweevoudig, dubbel.
BIFEROUS, a. tweemaal 's jaars vruchten dragende.
BIFID, "-ATED, a. gespleten. *...FOLD, a. tweevoudig, dubbel.
BIFORM, "-ED, a. met twee vormen. *-ITY, s. tweevoudige gestalte, v.
BIFOROUS, a. met twee uitgangen. "...FRONTED, a. met
twee voorhoofden, - aangezigten.
BIFURCATED, * ...CODS, a. tweetandig, gaffelvormig., "...CATION, s. gaffelvormigheid, v.
BIG, a. *-LY, adv. dik, vol; zwanger; groot; trotsch.
BIGAMIST, s. die een dubbel huwelijk heeft aangegaun.
•
s. dubbel huwelijk, O.
BIG-BELLIED, a. dikbuikig ; zwanger. "...-BODIED, a.
zwaarlijvig, dik.
BIGGEN, vn. genezen (na eene kraam).
BIGGIN, S. kindermutsje, Ilepje, o.
BIG-GRAINED, a. met groote korrels.
BIGHT, S. (126) bogt, sluiphaven, v. ; - of a rope, (126)
bogt, kabellengte, v.
BIG-NAMED, a. beroemd, vermaard.
BIGNESS, S. dikte, grootte, V. .omvang, M.
BIGOT, a. et s. ijverig, toegedaan ; schijnheilig ; blinde
ijveraar, valsche vrome, schijnheilige, M. * -ED, a. "-EDLY ,
adv. blind ijverend, dwaselijk ingenomen.
"-RY,
s. blinde ijver, m. schijnheiligheid, v.
BIG-SOUNDING, a. hard klinkend. *...-swoui, a. dik opgezwollen.
BILAN, s. balans, v. "-DER, S. (126) bijlander, m.
BILATERAL, a. tweezijdig.
BILBERRY, s. braambes, v.
BUBO, s. rapier, o. kling, v.
BILBOES, S. (126) blok, o. voetboei, v.
BILE, S. gal; buil, blaar, v.
BILGE, S. (126) bodem, m. buikdenning, v. *-, vn. (126)
lek warden. "-PUMP, S. (126) scheepspomp, v. "-WATER,
S. (126) stinkend water, dater onder de buikdenning, 0.
BILIARY, a. (74) galachtig.
BILINGSGATE, BILLINGSGATE, S. vischmarkt, v.; vischwijf, o. ; vischwijventaal, v.
BILINGUOUS, a. tweetongig, valsch.
BILIOUS, a. (74) galachtig; fig. van een toornigen aard.
BILK, va. bedriegen, foppen, van den huig ligten.
BILL, S. bek, snavel, m. neb, v. ; briefje, biljet; kontrakt,
geschrift, o.; aankondiging, v.; ontwerp van wet, o.;
wet, parlementsakte; schuldbekentenis; rekening; schriftelijke klagt; akte; lijst; verklaring, v.; recept, o.;
strijdbijl, v.; snijmes, kapmes, o. ; - at sight, (34)
wissel op zigt; - in sets, wissel in duplo get)okken;
- of credit, kredietbrief; - of divorce, (83) akte van
echtscheiding; - of entry, (34) lijst van invoer; - of
exchange, wisselbrief; - of fare, spijslijst; - of health,
gezondheidspas; - of lading, cargalijst, v. connossement, o. vrachtbrief, m.; - of mortality, sterftelijst,.;
- of parcels, faktuur, v.; - of sale, verkoopakte, v. ;
tolbriefje, o. *-, va. trekkebekken, liefkozen -ofsight,

BLA.

BIS.
openlijk aanplakken, - aankondigen. "--BooK, s. wisselboek, m. "-BRAD, s. spijker met een platten kop, m.
"-BROKERAGE, s. wisselcourtagie,v. "-DOER, s. woekeraar, m.
BILLET, s. briefje, biljet ; biljet van inkwartiering ; blok,
o. klos, m.; staaf, baar, stang, v. *-,va. inkwartieren.
* --DOUX, s. minnebriefje, o. * --- wOOD, s..-gekloofd hout, o.
BILL-FUL, s. een bek vol. "...-HOLDER, s. houder van
eenen wissel, ms
BILLIARDS, s. biljart, biljartspel, o.
BILLION, s. billioen, o. duizend millioen.
BILLITING, BILLITY, S. (44) drek, m.
BILL-MAN, S. houtklover, m.
BILLOW, s. golf, baar, deining, v. *-, vn. gojven,zwellen.
*-Y, a. golvend, vol golven, gezwollen.
BIMANOUS, a. tweehandig.
BIN, s. broodkast, bergplaats, spinde, v.
BINACLE, BINNACLE, s. (126) kompashuisje, o.
BINARIOUS, BINARY, a. tweeledig, dubbel.
BIND, a. hophalm, m. *-, va. et n. binden,Iinbinden,verbinden; boeijen, verpligten ; eene verbindende kracht
hebben; eene verstopping veroorzaken; digt worden,
krimpen. "-, va. omboorden, omzoomen. * - ER, s. bino. * -- ERY, s.
der, boekbinder, m. ; verstoppend middel,
boekbinderij, v. *-ING, a. bindend, verbindend, verpligtend, zamentrekkend.*-ING, s. inbinding, v.; band,
m.; verbinding, v. verband, o. *- ING-NOTE, s. (109)
overgang, m. * -WEED, s. winde, v.
BINGO, s. brandewijn, m.
BINOCLE, s. verrekijker voor beide oogen, m.
BINOCULAR, a. met twee oogen.
m. "...GRAPHY, s.
BIOGRAPHER, s. levensbeschrijver,
leven,beschrijving, v.
BIOVAC, s. (68) bijwacht, v. ; bivouak, O.
BIPAROUS, a. twee gelijktelend. * ... PARTIBLE, * ...PAR"...PARTITE, a. in
TILE, a. in tweeen verdeelbaar.
tweeen verdeeld.
BIPED, s. tweevoetig dier, o. *- AL, a. tweevoetig ; twee
voet lang.
BIPENNATE, "-D, a. tweevleugelig.
-BROOM, s. berkenbeBIRCH, S. berk, berkenboom, m.
zem, m. * - EN, a. berken, van berkenhout. *-OIL, s.
berkenteer, 0. * -WINE, s. berkensap, et.
BIRD, s. vogel, m. ; gevogelte, o. *-, vn. vogelen, vogels
vangen. * -BOLT, s. vogelpijl, m. * - CAGE, s. vogelkooi,
"-CATCHER,
V. * -CALL, S. vogelfluitje, lokfluitje, o.
"-ER, *- MAN, S. vogelaar, vogelvanger, m. * -CHERRY,
s.
s. kriekenboom, m. * - EYED, a. snet, vlug.
kolibri, m. "-ING-PIECE, s. jagtroer, o. * - LIME, s.
vogellijm, v. "-NESTING, s. het uithalen der nesten.
* -'S -EYE, a. van boven gezien. "-WITTED, a. ligtzinnig, onbezonnen.
BIRGANDER, s. wilde gans, V.
BIRLAW, s. vergulden.
BIRT, s. tarbot, v.
BIRTH, s. geboorte ; afkomst, afstamming, v. oorsprong ;
aanvang, m. begin, o. ; dragt, vrucht, v. ; voortbrengsel,
0. voortbrenging ; (126) goede ankerplaats, ligplaats,
* - DAY,
ruimte voor een schip, v. *-, va. ankeren.
s. geboortedag, verjaardag, m. "-DOM, s. gebo,rtereot,
0. * - PLACE, 6. geboorteplaats, v. * - RIGHT, s. regt van
eerstgeboorte, o. * - SIN, s. erfzonde, v. "-STRANGLED,
a. in de geboorte verworgd.*-woRT,s.(53)oosterlucie,v.
BIS, adv. (109) tweemaal.
BISCUIT, s. beschuit, tweebak ; scheepsbeschuit, v.; pottengoed, o.
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va. in tweeen deelen. *-10x,Is. (64) m. verdeeling in tweeen, doorsnede, v.
BISHOP, s. bisschop (ook als kruidendiank); (152) raadsheer, m. "--, va. wijden, inzegenen ; bevestigen, aannemen: "-LIKE, adv. als een bisschop. "-RIC, s. bisdom,
dom, o. *-' S-WORT, s. (53) zwarte komijn, m.
BISK, s. krachtige vleeschsoep, v.
BISMUTH, s. bismuth, marcafijt, o.
BISON, s. wilde os in Amerika, bultos, m.
BISSEXTILE, s. schrikkeldag, m. ; schrikkeljaar, o.
BissoN, a. blind.
BISTER, s. roetbruin, -zwart, o.
BISTORT, s. (53) slangtvortel, m.
BISTOURY, s. (36) insnijmes, o.
BISLTLCOUS, a. met gespleten klaauwen.
BIT, s. beet, m.; beetje ; bit, gebit, o. ; sleutelbaard, m.;
ruimpin, v. "-, va. optoomen; (126) aan de betinghouten bevestigen.
s. wolvin, v.
BITCH, - s. teef, v.
BITE, s. beet, m. ; lokaas ; bedrog, o. fopperij, v. "-, va.
bijten, kaauwen; afknagen; wonden, knijpen, krenken,
bedriegen, beschimpen ; - off, afbijten ; - the dust, fig.
s. bijter ;bedrieger,m.
in het Bras bijten, sterven.
o.
BITING, a. et s. bijtend, scherp ; het bijten ; bedrog,
BITS, s. pl. (126) betinghouten, o. m v.
BITTACLE, s. (126) lcompashuisje, o.
BITTER, a. bitter; scherp, hard ; onaangenaam, hevig,
wild, wreed, •ondeugend. * -APPLE, s. kolokwintappel,
m. *-1sH, a. bitteraehtig. * -LY, adv. bitterlijk ; schamper ; met strengheid, - ruwheid, heviglijk. *-N,s.roerdomp, putoor, m. * -NESS, s. bitterheid, hardheid, strengEeid , schamperheid, kwaadaardigheid, boosheid, v. *-s,
o.
s. bitter, o. bittere jeneuer, m.*--SALT, s. bitterzout,
"-WORT, s. (53)
* --VETCH, s. (53) paardewikke, v.
gele gentiaan, m.
a. jodenlijmgehtig.
BITUMEN, s. jodenlijm, o.
BIVALVE, "...VULAR, a. tweeschelpig, tweevliezig.
o.
bijwacht,
v.
bivouak,
BIVOUAC, s. (68)
BLAB, ( *- BER), s. babbelaar, kakelaar, klapper, m. *-,
va. - out, uitbazuinen, rond vertellen. "-BING, s. babbelarij, v. "-BER, vn. (tot een paard) fluiten.
BLACK, a. zwart, donker,duister ; somber, treurig ; snood ;
- and blue, blond en blaauw. *-, s. zwart, zwarte ;
zwartsel, o. ; zwartheid ; donkerheid, somberheid ; treurigheid, v.; zwarte, moor, mariaan, neger, m. "-, va.
zwarten, zwart maken. * -AMBER, s. zwarte amber, m.
git, o. * -AMOOR, s. moor, neger, zwarte, m. * -ART, s.
zwarte kunst, v. * -BADGER, s. pastoor, m.*-BEETLE,
* -BERRY, s. braambes, v. "-BERRYS. zwarte tor, v.
* -BIRD, s. merel,
BUSH, s. braambessenstruik, m.
meerle, v. "-BOOK, s. zwarte bock, vitgavenboek , schuldregister, o. "-BRow.ED, a. met zwarte wenkbraauwen
* -CATTLE, s. hoornvee,
* -BROwN, a. donkerbruin.
rundvee, o. "-CURRANT, s. zwarte aalbes,v."-EaGLE,
s. zwarte adelaar, m. "-EARTH, s. tuinaarde, v.
BLACKEN, va. zwart maken, verdonkeren ; fig. 3 elasteren,
vn. zwart worden.
bezwalken.
BLACK-EYED, a. met zwarte oogen. "...-FRIARS, s. dominikaner-monniken, m. mv. * ...-GAME, s. (44) zwart
wild, o. * ...-GUARD, s. straatjongen, gemeene kerel,
schavuit, m.
BLACKING, s. zwartsel,- schoensmeer, o. *...isH, a.
zwartachtig. * ...LY, adv. zwart, snood.
BLACK-LEAD, S. potlood, o. * -PENCIL, s. potlood, o.
* ...-LEG, s. speler van beroep, m. * ...-LETTER, s. go'...--MARTIN,
thische letter, v. (sin to schrijven enz.)
BISECT,
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BLA.

s. muurzwalu,w, v. * ...-XONDAY, s. Paaschmaandag ;
fig. ongeluksdag, zwarte dag, dag van teregtstelling,
m.
s. moor, zwarte, tn.
BLACKNESS, S. zwartheid ; duisterheid ; snoodheid, v.
BLACK-PUDDING, S. bloedbeuling, m. *...-RENTS, S. pl.
betaling in voortbrengselen, v. * ...- ROD, s. ceremonieS. hoefmeester van de Kousenbandorde, m.
smid, egsmid, grofsmid, m. "...-THORN, S. zwartedoorn,
sleedoren, m. "...-WHALB, S. walvisch, m. * ...- WORK,
s. hoefsmidswerk, O.
BLADARIUS, s. graanhandelaar, m.
BLADDER, S. blaas, blaar, v. * - ED, a. gezwollen, net
blaren. * - NUT, "-SENNA, s. pimpelnoot, v.
BLADE, s. kling, v. ; leznmer ; blad; spiertje, blaadje, o.
halm ; fig. brave kerel, m. ; old -, fig. oude vos, m.;
cunning -, fig. looze vogel, m. ; a pair of -s, haspel,
garenwinder, m. *-, va. et n. van eene !cling voorzien;
fig. snoeven, pogchen. *-BONE, s. (74) schouderblad, o.
s. slijpmolen, M. * -SMITH, s. zwaardveger,m.
BLAIN, S. blein, blaar, zweer, v.
BLAMABLE, 'a. * ...MABLY, adv. berispelijk, lakenswaard,
-ig. * --NESS, s. berispelijkheid, v.
BLAME, s. blaam, schuld, laakbaarheid, v. schande ;
schandvlek, v. *-, va. berispen, laken, veroordeelen.
"-Fin, a. berispelijk, laakbaar. * - LESS, a. * - LESSLY,
adv. onberispelijk. "-LESSNESS, S. onberispelijkheid, v.
*-n, s. herisper, gisper, M. "-WORTHY, a. laakbaar,
berispelijk.
BLANCH, va. et n. wit maken, opkoken; witten, bleeken ;
schillen ; bewimpelen, los over iets heen loopen; wit
worden; uitvlugten zoeken. "-ER, s.bleeker,witmaker,m.
BLAND, a. zacht, liefelijk, innemend, vletjend, goe4ig.
* -ATION, s. vleijerij, v. * - ILOQUENCE, s. vleitaal, v.
zoetsappige woorden, o. mv. va. vleijen, liefkozen. -MENT, s. vleijerij, liefkozing ; voorkontend-•
had, v.
BLANK, a. blank, bleek ; wit, onbeschreven, schoon; ledig verward, beschaamd, verlegen. s. wit; wit (in
een geschrift), o. ledige plaats, v. ; wit, doelwit, o.;
muntplaat ; schrootplaat; niet, v. *-, va. uitwisschen,
vernetigen; beschamen, ontmoedigen.*--BOND, *- -CHARTER, '--SIGN, s. opene volmagt, v.
BLANKET, s. wollen deken, v. ; (10) blanchet, o. zekere
peer, v. *-, va. met eene wollen deken bedekken; fig.
in eene deken opwippen, voor het lapje !louden.
BLANK-INDORSEVENT, s. (34) endossement in blanks, O.
BLANKLY, adv. wit ; bleek ; ledig ; verlegen.
BLANK-POLICY, S. (34) polio van assurantie voor een
s. pl. rijmelooze verzen, o. MV.
derde, v.
BLARE, vn. loeijen, brullen; flikkeren.
BLASHY, a. nat, waterig.
BLASPHEME, va. et n. God lasteren; * -R, s. godslasteroar, tn. *...mous, a. -LY, adv. godslasterlijk. "...MY,
s. godslastering, v.
Iii, AST, s. wind, rule; hoitigdauto ; toon, schal, gains;
blik,emstraal, in. ; pestlucht, v. pestadem, schadelijke
da,p, m.
va. verschroeijen, verzengen, verbranden;
bederven, verderven, doen verwelken, vernielen, verwoesten, doen to gronde gaan ; besmetten; fig. voy.
BLACKEN. "-MENT, s. besrnetting, V. "-OINTMENT, s.
brandzalf, v.
BLATANT, a. loeijettd, brullend; fig. habbelend, snappend.
BLATTER, vn. loeijen, brullen, brommen.
vs.
BLAZE, s. vlam, lichtelaaije vlam, v. ; gerucht, o.
ruchtbaar
vlammen, schitteren ; - abroad, bekend
makes., nitbazninen, verkondigen. *-, * ...ZONER, S.

BLI.
verbreider, verkondiger, nieutesverteller, in. * ...ZING, a.
vlammend, fonkelend ; verspreidend ; blazing-star, komeet, staarlster, v.
BLAZON, S. wapenschildkunde, wapenkunde ; bekendmaking, loftuiting, v. *-, va. wapens uitleggen, schilderen, blazoneren; voorstellen, versieren ; verhellen, roe,
men; uitbazuinen, uitkramen. *-RY, s. blazoenkunde,
wapenkunde, v.
BLn.s, BLEAK, S. splint, O.
BLEACH, va. et n. bleeken ; wit worden. * - ER, S. bleeker,
* -ING, s. bleeking, v. het
m. "-BRY, S. bleekerij,
bleeken.
BLEAK, a. *-LY, adv. bleek ; guar, koud,schraal. * -FISH,
S. blei, witvisch, m. * --NESS, s. bleekheid; koude, v.
BLEAR, a. donker, duister, schemerig, beneveld ; loopend
(van de oogen). *-, va. donker maken, verduisteren;
doen loopen.
BLEAREDNESS, S. leepoogigheid, dragt der oogen, v.
BLEAR-EYED, a. traanoogig.
BLEAT, s. geblaat (der schapen), o. *-, vn.
BLED, S. voy. BLADDER.
BLEE, S. kleur, v. aanzien, O.
BLEED, vn. et a. bloeden, droppelen, loopen ; aderlaten,

Hoed aftappen. "-ER, S. aderlater, m. * -ING, S. bloeding ; aderlating, v. "-ING, a. bloedende.
BLEIT, a. bloode, beschaamd, verlegen.
BLEMISH, S. schandvlek, v. brandmerk; gebrek, o. *-,va.
misvormen, bezrvalken ; brandmerken, schenden. "-LESS,
a. vlekkeloos.
BLENCH, va. et n. verhinderen, beletten,voorkomen, tegenhouden, terughouden, "-ER, S. schrikbeeld, o. ; vogelver'schrikker, M.
BLEND, va. mengen, vermengen, ondereenmengen, verwarren. "-ER, s. menger, vermenger, M.
BLESS, va. zegenen, inzegenen ; to - at, zich over iets beklagen ; to - one's self in a thing, zich in iets gelukme!
kig achten ; to - one's stars, zich verheugen ;
God beware mij! ei! "-ED, a. -LY, adv. gezegend, ge*
EDNESS,
a.
lukkig; gelukzalig, heilig ; gelukkzglijk.
gelukzaligheid, heiligheid, v. heil, o. zegen, m. *- BR,
s. zegenaar, zaligmaker, m. "-ING, S. zegening,v. heil,
geluk, o. ; zegen, m.
BLEYME, S. (112) wen, kol, v.
BLIGHT, S. (13G) honigdauw ; brand, m. scherpte, doodvriezing, beschrompeling, v. bederf, o. *-, va. door honigdautv -, door brand bederven, verschrompelen.
BLIND, a. blind ; donker ; valsch, verdicht ; geheim. *-,
s. blindering, blinde, v.; sluijer, dekmantel,m. masker,
voorgeven, o. uitvlugt, v. ; slag, m. *-, va. verblinden,
blind maken, verduisteren, verdonkeren; bedriegen.
"-FOLD, a. et adv. blindelings, geblinddoekt. "-FOLD,
va, de sages toebinden, bliaddoeken. * -L ANE, S. blinde
steeg, v. *-LY, .adv. blindelings. "-MAN, s. blindeman,
blinde, tn. "-MAN'S-BUFF, S. blindemannetjesspel, u.
*-N.Bss, s. blindheid; verblinding, v. * -NETTLE, s.
(53) doom add, 111. klierkraid, O. * -SIDE, S. zzvakke
zijde, v. zwak, O. "-WALL, S. (113) blindering, v.
* -WORM, S. blinde slang, V. * -WRITING, s. onleesbaar
geworden schrift, O.
BLINK, vs. knipoogen ; onduidelijk zien; kortzigtig zijn.
s. Mk. m. knipoogje ; merk, O. * -ARD, S. knipoog,
is. "-EYED, a. knipoogend.
BLISS, s. zaligheid, v. geluk, o. *-FuL, a. "-FULLY, adv.
zalig, gelukkig, gelukzalig ; gelukkiglijk. * -FULNESS, S.
zaligheid, v. geluk, O. * -LESS, a. ongelukkig•
BLIS50M, vn. loopsch zijn (van klein nee).

BLO.

BOA.
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snuiten; - up, opblazen, aanblazen, doen springen;
s. Was, blaar, v. blaasje, o.; trekpleister, v. *-,
- upon, blazon op; verslijten; verachten; - the coals,
va. trekpleisters leggen, doen blaren, blaren veroorzaken.
fig. tweedragt stoken. "-ER, s. blazer, tinsmelter, m.
BLITHE, "-SOME, a. "-LY, BLITIILY, adv. vrolijk, blijde,
* --HOKE, s. luchtgat, O. s. soldeerpijp, v.
opgeruimd, vergenoegd."-IzEss, * -SOMENESS,BLITSNE8S,
BLOWING-WEATHER,
s. onstuimig weder, O.
s. vrolijkheid, blijheid, opgeruimdheid, v.
BLOWTH, s. bloesem, bloei, m.
BLOTCH, s. blaas, v.
BLOAT, va. et n. doenzwellen, opzwellen, opblazen; zwelBLOWZE, s. vrouw -, v. meisje met eon bol gezigt, o,
BLowzr, a. rood, opgezet, door de Ion rerbrand.
len ; ro8ken. * -ED, a. opgezwollen, opgeblazen. "-EDNEss,
BLUBBER, S. walvischspek, o. -traan, v. "-, vn. huilebalken.
s. gezwollenheid, v. "-HERRING, s. bokking, m.
BLUBBER-LIPPED, a. diklippig.
BLOB, s. gezwel, O.
BLUBBER, s. blaas, waterbel; kleinigheii, beuzeling, v.
BLUDGEON, s. knuppel, m. knods, v.
"-LIPPED, a. met dikke lippen, diklippig.
"-LIPS, s. pl.
BLUE, a. blaauw ; a - day, eon ongelukkige dag. *-, s.
het blaauw, blaauwsel, o.; fig. geleerde vrouw,- v.
dikke lippen, v. mv.
"-APRON-STATESMAN, s. staatkundige tinnegieter, M.
BLOCK, s. blok, o. klos ; hoedvorm, m. ; paruikenhoofd, o.;
to
come
"-BICE, s. bleekblaauw, O. "-BLACK, S. houtskool (ow
romp; domoor, m.; beletsel, o.; (126) blok, o.;
to the -, onthoofd worden. "-, va. versperren,insluiten,
to teekenen), v. "-BOTTLE, s. korenbloem ; blaauwe
vlieg, v.
blokkeren, verhinderen, beletten. "-ADE, s. (75) insluiBLUED, a. beschaamd, verlegen, verplet. "...LY, adv. blaauw ;
tiny, blokkade, v. "-ADE, va. (75) blokkeren, insluiten,
M.
fig. zeer goedk,00p.* ...NESS, s. blaauwheid, blaauwe kleur, v .
berennen. "-HEAD, S. domkop, botterik, domoor,
"-HEADED, a. dom. *-HORSE, s. blokhuis, o. ; gevanBLUE-EYED, a. met blaauwe oogen. * ...-GLASS, S. blaauw
gents, v. * -ISH, a. * -ISHLY, adv. dom ; als een domglas, o. "...-PLUM, s. kanonskogel, M. * ...-STOCKING, S.
kop. "-ISHNESS, S. domheid,v. "-LIKE, a. dom. "-MAgeleerde vrouw, v.
BLUFF, a. barsch, ruw, trotsch, opgeblazen ; stomp, breed.
KER, s. draaijer, m. * -TIN, s. bloktin, O. "-WOOD, s.
cantpeche-hout, O.
"-s, s. pl. (126) steile klip, steilte, v. "-NESS, s. dikke,
BLOND-LACE, s. blonde, kant, V.
plompheid, lompheid, v.
BLOOD, s. bloed ; levers ; geslacht, ras, o. afstamming,afBLUISH, a. blaauwachtig.
komst, v. ; fig. volijverig mensch, ijveraar ; manslag,
BLUNDER, s. grove misslag, bok, m. lonzpe font, v. "-,
geweldige dood, m. ; verontwaardiging, v. toorn, m. "-,
vn. een lompen misslag begaan, een bok schieten ;
va., met bloed bezoedelen, aderlaten, • aan blood gewenonbedachtzaam handelen ; - out, er alles uitflap--about,
nen; verbitteren; aanhitsen. "-GUILTINESS, s. bloodpen ; - upon, zich overhaasten. "-BUSS, s. donderbus,
schuld, v. * -HOT, a. bloedwarm. "-HORSE, s. volbloed,
v. ; fig. wildzang, losbol, ca. "-ER, s. lomperd, stomus. "-HOUND, s. speurhond, bloedhond; fig. moordenaar,
merik, domoor, m. "-HEAD, s. domkop,
BLUNT, s. rapier, o. "-, a. stomp, bot ; lomp, dom, onbem. * -ILY, a. bloedig; bloeddorstig. "-INEss, s. bloedigleefd. "-, va. stomp maken, afstompen, verstonipen ;
heid, v. bloeddorst, m. "-ING, s. bloedworst, v. bloedbeuling, m. "-LESS, a. bloedeloos, onbloedig, levenloos.
verzachten. * -ING, s. verhindering, v. beletsel, o.
"-LET, va. aderlaten. * --LETTER, s. aderlater, m.
a. een weinig stomp. "-LY, adv. lomp; stomp, zo der
"-LETTING, s. aderlating, v. * --PUDDING, s. bloodpunt. "-NESS, s. stompheid,. lompheid, grofheid, v.
heuling, v. "-SHED s. bloedstorting, slagting, v.; bloed"-WITTED, a. bot, dom.
nitBLUR, s. smet, vlek, v. "-, va. smetten, bezoedelen ;
verlies, O. "-SHEDDER, s. bloedvergieter, moordenaar,
m. "-SHOT, "-SHOTTEN, a. met blood onderloopen, vol.
wisschen; - out, zich overhaasten.
bloedig. "-STAINED, a. met blood bezoedeld, bespat.
BLUSH, (BLUSHING), s. blos, m. roode kleur, v. ; aan"-STONE, s. bloedsteen, m. "-SUCKER, s. bloedzuiger;
blik, blik, zweem, m.; to get a - of a thing, de lucht
"-THIRSTY, a. bloeddorstig. "-VESfig. moordenaar,
van iets hebben. *-, vu. et a. blozen, rood worden, rood
SEL, s. (74) bloedvat, O. "-WARM, a. bloedwarm.
zijn, schaamrood worden; roode bloemen dragon ; rood
* -WITE, s. bloedgeld, o. bloedprijs, in. -WOOD, s. bloodmaken. "-LESS, a. onbeschaamd. "-Y, a. roodachtig ;
houl, O. *-WORT, s. (53) bloedwortel, m.
schaamrood. ,
BLOODY, *-MINDED, a. bloedig, bebloeci; fig. bloeddorstig.
BLUSTER, S. geloei, geraas, getier, geschreeuw, gebulder,
* -FLUX, s. (22) roode loop, m.
o. ; storm, in. ; gepoch, o. snoeverij, v. "-,vn. bulderen,
BLoom, s. bloom, v. bloesem, bloei, m. waas, o. "-, vn.
razen, tieren; stormen; snoeven; - down, onzwactijen.
bloeijen, bloesemen. * -Y, a. bloemrijk, in bloei.
*-ER, s. levenmaker, windmaker, grootspreker, snoever,
Briossox, s. bloesem, in. "-, vn. bloeijen.
m. * -ING, s. gedruischmakend; onstuimig ; hoogdraBLOT, s. vlak, vlek, smet; schandvlek, v.; ongedekte schijf
vend (van stijli.
(in het triktrakspel), v. *--, va. vlakken, uitvlakken,
BLUSTROUS, a. gedruischmakend, onstuimig.
vn. vloeijen (van
uitwisschen; bevlekkep, schenden.
BOA, s. boa-slang, v.
papier).
BOAR, s. wild zwijn ; everzwijn,o. ; springvloed, m.
"-CAT,
BLOTCH, s. puist, vlek, V.
S. kater, ru. "-PIG; S. jong wild zwijn, O. * --SPEAR,
BLOTE, va. rooken, in den rook hangen.
s. zwijnspriet, m.
BOARD, s. plank, v. deel, bord, o. ; Niel; raadsvergadeBLOTTING-PAPER, s. vloeipapier, o.
BLOW, s. slag, klap, sleek, stool, worp; aanval; seized
ring, v.; kollegie, hof, o.; kost, onderhoud, m. ; (126)
a
-,
eensklaps
;
ongeluk,
o.
;
at
without
van insekten, m.;
boord, scheepsbord ; dek, o. ; on -, aan boord. "-, va.
striking a -, zonder slag of stool. "-, va. et n. blazon,
beplanken, met planken beschieten; in den kost doen,
aanblazen ; waaijen ; ademen,. hijgen; snuiven; schalnemen ; aan boord klamped, enteren, aanklampen.
len ; - away, - off; wegblazen, wegwaaijen ; - down,
"-ABLE, a. toegankelijk. "-ER, s. kostganger, kostschoomblazen, omwaazjen; - in, inblazen; - one up, zemand .
lier; enteraar, m.
een slechten naam geven; - out, uitblazen, uitwaaijen;
BOARDING, s. entering, v. "-AXE, S. enterbijl, V. "-HOUSE,
- over, overwaaijen, overdrijven ; - the nose, den neus
"-SCHOOL, S. koslhuis, O. kostschool, v.
BLISTER,

40

BOL.

BOARDS, adv. ingebonden, in karten.
BOARD-WAGES, s. p1. kostgeld, o.

BOARISH, a. zwijnachtig, beestachtig.

s. grootspraak, pralerij, snoeverij,v.roem,
m. *-, vn. et a. pogchen, pralen, snoeven ; snoeven op.
m. * - FUL,
"-ER, s. grootspreker, praler, pogcher,
*-IVE, a. snoevend. *- INGLY, adv. snoevend. *.-LESS,
a. nederig, zonder aanmatiging.
BOAT, s. boot, sloep, schuit, v. * - HOOK, s. bootshaak, m.
"-SMAN, s. schuitenvoerder, schipper, m.
BOATION, s. brullen, 0.
BOAT-STAFF, s. bootshaak, m. "-SWAIN, s. bootsman, m.
"-SWAIN'S MATE, S. bootsmansmaat, m.
BOB, vn.. et a. beijeren, bombammen, slingeren; kloppen,
'aanstooten; bedriegen; korten, afsnijden. *-, s. jets slat
hangt te slingeren ; gelui, gebel; reepje spek ; knopje,
oorbelletje ; kort pruikje, toertje; eindrijm,
o.; terging,
sarring, bijtende scherts, v.
BOBBIN, s. Nos, m. spoel, v. * - WORK, s. kantwerk, o.
BOB-STAY, S. (120) waterstag, v. * ...- TAIL, s. janhagel,
gemeene yolk, o. helfe des yolks, v. "...-TAILED, a. gekortstaart. *...wio, s. kort pruikje, o.
BODE, va. et n. voorspellen, voorzeggen. "-MENT, s: voorspelling, voorzegging, v. voorteeken, o.
BODGE, vn. blijven steken, knoeijen. *-, s. lapwerk, o.
BODICE, s. keursje, keurstijf, o.
BODIED, a. met een ligchaam.
BODILESS, a. onligchamelijk. "...LINESS, s. ligchamelijkheid, v. * ... LY, a. et adv. ligchamelijk, werkelijk, wezentlijk, wezenlijk.
o.
BODKIN, s.priem,m. rijgnaald;haarspeld, v. ; krulijzer,
BODY, s. ligchaam, lijf, o. ; mensch, man, m. ; lijk, o.;
persoon, m.; verzamelitig, v. hoop, m.; gezelschap, genootschap, o. vereeniging ; gemeente ; sterkte van den
wijn, v. ; voornaamste, 0. ; romp, m. schip ; schip (eener
kerk), o. ; inhoud (eens briefs), boomstam, m.; any
wie het ook zijn, "-, va.. vormen, eene gedaante geyen. * - CLOTHES, s. (86) paardedek, o. * - GUARD, s.
lijfwacht, v. * - SNATCHER, s. dievenleider, m.
Boo, s. broekland, moeras, o. veengrond, m. drasland, o.
BOGGLE, vn. twijfelen, talmen, aarzelen, vreezen ; fig.
veinzen, huichelen. *- R, s. draler, besluiteloos mensch, m.
BOGGY, s. moerassig, veenig, drassig.
BOG-HOUSE, s. sekreet, n. * -- LAND, s. moerassig land,
o. * -- TROTTER, s. bewoner van moerassige landen,
pluvier, rn.
BOHEA, s. theeboei, v.
BOIL, vn. et a. koken, zieden ; - away, verkoken; - fast,
hard koken ; - over, overkoken. *-, s. zweer, buil, v.
s. zoutziederij, v.
BOILED-MEAT, s. gekookt vleesch, o.
m.
BOILER, s. ketel, kookketel ; koker, kok,
* - HOT, a.
BOILING, a. et s. kokend, ziedend ; koking, v.
kokend heet. "-WELL, s. springbron, v.
onstuimig,
-lijk
;
fig.
onbea.
*
LY,
adv.
BOISTEROUS,
suisd. "-NESS, s. onstuimigheid, v.
BOKE, vn. moeite doen om te braken.
BOLARY, a. bolusachtig.
BOLD, a. stout, moedig, koen, onrerschrokken ; vermetel,
driest, vrijmoedig, rond ; vlak, e/fen. *-, (BOLDEN), va.
et n. stout -, koen -, driest maken; - worden, durven. * - FACED, a. onheschaamd. "-LY, adv. op eene
stouts - onbeschaamde wijze. *-NESS, s. koenheid, onverschrokkenheid, stoutmoedigheid, v. moed, m.; vermetelheid, onbeschaamdheid, v. ; vertrouwen, o.
BOLE, s. beker, m. b2kaal, v. bekken, o. kom ; holte, v.;

BOAST, *-LNG,

BON.
boomstam; stengel, m.; bolus ; engelsche maat van 6
schepel, v. ; - of a pipe, pijpenkop, m.
BOLING, s. (.126) boelijn, v. zijtouw, 0.
BOWS, S. (73) vliegende draak, m.
BOLL, s. voy. BOLE. A -, spil -, v. steel van het vlas, m.
*•, vn. opschieten.
BOLLARD, s. post, paal, m.
BOLSTER, s. peluw, v. kussen ; kompres, o. *-, va. eene
peluw een kussen leggen onder ; een kompres leggen op ; ondesteunen. * - ER, s. heler, m.
BOLT, s. bout; pijl ; bliksem ; grendel, m.; zeef; boei,
x. "-, va. et n. met een bout bevestigen, grendelen;
ziften ; slikken ; onderzoeken, behandelen, grendelen,
beraadslagen over ; boeijen ; - in, plotseling inkomen,
instuiven ; - out, plotseling uitkomen ; uitlokken, uithooren.
BOLTER, s. meelbuil, m. zeef, v. *-, va. bezoedelen.
BOLT-HEAD, s. (90) kolf, distilleerkolf, v.
s.
BOLTING-CLOTH, S. buildoek, m.
builkamer, v. '...-HUTCH, s. mee7kast, v. * ...- TUB, s.
buil, m.
BOLT-ROPE, S. (h26) lijk, v. * ...-SPRIT, s. (126) boegspriet, v.
BOLUS, s. bolus, m. • groote pil, v.
BOMB, s. bom, v. ; slag, m.
BOMBARD, s. (3) steenstuk, o. *-, (BOMB), va. et n. born"-IER,
barderen, beschieten; leven geweld maken.
s. bombardier, in. "-MENT, s. bombardement, o. beschieting, v.
BOMBASIN, S. bombazijn (stof), 0.
BOMBAST, vn. opzwellen. *-,
a. opgeblazen, gezwollen. k-, "-RY, s..hoogdravende taal, v.
BOMB-CHEST, s. (3) bombist, v. * ...- KETCH, s. bombardeersloep, -galjoot, v. * ...- PROOF, a. bomvrij.
BOMBILATION, s. gedruisch, gekraak, o.
BOMBYLIUS, BOMBLE-BEE, a. hommel, m.
BONAGE, s. gebeente, o. ruggegraat, v.
BONAROBA, s. meisje van pleizier, o.
BONASUS, s. bultos, m.
BOND, s. band, strik, m.; schrittelijke verbindtenis, verbinding, verpligting ; obligatie, schuldbekentenis, v.;
ketting, m. boeijen, v. mv.; fig. gevangenis, v. *-, a.
gebonden, dienstpligtig.
BONDAGE, s. gevangenschap, gevangenis ; slavernij, dienstbaarheid, dienstpligtigheid ; gehoudenheid, verpligting, v.
BOND-CREDITOR, s.
s. schuldeischer
schuldenaar uit kracht van een onderhandsch geschrift,
m. * ...- DEBT, s.schriftelijke schuldbekentenis,v.*
* ...-SERVANT, * ...-WOMAN, S. lijfeigene, m.
en v., slaaf, m. slavin, v. * ...- SERVICE, s. lijfeigenschap, v. * ...- SLAVE, s. slaaf, M.
BONDS-MAN, s. borg, m.
BONE, a. been, bot, o. ; graat, v. ; kant, klos ; teerling,
m. *-, va. ontheenen, uitschillen. * - ACHE, S. jicht, v.
* --D, a. bottig. "-LACE, s. gekloste kant, v. * - LESS, a.
zonder beenen: zonder graat. * - SET, va. (36) zetten.
*-SETTER, s. beenzetter, wondheeler, M.
BONFIRE, s. vreugdevuur, o,
BONIFY, va. vergoeden, te goed doen.
BON-MOT, s. snedig gezegde, o.
BONNET, s. mitts, kap, v. "-, s. (113) ravelijn, buitenwerk; (126) lijzeil, bonnetzeil, o.
BONNILY, adv. vrolijk, lief. * ... NESS, s. vrolijkheid, opgeruimdheid ; zwaarlijvigheid, v.
BONNY, a. hupsch, aardig , lief, vrolijk, opoeruimd , zwaarlijrig ; a - lass, eene lieve deem.

BOU.

BOR.
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s. gemeene kerel, M. "-FOLK, s. landvolk, O.
va. leenen, borgen. "--, s. leening, v. het leenen, borgen. "-ER, s. leener, borger, rn.
BOSCAGE, s. bosch, boschland, boschaadje, o.
BOSKY, a. boscha ijk, lommerrijk.
Bosom, s. boezem, schoot, m. borst,v.; hart, binnenste,o. ;
o. ; les, V. to
genegenheid, vriendschap; hom aan een hemd,v. hemdbe in one's -s, aan iemand schuldig zijn; - of invoices,
strook, rn. *-, va. verbergen, geheim houden, in zijn
faktdurboek, o. ; - of rates, toltarief, o. ; books, pl.
hart bewaren. "-ENEMY, s.geheinze vijand, verrader, m.
speelkaarten. v. mv .; boek, o. *-, va. boeken, opschrij"-FRIEND, S. boezemrriend, no. "-SIN, s. lievelingseen, inschrijven, to boek stellen. "-BINDER, s. bockzonde, v. "-THIEF, s. huisdief, M.
binder, tn. "-CASE. S. boekenkast, v. "-DEBT, s. (34)
BOSS, s. butt, m.; dikte, verhevenheid, v. ; knopje, o.
boekschuld, v. "-KEEPER, S. boekhouder, on. "-KEEPING,
*-, va. beslaan. "-AGE, S. (13) vooruitsprong, no.
s. het boekhouden. *-isH, a. veel van boeken houdende.
BOSVEL, s. voetangel, M.
"-ISHNESS, S. boekenliefhebberij ; boekengeleerdheid, v.
plantenkundig, botanisch.
BOTANIC, "-AL, a. kruid
"—LAND, s. vrijleen, O. "—LEARNING, s. belezenheid,
"
, v. kruidkundige, plantenkenner, ns. ...NOLO
boekengeleerdheid, v. *-LESS, a. onbelezen, onkundig.
GY,
s. kruid-, plantenkunde, v.
"-MAKER, s. schrijver, in. "-mAN, s. geleerde, letterBOTCH, s. buil, zweer, v. gezwel, o.; lap, ns. gebrek ;
kundige, geletterde, m. "-MATE, s. schoolmakker, mestopwoord, o. *-, va. lappen, zamenlappen, zamenflandeleerling , m. "-OATH, S. eed op den bijbel, no. "—SELLER,
sen ; verknoeijen ; builen veroorzaken. "-ER, s. lapper,
S. boekverkooper, boekhandelaar, M. "-SELLING, "-TRADE,
knoeijer, M. * -ERY, s. lapwerk, O. * -INGLY, adv. geS. boekhandel, no. "-WRATH, s. boekweit. v. "-WORM,
hapt, met lappen. * -Y, a. vol builen, gelapt.
s. fig. boekenworm, m.
BoTE, s. (83) schadeloosstelling, v.
Boom, s. (126) havenboom, boom, mast, na.; lijzeilspier,
BOTH, a. beide. "--, conj. en, zoowel. "-SIDES, adv. beispier, streng, v spriet, m. ; bask, ton, boei, v. *-, vn.
derzijds, aan beide kanten; dan aan deze dan aan
- out, (126) met voile zeilen varen; golven.
gene zijde.
BOON, S. gave, gunst, gift, weldaad, v. geschenk, gunstBOTRYOID, a. druifachtig.
bewijs, o. *-, a. vrolijk, lustig, aangenaam, opgerusmd.
BOTTLE, s. flesch, v. ; bundel, bos, m. "-, va. bottelen,
BOOR, s. boer, landmass, m. "-all, a. -LY, adv. boersch,
op flesschen tappen, aftappen; in bossen binden.
lomp. "-ISHNESS, s. boerschheid, lompheid, v. "—WORM,
"-BRUSH, s. kannewasscher, tn. "-CASE, s. keldertje,
s. houtworm,
(kistje met flesschen), O. "-FLOWER, S. (53) blaauwe
BOOSE, s. koestal, m. *-, vn. zuipen, zwelgen.
korenbloem, v. "-FRIEND, s. drinkebroer, tn. "-NOSED,
BOOT, s. laars ; mand van een reiswagen, v. ; voordeel,
a. dikneuzig. "-R, s. keldermeester, bottelier, na.
o. winst, v. ; buit, m. *-, va. laarzen aantrekken ; be"-SCREW, s. kurketrekker, m.
voordeelen, verrijken. *-, vn. baten, dienen, nuttig zijn.
s. het bottelen, o. afbotteling, v.
"-ED,
a.
BOTTLING,
no.
* -.CATCHER, "—JACK, s. laarzenknecht,
BOTTOM, S. bodem, grond, an. dal; grondsop, o. droesem,
gelaarsd.
onderste, einde, o. ; diepte, v. ; grondslag, rn.; kluBOOTH, S. loots, tent, kraam, v.
wen, o. ; kiel aan een schip, v. bodem, rn. schip ;
BOOT-SCALE, vn. stroopen, op buit uitgaan. "...-HOSE, S.
tonnetje popje van een zijworm, o. "-, va. et n.
slopkousen, v. nay. "...-LAST, "...-TREE, s. laarzebeen,
bouwen, gronden, rusten, steunen, gegrond zijn ; opO. * ...-LEG, s. schacht der laars, v. "...-LESS, a. nutteloos,
winden; - a cask, bodemen. "-ED, a. gegrond; eenen
ijdel, nietig. "...-M AKER, S. laarzenmaker, schoenmaker,
platbodemd
bodens , hebbende, gebudemd ; sterk; flat
M. "...-STRAP, s. laarzenriem, tn.
(vaartulg). "-LESS, a. bodemloos; ongegrond; ondoorBOOTY, s. buit, roof, na.; plundering, v. ; to play -, valsch
grondelijk. * -LINE, s. onderste regel, m. "-PIT, s. afspelen, bedriegen.
grond, m. hel, v.
BOPEEP (To PLAY AT), vn. kiekeboe diefjesspel spelen ;
BOTTOMRY, S. (126) bodemerij, v. "--BOND, S. (84) boknipoogen.
denterifirief, m.
BORABLE, a. boorbaar.
Bor), s. korenworm, in.
BORACE, VORATES, BORAX, S. borax, En.
BOUGE, vn. zwellen, opzwellen, uitpuilen.
BORDEL, S. bordeel, hoerenhuis, O. "-LER, s. hoerenwaard, M.
BOUGH, s. tak, tn.; fig. heup, v.
BORDER, s. rand, boord, zoom, na.; grens, v. ; vignet ;
BOUGHT, s. boot, bulging, v. knoop, an.
rabat, o. "-, va. et n. omranden, omzetten, boorden,
randen, begrenzen, bereiken, zoomen ; grenzen, nabijBOUGIE, S. waskaars, v. ; (36) tentijzer, O.
BOUNCE, vn. kraken, springen, knappen, stuiven, stuiten,
komen, naderen. "-ER, s. grensbewoner,
bonzes; snoeven, pogchen. "-, s. bons, slag, ns.; geBORDHALFPENNY, S. marktgeld, staangeld, O.
ruisch, o. ; snoeverij, v. "-R, s. snoever, windmaker,
BORD-L AND, S. dOinein, O.
grootspreker, rn.
BORDURE, s. rand, na. boordsel, O.
BOUNCING, a. krakend ; snoevend ; vermetel ; met geBORE, s. boor, v. ; boorgat, o. ; (3) wijdte, v. ; indringer,
druzsch ; a - lass, een dik en vet vrouwspersoon, O.
in. "-, va. et n. boren, dourknagen, doorvreten, doorBOUND, s. grens, v. paal, landpaal, scheidpaal; sprong,
dringen, indringen.
terug,tuit, m. *-, va. et n. begrenzen, beperken; aanBOREAL, a. noorder, noordelijk.
grenzen ; springen, terugstuiten. "-, a. gebonden, verBORERS, s. (30) noordewind, Boreas, m.
pligt, gehouden; bestemd (naar eene plaats). "-ARY, s.
BORER, s. bour' (zekere dans), na.
greats, v. grenspaal, m. * -ED, a. verbonden, verpligt,
BORER, s. boor, v. boorijzer, O.
gehouden. "-ER, S. landmeter, m. "-ING, a. et s. sprinBORE-TREE, s. vlierboom, M.
gend, terugstuitend ; aangrenzend ; terugstutting, v
BORN, p. et a. geboren.
"-LESS, a. onbegrensd, onbeperkt, onbepaald, grenzelooe,
BOROUGH', s. burgt, v. sick, o. landstad, v.

BONONIAN-STONE, s. phosporsteen. M.
BONUM-MAGNUM, S. koningspruim, v,
BONY, a. beenen, van been ; bottsg, gralig.
BONZE, s. chineesch priester, m.
BOOBY, S. lummel, domoor, uilskuiken, m.
BOOK, s. boek; koopmansbuek, schuldboek,

BORREL,
BORROW,
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BRA.

BOY.

oneindig. * -LESSNESS, S. grenzeloosheid, eindeloosheid,
onafzienbaarheid, v. * -STONE, BOUNDING STONE, S.
stuiter, knikker, grenssteen, m.
BOUNTEOUS, * ...TIPUL, a. "-LY, adv. mild, vrijgevig,
milddadig, grootmoedig ; mildelijk, grootmoediglijk.
* -NESS,
* ...TIFULNESS, S. mildheid, vrijgevigheid,
grootmoedigheid, v.
BOUNTY, s goedheid, weldadigheid, mildheid, gift, v. ;
handgeld, O. * •-MONEY, S. premie van uitvoer, v.
BOURD, vn. et a. schertsen; bespotten. *-INGLY, adv. uit
scherts.
BOURGEON, vn."spruiten, uitbotten.
BOURN, s. grens'; beek, v.
BousE, vn. zuipen, zwelgen. "...SY, a. beschonken, half
dronken.
BOUT, s. keer, rn. maal, v. ; gevecht, o. twist, m. ; dansje,
partijtje, o. ; slag, m.
BOTITADE, S. gril, kuur, V.
BOUTISALE, S. verkoop bij afslag, m.
Bow, va. et n. buigen, krommen, neigen, zich buigen;
down, knielen; - one's
onderdrukken, indrukken;
head, het hoofd laten hangen.•*-, s. buiging, v. groat ;
boog ; beugel; boeg ; strijkstok ; regenboog, in. ; juk, o.;
(86) sleutelring, zadelboog, m. * -ABLE, a. buigzaam,
buigbaar. * -- ANCHOR, S. (126) boeganker, O. * --BEARER, s. boschwachter, m. * --- BENT, a. ingebogen.
BOWEL, va. voy. EMBOWEL. * -S, S. pLingewanden,o. nay.
binnenste ; fig. gevoel, medelijden, o.
POWER, s. gewelf, o. hut, v. pried, o. ; (120) mars, v. ;
boeganker, o. *-, va. insluiten, omgeven. * - ANCHOR, S.
(126) plegtanker, tuianker, o. * - Y, a. schaduwrijk,lommerrijk.
BOWET, BOWESS, s. jonge havik,
BOWGE, va. doorboren.
BOW-KNOT, S. strik, in.
BOWL, s. hal, rn. schaal, v. beker, schotel, in.; blad (van
een lepel), o.; maat van zes schepels, v. *-, va. et n.
rotten ; met ballen werpen ; kegelen.
BOWLDER-STONE, s. keisteen, M.
BOW-LEGGED, a. krombeenzg. * ...- LINE, S. (126) hoelijn, v.
BOWLER, S. kegelaar, m.
BOWLING-GREEN, s. grasperkje, o. *...- GROUND, s. kegelbaan, v.
BOW-MAN, s. boogschutter ; boegroeijer, m. * ... - NET, s.
schepnet, o. * ...- POT, S. bloempot, m.
Bows OF A SHIP, s. pl. voorsteven, M.
BOWSE, va. (126) aanhalen; met de takelg ophijschen.
BOWSER, S. schatmeester, penningmeester,
Bow - suoT, s. boogschot, o. * ... - SPRIT, va. (126) boegspriet, m.
BOWSSEN, va. indoopen, indompelen.
s. boogpees, v. *...-wiNbow, s. boogvenster, O.
BOWYER, s. boogmaker ; boogschutter, M.
BON, s. boksboom ; bok van een koetsier,
beschot, o. ;
beker, ni.; doos ; trommel, bus, v.; bos, no.; huisje, o.;
koker, rn.; kist ; loge, v. ; yak ; kompashuisje, o. ; slag,
m. ; strong - , geldkist, v. ; - on the ear, oorveeg, v.*-,
va. et n. in eene doos sluilen; boksen; - off, (126) zeilen tegen leggen. * - EN, a. van boksboomenhout. '-ER,
s. bokser, vuistvechter, ni. * - HAUL, va. (126) snel wenden. * - THORN, S. (53) boksdoorn, m.
BOY, S. knaap, jongen, m. ; kind, o.*-, va. et n. als een
kind behandelen, - handelen; singing - , koorjongen,m.
BOYAR, s. bojaar, russische wallachijsche edelman, in.
BOYHOOD, s. kinderjaren, o, nor.

BOYISH,

a. * -LY, adv. kinderachtig, als een knaap.

"-NESS, * ...ISM,

s. kinderachtigheid, v.

BOYS-PLAYS, s. pl. kinderspelen, o. my.
BRABBLE, S. twist, m. krakeel, o. *-, vs. twioten, kijven,
s. twistzoeker, krakeeler, m.
krakeelen.
BRACE, va. binden, aanbinden, hechten, snoeren, hevestigen, spannen ; (126) brassen. *-, s. paar, koppel, a.;
band, beugel, haak, rn.; spankoord, o. riem, balkband,

draagband; (126) bras, m.
BRACELET, S. armband, m.; armstuk, O.
BRACER, s. band, gordel, m.
BRACH, s. brak (jagthond), m.
BRACHIAL, a. van den arm. * ... ATED, a. met armen.
BRACHMAN, S. bramien, rn.
BRACHYGRAPHY, S. snelschrijfkunst, v. * ... GRAPHER, S.

.snelschriper, m.
BRACINUM, s. brouwsel, O.
BRACK, s. brook, gaping, v. gebrek, o. "-, va. zouten ;

onderzoeken.
BRACKET, S. draagboorn, m. onderlaag, kardoes, knie, v.;

teksthaak ; (126) klamp,

m.

BRACKISH, a. brak, zoutachtig, ziltig. * --NESS, S. brak-

heid, ziltigheid, v.
BRAD, S. duiker, tapijtspijker, in. stiftje, o. sluipnagel,
m. * - AWL, s. duikerpriem, in.
BRAG, vn. pogchen, snoeven. *-, * -GARDISM, s. snoeverij, pogcherij, v. k-, a. snoevend.
BRAGGADOCIO, BRAGGER, S. snoever, pogcher, m.
BRAGGET, s. met, Inede, v. honigwuter, O.
BRAGGING, s. het pogchen. '-LY, adv. pogchend.
BRAGLESS, a. zonder snoeven; zedig, bescheiden.
BRAGLY, adv. hupsch, lief, aardig, netjes.
weefBRAID, S. vlecht, haarvlecht, v. ; omslag ; knoop,
sel, o. *-, va. vlechten, boorden ; verschrikken.
BR AIL UP, va. (126) opgeijen, optuijen.
BRAILS, s. pl. (126) geitouwen, o. my.
BRAIN, S. brein, o. hersenen, v. rnv.; fig. verstand, o.
geest, tn. *-, va. de hersens inslaan. *-IsH, a. heethoofdig, driftig, woedend. * -- LESS, a. hersenloos; onbezonnen. * - PAN, S. (74) hersenpan,v. schedel,m. bekkeneel,
o. * -'S FLOW, s. tranen, m. inv. *-SICK, a. krankzinnig, waanzinnig. '-SICKLY, adv. onbedacht, onbezonnen .
*-SICKNESS, s. krankzinssigheid; onbezonnenheid, v.
BRAKE, s. bo.chje, braambosch, dorenbosch, o. baktrog ;
kluitenbreker, v. vlasbraak, rn.; (53) varenkruid, o. ; (126)
gekgtok van eene scheepspomp, m. * - , va. (hennep, vlas)
breken.
BRAKY, a. doornig, row, stekelig.
BRAMBLE, S. braamstruik, doornstruik ; wintervink, in.
*- BUSH. s. braamstruik, nl. * -NET, S. vinkenet, o.
BRAN, S. kaf, o. zemelen, v. aa.
BRANCARD, s. roshaar, draagbaar, ',erne, v.
BRANCH, s. tak, arm, scheut, m. spoilt, v. ; gedeelte,deel,
o. ; afstammeling, rn.; lijn, linie, geslachtslijn; ader
eener mijn, v. *-, va. et n. in talcken verdeelen; takken
uitschieten. * - ED, a. gebloemd, gestikt,getakt. * - ED WORK,
s. lofwerk,o. " - ER, s. stanzvader; takkeling,m. * _INESS,
S. ttakigheid,v. * - LESS ,a. takkeloos,naakt, kaal. *- PEAS,
S. pl. klimerwten, v. mv. * - Y, a. takkig, getakt.
BRAND, s. brand, rn.; pijnhout, o.; dossier, in.; brandmerk, o.
va. braminzerken, onteeren. * --GOOSE, s.
Wilde gang, v. * --IRON, O. brandmerkijzer, o. ; drievoet, nt.
BRANDISE, s. regenworm, ni.
BRANDISH, va. zwaaijen. * -MENT, s. zwaaijing, vV. slag, us.
BRANDLE, va. schudden.
BRAND-NEW, P.RAN-NEW, a.

spikspebiprnietne.

BRE.
s. brandewijn, in.
BRAN-FACED, a. sproetig, met zomervlekken.
BRANGLE, s. twist, strijd, m.
vu. twisten, kijven,
krakeelen.
BRANK, s. boekweit, v.
BRANNY, a. zemelachtig.
BRASIER, s. koperslageron.; vuurpan, v. komfoor, o. * - Y,
s. koperwerk, o.
BRASS, s. geel koper, messing, metaal, o. erts, in.; fig.
onbeschaamdheid, v. * - FOUNDER, s. kopergieter, geel*ter, in. * - INESS, s. koperachtigheid, V. "-ORE, s.
kopererts, in. * - POT, S. koperen ketel, M. "-VISAGED,
a. lig. onbeschaamd. * -WIRE, s. koperdraad, o. * -Y , a.
koperen, koperachtig ; fig. onbeschaamd.
BRAT, s. stout en lastig kind, o.
BRAVADO, s. grootepraak, v. ; in -, in spiji van.
BRAVE, s. waughals, pogcher, snoever, snoeshaan, blaaskaak, m.; uittartzng, trotsering, v. *-, va. et n. bravepen, trotseren, uittarten, uitdagen, snoeven ; den kenner
spelen.
a. * -LY, adv. braaf, dapper, moedig, edel,
groat; rcgtschapen ; deftig, statig ; dapperlijk, moedig; statiglijk. * -RY, s. dapperheid, deftigheid, staatsic, pracht ; edelnioedigheid ; pogcherij, snorkerij, trotsering, v.
BRAVO, s. sluipmoordenaar, in. *-, int. bravo! good zoo!
voortreffeljk!
BRAWL, vn. et a. schreeuwen, krijschen ; tieren ; luide
tivisten; verjagen. s. twist, m. ; getier, geraas, geschreeuw, o. ; kleine jongen, M. * --ER, s, schreettwer ;
twistzoeker, ni. * -ING, s. geschreeuw ; het twisten, o.
twit, fn.
BRAWN, s. vleesch ; pekelvleesch ; vleezig gedeelte van eenig
ligchaam ; zwijn ; zwijnenvleesch, o. ; fig. kracht (der
spieren), v. *-, va. sterk maken, versterken. * - ER, s.
geslagt zwijn, 0. * - FALLEN, a. ontvleeschd. k -INESS, s.
vleezigheid, vastheid van vleesch, sterkte, V. '-Y, a.
vieezig, gespierd.
BRAY, va. et n. stampen, stooten, wrijven, fijn maken,
kneuzen; balken. *-, s. gebalk, o.; onderwal, m. * - ER,
s. stamper, wrijver ; schreeawer, balker, m. "-ING, a.
gillend, schreeuwend, balkend.
vn. onbeschaamd zijn
BRAZE, va. solderen, verharden.
BRAZEN, a. metalen, koperen ; onbeschaamd. *-, vs. onbeschaamd volhouden, staande houden, "-F AoB, s. on* - FACED, a. * - FACEDLY, adv.
beschaunide, m.
onbeschaamd. *- NESS, s. metaalachtigheid ; onbeschaamdheid, v.
BREACH, s. breuk, bres ; vredebreuk ; inbreuk, benadeeling ; baai, v.; - of close, schending vangrondgebied, v.
* -BASKET, S.
BREAD, s. brood ; levensonderhoud, 0.
broodmand ; maag, v. "-CHIPPER, S. broodrasper, bakkersknecht, m. "-LESS, a. broodeloos. * - ROOM, S. (12G)
broodkamer, v.
BREADTH, 0. breedte, wijdte, baan, v.
BREAK, va. et n. breken, barsten, bersten, splijten, springen, klappen , doen springers, opengaan ; verwoesten,
vernielen, afbreken ; uiteenslaan ; verscheuren, doorbreken ; afschalfen, openen, opening doen; beginnen,
aanbreken, 1 , 00r den dag komen; banen; orertreden,
verkrachten; temmen; overmeesteren ; veranderen;
vallen, bankroet gain, failleren ; losbreken ; afbrokkelen , ongelukkig nzaken; to gronde gaaa, afnemen, verminderen ; - a jest upon one, met iemand schertsen ; - an
officer, eenen officier afzetten; - away, wegbreken ;
eene lading broken ; - company, een gezelschap-bulk,
ter sluik rerlaten, eon fransch kompliment maken ;

BRANDWINE, BRANDY,

BRE.
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his
- down, afbreken, verzwakken, verminderen ;
fast, ontbijten ; - forth, te ?,00rschijn /wizen, untsprinploegen ; de loopgraven openen ; de
gen ;ground,
- into, inbreken, zich indringen,
haven verlaten ;
storen ; - a horse, eon paard temmen, - afrigten; - loose, zich losmaken, ontkomen ; - of, ontwennen ; - off, afbreken, afzien van; - one's brains.
open, openbreken, ontsluiten ;
zijn hoofd breken ;
out, uitbreken, uitbarsten, batten de oevers te voorschi,jn komen, - treden ; uitvaren ; - prison, uit,
through, doorbreken.
de gevangenis losbreken; to boven komen ; overtreden ; - up, opbreken (een
kamp, een beleg enz.), ophelfen; afbreken, zich verdeelen; vervliegen ; zich oplossen, opklaren ; vakantie houden; - wind, eenen wind laten; - with, breken,
met (iemand) in twist geraken; - wool, wol uitzoeken.
BREAK, s. brook, v. ; nieuwe regel, in. ; gedachtenstreep.
v.; gat, o. opening, gaping, tusschenruinzte; ophouding;
branding, v. ; - of day, aanbreken van den dog, o.
k -ABLE, a. breekbaar. * -AGE, s. (34) rafaktie, vergoe
ding, v. 5 -ER, s. overtreder, m.; brekende golf, v. -s.
pl. (126) branding, V. * -, FAST, s. ontbijt, o. vn. ontbijten. * -ING, s. break, breking, v. ; - of measure, eenen
slag ontwijken; - up, vakuntie, V. * --NECK, 0. Steak,
V. a fgrond, m. gevaarlijke plaats, v. - weg, m. * --PRO
MISE, s. woordbreker, M. *-STONE, s: (53) steenbreke,
v. *-vow, s. eedbreker, meineedige, an. 5 -WATER, a.
(126) boci, drUfton, v.
BREAM, va. (126) een schip door branden schoonmaken.
*-, s. brasem, M.
BREAST, s. borst, v. ; boezem, m. ; voorzijde, v. ; fig. geweten, o. ; (126) zijde van een schip, v. *-, va. hot
hoofd bieden, losgaan op. * --BACKSTAY, s. (126) branstengstag, m. * -BLADE, * -BONE, S. (74) bOrStbeen, o.
"-CASKETS, S. pl. (126) rabanden, in. inv. s.
borstwering, hoogte van de borst, v. -, a. tot aan de
borst. * -KNOT, S. bOCZCMStrik, M. * -PIN, * -BROACH,
s. borstspeld, v. * -PLATE, S. borstplaat, v. harnas
borstschild, o. * -PLOUGH, s. turfschop, v. * -WORK, s.
borstwering, v.
BREATH, s. adorn, ademtogt, na.; windje, koelije, o. ; ver.
poozing, verademing, v. '1/4 -ABLE, a. in to ademen.
BREATHE, va. et n. ademen, inademen, ademhalen,adem
scheppen, leven ; uitwasemen, blazon, luchten, droogen,
openen, influisteren, jagen, drijven ; - a vein, eene ader
openen ; - after, haken naar, streven naur, najagen ;
- out one's last, den adorn uitblazen, den geest geven,
sterven, verscheiden, overlzjden.
BREATHER, s. die ademt, die leeft ; oorsprong, m.
BREATHING, s. ademhaling, adorning, v. adem; zucht,
M. * --HOLE, S. luchlgat, 0. "-PLACE, s. rustpunt, 0.
s. rusttijd, schofttijd, m.
puuze, v.
BREATHLESS, a. ademloos, batten adorn. * -NESS, s. gebrek aan adern, o. admborstigheid, v.
BRED-UP, a. opgewassen, opgevoed.
ERRE, s. koevlieg, daas, v. horzel,
BREECH, s. achterste, achterdeel, gat, o. ; brook ; brook
van een kanon, v. *-, va. van eene broek voorzien, broeken, eene broek aantrekken; voor de broek geven.
BREECHES, S. pl. broek, v. * --BEARERS, s. pl. broekgalg, v.
* --POCKET, a. broekzak, M.
BREECHING, s. achterste, 0.; stok,
BREED, va. et n. voortbrengen, kweeken, opkweeken, stkh ten, opbrengen, fokken, opvoeden, leeren ; zwanger zips,
jongen voortbren:,:en, ontstaan, toenemen, vermeerderen,
vermenigruldir,ien„. - teeth, tanden krijgen. *-,s. broed-
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sel, nest, o. ; geboerte ; soort, v. ras, o. aard, m. ; af!tomtit,. afstamming; v. "-ER, s. opvoeder, opkweeker,
vader ; fokker, m.; vruchtbare vrouw,v. *-ING, S. voortbrenging, voortteling, opkweeking ; opvoed•Ing, v. onderrigt, o. ; fig. besehaafdheid, welgemanierdheid. v. ; - of
teeth, het doorkomen der tanden.
BREEZE, s. voy. BREE ; to kick up a -, onrust stoken.
BREEZE, s. windje, koeltje, luchtje, o. bries, v. *-LESS,
a. stil. "...ZY, a. luchtig, frisch, koel.
BRENT, a. steil, hoog.
BRET, s. schar, v. "-FUL, a. boordevol. • .
BRETHREN, s. pl. broeders, m. mv.
BREVE, s. brief van den paus, m.; (109) halve noot, v.
BREVET, s. brevet, patent, oktrooi, o.
BREVIARY, s. getijboek, brevier, o.
BREVIAT, s. uittreksel, o. "-URE, s. verkorting, v.
BREVIER, s. (10) brevier (soort van letter), v.
BREVITY, s. kortheid, beknoptheid, v.
BREW, va. et n. brouwen, vermengen, smeden, bereiden;
a storm brews, er broeit een onweder. *-, s. brouwsel,
0. "-AGE, s. brouwsel, mengsel, o. "-ER, S. brouwer,
bierbrouwer, ,m. "-ERY, "-HOUSE, s. brouwerij, hierbrouwerij, v. "-ING, s. het brouwen ; (126)_ onweerswolk, v.
"-ING-BACK, s. koelvat, o. s. brood in vleeschnat,
o. broodpap, broodsoep, v.
BRIBABLE, a. omkoopbaar. "...BE, s. geschenk ter omkooping, o.
va. omkoopen. "...BER, s. omkooper, m.
"...EERY, s. omkooping ; omkoopbaarheid, v.
BRICK, s. gebakken steen, klinker, mop, tigchelsteen, m.;
broodje, o.
vn. met gebakkensteenen metselen. "-BAT,
s. stuk steen, 0. "-BUILT, a. steenen, van steen. "-BURNER, s. steenbakker, m. "-CLAY, s. tigchelklei, v. "-DUST,
s. steengruis, pain, o. *- ING, s. steenen gebouw, o.
'-KILN, s. steenoven, m. steenbakkerij, v.
"-LAYER, s.
metselaar, m. "-LE, a. breekbaar. "-MAKER, S. steenbakker, m. "-TROWEL, s. troffel, m. truweel,o. * - WORK,
S. metselwerk, o.
BRICOLE, vn. (134) tegen den band spelen.
BRIDAL, s. bruiloft, v. *-, a. bruilofts...,
BRIDE, s. bruid, jong getrouwde vrouw, v.
"-BED, s.
bruidsbed, o. "-CAKE, s. bruidskoek, as. bruiloftstaart,
v. "-CHAMBER, s. bruidskamer, v. * - GROOM, s. bruidegom, m. "-MEN, "-MAIDS, s. pl. leijonkers, bruidsfullers, m. v. my. "-WAIN, s. bruiloftsgeschenk, O.
*-WELL, s. tuchthuis (te Londen), o.
BRIDGE, s. brag, v. ; kam (van een speeltuig), m. ; - of
boats, schipbrug, v. ; - of the nose, neusbeen, o. *-, va.
eene brag leggen; fig. bedriegen. * - BOTE, * -TOLL, s.
bruggeld, o. tol, m.
BRIDLE, s. toom, teugel, m. gebit, o. *-, va. et n. optoomen, in toom houden, bedwingen, beteugelen; de borst
hoog zetten. "-HAND, s. (86) /inkerhand,
s.
optoomer; onderdrukker, m.
BRIEF, a. /tort, naauw, beknopt. *-,s. breve v. bevel, o. open
brief, m. patent ; pleidooi, o. " - LY, adv. beknopt, kortelijk,
in weinig woorden. *-xEss, s. kortheid, beknoptheid, v.
BRIER, BRIAR, S. braamstruik, doornstruik, doren, m.
* - Y, a. doornig, stekelig, raw.
BRIG, s. (126) brik, brigantijn, v.
BRIGADE, S. (68) brigade, v. -, vs. eerie brigade vormen.
* ...DIER, s. brigadier, in.
BRIGAND, S. roomer, straikroover,
BRIGANTINE, S. brigantijn (schip), m.
BRIGHT, a. blinkend, schitterend, holder, Ideas, licht,
daidelijk; it is -, het is dog ; a - genius, yen scherp
venni ft. * -C.AY, S. zweetros, Ill. ro•pagra, U.

BRI.
BRIGHTEN, va. et. n. blinkend maken, ophelderen, toe-

lichten ; opklaren, schitteren, polijsten, glad maken,
verheerlijken, verhelderen ; opklaren, vervrolijken.
a. met heldere oogen. "...-HAIRBD, a.
blond.
BRIGHTLY, adv. fielder, klaar, schitterend. " — NEM S.
glans, luister, m. helderheid, klaarheid ; polijsting,
lichte kleur ; helderheid van geest, V.
BRIGHTSHINING, a. Fielder schijnend.
BRILLIANCY, s. glans, luisler, m. schittering, pracht, v.
BRILLIANT, a. schitterend, prachtig. *-, s. diamant, m.
BRIM, s. rand, bovenrand, boord, tn. bovenste, o.;' speeltijd der dieren, m. *-, va. et n. tot aan den rand
vullen; randvol zijn, boordevol zijn ; overloopen;
loopsch zijn. "-FUL, a. rantivol, boordevol ; voltallig.
"-LESS, a.
* -FULNESS, S. volheid, v.; overvloed, m.
randeloos. * - 11IER, S. boordevolletje, o. "-STONE, s.
zwavel, m. * -STONE-MATCH, s. zwavelstok, as. '-STONY, a. zwavelig.
BRINDICE, S. gezondheid, v. toast, m.
BRINDLE, s. gevlaktheid, v. het gevlakte,gespikkelde, gestreepte ; bont paard, O. * -D, BRINDED, a. gestreept,
gevlekt, boot, gespikkeld.
fig. tranen, m.
BRINE, s zout water, o. petrel ; zee, v. ;
mv. *-, va. inzouten, pekelen. * - PAN, S. zoutpan, v.
s. zoutbron, zoutgroef, v.
BRING, va, brengen, aanbrengen, aanvoeren, veroorzaken,
te weeg brengen; - about, bijbrengen, bewerkstelligen,
to weeg brengen, uttvoeren ; - aboutagain, weder opvatten, - an action against one, eene aanklagt tegen
iemand inbrengen ; - away, wegbrengen, wegnemen ;
nader bij brengen, aanbrengen ; - down, -c-lose to,
low, near beneden brengen, te onder brengen, fnuiken,
verzwakken; - forth, voortbrengen, ter wereld brengen,
baren, voor den dag brengen ; - forward, bevorderen,
voorwaarts brenlen, drijven, voortstooten, overbrengen;
- in, invoeren, inbrengen, binnen brengen, opbrengen,
aanvoeren; opperen ; binnenleiden; - in guilty, veroordeelen; - in not guilty, vrijspreken; - into debt,
in schulden brengen; - into qu , stion, ond&zoeken, rekenschap vorderen van ; - into trouble, in ongelegenheid brengen ; - off, afbrengen, wegbrengen, er door
helpen, redden, bevrijden, afraden ; - off one's word,
zijne woorden herroepen - on board, aan boord brengen, inschepen ; - one to his death, iemands dood veroorzaken ; - out, uitbrengen, verhalen, vertellen ; verspreiden ; - over, overbrengen, overtrekken, overhalen,
aantrekken ; - to, tot lets brengen, overhalen ;
(126) bijdraaijen; - to bear, uitvoeren, doen gelukken,
voor den dag brengen ; - to bed, verlossen; - to do,
overreden, laten doen ; - to know, mededeelen, doen
weten, doen kennen; - to pass, uiteoeren, ten uitvoer
brengen, , bewerkstelligen ; - to perfection, tot volkomenheid brengen ; - together, bijeenbrengen, verzoenen;
te onderbrengen, onderwerpen ; - up, opbrengen,-under,
opvoeden, grootbrengen ; aanbrengen, laten aanrakken;
opwerpen, opgeven, spuwen; het anker werpen ; - upon,
moor oogen stellen, blootstellen; - word to one, itar!gt
geven.
BRINGER, S. brenger, m.; - up, opvoeder ; ((i8) laatste
man in een gelid, us.
BRINGING-FORTH, s. voortbrenging, V.
liRINISH, a. ziltig. * - MESS, S. ziltigheid, V.
BRINK, S. rand, board, oever, m. verderf, O.
deep, fig. bet pekelveld, de zee, 5
BRINY, a. ziltig ; the
BRisE, s. braakland ; koeltje, o.; paardevlieg,
BRIGHT-EYED,

BRU.

BRO.
BRISK, a. "-LY, adv.

frisch, oink, levendig, hevig, sterk,
varig, wakker, geestvol, vlug, vrolijk. *-, va. - up, opwekken, aansporen, vervrolijken. * -ET, s. borst, v.
borststuk, o. *-NEss, s. levendigheid, wakkerheid,vlugheid, vrolijkheid, v. vuur, leven, o. frissche mood, M.
BRISTLE, S. borstel, v. *-, va. et n. van borstels yourzien ; overeind staan ; trotsch zijn. * - LY, a. borstelig,
stekelig.
BRISTOL-MILK, s. xereswijn, m.
BRISTOL-STONE, s. valsche diamant, m.
BRITE, vn. to rijp worden.
BRITTLE, a. *...LY, adv. breekbaar, broos. "-NESS, s.
breekbaarheid, broosheid, v.
BROACH, S. braadspit ; spit, o. stift, v. en o. speld, naald, v.;
spriet, m.; draaiorgel, o. *-, va. aan het spit doer,
spiesen, doorboren, opsteken; openen, beginnen ; verbreiden, verspreiden. *-, vn. (126) bijdraaijen. * - ER,
S. braadspit, o. ; fig. uitvinder,uitventer (van logens), m.
BROAD, a. et adv. "-LY, adv. breed, wijd, grout ; geheel,
volkomen; vermetel, vrij ; onkiesch, vuil, gemeen, plat.
raw, grof. *-, s. breedte, wijdte, v. "-AWAKED, a: volkomen wakker. "-AX, s. timmermansbijl, v. "-BACKED,
a. met een breeden rug. "-BREASTED, a. met eene
breede burst. "-BRIMMED, a. met een breeden rand.
"-CLOTH, s. breed Laken; fijn Laken, O. "-DAY-LIGHT,
s. helder daglicht, o.
BROADEN, vn. breed worden, zich verwijden, verbreeden ;
helder worden.
BROAD -EYED, a. met groote oogen ; fig. helderziend. "-LEAVED, a. (53) breedbladerig. " ... N ESS, s. breedte, wijdte ;
grofheid, platheid, v. * ...- PIECE, S. jakobus (gouden
muntstuk), m. "...-SIDE, s. (126) zijde ; laag, v.
"...-STITCH, s. borduurwerk, O. "...-STONE, s. hardsteen, M. "...SWORD, s. houwer,m. sahel, v. *... WEAVER,
S. zijdewever, m. *...wise, adv. naar de breedte.
BROCADE, S. met zijde, gouc4 of zilver geborduurde stof,
v. "-D, a. in brocade gekleed.
BROCADE, S. makelaardij, v.; makelaarsloon, O.
BROCCOLI, s. sprt&itkool, V.
BROCK, s. dab, m.; hert, o. ; tweejcsaige ree, v.
BROCKET, s. spieshert, tweejarig hert, O.
BROGGLE, BROG, BROGUE, va. het water troebel maken.
BROGUE, s. koeterwaalsch; iersch accent, o. ; /clomp, m.
BROIDER, va. borduren. "-Y, s. borduursel, o.
BROIL, s. twist, strijd, m. °prom', o. opstand, tn. opschudding, v. "-, va. et n. roosteren, braden ; broiled meat,
op den rooster gebraden vleesch, o. vn. twisten,
krakeelen, harrewarren. "-ER, s. twistmaker,belhamel,m.
BROKE, vn. makelaar zijn, koppelen.
BROKEN, a. gebroken ; afgedankt. "—BACKED, a. leadenlam ; krom. "—BELLIED, a. gebroken, met eene breuk.
"—FOOTED, a. hinkend. "—HEARTED, a. diep bedroefd,
met een gebroken hart. "—LANGUAGE, S. brabbeltaal,
V. "-LY, adv. onregelmatig, afgebroken, stukswijze, bij
brokken. "—MEAT, S. overgeschoten brokken, m. My.
"—SLEEP, s. gestoorde slaap, m. * -- SPIRIT, S. kornmer, M. droefheid, verslagenheid, v. "—TRADESMAN,
s. bankeroetier, m. "—VOICE, s. afgebrokene stem, v.
"—WINDED, a. kugchend, kortademig, danzpig.
BROKER, s. ,nakelaar, onderhandelaar; oude kledrkooper; koppelaar, m. "-AGE, s. makelarij, makelaardij,
v. makelaarsloon; woekergeld, O.
BROME-GRASS, s. dolik, onkruid, o.
BRONCHICK, * ...CHIAL, a. (22) tot de luchtpijpen behoorende. "...CHOCELE, s. (36) kropgezwel, O.
BRONZE, s. brons, o. klokspijs, v. *-, va. bronzen.
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S. borstspeld, v. halssieraad ; juweel, o. "-, va.
met juu'eelen versieren.
BROOD, va. et n. broeijen, uitbroeijen; koesteren, verwarmen, verplegen. *-, s. het broeden; broedsel; geslacht, o. afstammelingen, m. my. "-HEN, s.broedhen;
klokhen, v. "-MARE, S. merrie, v. * -Y , a. broedend,
broedsch.
BROOK, s. beck, v. *-, va. verdragen, dulden, verkroppen. "-LIME, s. (53) waterkers, v. "-Y , a. vol beken,
waterrijk.
BROOM, s. bezem, ru.; (53) b rem,v . priemkruid, o. "LAND,
S. bremland, heideveld, o. heide, v. "-MAKER, "-MAN,
s. bezembinder, m. "-RAKE, s. (22) schin, O. "-STAFF,
"-STICK, s. bezemsteel, bezernstok, m. "-Y, a. vol brent.
BROTH, S. vleeschnat, o. bouillon, M.
BROTH ELHOUSE, BROTHEL, s. hoerenhuis, bordeel, o.
BROTHER,
broeder; kameraad, m.; - in law, zwsger,
schoonbroeder, tn. ; - of the blade, soldaat, krijger, tn.;
- of the coif, regtsgeleerde, m.; - of the quill, schrijver, m. "-HOOD, s. broederschap ; verbroedering, v.
"-LESS, a. broederloos. "-LIKE, "-LY, a. et adv. broederlijk.
BROUGHT, p. et a. to be - to bed, bevallen.
BROW, s. wenkbraauw, v.; voorhoofd; gelaat, aangezigt,
o. ; kruin, v. top ; bovenste rand, m.; stoutmoedigheid,
v. * va. omsluiten, omgeven, den kant vormen. * -- ANTLERS, s. pl. (44) onderste takken aan de horens der
herten, tn. My. "-BEAT, va. onvriendelijk aanzien.
*-BOUND, a. gekroond. "-ED, a. van wenkbraauwen
voorzien; omgeren. -LESS, a. onbeschaamd.
BROWN, s. bruin ; to be in a - study, in diepe gedachten
verzonken zijn. "-BESS, S. geweer, o. "-BREAD, s. rog gebrood, 0. "-GIRL, S. bruinet, v. "-GEORGE, s. kommiesbrood, o. a. bruznachtig, bruinzwart. "-NESS,
s. bruinheid, bruine kleur, v. "-PAPER, S. vloeipapier, a.
"-STOUT, s. dubbel porterbier, o. "-STUDY, S. dzepzinnige gedctchten, v. my. "-SUGAR, s. grove poeijersuiker,
keukensuiker, v.
BROWNIE, s. spook, o. geest, M.
BROW-POST, S. (13) dwarsbalk, M.
BROWSE, BROWZE, s. jong loof, o. spruit, v. *-, va. et n.
jong loot vreten ; verntssen.
BROW-SICK, a. neerslagtig, bedroefd.
BROWSING-BEASTS, s. pl. (44) roswild, o.
BRUISE, va. kneuzen, stampen, verbrijzelen, malen, wrijven, breken, verbreken; kwetsen, bezeeren. "-, s. kneztzing, buil, wood, V. "-WORT, 6. (53) walwortel, tn.
BRUIT, s. gerucht, alarm; berigt, o. *-, va. verspreiden,
rondventen.
BRUMAL, a. winterachtig, tot den winter hehoorende.
BRUNION, s. bloedperzik, v.
BRUNT, S. stoot, aanval, slag, m.; hevigheid, v. ; onheil,
ongeluk, o. ramp, v.
BRUSH, s. borstel, v schuijer, kwast, m, penseel, o.
stuart ; aanval, twist, in.; kreupelhosch, o. k-, va. et
n. borstelen, schuijeren, vegen, schilderen, kladschilderen ; ijlen, voorbijstreven, snellen, vliegen ; achteruit
slaan. "-ER, S. die horstelt, die schuijert, veger, M.
"—HEAD, s. hoofd met . kort haar, o. "-LIKE, a. borstelachtig. "-MAKER, S. borstelmaker, m. "-WOOD, S.
hakhout, kreupelhout, o. * -Y , a. borstelig, stekelig, ruig,
hang.
BRUSK, a. opvliegend, onbescheiden, barsch.
BRUSTLE, vn. knetteren, ruischen, ritselen ; snellen.
BRUTAL, a. * -LY, adv. dierfijk, beestachtig, onmenschelijk, wild, grof. --ITY, s. dierlijkheid, beestachtigheid,
BROOCH,

BUJ 1.

BUR.

ruwheid, onmenschelijkheid, v. * -, I2B, va. et n. verdierlijken.
BRUTE, a. * -LY, adv. dierlijk, redeloos, wild, woest ;
ongevoelig. *-, s. redeloos dier, o. ; dom -, woestmensch,
M. * -NESS, * ...TISHNESS, S. dierlijkheid, V. * - WEIGHT,
S. (34) bruto gewigt, o. • * ... TILY, va. verdierlijken.
....TISH, a. -LY, adv. dierlijk, zinnelijk, woest, ruw,
onwetend. •
BUB, vn. voy. BUBBLE UP. *-, S. zeker sterk bier, O.
BUBBLE, S. blaasje, o. waterbel ; beuzeling, kleinigheid,
ijdelheid, v. ; schijn, m. ; onding, bedrog, o. ; bedrofi ene: windhandel, m. "-, va. bedriegen ; - up, vn. opborrelen; murmelen. * -R, S. bedrieger, m.
BUBBLING, s opborreling, murmeling ; bedriegenij, v.
BOBBY, s. boezem, m. vrouwenborst, v.
BUBO, S. liesgezwel, O. "...BUCLE, s. puist, v.
BUCANIER, BUCANEER, s. zeeroover, vrijbvite•, m. *-,
vu. zcerooverij plegen.
s. boy., in. mannetje, o. rammelaar ; geil mensch,
nr.; - of clothes, - loog, v.
va. et n. loogen ; paren
(ran herten enz.). * - ASHES, s. pl. loogasch, v. "-BASKET, s. waschnzand, v. "-BEAN, S. (53) bitterklaver,
v. * -CONEY, S. rammelaar, M.
BUCKET, S. emmer, brandemmer,
BUCKING-STOOL, S. waschblok, O.
S. speeltijd
der dieren, m. * ...- TUB, s. waschkuip,. looglcuip, v.
BUCKLE, S. gesp ; haarlok, v. *-, va. et n. gespen, het
hoar krullen ; toerusten, toebereiden; zich toerusten;
- to, zich buigen, zich schiaen; - with, vechten, handgemeen worden. "-R, S. schild, o. ; (126) kluistop,
*-rt, va. verdedigen, beschermen, beschutten.

BULB, s. bol, in. ui, v. knol, in. *-, vn - out, uitzetten.
* -ACEOUS, * - orS, .a. rand, lad, bolrond.
BULGE, vn. stooten, zinken, vergaan ; zwellen, uitzetten.
*-, s. (126) tek, 0. ; bedding, v.
BULIMY, s. geeuw-, hondshonger, razende honger, M.
BULK, s. ligchaam, o. klornp, fn. massa, grootte, v. ; ge-
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BUCK-MAST, S. voy. BEECH-MAST.

BUCKRAM, S.

stijf linnen, o. *-, a. stiff, gemaakt.

BUCKS-HORN, S. (53) hondsgras, O.
BUCK-SKIN, S. boksvel, bohkenteder (bokskin), o.
BUCKSOME, a. geil. "-NESS, s. geilheid, V. "...STALL, S.
(44) net tvor rood wild, O. * ...THORN, s. (53) kruis-

doren, rn. "...-WHEAT, s. boekweit, v.
et a. herdersdicht, o. ; herderlijk, landelijk.
s. knop, m. oog, o. kiem, v.; hokkeling, m. *-, va.
et a. inenten, enten; knoppen, ontluiken.
HUDDLE, va. (67) erts wasschen. *-, s. (67) waschtroq, tn.
BUDGE, vn. et a. wijken ; verplaatsen. *-, a. bereide lamshuid, v. ; gaautediel, rn. * - ,a. stiff, gemaakt,verwaand.
-NESS, S. geknor, O.
BUDGET, S. zak, cancel, bundel, us. ; brieventasch, v.;
budget, o. begrooting, v. '...GY, a. wollig.
1317•, s. buffelleder, o. buffelhuid, v.; bolder, slag, in.
*-, a. sleek, ondoordringbaar.
/1UPPALO, S. buffet, wilde Os, in.
PurrET, S. Int&t, o. schenktafel, v.; slag, vuistslag, m.
vn. et a. met de 'mist vechten, - slags. * -ER, s.
vechter, m. * - ING, S. aanval, 1A. tegenka nting, v.
rUFFLE, s. buffel, as. " - , vn. ver/egen
verstomd
verinjsterd staan. * - HEADED, a. don, hot.
1 , UIPOON,
hansworst, potsenntaker, sae', tn. * - IzB, vs.
:;tell
maken, nctrrepotsen aanrigten. *-ERY,
S. hanSWOrsterii, v. putsen, v. MV. * -LY, adv. potsig.
BUG, s. weegluis, V. '-BEAR, S. bullebak, m. * - GY, a. vol
weegluizen.
BUGLE, s. Wild0 os, rn. ; (53) beeremor, .wonderkruid, o.;
zwarte koraal, V. * - HORN, a. waldhoren, jugthoorn, tn.
LUG-Loss, s.
ossetong, V.
BUILD, va. bouwen, oprigten, daarstellen; - on, - upon,
rekenen op. " - ER, s. homer, bouwmeester,
m. ` - INCH, , gehouw, het bouwen, o.
BUCOLIC, S.
BUD,

heel, o. ; meerderheid, v. ; hoop, m. ; lading, v. ; uitstek,
o.:; werktafel, v. ; pothuis, o. ; to sell by the -, bij den
hoop -, in het groot verkoopen. *-, vn. ont-, uitspringen. * -HEAD, S. (126) stopeel, afschutsel, beschot, o.
*-iNEss, s. grootte, dikte, v. "-Y, a. groot, dik, zwaar.
BULL, S. bul, stier, fig. tegenspraak, v. ; tegenzin ;
onzin, m. tegenstrijdigheid ; (pauselijke) bul, v. *-, s.
effektenhandelaar, M.
BULLACE, S. slee, prunel, wilde pruim, v. * ,TREE, S.
sleeboorn,
BULLARY, S. verzameling van pauselijke batten, v.
BULL-BAITING, S. stierengevecht, o. *...• BEE, S. ossenvlieg, daas, v. "...-BEEF, S. ossemPleesch, o. * ..-BEGGAR,
S. vogelschrik, bullebuk, M. "...-CALF, S. bulkalf, o. ;
dornoor, uilskuiken, M. * ...-DOG, s. bullebijier, bulhond,
BULLEN, S. hennepstok, M. * ...LET, s. bed, kogel,
BULLETIN, S. berigt ; verslag, O.
BULL-FEAST, S. StierengeVeCht, O.
s. vink,
bloedvink, m. "...-FLY, s. horzel, v..
BULLION, S. ongemunt goad en zilver, billioen, o.
BULLITION, s. koking, opbruising, v.
BULLOCK, S. var, jonge slier, rn.
BULL'S EYE, S. (126) wantkloot, M.
BULL-TROUT, S. zalmforel, v.
BULLY, vn. et a. raaen, tieren; overbluftn, verschrikken,
bedriegen.* - , s. schreeuwer, snoever; hoerenwaard, pol,
BULWARK, S. bolwerk, o.
BUM, s. achter.ste, O. "-BAILIFF, s. geregtsdienaar, dievenleider ; rakker, in.
BUMBLE-BEE, S. honzmel, ln. "...-KITE, s. braambes, v.
BUM-BOAT, S. marlctschuit, v. * ...-BRUSHER, s. fig. schoolmeester, m. * ...-FODDER, s. aarswisch, rn. *...-HUG, S.
valsch achterste, o. cal-de-Paris, M.
BUMP, s. zwelling, buil, v. ; slag, stomp, in. "-, va. et n.
stompen, slaan, stooten ; bromnten; zwellen. "-ER, s.
groote roenzer, 1n. boordevol glas, O. "-KIN, s. vleget,
lomperd, boerenkinkel, as.
BUNCH, s. bail, bult, v. ; druiventros ; bos, hoop, bundel,
vn. uitzetten, zwellen. '-BACKED, a. bultig, gebull. k - Y, a. bultig, met knoopen, in-bosjes.
BUNDLE, S. bundel, hos, m. pak, o. rol, v. ; last, m.
va. - up, inpahken.
BUNG, s. spon,-hom, V. * -HOLE, S. bontgat; spongat, o.
BUNGLE, S. laptverk, knoehwerk, o. ; hole, lotnpe zet, in.
lompheid, v. " - , va. knoeien, verknoeijen, lappet', bederven. * - R, S. knoeijer, lapper, n1. * ...GLINGLY, ado.
knoeijerig.
BUNG - NIPPER, s. bettrzensnijder,
BUNN, s. suikerkoelcje, o
BUNT, S. (126) buik van con zeil, at.; treklijn, V. A - ,
VII. - 011t, uitzetten, zwellen. * - ER, S. sehoohjer, tu.; Ionpengtorster, vodclenkroh.ster, v. * - GASKETS, S. pl. (126)
seizingen, beslaglijnen, v. air. * - ING, * - EN, S. withor , tje (IN) buildoek„ vlaggedoek, O. " - LINES, s. Fl.
b,tikriordings, v. inv.
BUOY, s. boei., ankerboei, Wen, ton, v. '-, va. ophouden,
fluen drifven. * --ANC', s. drijr,ade kracht, V. * - ANT,
a. (126) bigtdrijeeitd. * - LESS, a. bod,,ntloos. * - ROPE, s.
(IN) boeireep, in.
BUR, '-DOCK, s. (:;3) kliskruid, o. hi's, v.

BUT.

BUR.
s. stekelvisch, m.
s. last, m. vracht, lading ; dragt, vrucht, v.7
druk, nt.; eindvers van een gezang, referein, o. *-,va.
belasten, beladen, bezwaren, eene lading innemen. * -SOME,
* -OUS, a. lastig, overtollig; bezwaarlijk. * -NESS, s. lastigheid, v. bezwaar, O.
BUREAU, S. bureau, o. schrijfiessenaar, m.
BURGAGE, s. (56) burgerleen, O.
BURGAMOT, s. bergamotpeer, v. "...GANET, s. helm, m.
* ...GEON, vn. uitbotten. * ...GEES, s. burger, poorter ;
afgevaardigde van eene burgt, at.
BURGH, s. marktvlek, O. "-ER, S. burger, m. ; parlementslid voor .een marktvlek, O. * -ERSHIP, s. burgerschap, v.
burgerregt, O.
BURGH-MOTE, s. stadgeregt; O.
BURGLAR, s. huisbreker, m. *-IOUs, a. met huisbraak.
"-Y, S. diefstal met braak bij nacht, v.
BURGOMASTER, S. burgemeester, m. ; - of Greenland,
grijze meeuw, v.
BURIAL, s. begraviny, begrafenis, v. "-GROUND, s. begraafplaats, v. kerkhof, o. Godsakker, m. "...RIER, s.
doodgraver, M.
BURINE, s. graveerijzer, O.
BURL, va. noppen. * -ER, S. nopper, M.
BURLESQUE, BURLESK, s. boertige Stijl, m. * , a. boertig ,
koddig. k-, va. belagchelijk maken.
BURLETTA, S. boertige opera, V.
BURLINESS, s. dikte, v. onmang, ni• geraas, a.
a. dik, grool, zwaar.
BURLING-IRON, S. nopijzer, a.
BURN, a. brand, m. brandwonde; beck, v. *-, ye. et a.
broaden, verbranden ; bakken, heet gloeijend maken ;
vonkelen, liehten; - away, verbranden, verteren ; - up,
opbrunden, verbranden, uitdroogen.* - ABLE, a. brandbaar.
"-ER, s. verbrander; brandstichter, m.
BURNING, a. brandend, heet, gloeijend ; vurig, geil. *-,
s. verbranding, v. ; brand, m. ; hitte, gloeijing, v.
* - COAL, s. geg!ommen kool, v. "-GLASS, s. brandglas,
o. brandapiegel, m. *- SCENT, S. (44) versch spoor, o.
BURNISH, va. et n bruineren, polzjsten, glad maken, warden; z;ich uitbreiden ; (44) nieuw haul maken. *
s. glans, tn. * - ER, s. glanzer, bruineerder, polijster,
In. "-ING, S. het glanzen, polijsten, o. glanzing,polijsting, v. "-ING-STONE, "-ING-STICK, s. glanssteen,
bruineerland, m. bruineerstaal, o.
BURNT UP, a. uitgedroogd. "...-OFFERING, S. (77) brandoffer, o. "
SUGAR, s. bruine kandijsuiker, v.
BURR, s. oorlel, v. ; knobbel,
BURREL, s. boterpeer, V. "-SHOT, s. schroot, O.
BURROCK, s. rischweer, V.
konijnenhol
BURROW, S. vOy. BARROW, BOROUGH.
o. *-, vn. in de aarde wroeten, ender den grond leven.
schatnzeester,
penningmeester,
rentBURSAR, BURSER, s.
meester ; student voor eene bears, M. * -SHIP, S. schatmeesterschap, O.
BURSE, s. bears, handels-, koopmansbeurs, v. •
BURST, vn. et a. bersten, Karsten, kraken, springen, breken ; openbreken. *--, s. burst, berst, v. gekraak, o. ;
break, v. * - EN, a. (22) eene breuk hebbende, gebroken.
"-ENNESS, s. darmbreuk, v.
BURSTONE. s. molensteen, iu.
BURT, s. bat, schol, schar, v.
BURTHEN, s. voy. BURDEN. *-, (126) scheepsruimt% V.
BURTOM, BURTON, s. (126) talie, v.
BURY, va. begraven, ter aarde bestellen. * -ING, s. begrafenis, v. -PLACE, s. begraafplaats, v.
BURBOT,
BURDEN,
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s. bosch, beschje, o. ; heester, struik ; haarbus,
vossestaart, m.; uithangbord van een wijnhuis, o.
vn. ruig warden. "-EL, S. schepel, o. ; radnaaf, v.
"-INESS, s. ruigheid, v. * - MENT, s. boschactlje, kreupelbosch, o. * - Y, a. ruig, struikig.
BUSIED, a. bezig, onledig. * ... SILESS, a. werkeloos, ledig.
* ...SILY, adv. bezig,bedrUvig , ijverig * ... SINESS, S. bezigheid, werkzaanzheid, v. werk, o. verrigting ; zaak, beroep.bezigheid, v. ; my - is done, fig. het is gedaan
niet mij, ik ben verloren.
BUSK, S. planchet, o. *-ET, s. boschje, o. ; ruiker, a.
BusKix, a. halve laars, tooneellaars, v. *-ED,a. in halve
laarzen; fig. tragisch.
BUSK-POINT, s. veter, nestel, M.
BUSS, s. kiss, zoen, tn.; haringbuis, v. *-, va. kussen.
BUST, S. bOrStbee/d, O.; houtstapel, in. * -ARD, S. wzlde
kalkoen, m. trapgans, v. * - BEGGAR, s. fig. mule zondaar, M. * -NAPPER, s. fig. polieiedienaar, M.
BUSTLE, s. getier, rumoer, geraas,gedruisch,o.; beweging,
v. omslag, tn. leven, gewoel, o. *-, vn. runtoer maken,
kissebissen, werkzaam zijn. * -R, S. onrustig mensch,
woelgeest, bemoeial, m.
BUSY, a. bezig,' ijverig, vlijtig, .werkzaam ; lastig. *-, va.
bezig . houden, aan het werk zetten. * -BODY, S. Olirus1i9 mensch, woelgeest, bemoeial, m. *-BRAIN, s. plannenntaker, M.
BUT, conj. moor, dock, echter, slechts,dan,of, niettemin;
uitgezonderd, behalves anders dan, niet meer dan ; die
niet, dat niet ; - a little, slechts een weinig ; - that,
wanneer niet, ware het niet. *--, s. doel, o. schijf, v.;
elude, o. grens, v. ; stool, draagkuip, v. groat vat,
o. *--; va. beroeren, aanraken, stooten tegen ; zwarigheden maken.
BUTCHER, s. slaer, vleeschhouther, slagter ; fig. bloeddorstig mensch, moordenaar, m. *-, va. slagten, dooden ;
ombrengen, vermoorden. *-'s AXE, s. slagersbijl, v.
* -'S BROOM, S. (53) muisdoorn, M. * -'S MEAT, s.
versch vleesch, o. *-'s ROW, s. vleeschhal, v. "-BIRD,
S. steenvalk, m. "-LINESS, s. wreedheid, v. bloeddorst,
M. * -LY, a. wreed, bloeddorstig. * -Y, S. slagtershandwerk, o. ; vleeschhouwerzj, slagerij; vleeschhal ; slagtiny, v. bloedbad, o.
BUT-END, s. eind, o. kolf,
BUTTLER, s. hottelier, schenker,keldermeester,m. "-AGE,
s. belasting op den wijn, v. * -SHIP, s. ambt van keldermeester, o.
HUTMENT, s. (13) begin van een gewelf, o.
BUTT, s. voy. BUT. "-, va. met den kop stooten ; begren
zen. "-EN, S. onderste eind van een hertsgewigt, o.
BUTTER, s. boter, v.
va. boteren, met boter besmeren ;
fig. vet maken ; (96) den inzet verdubbelen ; slice of
bread and -, boterham, v. "-BOX, s. boterton, v. ; fig.
Hollander, at. *-BUR, S. paardevijg, v. * -CHURN, s.
boterkarn, v. * -CUP, * -FLOWER, s. (53) boterbloem, v.
"-FLY, S. kapel, v. vlinder, M.
BUTTER'S, a. schraapmes, veegmes, O.
BUTTERMAN, s. hoterboer, m.
s. karnemelk, v.
* ...PRINT, s. botervorm, M. * ...SAUCE, S. botersaus, V.
"...TOOTH, s. botertand, voorste Land, m. "...TUB, s.
botervloot, v. * ...WOMAN, s. botervrouw, boterboerin, v.
* ...WORT, s. (53) smeerwortel, m. vetblad, 0..
BUTTERY, a. boterachtig s. bottelarij ; provisiekamer,,v .
BUTT-HINGE, s. hengsel, duim, M.
BUTTLEDOOR-BARLEY, S. zomergerst, v.
BUTTOCK, s. achterdeel, lendenstuk, achterste, o. bil, v.;
(126) gat, o. spiegel, m.; hoer, v.
BUSH,
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CAC. '
S. knoop ; knop, m. *-, va. et n. toeknoopen;

knoppen.

"-FISH, S. zeeegel, m. "-HOLE, s. knoopsgat,
O. "-MAKER, S. knoopenmaker, m. "-TREE, S. plataanboom, m. "-WARE, S. knoopen en koord enz.
BUTTRESS, S. pilaar, stut, steun, m.; schraapmes, veegmes,

o. *-, va. statten, ondersteunen.
BUTTS, s. pl. doelen, schuttersdoelen, nt.; schietplaats, v.
BUT-WING, s. kiewit, m.
BUTERACEOUS, BUTYROUS, a. boterachtig.
BUXOM, a. vrolijk, levendig, speelsch, dartel; gehoorzaam,
gedwee, buigzaam ; geil. "--LY, adv. flunk, lustig; met
geilheid. "-NESS, s. vrolijkheid, dartelheid; geilheid, v.
BUY, va. koopen, afkoopen; fig. omkoopen ; - in, weder
inkoopen; - into, handelen in. "-ER, s. kooper, m.

Buzz, s. gegons, gebrom, gedruisch; gefluister, o. *-,
et a. gonzen, brommen ; fluisteren, mompelen; toe-, influisteren, Invade geruchten verspreiden. * - ARD, S. muisarend . fig. domoor, m. "-ER, s. fluisteraar, oorblazer,
M. * - FLY, s. bromvlieg, v.
BY, prep. et adv. bij, door, van; nevens, naast, Tangs;
na, onz 4 tegen; naar, tot; voor, op, onder, in, uit,
met ; krachtens, volgens, wegens ; daarbij, voorbij, in
de nabijheid, omtrent ; - and -, aanstonds, straks ; eatcheP., - turns, om beurten, beurtelings ; -thance,toevallig, bij toeval; - degrees, langzamerhand ; - heart,
van buiten, nit het hoofd; - no means, geenszins;
- one's self, geheel alleen ; - snatches, plotseling ;

stukswijze ; - stealth, steelswijze; - the bye, - the
way, in het voorbijgaan, bij gelegenheid ; - the rub, in
den loop, gedurende ; - this time, tegenwoordig, van
nu aan ; - way of, door middel van ; - west, westwaarts.
BY-BLOW, s. toeval, fig. buitenbeentje, O. "...-CONCERN* ...- CORNER, S.
MEET, S. nevenzaak, -bezigheid, v.
"...-DESIGN,
schuilhoek, m. ; zijkamer, v.
* ...-VIEW, s. bijoogmerk, O. * ...-DISH, s. tusschengeregt, O.
BYE ! good -, goeden day! "-LAWS, BYLAWS, s. pl. i gildebrieven, m. my. keuren, v. MV.
BY-GAINS, s. pl. bijkomende winst, v. "...-GONE, a. voorbijgegaan, verleden. "...-JOB, s. bijwerk, O. "...LANDER, s. (126) bijlander. binnenlander, m. * ...- LANE,
"...-STREET, S. achterstraatje, zijstraatje, O. "...-MATTER, s. bijzaak, nevenzaak, v. "...-NAME, s. bijnaam,
spotnaam, toenaam, m. va. eenen spotnaam
geven. "...-PATH, S. bijpad, o. sluipweg, M. "...-PLAY,
S. (108) tusschenbedrijf, 0 "...-PLACE, S. schuilhoek,
verborgen hoek, m. "...PROFITS, s. pl. bijvalletjes, buitenkansjes, o. mv. "...-RO AD, "...-WAY, S. bijweg, M.
"...ROOM, s. nerenkamer, v. afgezonderd vertrek, o.
"...-SPEECH, s. afwijking in eerie rede, v. "...STANDER, s.
onistander, aanschouwer, toeschouwer, rn.
"-WORD, s. spreekwoord, o. spreuk, v.
BYTE, s. koestal, in.
BYSSUS, S. egyptisch lijnwaad, o.

c.
maat van 'twee kannen, v. ; bordeel ; zeker huurrifluig to Londen, 0.
s. kabbala; kabaal, kuiperij, partij, v. *-, vn.
kuipen, kuiperijen plegen. *-A, s. Kabbala, v. * - IST,
s. kabalist, M. * -ISTICAL, * -ISTIC, a. kabbalistisch,
geheimzinnig. "-LER, s. kuiper, kabaalmaker, m.
a. van een paard; - oil, kamvet, O.
CABBAGE, s. kool, v. koolgewas, o.; (50) lappen, nn, mv.
vn. et a. sluiten (van kolen) ; (50) stelen, door de
schaar halen. "-CATERPILLAR, "-WORM, S. koolrups,
v. "-HEAD, s. kool, v. "-LETTUCE, s. kropsalade, v.
"-PLANT, s. koolplant, v. * - TREE, s. koolpalrn, rn.
CABIN, S. hut, kooi, kajuit, v. kabinet, o. ; tent, v. *-,
va. et n. opsluiten; in eene but wonen. "-BOY, S. kajuitjongen,
CABINET, s. kabinet, o. ; schrijilessenaar, in. *-, va.wegstuiten. "-COUNCIL, S. kabinetsraad, rn. "-MAKER, S.
kabinetiraker, schrijnwerker, m. "-MINISTER, S. kabinetsininister, m. "-ORGAN, s. kabinetorgel, 0. * -WOOD,
s. fijn bout, O.
C ABIN-M ATE, S. kajii itMakker,
M. "...-PRIVILEDGE, s.
brjzondere koopmansgoederen van eenen scheepskapitein, o. mV.
CABLE, S. kabel, m. kabeltouw, ankertouw, O. * -GAT,
"-ROOM, s. (126) kabelgat, o. '-'S LENGTH, S. kabellengte, v.
CABLET, s. (IN) paardelijn, v.
CABoTAGH, s. kustvaart, v.
CABRIOLET, S. huurrijtuig, o. kabriolet, v.
CACAO, s. kakao,v.; kakaoboom, in. "-NUT, s. kakaoboon, v.
CACHECTIC, "-AL, a. (22) ongezond, kwaadsappig.
CACHET, s. zegel ; bevel tot inhechtenisnemzny, O.
CACHEXY, s. vochtbedcrf. 0.

CAE, S.

CABAL,

CACHINNATION, s. ge,chater, o.
CACK, va. et n. kakken, schijten.
CACKLE, vn. kakelen, ginniken.

' ...LING, S. gekakel,
gesnap, O. "-R, s. gans, kip, v. kakelaar ; (22) klikker
(op scholen), m.
CACOCHYMY, s. kwaadsappigheid, v.
CACOETHES, s. kwade gewoonte, v.
CACOGRAPHY, s. gebrekkig opstel, opstel met touters, 0.
"..PHONY, S. wanluidenheid, v.
CACUMIN ATE, va. puntiy maken.
CADAVER, S. /lik, O. * --OUS, s.
CADDAW, s. kauw, kerkkraai, V.
CADDIS, S. band, m. lint, O.
CADE, a. tam, mak. "-, va. tam maken,

temmen, opfokken. *-, s. vat, - of herring, vaatje met vijf honderd harinyen, O.
CADENCE, CADENCY, s. klankmaat, eindiging, VCADE -OIL, s. jeneverolie, v.
CADET, s. jongere broeder; kadet, jonker, M.
CADGE, va. laden, dragen.
S. uitdrager, in.
CADSIIA, S. kalanzijnsteen, m.
CADUCEUS, s. merkuriusstaf, tn.
CADUCITY, s. bouwvalligheid, oudheid, zwakheid, v.
CADUKE, a. bouwvallig, zwak,
C A ECITY, s. blindheid, v.
CAESURA, S. rust in de versmaat, v.
C AG, s. vaatje, Mimetic, O.
CAGE, s. kooi : dieryaarde ; gevangenis, v. *-, va. kooijen, in eene kooi zetten ; opsluiten. "-WORK, S. tralie
werk, o.
CAIN-COLOURED, a. roodhariy.
CAIRN, s. steenhoop, En.; grafzerk, O.
C AISSON, s. horn-, krnidkist, v.

CAL.
s. schurk, schelm, in.
CAJOLE, va. vleijen, flikflooijen, liefkozen, bepraten. * - R,
s. vleijen, flikflooijer, m. * -RY, s. vleijerij, flikflooijerij,
pluimstrijkerij, v.
CAKE, s. koek, m. taart ; schijf (was), v. *-, vn. zamenbakken.
CAL, S. yeet arsenicum, 0.
CALABAR, s. siberisch eekhorentje, 0. * -SKIN, s. eekhorenbont, 0.
CALABASH, s. kalebas, kalbas, v. "...31ANco, s. kalamink, o. * ...MIFEROUS, a. in stengels. *...miNE, s.
kalamijnsteen, M.
CALAMITOUS, a. ellendig , noodlottig , rampspoedig. * -NESS,
* ...MITY, s. ellende, v. rampspoed, m. ongeluk, o.
CALAMUS, s. riet, o. pen, v. kalnzus, m.
CALASH, S. kales (rijtuig), v.
CALCAR, s. (90) calcineeroven, in. *-IOUs, a. kalkachtig.
CALCEATED, a. geschoeid. "...CIN ATION, S. verkalking, v.
* ...CINATORY, S (90) calcineertegel, M. * ...CINE,
et a. verkalken, oxyderen, verbranden.
CALCULABLE, a. berekenbaar. * ...LATION, s. berekening,
uitkomst, v. * ...LATOR, s. rekenaar, berekenaar, 01.
* ...LE,
* ...LATORY, a. tot het rekenen betrekkelijk.
"...LATE, va. et n. rekenen, berekenen, uitrekenen. -, s.
rekeniny, berekening, uitrekening, v.
s. (22) steen,
CALCULOUS, "...LOSE, a. steenachtig.
m. graveel, 0.
CALDRON, S. ketel, m.
CALEFACIENT, a. verwarmend. * ...FACTION, s. verwarming, v. * ...FACTORY, "...FACTIVE, a. verwarmend.
* ...FY, vn. et a. warm worden; verwarmen.
CALENDAR, s. kalender, almanak, m.
CALENDER, S. korenworm, klunder ; kleerrnanget, m. *-,
va. glanzen, rnangelen. "-STONE, S. glanssteen, M.
* ...DRER, s. klanderer, m.
CALENDS, s. p1. (77) eerste day van elke maand, m.
CALENTURE, S. (22) brandende koorts, v.
CALF, s. kalf ; kalfsvel, o. ; knit, v. * -LIKE, a. als een
kalf. * -'S PLUCK, S. kalfsomloop, m. * -'S SKIN, s.
kalfwel ; zotskapje, 0.
CALIBER, S. kaliber, 0."-COMPASSES, S. pl. kaliberpasser, m.
CALICO, s. sits, gedrukt katoen, katoenen lijnwaad, o.
"-PRINTER, s. katoendrukker, m.
CALID, a. warm, beet. * -ITY, "-NESS, S. warmte, hitte, v.
CALIGINOUS, a. donker, duister. "-NESS, '...C ATION, S.
donkerheid, duisterheid, v.
CALIVER, s. (126, 77) haakbus, v.
CALIX, CALICE, S. kelk, bloemenkelk, M.
CALK, va. (126) kalfateren, breeuwen. * -ER, S. kalfater,
breeuwer, m. * -ING, s. kalfatering, v. ; ingestopte
werk, a. ; nateekening, v. * -ING-IRON, S. kalfaathamer, m.
CALL, va. et n. roepen, schreeuwen; ontroepen; oproepen; beroepen, opvorderen ; noemen, opgeven ; heeten ;
bijeenroepen, eene vergadering belegyen -am;e ting,
- again, terugroepen ; - aside, ter zijde roepen ; - at
a plage, eene plaats bezoeken; (126) eene haven aandoen; - away, weyroepen; - back, intrekken, herroepen ; - for, vragen naar, verlangen, begeeren, roepen
om; - forth, oproepen, naar buiten roepen; - in, inroepen, invorderen ; verzoeken, noodiyen ; bezoeken, een bezoek breng en, zich laten aanmelden ; intrekken, herroepen ;
- in one's word, zijn woord breken, - herroepen ;- off,
afroepen, afhouden, afraden ; - on, oproepen, aanroepen, aanspreken, aankornen, bezoeken ; vermanen, aansporen - one's game, (46) zijn spel ontdekken ;
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- out, naar buiten roepen, uitdagen; - over, overlezen,
zich herinneren ; - to account, rekenschap vragen, tot
verantwoording roepen ; - up, oproepen, opwekken ; daqvaarden ; - upon one, - in one's way, iemand order
weg bezoeken. "-, s. het roepen, roep, schreeuw, m.
roeping, v.; beroep, o. ; eisch, in. begeerte, v.; bevel, o.
beroeping, v. vordering, benoeming ; aflezing, brjeenroepin?, v. appel; lokfluitje; (126) bootsmansfluitje, 0. ;
to give one a -, iemand bezoeken.
CALLAT, CALLET, S. boos wijf, 0. kijfster ; legerhoer, V.
CALLER, s. roeper, m.
CALLET, vn. schimpen.
C ALLIDNESS, CALLIDITY, s. sluwheid, sltmheid, v.
CALLIGRAPH, s. schoonschrijver, M. 5 -Y, s. schoonschrijfkunst, v.
CALLING, s. roeping, v. ; beroep, o. stand, M.
CALLIPERS, s. p1. kaliberpasser, m.
CALLOSITY, s. vereeltheid, eeltachtigheid, v. eelt, o.
CALLOUS, a. eeltig, hard, verkard ; ongevoelig. * -NESS,
s. verharding, vereeltheid ; ongeeoeligheid, v.
CALLOW, a. kaal, naakt, zonder vederen. * -DOCTOR,
S. kwakzalver, m. * -MAID, 0. jong meisje, o.
CALLUS, s. eett, o. verharding, v.
CALM, a. * -Y, adv. kalm, rustig, stil; glad, elfen, vlak.
*-, * -NESS, s. kalmte, stilte, rust; (IN) windstilte, v.
*-, va. stillen, doen bedaren. *-Ly, adv. stil, rustig.
met kalmte.
CALOMEL, s. kalomel, verzoete kwik, o.
CALORIC, 0. warmtestof, v. * ...RIFIC, a. verhittend, verwarmend. * ...RIMETER, S. warnitemeter, M.
CALOTTE, s. kalot, v. kapje, mutsje, o.
CALTROP, S. sterredistel, voetangel, M.
CALUMET, s. vredepijp (der amerikaansche wilden, v.
CALUMNIATE, va. belasteren, kwaadspreken, heleedigen,
schelden, beschimpen. * ...NIATION, "...NY, s. lastering,
lastertaal, v. * ...NIATOR, s. lasteraar, schender, eerroover, kwaadspreker, m. lastertong, v. * ...NIATORY, a.
lasterend, valsch. '...NIOUS, a. lasterend,valsch. "...NY,
adv. door taster, valschelijk.
CALVE, vn. kalven. * -5 SNOUT, s. (53) leeuwenbek,
CALVINISM, S. leer van Kalvijn, v. kalvinismus, v.
* ...NIST, s. kalvinist, aanhanger belijder der leer van
Kalvijn, in. * ...NISTIC, -AL, a. tot de leer van Kalvinus behoorende.
CALVISH, a. als een kalf. * ...VITY, s. kaalheid, v.
CALX, s. (90) kalk, M.
CALYX, s. (53) kelk, M.
CAMA1EU, CAMEO, S. tweekleurig edelgesteente, o.; eenkleurige teekening, v.
CAMAIL, S. bisschopsrnanteltje, o.
CAMBER, 0. kinkier, wisselaar, m. ; (13) kromhout, o.
(126) kattevoren, o. niv. * -ED DECK, s. (126) krorngebogen dek, 0.
CAMBIST, 0. bankier, wisselaar,
CAMBRIC, s. kamerdoek, o.
CAMEL, s. kameel, o. kernel, M. * -DRIVER, s. kameetdrijver, m.
CAMELEON, s. kanzeleon, m. •
CAMELEOPARD, S. kameelpaarrl; o. kdrneelpardel, tn.
CAMELINE, a. van het kameel.
s. kamelot, o.
CAMERADE, 0. kameraad, makker, gezel, m.
CAMERATE, va. welven. * ...TION, S. We/Ving, V.
GAMES, s. zilver, o.
CAMISADO, s. nachtelijke overeat, m.
CAMISATED, a. met het hemd buitenwerarts gekleed.
C :VALET, s. kamelot 0. `-INE s. dun karnebt, o.
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CAMMOCK, S. (53) ossenbreke, v.
CAMOCK, s. kromhout, O.
CAMOMILE, s. (53) kamille, v.
CAMOUS, CAMOYS, a. met een platten

CAN.
CANISTER, s. mandje, o.
CANKER; S. kanker (aan

doos, v. ; theekistje, o.
boomen), m. spruw, v.; kankerachtig gezwel, bederf, venijn, o. "-, va. et n. aansteken,
neus, stomp. * _ Ly s
bederven, roesten, vergiftigen, aangestoken worden, inadv. scheef, van ter zijde.
vreten. "—BIT, a. aangestoken, vergiftigd. "—ED, a. yerCAMP, s. kamp, leger, o. *-, vn. legeren, kamperen.
keerd. * -- FLY, S. beerrups, v. "—LIKE, a. kankerachtig.
CAMPAIGN, s. vlak veld, o.; veldtogt, m. *-, vn. een
"—ROSE, s. (53) wilde roos, v. egelantier, M.
veldtogt bdwonen, - maken.
CANNABINE , a. van hennep, hennepen.
CAMPANIFORM, * ...NULATE, a. (53) klokvormig.
CANN—BUOY, S. (126) zeeton, boei, v.
S. (53) klokbloem, v.
CANNIBAL, s. kannibaal, menscheneter, in. *-LY, adv.
CAMP—DRESS, s. oorlogskleeding, v.
onmenschelijk, wreedelijk.
CAMPESH, S. campeche-bout, o.
CANNIPERS, s. kaliberpasser, m.
CAMPESTRAL, a. op het veld groeijende.
CANNISTER, s. hevel, m. zuigpijp, v.
CAMPHIRE,
s. kamfer, v. "...PRORATE, a. geCANNON, S. kanon, stuk geschut, o "—ADE, va. besehiekamferd.
ting, kanonnade,v.k--, va. beschieten, kanonneren. * — EER,
CAMPHOR—TREE, s. kamferboom, M.
S. kanonnier, artillerist, m. * — PROOF, a. schotyrij.
CAMPING, s. kampement, leger, o. "--STooL,s. veldstoel, m.
* —ROYAL, S. (3) grof geschut, O.
CAMPION, s. klaproos, v.
CANNOT, vn. niet kunnen.
CAMUS, a. platneuzig, stompneuzig.
CANOA, CANOE, S. kano, boomschuit, v.
CAN, S. kan, v. *-, vn. kunnen, vermogen, in staat zijn tot.
CANON, s. kanon, regel, m. wet,v. statuut, o.; kanunnik,
CANAlLpE, s. gemeen Yolk, graauw, janhagel, o.
domheer, m. ; (10) soort van drukletter, v. * -- BIT, S.
CANAL, s. kanaal, o. vaart, doorvaart ; gracht,goot,buis,
bit, mondstuk (van een toom), O. *—ESS, s. stiftsvrouw,
pijp, waterleiding, v. ; middel, o. "—COAL, S. steenkolen
domjuffer, v. * — ICAL, a. *--icALLY, adv. kanoniek, kervan eene goede kwaliteit, m. mv.
kelijk. * — ICALNESS, "—ICITY, s. overeenkomstigheid met
C AN ALICULATED, a. uitgehold.
de kerkelijke wetten, kerkelijke regelmatigheid, v. * — IST ,
CANARY, s. kanariewijn, m. *-, vn. dansen, huppelen.
S. geleerde in het kerkelijke regt, M. * —IZATION, s.
* --BIRD, s. kanarievogel, m.
heiligverklaring, v. "-IzE, va. heiligspreken. * -- LAW, s.
CANCEL, va. omgeven met traliewerk, insluiten; doorhakerkelijk regt, o. *-• REGULAR, s. orclesgeestelijke, m.
len, uitschrappen, uitwisschen ; vernietigen, herroepen,
* --SECULAR, s.wereldlijkegeestelijke, m. "—SHIP, * —RY,
to niet doen. *-, s. (10) verbeterblaadje, o. "—LATED,
S. kanunnikschap, o. waardigheid van domheer, v.
a. opgesloten, ingesloten; doorgehaald, uitgeschrapt; CANOPIED, a. met eenen troonhemel bedekt.
vernietzgd. "—LATION, s. doorhaling, vernietiging, v.
CANOPY, s. troonhemel, m. ; the - of heaven, het starCANCER, s. kreeft, v. ; kanker, M. "—ATE, vn. kankerrendak. * va. met eenen troonhemel bedekken. "-coucH,
achtig worden. * —ATION, S. verkankering, v. "-OITS, a.
s. rustbed, o. kanapee, v.
kankerachtig, invretend. "-ousNEsS, s. kankerachtigCANOROUS, a. welluidend. liefelijk ; - bird, zangvogel,
heid, v.
m. * —MESS, s. welluidendheid, v.
CANCRINE, a. kankeraehtig, kreeftachig.
CANT, s. gemaakte taai, v. kra'verlatijn, o. gaauwdievenCANDELABER, S. krconkandelaar, in.
taut, v. bargoensch, koeterw aalsch, o. ; uitroep ten verkoop ;
CANDENT, a. beet, gloeijend.
verkoop, m. veiling bij opbod, v. ; hoek, kant, m. *-, a.
CANDICANT, a. witachtig, wit wordend.
(126) omvergeworpen. "-, vn. et a. gernaakt spreken,
CANDID, a. wit, blank; opregt, eerlijk. * —ATE, S. kandikoeterwaalsch kranzerlatijn spreken ; hij opbod verdaat, m. "—LY, adv. openlijk, opregtelijk, eerlijk. * —NESS,
koopen, openbaar veilen; (126) omteerpen, kantelen.* - AT A,
S. openhartigheid, opregtheid, v.
s. (109) kantate, v. *— ATION, s. het zingen.
CANDIED, a. versuikerd. * ... DIFY, va. wit maken.
CANTEEN, s. zoetelaarstent, v.
CANDLE, S. kaars, v. * —'S-END, S. eindje kaars, o. * -BOX,
CANTER, s. huichelaar, schijnheilige; temer ; gemaakte
s. kaarsenbak, m. "—HOLDER, s. medepligtige, m. "—LIGHT,
spreker, wawelaar; handgalop, m. *-, vn. (86) in den
S. kaarslicht, O. * --MAS, S. lichtmis, v. * — SAVE, s. prokorten galop rijden.
fijtertje, O. * —SNUFFERS, S. pl. snuiter, m. *- STICK, s.
CANTERBURY, a. a - story, een eindeloos tang yerhaal.
kandelaar, in. * —STUFF, s. kaarsvet, kaarssmeer, o.
CANTHARIDES, s. spaansche vlieg, v.
"—WASTER, s. nachtbraker ; dief aan de kaars, nt.
CANTHUS, s. (74) hook van het oog, m.
s. kaarsepit, v.
CANTICLE, s. hoogelied van Salomo ; kerkelijk gezang, o.
CANDOUR, s. reinheid,vlekkeloosheid,opregtheid,eerlijkeid.v.
CANTING,
s. huichelarij, schijnheiligheid ; gemaakte
CANDY, va. et n. konfijten, oversuikeren; stollen, hard
spraak, kunsttaal, v.
worden; kandelizeren. *-, s. kandij, kazzdijsuiker, v.
CANTLE OUT, va. in shaken snijden, versnijden, verdeesuikergoed, o.
len ; bij den hoop verkoopen
CANE, s. Het, o. rotting, stok, no. ; suikerriet, o. *--, va.
CANTLE, "—T, s. stuk, stukje, o. kant, m. hoekje, o.
niet een rotting slaan, stokslagen uitdeelen. "—BOTTOM—
CANTO, s. (19) zany, m. boek, o.; zangstent, v.
CHAIR, s. rietstoel, m. * — FERREL, S. rottingbeslag, 0.
CANTON, s. kanton, a. omtrek, in."-, * — IZE, va. et n.
"—STRING, s. rottingkoordje, O.
in kantons verdeelen; kantonneren. "—MENT, S. (68)
CAMEL, s. kaneel, o.
kantonnement, o.
CAN-HOOKS, s. pl. bierhoak, at.
CANTRED, s. distrikt ran 100 dorpen in Wallis, 0.
CANICULAR, a. - days, hondsdagen, m. my. "...CULE, S.
CANT—WORD, s. kunstwoord, o. technische nitdrukking,v.
(101) hondster, v.
CANVASS, s. kanefas, zeildoek, pakdoek, paklinizen; zeefCANINE, a. hondsch, hoods; - madness, hondsdolheid
dock, o. ; presenning ; geheinze werving (bij eene stemwatervrees, v.,
ming), v. ; naartzekeurig onderzoek ; gordijntje (in een
C ANING, S. het slaan met den stok.
rijtnia), o. ; schuilplank, v. t-, va. onderzoeken, naauw-
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keurig nagaan, beraadslagen ; kuipen (bij eene stemming), stemmen werven. * - ER, s. onderz,oeker ; stem-.
menwerver, m.
CANY, a. vol riet.
CANZONET, s. liedje, O.
CAP, S. kap, muts, v. pet, hoed, m. ; kuif,v.peperhuisje ;
deksel, schild, o. ; knop, m. kapiteel,o.; punt ; steng, v.
topmast; kardinaalshoed ; groet, m. begroeting, v.; (126)
ezelshoofd, o. ; - a pie, van het hoofd tot de voeten;
to cast one's - at one, zich overwonnen verklaren.
va. groeten, den hoed -, de mats -, den pet afnemen,
- opzetten, bedekken, bekleeden ; - verses, verzen bear telings (of om strijd tegen elkander) opzeggen.
CAPABILITY, s. bekwaamheid, v. * ...BLE, a. bekwaam,
geschikt, vatbaar. -NESS, S. bekwaamheid, v. * ... CIFY,
"...CITATE, va. bekwamen, bekwaam geschikt maken.
*...cious, a. ruim, veelonzvaltend. -NESS, S. omvang,
M. * ...CITY, S. bevattelijkhehl, vatbaarheid, v. vermogen, o. eigenschap, hoedanigheid, v. ; omvang,m. ruimte,
v.; inzigt, o.; stand, toestand, m. anibt, beroep, O.
CAPACQUINTANCE, s. oppervlakkige kennis, v.
CAPARISON, s. dek-, pronkkleed voor paarden, v. *-, vn.
met een schabrak bekleeden.
CAP-BOX, S. mutsendoos, V.
CAPE, s. kaap, v. voorgebergte, o. uithoek, m. landpunt,
v. ; kraag, m. ; spanish
kapmantel, M.
CAPER, s. sprong, m. kapriool, v. ; kaper, m. roofschip,
o. *-, va. springen, kapriolen maken. * - ER, S. springer, m. *-- BUSH, * --TREE, s. kapperboom, M.
CAPIAS, s. (83) bevel tot inhechtenisneming, O.
CAPILLACEOUS, a. haarvormig. * ... LAIRS, S. kapillaire
stroop, v. "...LAMENT, s. (53) haarvormige meeldraden,
m. niv. * ... LATION, s. (22) fijn bloedvat,O. haarbuis, v.
GAPING-BRICK, s. vloersteen, M.
CAPITAL, s. kapiteel eener zuil ; kapitaal, o. hoofdsom ;
hoofdstad ; hoofdletter, v. "-,a. tot het hoofd behoorende ;
hoofd en leven betrelrende; voornaamste, hoofdzakelijk,
voortreffelijk ; doodelijk, hats... ; - ship, linieschip, o.;
- stock, hoofdsom, v.; branch, hoofdlak, m.;
- crime, halszaak, hoofdmisdaad, v. * - IST, s. kapitalist, bezitter van een grool vermogen,m. * - LY, adv.
met den dood, waarmede het leven is gemoeid ,...voornamelijk.
CAPITATION, s. hoofdelijke telling, v. ; hoofdgeld, O.
CAPITOL, s. kapitool; (13) kapiteel, O.
CAPITULAR, a. tot een stilt -, tot een domkapittel behoorende ; in -, bij -, door de vergadering van een kapittel. *--, s. kapittelheer, m.; kapittelverordening, v.
CAPITULATE, va. de punten van een verdrag opstellen ;
zich hij verdrag overgeven, kapituleren. * ...LATION, S.
kapitulatie, overgave bij verdrag, v.
CAPITULE, s. oplelling, zamentelling, v.
CAPIVI-TREE, S. halsemboom, m.
CAP-MAKER, S. mutsenmaker, m. * ...- MERCHANT, S. (34)
supercarga, m.
CAPOCH, va. de kap aftrekken.
CAPON, S. kapoen, m. "-, va. een haan kapoenen, snijden, kapuinen, lubben. "-'6-TAIL, s. (53) valeriaan, M.
CAPONNIERE, s. (113) bedekte gang, M.
CAPOT, va. (96) kapot maken. * ... POUCH, S. monnikskap,v .
CAP-PAPER, S. pakpapier, O.
CAPPER, s. mutsenmaker, M.
CAPRICE, s. eigenzinnigheid, gril, luim , kuur, v. inval,
m. "...cious, a. -LY, adv. eigenzinnig, grillig, grilziek ; eigenzinniglijk. * ...CIOUSNESS, s. grilligheid, v.
* ...CORN, s. (101) steenbok, m.
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kamperfoelie, v.
CAPRIOLE, S. luchtsprong, bokkesprong, M.
CAPRIPEDE, a. met bokkepooten.
CAPSICUM, s. Guinea-peper, v.
CAPSIZE, va. (126) onzwerpen, doen kantelen.
CAPSTAN, CAPSTERN, S. (126) gangspil,v. kaapstander,m.
CAPSULAR, *-Y, a. hol, open. * ... LATED, * ...LATE, s. ingesloten.
CAPSULE, S. klokhuisje, zaadhuisje, vlies, O.
CAPTAIN, S. kapitein, hoofdman, m. * - CY, * -SHIP, S.
kapiteinspost, M. * --GENERAL, S. kapitein-generaal, m.
"-LIEUTENANT, s. kapitein-luitenant, m. * - RY, s. kapiteinschap, O. *-SHIP, s. krijgsondervinding, v.
CAPTATION, s. hoofdgeld, o.
CAPTION, s. inhechtenisneming, v. ; voy. CAPIAS.
CAPTIOUS, a. * -LY, adv. vitzuchtig, twistziek, bedilziek;
verleidelijk, bedriegelijk. * -NESS, S. vitzttcht, twistzucht,v.
CAPTIVATE, CAPTIVE, va. vangen, boeijen, onderwerpen,
bekoren, innemen. * ... VATION, S. gevangenneming, onderwerping, v.
s. et a. gevangene ; krijgsgevangene, m.; gevangen; krijgsgevangen.
s. gevangenschap, slavernij, v.
CAPTOR, s. wegnemer, kaper, M.
CAPTURE, s. buit, prijs, roof, In.
va. kapen, opbrengen, bait maken, nemen.
CAPUCH, s. monnikskap, v. "-ED, a, in eenen mantel
gewikkeld, gekapt. "-IN, s. kapucijner; mantel met eene
kap, huik, m.; duff met eene kuif, v.
CAR, S. kar, v. wagen; (101) beer, m.
CARABINE, S. karabijn, V. * ...BINIER, "...BINEER, S.
karabinier, m.
CARAC, CARACK, s. (1'26) kraak, v.
CARACOLE, s. halve wending te paard, zwenking, v. ;
wenteltrap, m. "-, vn. halve zvendingen te paard maken, zwenken, karakoleren.
CARAPACE, s. schild eener schildpad, O.
CARAT, s. karaat, o.
CARAVAN, S. karavaan, v. "-SARY, S. karavansera, v.
CARAVEL, s. (126) karveel, v.
CARAWAY, S. (53) karwei, v. wilde komijn, m.
CARBINE, S. karabijn, v.
CARBONACEOUS, a. koolstof bevattende.
CARBONADE, * ...NADO, s. op den rooster gebraden snede
vleesch, v.
va. roosten, op den rooster braden; in
stukken houwen. * ... NARE, s. vrijheid,gezinde in Italie.
CARBONATO, CARBON, s. koolstof, v. * ... BONIC, a. koolaardig. * ... BONIFEROUS, a. kool voortbrengend. * ... BONIZE, va. in kool veranderen.
CARBUNCLE, s. karbonkel, karbonkelsteen, m.; puist, V.
"-D, a. puistig, met puisten bedekt. "...CULAR, a. rood,
vinnig. * ... CULATION, S. uitslag, m. verbranding der
vruchtknoppen, v.
CARCAJO, S. veelvraat (zeker dier), m.
CARCANET, s. halssnoer, O.
CARCASE, CARCASS, s. lijk, aas, geraamte, O.
CARCELAGE, S. zitgeld (in eene gevangenis), O.
CARD, s. kaart, speelkaart; zeekaart, v.; wolkam, nt.
kaard ; (126) windroos, kompasroos, v. *-, vn. et a.
kaartspelen ; wol kanimen, kaarden.
CARDAMINE, s. (53) koekkoeksbloem, v.
CARDAMOMUM, s. kardamom, v.
CARD-ASSEMBLY, s. speelgezelschap, O.
CARDER, s. kaartspeler ; wolkammer, kaarder, M.
CARDIAC, * -AL, a. hartsterkend. * ... ALLY, s. hartepijo,
heete zode, V.
CARDINAL, s. karclinaal, m.
a. hoofd..., voornaamste.
CAPRIFOLE, s. (53)
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kardinaalschap, 0. waardigheid van

kardinaal, v.
CARD-MAKER, S.
kaartenmaker; kaardenmaker,. m.
* ...-MATCH, s. speelpartij, v. *....TABLE, S. speelta fel, v.
CARDOON, s. distel, wilde artisjok, m.
CARE, S. zorg, moeite, acht, v. ; the - off, door tusschen-

komst van ; to take - of, for, zorgen voor, verzorgen;
have a - ! pas op ! *-, vn. zorgen, bezorgd zijn, zicla
verontrusten; I don't -, ik geef er niet em, het is mii
onverschillig ; - crazed, door zorg verteerd ; - enchanting, zorgverdrijvend; - tuned, treurig, klagend.
CAREEN, va. et n. (126) op zijde halen, krengen, kielhalen, kalfateren; op zijde liggen. *-, s. kielhaling,kiel,v.
CAREER, s. renbaan, loopbaan, v.; wedren, wedloop, m.
. "-, vn. rennen, hard loopen.
CAREFUL, a. * - LY, adv. bezorgd, zorgvol, zorgvuldig, behoedzaam, opmerkzaam, bekommerd ; zorgvuldiglijk ; met
zorg. * - NESS, s. zorgvuldigheid, zorg, behoedzaamheid,
voorzigtigheid, v.
CARELESS, a. * - LY, adv. zorgeloos, nalatig, onbekommerd,
onachtzaam. *--NESS, S. zorgeloosheid, onachtzaamheid,
nalatigheid, v.
CARESS, S. liefkozing, streeling,v.*
va. liefkozen, vleijen.
CARET, S. (98) inlaschteeken, o.
CARFAX, S. kruimeg, on.
CARGASON, * ...GAISON, * ...GO, S. lading, scheepslading, v.
CARICATURE, s. spotprent, karikatuur, v.
va. overdreven voorstellen, bespottelijk afbeelden.
S. teekenaar van spotprenten, m.
CARICOUS, a. als eene vijg.
CARIES, CARIOSITY, s. beenvreter, m. beenbederf, o.
CARIOUS, s. ingevreten, bedorven.
CARK, s. zorg, knagende zorg, v. angst, m. *-, vn. door
zorg verteerd worden.
CARLE, s. kerel, vent, lomperd, M.
CARLINE, * -THISTLE, s. (53) everwortel, M.
CARLINGS, s. pl. (126) tegenkiel, v. "...Lis'', a. lomp,
boersch. *...LOCK, s. koolzaad, o. * ... LOT, s. vlegel,
lomperd, m. * ... MAN, s. karreman, voerman, M.
CARMELITE, *- NUN, s. karmelieter monnik, rn. - non, v.
"-WATER, s. meliswater, o.
CARMINATIVE, a. (22) windenbrekend.
CARMINE, s. karmijn, blanketsel, o.
CARNADINE, s. vleeschkleur, v. inkarnaat, o.
CARNAGE, s. bloedbad, o.; nederlaag, v.; wildregt der
jagthonden, o.
CARNAL, * -LY, adv. vleeschelijk, zinnelijk.
s.
zinnelijkheid, v. * - IZE, va. et n. zinnelijk maker, worden. "-MINDEDNESS, s. zinnelijkheid, wellustigheid, v.
CARNATION, s. vleeschkleur, v. ; (53) tuinanjelier, in.
CARNELEON, CARNEOL, S. kornalijn (steen),
CARNEGus, a. vleeschachtig.
CARNIFICATION, s. vleeschwording , V. * ...FY, VII. tot vleesch
worden. * ... VOROUS, a. vleeschetencl, vleeschvretend.
CARNOSITY, s. (36) wild vleesch, o. *...NODS, a. vleeschachtig.
CAROB, s. (53) St. Juns brood, o.
CAROL, s. lied, 0. lofzang, vreugdeZang, jubelzaog, us. ;
kersgezang, o. " - , va. et n. zingen ; lover, jubelen,
prijzen.
CAROUSEL, s. steekspel, het ringsteken ; drinkgelag, o.
drinkpartij, v. *...ROUSE, vn. d rinken, zuipen. s. ri nkpartij, v. `...ROUSER, s. drinkebroer, zuiper,
CARP, s. karper, on. *-, vn. vitten, haarkloren, muggeziften,. snzalen; spotten,
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ambacht,

timmerman, in. * ... TRY, s. timmermans-

o.

vitter, spotter, bediller, m.
tapijt, vloerkleed, o. *-, va. met tapijten beleggen. "-KNIGHT, s. saletjonker, m. * - WAY, s. fig.
zacht c//en pad, o.
CARPING, a. * - LY, adv. vittend, spottend.
CARPY, s. (53) hagebeuk, m.
CARRIAGE, S. voertuig, rijtuig, O. wager, m. ; vervoer,
transport, o. ; vracht ; houding, v. gedrug, o. ; - for
ordnance, (3) aftuit, roopaard, rolpaard, o. ; - of a
coach, onderstel, wagenstel, o.
CARRICK-BENT, s. (126) platte knoop, M. * ...-BITTS, s.
pl. (I26) zijbetings der spil, v. my.
CARRIED-FORWARD, a. (34) overgebragt, getransporteerd.
CARRIER, s. overbrenger, voerman, bode, draper; bevrachter ; expediteur, m. ; postduif, v.
CARRION, s. aas, dood aav, O.
CARRONADE, S. grof geschut, o.
CARROT, s. gele wortel, m. peen; karot tabaic, v. ; fig.
roodkop, vos, m. * - INESS, s. roode kleur van het hoar,
v. "-Y, a. rood van hoar, rosachtig.
CARROW, S. speler, m.
CARRY, va. dragen, vervoeren, brengen ; leiden, rijden,
varen ; bewerkstelligen; verwerven, erlangen, behalen;
voortbrengen ; houden, inhouclen, bevatten, dragen;ver.
raden, aan den dag leggen ; toonen ; voeren ; - along,
- away, wegdragen, wegvoeren ; - away, verwerven,
verleiden ; verliezen ; - away the bell, fig. den prijs
behaten ; - back, terugbrengen, terugvoeren ; - coals,
fig. beleedigingen verduren; - coals to Newcastle, monnikenwerk verrigten, den moriaan schuren; - false,
niet regt staan, op een verkeerden grond rusten :
-forth,
vertoonen, opperen; aan den dag leggen; vooruitbrengen, aanvoeren ; - forward, ov..rbrengen; - in,
- into, inbrengen, inlaten, indragen; - into effect, into execution, bewerkstelligen, ten uitvoer brengen;
- it, de overhand behouden,
bekomen; - it cunningly,
met list verwerven; - it fair, in acht nemen. acht slaan
op; - it high, hoog opgeven van ; - low, het hoofd laten hangen ; - off, wegdragen, -brengen, -voeren, -halen; verdrijven, ledigen; - on, aanvoeren, aanbrengen,
voortzetten, bevorderm ; - one's self well, zijne wereld
kennen ; - out, voordragen, uiten, doorzetten; ontstellen, verbazen ; - over, overbrengen, overvoeren; - the
cause, een proces wtnnen; - the day, de overwinning
behalen; - through, er door helpen, tot stand brengen; - to•and from , heen en weder brengen ; - to account, in rekening brengen, op rekening stellen;
-wel,(86)
den kop hoog dragen.
CARRY-TALE, s. nieuwsverteller, verhaler, babbelaar,
CART, S. kar, v. wagers, in. voertuig, rijtuig, 0. ; to set
the - before the horses, het paard achter den
wagen spannen.
va. barren, ripen, op eene bar
openlijk ten toon stellen. 5 -AGE, S. voerloon, wagengeld, O.
CAR-TAKER, S. wagenmeester,
CARTE- BLANCHE, s. opene kaart, onbepaalde volmagt, v.
CARTEL, s. kartel, O. uitdaging, v.; verd•ag tot uitwisseling van krijgsgevangenen; ond.erhandelingschip, o.
" - , va. uitdagen.
CARTER, 5, karreman, voerman, in.
CARTESIAN, s. aunhanger der leer van Descartes, in.
CART-GREASE, s. wagensmeer, a.
CARTHAMIJS, s. wilde saffraan, m.
CART-HORSE, * ... JADE., S. karrepaard, o. knsl, in.
s. wagenschuur, v. * _ LOAD, s. karrevracht, v.
CARPER, S.
CARPET, S.

CAS.
s. karthuizer-monnik, M.
CARTILAGE, s. (74) kraakbeen, O. * ...GINBOUS, * ...GINOUS, a. kraakbeenig.
CARTOON, s. karton ; patroon, o. voorteekening, v.
CARTOOSE, CARTOUCH, CARTRIDGE, s. patroon, kardoes, v. * BOX, S. patroontasch, v. kardoeskoker, m.
CART-ROPE, S. karretouw, O. * ...-RUT, S. wayenspoor, O.
* ...-TILT, s. karrekleed, o.
CARTULARY, s. oorkondenboek, archief, O.
CART-WAY, s. rijweg, m.
CARTWRIGHT, s. karrenmaker, wagenmaker, M.
CARUCAGE, S. ploeggeld, O.
CARUCATE, s. morgen (lands), o.
CARUNCLE, s. klierachtig
sponsachtig vleeschdeel, o.
CARVE, va. kerven, snijden, houwen ; graveren, voorsnijden ; - out, uitzoeken, uitkiezen.
CARVEL, s. (126) karveel (vaartuigl, v.
CARVER, s. beeldsnijder, beeldhouwer, steensnijder, grasear ; voorsnijder, m. * ...VING, s. het snijden, graveren,
houwen; snijwerk, beeldhouwwerk ; voorsnijden, O.
* -KNIFE, s. voorsnijmes, O.
CASCADE, s. waterval, m. *-, va. opborrelen.
CASE, S. overtrek, o. scheede, doos, v. koker, m. huisje ;
buitenste, dek, vel ; geval, ding, o. omstandigheid ; regtszaak, v. ; toestand ; (98) naamval, m. ; - of bottles,
keldertje, o. ; - of a mast, (126) mastkoker, m.
CASE, va. et n. in eene scheede doen, - steken, in eene
doss verbergen, overtrekken, aftrekken; het geval stellen ; eene zaak voorhouden. * -- HARDEN, va. harden,
hard maken. *- KNIFE, s. keukenmes, o. * - SHOT, S.
schroot, o.
CASEMATE, s. kazemat, v.
CASEMENT, s. schuifraam ; vleugelwerk, ijzerwerk van
een venster, O.
CASEOUS, a. kaasachtig
CASERN, S. barak, kazerne, v.
C ASH, s. boar geld, geld in kas, o. kas, V. * -BOOK, s.
kasboek, m.
CASHEW-NUT, s. noot van den acajouboom, v.
CASHIER, s. kassier, m. *-, va. afdanken, ontslaan, afzetten. * - ING, S. afdanking, afzetting, v.
CASH-KEEPER, s. kassier, kashouder, m.
CASHUB-ASHES, s. pl. weedasch, v.
CASING, s. overtrek, o. scheede, v. bekleedsel, o. * - PAPER, s. pakpapier, O.
CASK, s. vat, o. ton, v. *-, va. op fast doen.
CASKET, s. juweelkistje, o.
( ASS, *- ATE, va. verbreken, vernietigen, to niet doen.
* -AT1ON, s. vernietiging, cassatie, v.
CASSAVA, S. meel -, brood van den maniokswortel, 0.
CASSIA, S. (53) kassia, v.
CASSIMER, S. kazimier, O.
CASSIOWARY, CASSAWARE, s. kasuaris, m.
(:AssocK, s. naauwe lijfrok, M.
CAST, s. worp, yooi, m. ; yieting, v. ; schijn, blik, m. ;
gestalte, v. ; slag, stempel, vorm, m. gietsel, afgietsel,
o. ; soon ; kaste ; vlugt (van roofvogels), v.
C AST, va. et n. werpen, wegwerpen, verwerpen, afwerpen,
verstooten, opwerpen; afgeven, afleggen, afstooten, storten ; schuiven, rigten, nederwerpen ; overtreffen ; doen
overslaan; afdanken, afzetten, veroordeelen ; eene miskraam hebben, ontijdig bevallen ; verharen,vervellen ; ruijen ; schetsen, teekenen, ontwerpen, afgieten ; berekenen ;
bedenken, bezinnen ; overwegen, in acht nemen ; (108) rollen verdeelen ; verspreiden ; krom trekken ; - about, rondwerpen, strooijen ; overleggen ; - against, tegenwerpen, verCARTHUSIAN,
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wijten ; - an account, eene rekening opmaken ; - away,
schipbreuk lijden, verloren gaan ; verbannen ; - beams,
stralen werpen ; - down, nederslaan, nederwerpen, ontmoedigen; - forth, uitwerpen, afgeven, van zich geven,
verbreiden; - lots, loten; - off, afwerpen, afleggen, laten varen, loslaten, afdanken, aftvijzen, verlaten ; off, (126) de touwen losmaken ; - one's self upon one,
zich tot iemand wenden; - out, uitwerpen, verstooten ;
- up, berekenen, zamenrekenen ; optellen, opmaken;
broken, opgeven ; - upon, schuiven op, werpen op ; berekenen, schatten ; - voice, tot de stemming overyaan.
CASTANET, s. kluphoufjes, duinzkleppertjes, o. my.
CASTAWAY, s. schipbreuk, v. ; verworpeliny, m.
CAST-BRASS, "...-IRON, S. gegoten koper, - ijzer, O.
CASTELLAIN, CASTELLAN, S. kastelein, slolvooyd, m .
CASTELLANY, CASTLEWARD, S. burg-, slotvoogdij, v.
CASTELLATED, a. bezel met steenen; omgeven.
CASTER, s. werver; rekenaar ; horoskooptrekker, m.
CASTIGATE, va. kastijden, tuchtigen. "...GATION, s. kastijding, bestralfing, tuchtiging, v. * ... GATORY, a. luchtigend.
CASTING-BOTTLE, S. reukfleschje, O. * ...-HOUSE, s. gieterij, v. giethuis, O. * ...-NET, s. werpnet, O. * ...-SHOVEL,
S. schop, v.
s. beslissende stem, v.
CASTLE, s. kasteel, slot, o. toren, In.; rots, v. k-, vn.
(152) het kasteel verzetten. * - BUILDER, s. plannenmaker, die kasteelen in de lucht bouwt, M. * --D, a.
met een kasteel voorzien, versterkt. * - T, S. kasteeltje,
O. *-TOP, S. tol, drijftol, in.
CASTLING, s. ontijdige vrucht, - geboorte, v.
CAST-OFF, s. tveigerend antwoord, o. afwijzing, weigering, v.
CASTOR, s. bever, m. * - BEANS, s. pl. (2.2) purgeerpillen,
v. MY. * -CANT, *-HAT, s. kastoren hoed, in.
CASTOREUM, s. tevergeil, O.
CASTOR-NUT, s. purgeernoot,v.
S. ricinusolie, v.
CASTRAMETATION, s. (77) het afsteken eener legerplaats.
CASTRATE, va. snijden, kastreren ; lubben, ontmannen ;
fig. verminken. *...TION, s. het snijden, o. ; verminking ,v.
CASTREL, CASTERIL, S. kletne bastaardvalk, M.
CASUAL, a. * - LY, adv. toevallig, onzeker, ongewis ; toevalliglijk. "-NESS, * -TY, s. toevalligheid, v. toeval, a.
"-WORD, s. (98) naamwoord, O.
CASUIST, s. godgeleerde die gewetensbezwaren oplost, ni.
* -RY,S.gewetensoordeelkunde, kennis van gewetenszaken,v. .
CASURE, s. val, in. het vallen.
CAT, S. kat, v. kater, in. ; fig. hoer ; (126) kat (lastschip),
v.; haanbalk, in.; - in pan, overlooper, deserteur, in.
* -'8 EYE, s. katoog (zekere onyxsteen), in. * -' S PAW,
s. (126) zacht koeltje, O.
CATACHRESIS, S. (81) verkeerd gebruik eens woords, o.
CATACLYSM, s. overstrooming, v. ; zondvloed, m.
CATACOMBS, s. pl. onderaardsche grafgewelven, o. mv.
CATADOPE, s. staar op het oog, v. katarakt, O.
C ATALEPSIS, * ... LEPSY, s. zekere beroerte, v.
CATALOGIZE, * ...LOGUE, va. een katalogus opmaken.
CATALOGUE, S. katalogus, tn. lijst, v.
CATAMARAN, s. (126) V/Ot, O. * ...MITE, s. schandjongen,m.
CAT-A-MOUNTAIN, s. panterkat, v.
CATAPHRACT, s. ruiter in wapenrusting, m. "...PLASM,
S. pappleister, v.
s. werpluig, 0.
CATARACT, s. waterval, m.; staar op het oog, v.
CATARRH, s. zware verkoudheid, zinking, V. "-AL, *- OUS,
a. aan zinkingen onderworpen.
CATASTROPHE, s. droevige ontknooping, v.; (108) eindvoorval, o.
CAT-CALL, s. lokfluit, v.; lokvogel, tn.
CATCH, s. het vungen, kaping ; vangst, v. ; greep ; roof,
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buit, m. voordeel; vermoeden, o. ; hinderlaag,v.; beurtgezang, o. ; fuge, v.; haak, m. kram; pauze, v. tusschentijd, m.; kits (vaartuzg), v. ; - for a hawk, lokaas voor valken, o.; - of a door, ring aan eene deur,
m.; - of a latch, drukker van een slot, m.; - of a
lock, sluithaak, m. *-, va. vangen, vatten, grijpen,krijgen ; waarnemen, opvangen ; snappen ; aansteken ; overcalico, overrompelen, innemen, boeijen, lijden ; - at,
naar iets grijpen, staan naar, trachten, zich blootstellen; - cold, koude vatten, verkouden raken; - hold
of, vatten;
up, opvangen, aanvatten; - wind, (112)
bevangen worden. *-, vn. aanstekend
besmettelijk
zijn. -ABLE, a. to vangen. * --BIT, s. tafelschuimer,
no. * -ER, s. vanger, grijper ; geregtsdienaar, m. ; vischnet, o. *--FLY, s. vliegenvanger, m: * -ING, a. aanstekend, besmettelijk. "-LINE, S. slotregel, m. * --PENNY,
s. vlugschrift sin geld, o. "-POLL, S. dievenleider, geregtsdienaar, m. * -- WORD, s. (10) custos, m.
CATECHETICAL, a. * -LY, adv. katechetisch, als een geloofsonderrigt ; in vragen en antwoorden. "...CHISE, va.
katechiseren, in het geloof onderwijzen. -R, s. katechiseermeester, m.
s. katechismus, m. "...CHIST,
s. katechiseerder; m.
.
CATECHUMEN, s. leerling in het christelijk geloof, m.
CATEGORICAL, "-LY, adv. volgens orde; duidelijk, stellig. "...GORY, s. klasse, rij, soort, natuur, v.
CATENARIAN, a. als eene keten. * ...NATE, va. ketenen,
boeijen. "...NATION, s. verbinding, zamenvoeging, aaneenhechting, v.
CATER, s. vier (op eene kaart, op eenen dobbelsteen), v.
"-, va. provianderetc.*-, * - ER, s. proviandmeester,spijsbezorger, as. *-cousiN, s. verre neef, neef van Adams
wage ; tafelschttinter, pannelikker, kalefakter, so. * - ESS,
s. spijsbezorgster,v. * = PILLAR, s. rupv, v. * - WAUL, vn.
krollen, maauwen. * - WAULING, s. gelol, gekrol, a.
CATES, s, pl. lekkernijen, v. my.
CAT-FISH, s. zeekat, v. "...-GUT,s. vioolsnattr,v.; grof-,
gegomd gaas, o: *... HARPINGS, s. pl. (126) zwigting,
v. * ...HOLE, s. (126) kattegat, O.
CATHARTIC, *-AL, a. (22) zuiverend, afdrijvend.
* - ALNESS, S. afdrijvend vermogen, o.
CATHEAD, S. (13) kraanbalk, on,
CATHEDRAL, s. et a. hoofd - , domkerk, v. ; bisschoppelijk.
CATHETER, S. (22) katheter, tn.
CATHOLICISM, s. algemeen geloof; roomsch-katholiek
geloof, o. geloofsleer der hatholieken, v.
s. et a.
roomsch-katholijke, no.; (roomsch) katholijk.
S. algemeen geneesmiddel ; algemeen woordenboek, 0.
CAT-HOOK, s. (12 ( i) kathaak, no. dreg, v.
CATKINS, s. pl. (u3) wilde bloesem, tn. katjes, o.
CATLIKE, a. als eene kat.
CATLING, s. ontleedmes, a.; darmsnaar, v. ; walnootboommos, O.
CAT-MINT, s. (53) kattekruid, a.
CAT•0'-NINE TAILS, S. (126) eindje, a. touwztveep, v.
CATOPTRICAL, a. tot de spiegelleer behoorende.
CATOPTRICS, s. pl. katoptriek, spiegelleer, v.
CAT ROPE, s. (1'26) looper van den ankerhactk, on. *... - suP,
(KETCHUP) s. (52) champignonsaus, v.
s. (53)
wilde bloesem, no.
CATTLE, s. Tee, a.; black -, rundree, hoornvee, 0.
CANDATE, a. gestaart.
CANDLE, s. (52) kandeel, a.
CALIF, s. vischkaar, v.
CAUGHT UP, a. gevangen; verrukt.
C.AUK,s.?!locispaath,o,"-ING TIME ; s. paartijd dervalkenon.

CAUL, S. haarnet, pruiknet; netvlies, o. helm, m.
CAULDRON, S. ketel, M.
CAULIFEROUS, a. met stengels. * ... FLOWER, s. bloemkool, v.
CAULK, vn. (126) kalfateren, kalfaten, breeuwen.
CAULK, va. voy. CALM.
vn. eetwaren en wijn verkoopen,
CAUPONATE,
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herberg houden.
CAUSABLB, a. doenlijk, mogelijk.
CAUSAL, CAUSATIVE, a. -LY , adv.
CAUSATION, s. oorzakelukheid, v.

redegevend.
* ... SATOR, S. ver-

oorzaker, m.
oorzaak, werking, v. grand, m. reden; zaak,
regtszaak, v. proces, a. *-, va. veroorzaken, bewerken,
to weeg brengen, aanleiding geven, opwekken; - sleep,
slaap wekken; - to be done, doen plaats hebben. * - LESS,
a. '-LESSLY, adv. ongegrond, zonder uitwendige oorzaak, zonder reden. "-LESSNRSS, s. ongegrondheid, v.
*-R, s. veroorzaker, m.
CAUSEY, * ...SEWAY, s. straatweg, steeniveg, groote weg, M.
CAUSIDICAL, a. van een pleiter.
bijtend middel, o.; invreCAUSTIC, s. et a. invretend
tend, bijtend ; - stone, hellesteen, m.
CAUTEL, s. behoedzaamheid, voorzigtigheid, v.
CAUTELOUS, a. * -LY, adv. omzigtig, behoed.zaarn, voorzigtig, arglistig ; arglistiglijk. "-NESS, s. voorzigtigheid,
behoedzaamheid; arglistigheid, V.
CAUTER, * -E, *-Y, s. (22) brandijzer, O. * -IZATION, S.
inbranding, v. * -IZE, va. inbranden ; eene fistel zetten.
CAUTION, S. behoedzaamheid ; waarschuwing ; zekerheid,
v. borgtogt, m. *-, va. waarschuwen, vermanen. * - ARY ,
"-ER, s. borg, gijzelaar, m. *-ARY, a. als zekerheid,
als ondcrpand.
CAUTIOUS, a. * - LY, adv. voorzigtig,behoedzaam ; voorzigtiglijk. `-NESS, s. voorzigtigheid, behoedzaamheid, v.
CAVAGE, s. (34) inkeldering ; kelderhaur, v.
CAVALCADE, s. prachtige optogt to paard, on.
CAVALIER, S. ruiter, ridder, no. *-, a. * - LY, adv. raiterlijk, ridderlijk, edel ; hoogmoedig ; hoogmoediglijk.
"-LIKE, a. ongedwongen, vrij, los.
o.
CAVALRY, S. ruiterij, kavalerie, v. paardenvolk,
CAVAGE, va. uitholen. "...TION, s. uithaing, V.
CAVE, S. hol, o.• kelder, m. *-, va. voy. CAVATE.
CAVEAT, s. voorloopig patent, arrest, o. ; waarschuwing
aanmaning, v.
CAVERN, s. hol O. spelonk, v. * - ED, * - OUS, a. Vol holen ; in holen levende.
CAVESSON, s. kaptoom, neuspranger, m.
CAVIAR, "...VEER, '...VIER, S. kaviaar, rn. steurkuit, v.
CAVIL, vol. haarkloven, vatten, dwarsdrijven.
* - LATION, s, haarkloverij, spitsvindigheid, bedilzucht, v.
"-LER, s. haarklover, dwarsdrijver, vitter, no. " - LOUS,
a. spitsvindig.
GAVIN, s. holle weg, on. "...PITY, s. hate, v. hol, a.
CAw, vn. krijschen, krassen.
CAwK, s. zwaar spaath, o.
CAXOU, s. ertsmassa van richt dui; end pond, v.
CEASE, vn. et a. ophouden, doen ophouden, staken, eindigen; fig. sterven. *-, s. ophouding, staking, v.; dood,
no. " - LESS, a. onophoudelijk.
CECITY, s. bltndheid, verblinding, v.
CECUTIENCY, s. dofheid van gezigt, verduistering des
gezigts, v.
CEDAR, S. ceder, cederboonz, no, * - LIKE, a. als een ceder.
* -INE, CEDRINE, a. cederen, cederhouten.
CEDE, vn. afstaan, afstand doen, toegeven, a ftreden. * - R,
s. die afstand doet.
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CHIT, va. van eene zoldering voorzien. "-ING, S. zoldering, v. beschot, o.; beschieting met planken, v. ; (126)

wegers, wegeringen van een schip, m. v. my.
schelkruid, o. zwalmswortel, gouw-

CELANDINE, s. (53)

wortel, m.
CELATURE, S.

het beeldsnijden, graveerkunst, v.; snij-

werk, o.
CELEBRATE, va. vieren, loven, roemen, prijzen, verheerlijken. "...TION, s. viering, loving, verheerlijking, lofrede, v. "...TOR, S. lofredenaar, m.
CELEBRIOUS, a. *-LY, adv, beroemd, vermaard, roemvol.
"-NESS, * ...BRITY, S. beroemdheid, vermaardheid, v.
roem, M.
CELERIAC, S. (53) knolselderij, v. "...RY, S. selderij, v.
CELERITY, S. snelheid, ilugheid, v.
CELESTIAL, s. hemelling, hemelbewoner, m. *-, a. * -LY,
adv. hemelsch. "...TIFY, va. hemelschmaken, verhemelen.
CELIAC, a. onderbuiks...
CELIBACY, "...BATE , -NESS, s. ongehuwde staat, m.
CELL, s. eel, v. ; vak, hok,o. but, v. ; honigcelletje, o.
CELLAR, s. Adder, m.; .spijskamer, v. "-AGE, S. kelders,

m. my. ; kelderhuur, v. * -ER, * -IST, s. keldermeester,
bottelier, M.
CELLULAR, a. celvormig.
s. celletje, O.
CELSITUDE, S. hoogte, verhevenheid, v.
CEMENT, s. cement, tras, o. mortel, m. soldeersel, o. ; fig .
banden, m. mv. *-, va. et n. door cement verbinden,
bevestigen, zamenhangen, -kleven. "-ATION, s. verbinding met cement, v. "-ATIOUS, * -ATORY, a. verbindead, van verbindende kracht. "-ER, s. band, nl.
CEMETERY, s. kerkhof, o. begraafplaats, v.
CENATORY, a. van het avondmaal, tot het avondeten behoorende.
CENOBITE, S. kloosterling, m. "...BITICAL, a. kloosterlijk.
CENOTAPH, s. grafleekea, o.
CENSE, "...SION, "...SUS, s. cijns, m. schatting, betastiny, v. *-, va. bewierooken ; schatten, belasten.
S. wierookvat, o.
CENSOR, s. censor, zedemeester, hekelaar ; kunstregter,
M. "-IAN, a. van den censor. *-IOUs, a. *- IOUSLY,
adv. scherp, berispend, bedilachtig, vitzuchtig, hekelend.
*-NESS, s. bedilzucht, hekelzucht, v. "-SHIP, s. (25) zedemeesterschap, O.
CENSUAL, a. cijnsbaar.
CENSURABLE, a. aan de censuur onderworpen; berispelijk ; laakbaar. "-NESS, s. berispelijkheid, v.
CENSURE, s. oordeel; verwijt, o. berisping; kerkelijke
straf, censuur, v. "-, va. berispen, veroordeelen, taken.
*-R, s. bestraffer, berisper, beoordeelaar, vitter, m.
CENT, o. honderd, honderdtal, o. "-AGE, s. (34) percentbetaling, v.
CENTAUR, S. (31) paardmensch, a. * - Y, (53) santorie,v.
CENTENARY, s. honderd, honderdtal, o. ; centenaar, m.;
honderdjarige, m. en v. *-, a. honderdjarig ; honderd
pond wegende. "...ENNIAL, a. honderdjarig. "...ESIMAL,
* ...ESME, a. honderdste. * ... IFOLD, a. honderdvoudig.
"...IFOLIOUS, a. honderdbladig.
CENTINEL, s. schildwacht, v.
CENTIPEDE, S. (73) duizendbeen, m. pissebed, v.
CENTO, s. lapwerk, knoeiwerk, zamengeflanst gedicht, o.
CENTRAL, a. middelpuntig, centraal. *.LY, adv. in het
middelpunt. "...TRE, S. middelpunt, o.
va. et n. in
het middelpunt plaatsen, - vereenigen; in -elkander
loopen. "...TRIC, -AL, a. in het middelpunt.
CENTRIFUGAL, a. middelpuntvliedend. * ...PETAL, a. middelpuntzoekend.
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s. Nog, a. gewelf, o. ; schildwacht, v. "-BOX,
s. schilderhuis, o.
CENTUPLE, a. honch,rdvoud, -ig.
va. verhonderdvoudigen. "...RIATE, va. in honderd verdeelen.
"...RION, s. (25) hoofdman over honderd, m. "...RY, s.
eeuiv, v.; (25) honderdtal, o. centurie, v.
CEPHALALGY, S. hevige hoofdpijn, v. *...Lic, a. tot het
hoofd behoorende; - snuff, snail tegen de hoofdpijn, v.
CERATE, S. waszalf; waspleister, v. ; wasdoek o. "-D,
a. gewast, met was bestreken.
CERDAC, s. kwikzilver, O.
CERE, va. wassen, met was bestrijken.
CEREBEL. S. (74) kleine hersenen, v. my.
CERECLOTH, s. gewast linnen, gewast taf, o.
CEREMONIAL, s. et a. ceremonieel, o. ; statig, plegtig,
plegtstatig, ceremonieel. "-NESS, s. plegtigheid, pligtpleging, v. "...mort ,ous, a. -LY, adv. in uitwendige gebruiken bestaande, vol omstandigheden, vol komplimenten, plegtig, statig, omstagtig ; plegt;glijk. -NESS, S. geneigdheid tot pligtplegingen, v. "...MONY, s. plegtigheid,
ceremonie, overdrevene beleefdheid, pligtpleging, v.
C BRIM A , CERILLA, S. (98) cedielje, V.
CERTAIN, a. "-LY, adv. zeker, gewis ; zekerlijk, ongetwijfeld. "-NESS, '-TY, S. zekerheid, gewisheid, v.
CERTES, adv. gewis, voorzeker, zekerlijk.
CERTIFICATE, s. bewijs, getuigenis, getuigschrift, certifikaat, o. va. verzekeren, bevestigen, getuigen.
"...TUDE, S. zekerheid, v.
CERT-MONEY, s. hooldgeld, O.
CERULE, "...LEAN, "...LEOUS, a. hemelblaauw. "...LIFIC,
a. blaauw makend.
CBRUMEN, S. oorsmeer, a.
CERU'SE, s. loodwit, o.
CERVELAS, s. metworst, v. "...VICAL, a. nek... *...VIIS, S.
(113) spaansche ruiter, m.
CESARIAN, a. keizerlijk; - section, (36) keizersnede, v.
CESS, s. belasting, schatting, v. ; out of all -, boven mate.
*-, va. belasten, belasting opleggen ; ophouden ; verzuimen. "-ATION, S. ophouding, staking, v. stilstand, m.;
slot, einde, o.; - of arms, wapenstilstand, m. wapenschorsing, v. "-IBILITY, s. toegevendheid, toegeeflijkheid, v. "-IBLE, a. toegevend.
s. afstand, m.
overdragt, v. "-IONARY, s. et a. die afstand doet ; ten
behoeve van wien afstand gedaan wordt ; regtverkrijger,
m.; afstand doende. *-111ENT, a. belasting, schatting, v.
* -0R, s. pligtverzuimer, ambtverwaarloozer; schatter,
zetter, m.
CEST, s. gordel, m. k-us, s. gordel van Venus, M.
CESURA, s. (19) snede, cesuur, v.
CETACEOUS, a. walvischaardig, walvischachtig.
CHAFE, s. hitte ; woede, gramschap, v. toorn, m. *-, va.
warm wrijven, verwarmen, verhitten ; vertoornen, o. *-,
vn. woeden, razen ; - one's self, zich verwarmen, verhitten ; een blikoars rijden. *- 11, s. kever,meikever,m.;
komfoor, o. vuurpot, as. "-RY, s. .smederij, smidse, V.
CHAFF, s. ka; O. "-CUTTER, s. hakbord, O.
CHAFFER, vn. handelen, dingen, ruilen, handel driven.
"-ER, s. kooper, kramer, m. *-N, s. ketel, kookketel, m.
* -Y, s. handel, m. koopmanschap, v. ruilhandel, M.
CHAFFINCH, s. beukvink, M.
CHAFFLESS, a. zonder kaf.
CHAFFY, a. vol kaf.
CHAFING, s. verwarming, verhitting, wrijving, v. ; blikaars, M. "-DISH, s. komfoor, o. vuartest, v.
CHAGRIN, s. verdriet, o. droefheid, v, kommer, m.
hartzeer, a, k-, va. verdriet aandoen, tedroeven.
GENTRY,
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s. keten, v. ketting, m. ; fig. slavernij, v. ; (34)
kettingregel, m. ; - of rocks, verborgen klippen, v. mv.
va. ketenen, boeijen ; (eene haven) sluiten. * --LACE,
s. koordje, smal boordsel (aan een kleed), -o. * *PUMP,
a. (426) kettingpomp, v. * -SHOT, s. kettingkogel, m.
"-WALES, s. 1,1. (126) rustings, v. my.
CHAIR, s. stoel, zetel ; draagstoel ; troon, m.; arm-,
leuningstoel, armstoel, m. * -BOTTOMER, s. stoelenmatter, rn.
s. voorzitter, president, meester van
den stoel; stoelenmaker; draagstoel-drager, m.
s.
CHAISE,
chais, kales, v.
CHALCOGRAPHER, s. plaatsnijder, m.
CH ALDER, CHALDERN, CHALDRON, s. hoed kolen, M.
CHALICE, S. (53) kelk; kelk (bij het nachtmaal), M.
schetCHALK, S. krijt, o. "-, va. met krijt teekenen,
sen, - schrijven, - poetsen. * -CUTTER, s. krijtgraver,
m.,
s. teekening met krijt, schets, v. * -PIT, s.
krijtgroef, v. mergelput, m.
* --Y, a. krijtachtig, vol
krijt; - clay, mergel, m.
CHALLENGE, va. uitdagen ; terugeischen ; uitnoodigen ;
aanmanen, beschutdigen, aanklagen ; verwijten ; wraken, verwerpen, verfoeijen. *-,
vn. aanroepen, zich
aanmatigen. *-, s. uitdaging ; vordering ; uitnoodiging,
aanspraak ; wraking, verwerping, v. ; wedstrijd (op
scholen), m. * -ABLE, a. verantwoordelijk. ' - R, s. uitdager ; vermaner ; verwaande ; aanmatiger ; -verwerper, wraker, m.
CHALYBEATE, a. van staal, staalachtig.
CHAMADE, s. (75) tromslag tot overgave, m.
CHAMBER, vn. wonen, huizen ; losbandig leven. *--, a.
o. * -CONkamer, slaapkamer, v. ; ho f, kamergeregt,
VENIENCE, s. waterpot, m. *•COUNCIL, s. geheime beraadslaging, v. * - COUNSELLOR, s. konsulerend advokaat, raad, m. * - FELLOW, S. kamergezet, m. * - HANGINGS, s. pl. kamerbehangsel, o. * - LAIN, s. kamerdienaar, kamerling, kamerheer, M. * -LAINSHIP, s. kao.
merheerschap, o. waardzgheid van kanzerlzeer,
* -LYE, S. pis, v. water, o. * - MAID, s. kamenier,
kamerju/fer, kamervrouw, v. *-01L, s. walschot-olie, v.
"-ORGAN, s. kamerorgel, kabinetorgel, O.
CHAMBET, s. (3) kleinenzortier, m. "...BLET, va. bont ma•
ken, kakelbont schakeren. * ... BRANLE, s. (13) lijstwerk,o.
CHAMBREL, s. (86) achterbeen (des paards), o.
CHAMELEON, S. kameleon, o.
CHAMFER, * ... FRET, S. (13) zuilgroef, .V. k -, Va. geneven, uitholen.
CHAMOIS, s. gems, v. ; kamoesleder, o.
CHAMOMILLE, s. (53) kamille, v.
CHAMP, va. kaauwen, bijten; fig. breten.
CHAMPAIGN, s. vlakte, v. vlak land, o. ; champagnewijn,
a. vlak, eiren.
n1.
CHAMPER, s. bijter, M.
CHAMPIAN-GROUND, S. viable, v. vlak land, o.
CLIAMPIGNON, s. paddestoel, m. kampernoelje, v.
CHAMPION, S. kampioen, voorvechter, strijder, m. * - , va.
tot een gevecht uitdagen.
CHANCE, s. kans, v. tonal, geluk ; geval, voorval, o. ;
by - , bij toezal,toevalliglijk. *-, vn. gebeuren, voorvallen,
komen, geraken; mogelijk zijn. * - ABLE, a. toevallig, bijkomend. " - FUL, a. gewaagd. * - GAME, S. hazardspel,
kansspel, 0.
CHANCEL, s. koor, 0. ; altaarplaats, v. het heilige. *-Lon,
*. - LOUR, s. kanselier, m. "-LORSHIP, s. waardigheid
van kanselier, v.
CHANCE-MEDLEY, s, onwillige maitstag, no.; toevallige
gebeurtenis, v.

CHAIN,

CHANCERY, S. kanselarij, V.
CHANCRE, s. kwaadaardig gezwel,

a. '...citous, a. kan-

kerachtig, venerisch.
CHANDELIER, S. armblaker, kroonkandelaar,m.
S. kaarsenmaker; vettewarier, konzmenijman, winkelier,

m. "...DRY, s. kaarsekast, v.
CHANFRIN, s. (86) kol, v. voorhoofd (van een paard), o.
'CHANGE, s. verandering, afwisseling,ruiling ; beurs,wis-

selbank, v. ; kleingeld ; opgeld, agio, o. ; nieuwe maan,
v. ; (426) voorraad van touwen, m. *-, va. et n. veranderen, verwisselen, afwisselen, verruilen, ruilen.
"-ABLE, "-FuL, a. veranderlijk, onbestendig, verwisselboar. "-ABLENESS, S. veranderlijkheid,v. "-ABLY, adv.
* - LESS, a. onveranderlijk.
veranderlijk, onbestendig.
s. .wisselkind, ve•ruild kind, o.; weerhaan ;
draaijer ; domoor, s. wisselaar, geldwisselaar, m.
CHANNA, s. zeebaars, M.
CHANNEL, S. kanaal,rivierbed, o. ; groef,greppel; zeeengte;
holte, v. ; roer, o. "-, va. uitholen, groeven. * -BONE, s. (74)
keelbeen, o. strot, m. *-s, s. pl. (126) rustings, v. my.
CHANT, s. gezang, lied, o. zang, m.; melodie, v. *-, vn.
zingen. "-, va. bezingen. "-ER, s. zanger, voorzanger,
5 -ICLEER, s. haan, M. * -HESS, s. zangeres, zangster,
v. S.s. kapel voor zielmissen, v.
CHAOS, s. chaos, m. verwarring , v. mengelklomp, bajert, m.
CHAOTIC, a. verward, dooreen, als een chaos.
CHAP, 0. berst, m. reef, kloof, spleet, opening, v. ; mull,
m. kinnebak, v. ; kooper, kalant, m. *-, vn. bersten,
splijten. *-, va. dingen.
CHAFE, s. haak, beugel, band, m. tong, v. beslag, o.
CHAPEL, S. kapel, v.; - of ease, hulpkerk, v.
CHAPELESS, a. zonder haken, zonder beslag.
CHAPELLANY, CHAPELRY, S. gemeente eener kapel, v.
CHAPERON, s. kap, kaproen, v. hoofddeksel, o.
CHAP-FALLEN, a. met ingevallen lippen ; moedeloos, ter
neder geslagen.
CHAPITER, s. (13) kapiteel; fig. voornaamste, O.
CHAPLAIN, s. kapelaan, veldprediker, huisprediker, M.
" - SHIP, s. zvaardigheid van kapelaan, v.
CHAPLESS, a. zonder haken, zonder beslag.
CHAPLET, S. paternoster, rozenkrans; krans van bloemen,
van paarlen, kleine kapel, huiskapel, v. ; kuif van
een paauw, m.
CHAPMAN, s. kooper, kalant; kranzer, kleinhandelaar, m.
CHAPPY, a. half open.
CHAPS, s. pl. mil, m. opening, v.
CHAPT, CHAPPED, a. opoesperd; gapend; vol bersten.
CHAPTER, s. kapittel, o. vergadering, v. ; hoofdstuk, o.
CH APTREL, S. (13) kapiteel, O.
CHAR, s. dagwerk, o.; huisarbeid, m. karrewei; schar, v.
* - , vn. op daghuur gaan, uit werken gaan. *-, va.verbranden tot kolezt.
CH ARACT, s.tooverspreuk, v. ; (116) onderscheidingsteeken, o.
CHARACTER, s. karakter, o. inborst, v. aard, m. hoedanigheid, v. ; kenteeken, merkteeken, o. ; roep,goedenaam;
stand, rang, titel ; lof, m. getuigenis, o. ; waardigheid , v.;
persoon, m.; hand (in het schrijven) ; schrijf-,drukletter,
.*-, * -IZE, va. inprenten, ingrilfelen ; beschrijven. -ism,
s. kenmerk, o. kenrnerkende trek, m. kenschetsend teeken, o.
* - ISTIC, s. kenmerk, o.; (122) exponent, m. -, a. kenmerkend, karakteristiek, eigendommelijk. * - ISTICALNESS, s.
eigendommelijkheid, v. * - IZE,va. karakteriseren, kenschetsen. * -LESS, a. karakterloos. " -Y, s. onderscheiding, v.
kenmerk, O.
CHARADE, S. lettergreep-, woordraadsel, O.
CHARCOAL, a houtskool, v.
-fest, • PILE, s. oven: rn.

m. mv.
uitgave; aanklagt, beschuldiging; volmagt ; zorg, nzoeite,
v. ; bevel, o. ; aanrcl, m. panel, toevertrouwdgoed; ambt,
o. ; spotprent ; fig. berisping, v. verwijt ; pleegkind, o.
pupil, m. ; I am at the - of it, het gaat op mijne kosten. *-, Va. laden, beladen, opladen, bevrachten, belasten; opdragen, toevertrouwen, aanbevelen; inprenten,
inscherpen; verzoeken, vorderen ; beschuldigen, to taste
leggen, aanklagen ; berzspen ; aanvallen ; aanrekenen;
hezweren. "-ABLE, a. kostbaar ; lastig, bezwaarlijk ;
verantwoordelijk. * - ABLENESS, S. kostbaarheid, v. ; last,
m. * - ABLY, adv. kostbaar, duur. "-HOUSE, S. armlatis,
godshuis, O. "-LESS, a. goedkoop.
S. groote schotel,
bekken ; erijdros, O.
CHARILY, CHARY, adv. nzatiglijk, met gematigdheid, behoedzaano, voorzigtig ; met spaarzaamheid.
CHARIN ESS, s. behoedzaamheid, voorzigtigheid, gematigdheid ; .spaarzaamheid, v.
CHARIOT, s. wayen, in. kar, v.
va. in een wagenvervoeren. * - EER, "-MAN, S. karreman,voerman,m. "-RACE,
S. .wedren met wagens, m.
CHARITABLE, a. liefdadig, weldadig, milddadig. A -NESS,
*...Ty, S. liefdadigheid, lieldegi ft, aalmoes, ,; charity
begins at home, het heind is nader dan de rok. "...TAELY, adv. liefderijk, nit liefdadigheid.
CH ARK, va. branden, kolen bratlen.
CHARLATAN, s. kwakzulver, M. * - RY, S. kwakzalverij, v.
CHARLES'S-WAIN, S. (10I) wagon, groote beer, tn.
CIIARLOCK, S. wilde mosterd, m.
CHARM, S. bekoorlij•heid, v. ; toovermiddel, o. ; betoovering , v.
va. betooveren, bekoren, innemen. * - ER, S.
foorenuar, us. ; toovermiddel4 o. " - FUL, a. betooverend,
bekoorlijk. " - ING, a. " - INGLY, adv. betooverend, seegslepend, verrukketijk. "-INGNESS, S. bekoorlijkheid, V.
CHARNEL-HOUSE, S. beenderhuis, knekelhuis, O.
CHART, s. land-, zee-, hemelkaart, v.
CHARTER, S. oorkonde, v. charter, o. vrijbrief, tn. voorva. (een
regt, regt, o. ; grondwet, staatswet, v.
schip) bevrachten. "-ED, a. (3i) in eerie chertepartij
bedongen. "-ER, S. bevrachter, in. "-HOUSE, s. karthuizerklooster, O. * -LAND, s. landgoed vrij van idle
lasten, O. * -FARTY, S. (34) chertepartij, v.
CHARVEL, s. kervel,
CHAR-WOMAN, S. dagloonster, we•kster, werkvrouw, v.
"...WORK, s. dagwerk, O.
CHASE, S. het jagen, o. ; jagt, vervolging, v. ; gejaagd
wild ; vervolgd schip ; jagtgebied ; jagtstuk, o. ; wijdte
va. jagen, opjagen, najagen,
van een geweerloop, v.
vervolgen, jagt maken op ; brundschilderen, enzailleren.
S. jager, vervolger ;
"-BAR, s. vornzraam, O. S.
brandschilder, m.
CHASM, s. opening, break; gaping, v. afgrond, M.
CHASSY, S. schuifraam, o.
CfrAsTE, a. kuisch, eerbaar, ingetogen, trouw.
CHASTEN, CHASTISE, CHASTIZE, va. tuchtigen, strapz,
kastijden; beteugelen.
CHASTENESS. S. kuischheid, eerbaarheid, reinheid, v.
CHASTISEABLE, a. strafbaar, strafschuldig. "...SEMENT,
S. kastijding, teregtzvijzing, v. * ... SER, S. kastijder, m.
CHASTITY, "...NESS, S. kuischheid, eerbaarheid, reinheid, v.
CHASTLY, adv. kuisch, eerbaar.
CHASUBLE, s. kasuifel, v.
CHAT, s. gesnap, gebabbel; katje, o. ; pijnappel, ln. * - ,
vn. snappen, babbelen.
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CHE.

CITA.
CHARD. S. (53) blad, o. steel, m.
CFIARE-THURSDAY, S. Witte Donderdag, M.
CHARGE, S. last, ni.; lading, vracht, v. ; kosten,

CHATELLANY, s. burg-, slotvoogdij, v.
CHATTEL, s. (83) roerend goed, o.;

real

-

, onroerend

geed, O.
snappen, babbelen ; k'vinkeleren, kwelen ;
klappertanden. *-, s. gesnap, gekakel, gebubbel, o.
* -ER, s. babbelaar, snapper, kakelaar, m.
CHATTING, a. kakelend, babbelend.
CHATWOOD, s. rijs, o.
CHAUN, S. opening, v. afgrond,
va. kaauwen.
CRAW, S. kinnebak, v.
CHAWDRON, S. dier-ingewand, o. omloop, in. gewei, o.
CHEAP, a. goedkoop, tot lage prijzen. "-EN, va. afdingen,
a fzetten. * - ENER, S. afdinger, M. " - NESS, s. goedkoopheid, v.
CHEAT, S. bedrog, o. * - BREAD, s. wittebrood, fljn brood,
O. * -ER, S. bedrieger, M. "-INGLY, adv. bedriegelijk.
CHECK, S. schok,, stool, m.; bedwang, o. beteugeling, v.
beletsel, o. ; bestraffing, v. ?Troop ; ongeval ; bankbriefje,
bankiersbrielje, o. ; (I52) schaak. -, va. beteugelen,
intoomen ; in bedwang honden, bedwingen, stooten ; kon
lroleren, nazien, nalezen.
vn. ophouden, sluiten;
losgaan; to give a - to, on bedwang houden, tegenhouden. "-BRACE, s. hangriem, M.
CHECKER, va. kakelbont schakeren. * - BOARD, s. schaakbord, o. * - ED, a. bontkleurig, geschakeerd, gemengd.
"-WISE, adv. met ruiten, ruitsgewijze. " - WORK, s. ingelegd werk, ruitwerk, schakeerwerk, o.
CHECKLESS, a. onwederstaanbaar.
s. lijst van
CHECK-MATE, S. schaakmat, o.
den hofstoet, v.
CHECKY, a. bontkleurig, geschakeerd.
CHEEK, s. wang, koon, v. ; - by jole, genzeenzaam, digt
bij elkander. "-BONE, s. kinnebak, M. "-ED, a. wangig
k-s, s. pl. (13) zijstukken, o. mv.; (126) wangen,klampen, v. rn. me. * - TOOTH, s. baktand, in. *-VARNISH,
s. blanketsel, o.
CHEER, S. Spii8, v. maaltijd, in. onthaal,o. sier; gemoedsgesteldhei d, v. ; lust, m. opgeruinodheid,vreugde, vrolijkheld, v. ; vreugdekreet, in. * - , va. vervrolijken, opwekken, verlevendigen, vrolijk maken, aanmoedigen. *-,vn.
zich vervrolijken, moed scheppen, zich vermaken; how
- you? hoe stoat het levers ? * •ER, S. vervrolijker, m.;
vermakelijkheid, v. " - FUL, * - LY, "-FULLY, * - Y, a. et
adv. vrolijk, opgeruimd, blijmoedog, lustig. " - FULNESS,
s. vrolijkheid, opgeruimdheid, v. *-LESS, a. moedeloos,
neerslagtig. * - LESSNESS, s. moedeloosheid, droefgeestig held, nedrslagtigheid, v.
CHEESE, s. kaas, v. ; it is no more like than calk is
like - , het gelijkt er naar als wit naar mart. '-CARE,
S. kaaskoek, in. "-COLOURING, s. orleans (verfstof), o.
"—CURDS, S. pl. stremsel, O. "—LIP, S. kaasleb, o.
*-MONGER, s. kactskooper, M. "—RUNNING, s. kaaswei,
V. "-VAT, s. kaasvortn, m.
CHEESY, a. kazig, kaasachtig.
CHELY, s. hreeftscloaar, v.
CHEMIC, *-AL, a. scheikundig, chemisch. "...MIST, in.
scheikundige,
CHERISH, va. lie/hebben, beminnen, liefkozen, troetelen ;
koesleren, verwarnzen ; voeden, opvoeden. "-ER, S. verpieger, onderhouder, oveldoener, m. * -- INGLY, adv. teederlijk, met liefde en zorg.
CHERRY, s. kers, v. *-, a. kersrood, morelkleurig.
" - BRANDY, s. kersenbrandewijn, M. "-CHEERED, a.
met roode wangen. "-ORCHARD, s. kersenboomgaard,
III. " - PIT, s. kuiltje, o. * -STONE, s. kersepit, V. " - TREB,
S. kerseboam, m.
8
CHATTER, ell.
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CHO.

CHI.

schiereiland, o.
CHERT. S. harde steen, m.
CHERUB, s. cherubijn, m. * - IC, * -INE, a. engelachtiq.
CHERUP, vn. piepen, tjilpen.
CHERVIL, S. (53) kernel, ru.
CHESNUT, s. kastanje, v. ; kastanjeboom, m. " - PLOT, s.
kastanjebosch, O.
CHESS, s. schaakspel, O. "-BOARD, s. schaakbord, o.
-MAN, S. schaakstuk, O. "-PLAYER, s. schaakspeler,
,
m. "-ROOK, s. kasteel, O.
CHESSOM, s. losse aarde, v.
CHEST, s. kast, kist ; burst, v.; - of dr, WerS, ladetafel,
van de borst ;
v. *-, va. in eene kist sluiten. "-ED
broad - chested, breed van Borst. "-FOY.;NDERED, a.(112)
berangen, stijf,' kortademig, darn*.
CHEST-TREES, s. pl. (126) blokke, der halzen, o. MV.
CHESTNUT, S. kastanje, v. "...TR.AP, s. rottenval,
CHEVAGE, s. hoofdgeld der vreemdelingen, O.
CHEVALGL A SS, s.
kapspiegel,
CHEVALIER, S. ridder, m.
s.
kabeljaauw,
CH EVEN,
CH EVERIL, s. geitje; geitenleder, O.
CHEVRON, " - ET, S. (116) spar, v.
CH EVISANCE, s. onderneming, v.
CHEW, vs. kaultwen; fig, overleggen, peinzen, bedenken ; - the cud, herkaauwen.• s. het kaauwen;
overleg, O.
CHICANE, s. regtsverdraaijing, haarkloverij, v. ; (ooze
" - , vs. het regt verdraaijen. * ... N ER,
streken,
s. vitter, drogredenaar, n2. "...NERY, s. regtseerdraaijing, v.
CHERSONESE, S.

CHICK, CHICKEN, CHICKLING, S. kniken, 0.
M.
s. hoenderkooper, poelier,
CHICKEN-BUTCHER,
"-HEARTED, a. /afhartig. "...-PDX, s. windpokken, v. mv.
(53)
CHICK-PEAS, s. pl. sissers, 122. mv. "...-WEED, S.
guichheil, O.
CHIDE, va. beknorren, berispen, luken. "-, s. geknor, O.
"-R, s. berisper, kijrer, in. "-RESS, s. kijfster, v.

CHIEF, s. hoofd ; opperhoofd, 0. aanvoerder, is. " - , a.
vuornaam, hoofd. "-AGE, s. hoofdgeld, 0. "-EST, a.
roornaamste, eerste, hoogste. "-LESS, a. zonder opperh'oofd. "--LY adv. hoofdzakelijk, voornamelijk. "-RY, s.
belasting, V. "-TAIN, S. hoofd, O. aanvoerder, hoofdman ; stamhouder,
CHAFE, S. vij/, V.
CHILBLAIN, S. winter in hunden en voeten, 111.
CHILD, s. kind, O. ; edele, ridder, in.; to be

with

-

,

zwanger zijn. "-, vn. barest, kinderen krijgen. "-BE A Its. zwangerschap, v. "-BIRTH, s. bevalling,
verlossing, kraam, v. "-BED, s. kinderbed, o.
ED-LINEN, s. luijergoed, 0. "-ED, a.
kraam, v.
kinderen hebbende. "-ER-MASS-DAY, s. (28 December)
Alterkinderendag, m. "-HOOD, s. •indschheid, v. kindsche juren, o. mv. "-IsH, a. " - ISHLY, adv. kinderachtig ; op eene kinderachtige wijze. s. kinderachtigheid ; onsehuld, v. "-LESS, a. kinderloos.
a. kinderlijk, kinderaehtig, als eon kind. * - wiT, s.
bode leenens oneehte kinderen, v.
CHILIAD, s. duizendtal jaren, 0. "...AST, s. aanhanger
ran het duizendjarig rijk,
CHILL, s. konde, kilheid, roast ; huirering, v. k--, a.
bond, huiverig, kil; moedeloos, neerslagtig. x-, va.
Pond 21mA:en, rerstijren, doen berriezen ; ontmoedigen.
ESS, " - ING,
* - , Sn. berriezen, rillen, huiveren.
" - NESS, s. konde, verstijving ;
huivering, v.
Y, a, kil, koud, huirerig.
IN G,

CHIMB, s.
CHIME, S.

kim, v. •
klokkenspel ; klokkengelui, o. ; otereenstentming van klanken, evenredigheid, v. rijm, o. *-, va.
aan de klok luiden, beijeren. *-, vn. overeenstemmen,
overeenkomen. * - R, s. klokkenspeler, m.
CHIMERA, s. hersenschim, v. droombeeld, O. "...RIC.AL,
a. - LY, adv. hersenschimmig, denkbeeldig, ingebeeld.
CHIMNEY, s. schoorsteen, 111. " - CHOP, s. fig.-neger, mooriaan, M. " - CORNER, s. hoelije van den haard, O.
" - DOCTOR, s. rookverdriji er, ni. "-MONEY, s. haardstedengeld, O. " - PIECE, s. schoorsteenstuk, 0. "-SWEEP,
"-SWEEPER, s. schoorsteenveger, m.
CHIN, s. kin, v. ' - COUGH, S. kinkhoest, M.
CHINA, s. porselein, o.; Pins, v. "-INK, s. oost-indische
inkt, in. "-MAN, S. porAeleinkooper, m. "-ORANGE, S.
oranje-appel, in. "-ROOT, s. kinabast,
CHINCH, s. weegluis, .wandlais, v.
CHINE, s. ruggegraat, ruggestreng, v. ruggestuk, krais,
0. ; inkerving, kim, v. "-, va. den rug broken.
CHINK, s. burst. barst, En. spleet, kloof, v.; klank ran
het geld, in. * - , va. rainmelen (met ids), doen klinketz.
*-, vn. splijten, bersten, klinken. *- Y, a. vol barsten.
CHIN TS, S. sits, O.
CHIOPPINE, s. hooge

schoen,
s. spaander, splinter, in. krul, v.; stukje, staaltje,
monster, o.; it is a - of the old block, bet is een adrtje
naar zijit vadrtje; it is like a - in porridge, het doet
good stock kwaad.
CHIP, va. in kleine stukjes snijden, afsnijden; raven.
" - AXE, s. Snik, O. " - Box, s. doss, v. " - HAT, s. spanen hoed, M.
CHIPPING-KNIFE, S. hahmes, O.
CHIPS, s. pl. voordeelen,emolumenten,buitenkansjes, o. niV.
CHIRA GR A, S. handjicht, v.
CHIROGRAPHER, s. schuldeischer uit kracht ran eon onde•handsch hriefje, at. "...GRAPHY, S. SChnjfkitnst, V. ;
handschrift, u. "...LOGICAL, a. door 'mild el van de vingerspraak. "...LOGY, s. ringerspraak, v. "...M A NCY, s.
handwaarzeggerij, v.
CHIRP, " - ING, s. getjilp, gekweel, o. *- vn. tjilpen, kivine
keleren, kweelen; aids terheugen. *-, va. vrolijk 271aken, vervrotjken. " - ER, s. tjilpende voyel, ns. " - ING
CUP, s. roes, m.
CHIRR, vn. kirren, korren.
CHIRURG EON, s. heelnzeMer, heelkundige, chirurgijn,
s. heelkunde, v. * ..GICAL, a. heetkundig.
CHISEL, s. beitel, to. " - , va. beitelen, grareren. " - WORK,
s. beitelwerk, o.
Cure, s. katje; kind, o. ; loom , spruit ; zomervlek, v.;
snotneus, In. " - , vs. oraspruiten, kiernen. " - CH AT, s.
zotteklap, u2, gesnap,
gepraat ; gerucht, O.
CHITTER, V, huiveren, eillen. t - LINGO , s. pi. gedarinte,
o. ; hom, jabot, v.
CHITTY, a. kinderaehtig ; met zomervlekken ; fig. onnoozel, eenvoudig.
CHIVALROUS, a. •raiderlijk, dapper. "...HY, s. rtdderschap, v.
S.
zaag, V. "-s, S. pl. (53) meddraden,
mv .; snijlook, O.
S. verwijt, O.
CHLORATE, s.
chloorkulk, v.
CHIP,

va. voy. CHot(E.
CHOCOLATE, S. Ch0/./Wic, V. * -DROP, s. chol.oludekoekje,o.

CROAK,

CHOICE, s. Polk, keuze, keur ; knit, v. ; roorruad,
" - , a. udgelezen, udgezocht, gekozen ; keurig, paik,
toortreirelijk ,zeldzaant; spaarzaant ; zoryvuldig.'-LESS,
a. z,ondet. keu,, rydwomjen. ' - LY, ndv. ,orT,,t/dirpijk;

CUR.
voortredebjk, keuriglijk; b;7 keuze. - NESS, s. keurigheid, voortreffelijkheid, zeldzaantheid, v.
CHOIR., s. koor, O.
CHOKE, s. binnenste

eener artisjok, o. *-, va. smoren,
doen stikken, verworgen, toebinden, stoppen; verhihderen, beletten ; overweldigen. onderdrukken; - up opstoppen, toestoppen. " - DAMP, s, stikdamp uit mijnen,
M. " - FULL, a. stikvol. " - PEAR, S. rietpeer, v.; a notable -, fig. eene bittere pil. "-R, s. die smoort, die duet
stikken; rnuilband, rn. * --VETCH," - WEED, S. (53) kleefkruid, o.
CHoKY, a. verstikkencl, wrong.
CHOLER, s. gal, v. ; toorn, tn. '-ic, a. galachtig, oploopond, toornig. "-ICNESS, "-NESS, s. cholerisch temperament, o. oploopendhezd, v. loom, m.
CitoosE, va. et, n. kiezen, keuren, verkiezen, liever sunlen, de voorkeur geven aan ; - out, uitzoeken, uitkiezen. " - R, S. verkiezer, kiezer, uitkiezer, m. "...SING, S.
keus, verkiezing; voorkeur, v.
CHOP, s. snede, bete, v. stick, o. ; berst; mond,m.;smoelwerk, bakkes, hakhuis, o. "-, va. hakken, kappen, lcloven, in stukken snijden ; wisselen, ruilen, verruilen,
verwisselen. *-, vn. plotseling gebeuren; openspringen;
- about, plotseling veranderen, uitschieten (van den wind) ;
- at, snappen, krijgen; - in , plotseling binnenkomen ;
- ups!), overvallen, overrompelen. "-HOUSE, s. gaarkeuken, v.
CHOPIN, S. pint, v.
CHOPPER, CHOPPING-KNIFE, s. slagershijl, v.
CHOPPING, a. hakkend, kappend, snijdend, scherp; fig.
verk, forsch. "-BLOCK, S. hakblok, O.
CHOPPY, a. barstig, gespleten, met gaten.
CHOPS, s. pl. mull, mond, smoel, as. monding. kinnehak,
v. ; spaander, ni.; to set one's - watering, iemand doen
watertanden.
CHORAL, s. et a. koraalgezang, o. ; van een koor, koraal.
CHORD, s. snaar; pees, v.; (109) akkoord, o. *-, va. hesnaren, van snaren voorzien. * - EE, S. (22) moeijelijke
waterloozing, koude pis, v.
CHORISTER, s. koorzanger, korist, rn.
CHOROGRAPHY, S. landheschrijving, v.
CHORUS, s. koor. koorgezang. 0
CHouots, s. kaauw (soort van kraai), m.
CHOULE, s. Prop (eens vogels),
CHOUSE, S. hedriegerij, v. ; domme, bedrogene, m. *-, va.
hedriegen, hedotten.
CHOWTER, vn. morren. brommen.
CHRISM, CHRISMAL-OIL, S. zalfolie, v. *-ALE, s. vormselmutsje, O. * -ATORY, S. heilig - 0/ieRa - Vfit, O.
CHRISOM, s. kind datgeenemaand oudwordt, O. * - CLOTH,
S. doopkleed, doophemd, O.
CHRIST, s. Christus, M.
CHRISTEN, v a. doopen; neemen. " - DOM, S. christendom,
o. chr , stenheid, v. * - ING, s. doop, rn. het doopen.
CHRISTIAN, s. et a. christen, m. ; christelijk ; - name,
christen-name, doopnaam, voornaam, tn. "-ISM, * -ITY,
s. christendom, o. christenheid; christelijke leer, v. "-IZE,
va. tot het christendom bekeeren. * - LY, adv. op eene
christelijke wijze.
CHRISTMAS, s. kersmis, V. " - BOX, S. kersgeschenk, 0.;
spaarpot, M. "LCAROL, s. kerslied, O. * - PIE, s. kerskoek, in. "-ROSE. S. (.53) zwart nieskruid, o.
CrutomATic, a. (109) chromatisch, met halve toonen oploopende : (92) het afzetten betregende.
CHRONIC, * -AL, a. (22) slepend, chronisch.
CHRONICLE, S. kronijk, jaarboek, o. *-, vs. in eene kro

CIE.
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nijk opteekenen, boeken.
s. kronijkschrijver, jeschieclschrijver, m.
CHRONOC4RAM, S. jaarclicht , tijdvers,o. "...LOGER, * ...L0GIST, S. *...LOGICAL, a. tijdrekenkundig, chronologisch.
"...LOGICALLY, adv. volgens vie tsjdrekenkunde. " ...LOGY ,
s. tijdrekenkunde, v. "...METER, s. tijdmeter, m.
CHRYSALIS, S. pop, nimf (van insekten), v.
CHRYSANTENON, s. goudbloem, v.
CHRYSOCOL,S. berggroen. goudlijm,o."...LIT.E,S.goudsteen,m.
CHUB, s. post (visch), in. "-BED, "-BY, a. dikhoofclig.
CHUCK, s. het klokken ; liefkozing, v. *-, vn. klokken.
* - , va. onder de kin strijken ; lokken ; stooten. "-FARTHING, S. negen-kuilen-spel, O.
CHUCKLE, vs. luiclkeels lagchen; grinniken. "-, va. lokken, liefkozen. k-, s. lomperd, boer, M.
CHUFF, s. lomperd, hoer, M. * -INESS, s. lompheid, boerschheid, v. "-LY, adv. op eene lompe boersche wijze,
" - Y, a. lonsp, boersch ; vet.
CHUM, s. kamergezel, m.; pruim ttsbak, v.
CHUMP, s. blok, o. knuist, stomp, M.
CHURCH, s. kerk, v. *-, va. eene kraamvrouw bij haren
kerkgang hegeleiden ; the - is done, de kerk is nit.
* -ALE, s. inwijelingsfeest, o. hernia, v. "--ATTIRE, s.
kerksieraad, o. *--BENCH, s. kerkbank, V. "—CHOPPER,
s. afvallige, as. "—DISCIPLINE, s. kerkelijke tucht, v.
s. stichter eener kerk, m. *-ING.s. kerkgang (eener kraamvrostfe), m. "-•LAND, s. kesikelijk
goed, 0. "—LAW, s. kerkelijk refit, O. "-LIKE, a. kerkelijk. "--LITTEN, S. kerkhof, O. "—MAN, S. geestelijke, m.; lid der anglikaansche kerk, o. "—MARTIN,
s. kerkzwaluw, v. "...MEMBER, s. lid der anglskaunsche
kerk, o. *--MUSIC, s. kerk-nuziek, v. s. kerkuil, m. *--ROBBER, s. kerkdief, kerkroover, tn. " — ROBBING, s. kerkroof, M. "-WARDEN, S. kerkmeester, underling, m. "--WAY, s. kerkzveg, m. kerkstraat, v.
" — WORK, s. fig. langzaant vordertnd werk, o. '--YARD,
S. kerkhof, o. godsakker,
rn. '--YARD-COUGH, s.
tering-hoest, m.
CHURL, s. lomperd; hoer; vrek, rn. *--IsH, a. *-ISHLY,
adv. lomp ; boersch; lcarig, gierig. *-ISHNESS, s. lompheid; karigheid, v.
CHURME, s. rumoer, verward gedruisch, O.
CHURN, va. harness, kernen, schadden. "-, s. karn, v.
'-OWL, s. geitenmelker, M. "-STAFF, S. karnpols,
karnstok, m.
CHURR-WORM, s. velclkrekel,
CHUSE, va. voy. CHOOSE.
CHYLACEOUS, a. het maagsap betreffende; maagsappig.
CHYLE, S. (74) chyl, v. maagsap, O. "...LOUS, a. maag-

sappig.

CHYMIC, * -AL, a.
CHYN, va. k/oven.
CIBARIOUS,

scheikundig.

s. scheikundige, m.

a. eetbaar; voedzaam, voedend.

CiBoL, s. uitje, O.
CICATRICE, s. likteeken, o. "-, "...TRIZE, va. et n. heelen, genezen. "...TRISIVE, a. heelend. "...TRIZATION,
s. heeling, v. ; likteeken. 0.
CICELY, s. (53) kervelkruid, o.
CICERONE, S. geleider, Bids,
CICHORY, S. (53) chikorei, v. -wortel,
CICURATE, vs. temini.n. "...TION, s. lemming, v.
CictiTA, s. (53) scheerling, dolle kervel, us.

tn. " - EAGER, s. wijnaz,jn, tn. " - IST,
S. appelleijnmaker, -verkooper, m. " - KIN, S. nahrouwsel van eider, O. gemeene cider, as.

CIDER. s. appeltvijit,

CIERGE,

S. waskaars, v.
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CIR.

CIGAR, s. sigaar, v. .
CILIARY, a. de oogleden betreflende.
CILICIOUS, a. haren, van haar.

turksche sabel, v. slagzwaard, O.
CINCTURE, s. gordel, band, zoom, m.
CINDER, s. doove kool; geglommen kool, asch, v: '-ous,
a. als eene keel. *-WENCH, * -WOMAN, (CENDERILLA),

CIaLETER, s.

s. kolenraapster, asschepoester, v.
verbranding tot asch, v. * ...REOUS, a.
aschgraauw. * ...RITIOUS, * ...RULENT, a. met asch bedekt, bestoven.
CINNABAR, s. (17) bergrood, o.
CINNAMON, s. kaneel, o. * - TREE, s. kaneelboom, m.
CINQUE, S. et a. (46) vijf, v. ; vijf ; the - ports, (Douvres,
. Sandwich, llithe, Runsney et Hastings), de vijf havens
in Zuid-Engeland, v. mv. **FOIL, s. (53) vijf-vingerkruid, o.
CINERATION, S.

CION, S. voy. SCION.
CURBS, CIPRESS, s.
CIPHER, s. cijfer, o.

zsiden floers, o.
nal, v. petal, 0. ; letter, v. ; cijferschrift, o. ; to stand for a -, eene nut in het rifler
zijn. *-, vn. cijferen, rekenen. "-, va. tellen, nummeren. *-ER, s. cijferaar, rekenaar, m. s. hetrekenen, cijferen, o.
CIRCINATE, va. ronden, rond maken, afronden. *-, vn.
rondgauts. * ...TION, s. afronding ,beweging in het rend, v.
CIRCLE, s. cirkel, kring, omvang, m.;gezelschap,o."-, va.
insluiten, omgeven, omgrenzen, omringen. *-, vn. zich
in een kring bewegen. * - D, a. cirkelvormig. *-T, s.
sleutelring, tafelring, m. * - TOOLS, s. cirkelpasser, m.
* -vvISE, "...CLING, "...CLY, a. cirkelvormig.
CIRCUIT, k -Y, s. omtrek, onsloop, kringloop, omvang,
kreits,
ronding, v. ; kanton, o. ; wijdloopigheid, v.;
ring, kring, m. ; reis alt ambtsbezigheid, v.
vn.
rondgaan, rondretzen. "-EER, s. die zich in een kring
beweegt, m. * -ION, s. rondgang ; cirkel, wijdloopigheid, v. *-ous, a. rondgaand.
CIRCULAR, a. cirkelvormig, road, kringvormig ; rendgaand ; begrensd. *-, s. rondgaande brief, m. circulaire, v. *-ITY, "-NESS, s. cirkelvormigheid, v. "-LY,
adv. in het rood. "...LATE, vn. in omloop zijn, onzloopen.
va. in omloop brengen. *...LATING-LIBRARY,
s. leesbibliotheek, v. "...LATION, s. omloop, m. draaijing, wenteling, v. * ...LATORIOUS, * ...LATORY, a. rendgaand, omloopend, in omloop; rondtrekkend.
CIRCUMAMBIENT, a. oingeeend, ornringend. * ...AMBULATE, vn. rondgaan, omwandelen. * ...CISE, va. besnijden.
s. besnijder, m. * ...CISION, s. besitijdents, v.
* ...cURSATION, s. het rCtsdloopen, drukte, v. *...DUCT,
va. (83) vernietigen, opheffen. * ...RUCTION, s. (83) vernieliging, opheffing, v. * ...FERENCE, s. onzt•ek, ensvang, m. k ...FERENTIAL, a. ontgevend, eaten cirkel beschr4eende. * ...FERENTOR, S. hoekmeter, 111. * ...FLEX,
s. (p8) oingebogen toonteeken, (kapje), o. *. ...FLUENCE,
onivioeijing, V. *"...FLUENT, "...FLUENTOUS, a. oustvloeijend, besproetjend. * ...FORANEOUS, a. van deur
tot deur gaande. * ...FUSE, va. ontgieten, besproeijen.
* ...FUSION, S. besproeijing, v. "...GYRATE, * ...GYRE, vn.
ronddraaijen, rollen. "...GYRATE, va. oniringen, o2,geyen. "...ITION, s. omgang, ni. het .rondgaan. * ...JAcENT,
onitiggentt, oingevend.
s. ontbinding,
V. ; band, III. '...LOCUTION, S. ont• c hrijving, wijloopigheid, v. * ...MURED, 0. ommuurd.
va .
ontraren, omeeilen. * ...NAVIGATION, s. onivaring, ontzeiling, v. * ...NAVIGATO.R, S. 111 . 00fr
.„PLICATION, 6. oinivikkeling,
om
,..VOLAR,
V.

CLA.
de polen. * ...POTATION, s. het drinken in het road.
* ...ROTATION, s. omdraaijing, omwenteling, v. * ...SCRIBE, va. omschrijven, besehrijven, onatrekken, beperken,
begrenzen, insluiten. "...SCRIPTION, s. omschrijving,
beschrijving, beperking, v. "...SPECT, -IVE, a. omzigtig,
voorzigtzg, oplettend. * ...SPECTION, * ...SPECTNESS, 0.
omzigtigheid,voorzigtigheid,behoedzaamheid,v.*...SPECTIVELY, * ...SPECTLY, adv. met voorzigtigheid. "...STANCE,
s. omstandigheid, v. toestand, m.; toeval, geval, o.
* ...STANCED, a. gesteld, naar omstandigheden. * ...STANT,
a. omgevend. '...STANTIAL, a. -LY, adv. omstandig,
toevallig; naar omstandigheden. * ...STANTIATE, va.
omstandig -, in bijzonderheden beschrijven. * ... VALLATE,
va. (113) omschansen, omvallen. * ... VALLATION, s. omschansing, omwalling, v. * — VECTION, s. rondnering, v.
* —VENT, va. bedriegen, om den twin leiden. * ... VENTION, s. bedrog, o. betrekking, verschalking, v. * ... VEST,
va. rondom bekleeden. * ... VOLATION, s. het rondvlsegen. * — VOLUTION, s. ronddraaijing, omwenteling, v.
* —VOLVE, va. et n. ronddraaijen, omwentelen.
CIRCUS, s. cirkus, 1n. renbaan, v.
CISARS, CISSORS, S. pl. schaar, V.
CisT, s. "-ED, a. voy. CYST, CYSTED. "-ERN, s. w•terb•k, regenbak; koelemmer, 1n. *-us, s. eistusroos, v.
CIT, s. armoedige burger, pikenier; stedeling, tn.
CITADEL, S. citadel. sterkte, v. kasteel, fort, o.
CITAL,CITATION,s. dagvaardiny, v. * ... TATORY, a. dagvaardend, dagend.
CITE, va. dagvaarden, oproepen, bescheiden; aanhalen
(eene plants uit eenig bockwerk). * - R, s. dagvaarder ;
aanhaler, m.
CITESS, s. burgeres, v.
CITHERN, s. citcr, V.
CITIZEN, s. burger, stedeling, m. * - LIKE, a. et adv. bargerlijk, stedelijk; alt eels burger. * -SHIP, s. burgerregt, o.
CITRINE, s. et a. citroengeel kristal, o.; cztroengeel.
CITRON, s. citroen, in. "- TREE, s. citroenwater, o.
CITRUL, 0. watermeloen, m.
CITY, s. stud, v.; oudste gedeelte van sommige steden, o.
0 •FREEDOM, S. stedelijk regt, 0.
CIVET, s. civetkat, v.
CIVIC, a. - crown, burgerkroon, v.
CIVIL, a. burgerlijk, stedelijk, inheemselt ; beschaafd,hofbeleefd; - law, romeinsch
burgerlijk regt,o.;
death, burgerlijke dood, verbanning, inkomen der kroon, o. eiriele tijst, v. * - IAN, * - IST, s.
student -, leeraar in het bargerlijk refit; regtsgeleerde, n1. 0 - ISATION, s. beschaving, 'verbetering der
zeden ; (83) .vemndering van een krimineel in een civiel proces, v. * - ITY, s. beschaafdheid, beleefdheid, V.
-money, drinkgeld, o. foci, v. '-IzE, va. beschaven,
verbeteren. 0 -IzER, s. beschaver, m. *-LY, adv. beschaafd, beleefdelijk.
CIvIs I, s. burgerdeugd, v. burgerz:in,
CizAits, s. ill. sehaar, v.
CLACK, "--ING, s. gala)), gerammel, gesnap, fjebabbet ;
inotenklok je, ; klapper, lo.; to set one's - a going, 11g.
tintic'ker win het snappen panels. 0 -, vo. :Women, ,napp011, ba(dmien. k•, va. rGinigen. " -ER, s. kiop, v. ./lopper, ratel, m. "-GOOSE, s. rolgans, v.
s. vorderin3, aanspraak, v. eisch, 111. " - ,
va. vorderen, el-chest, aanspraak maker op. * - AI.3LE,
a. vorderhaar. * - ANT, " - ER, S. eischer,
1,,jniro,len ranCLAm, va. Nevelt, ljmen, plak•en;
gen. ` -DEP, VII. --UP, Ulttic.Ten,
" -BERING, a. klau-

CLE.

CLA.
tering, v. "-MED, a. uitgehongerd. "-MINESS, S. kleverigheid, klamheid, v. "-MY, a. kleverig, Ictai, klam.
CLAMOROUS, a. luidruchtig, schreeuwend.
CLAMOUR, s. geschreeuw, gedruisch, o. *-, on. schreeuwen. "-, va. uitschreeuwen, overschreeuwen ; - against,
klagen, zich beklagen over. "-ER, S. schreeuwer, M.
CLAMP, S. kiaMp, v. balk ; hoop tegels, m. ; ivang ; lat,
lijst, v. *-, va. klampen, wangen, versterken.
CLAN, s. klan, slam, m. geslacht, ras, rot, o. *-,
- together, zarnenrotten. "-CULAR, a. heimelijk, verburgess.
CLANDESTINE, a. *-LY, adv. gehelm, heinzelijk, verborgen; in het geheim; - trade, sluik-, smokkelhandel, M.
CLANG, "-OUR, s. klank, m. gedruisch, trompetgesehal,
o. *-, vn. klinken. * - OROUS, "-OUS, a. klinkend.
CLANK, s. geranzmel, gekletter, o. "-, on. rammelen.
CLAOKER, S. groote leugen, v.
CLAP, s. klap, slag; stool, krttak, knap, m. ; handgeklap,
o. ; klapoor, druiper, m.; - on the shoulder, inhechtenisneming, v. "--, va. klappen, slaan, toeslaan, toesmijten, bevestigen, leggen, plaatsen, zetten, hottden,
drukken; toejuichen ; aansteken. "-, vn. lclappen, kraken, kloppen, in de handen slaan ; - hands, de Ilanden ineenslaan ; - in, inslaan, indrijven, inschitiven;
- on, ( -19.6) opzetten, bijzetten; - spurs, de sporen gevon ; - up, haastig tot stand brengen, overijlen ; - up
a bargain, eenen koop sluitezz. "-BOARD, S. duig, v
maa•stuk, o. "-NET, s. leeuwerikkennet, O.
CLAPPER, s. klapper, klopper, klepel, m. deksel, o. klep,
v. ; toejuicher ; konijnenberg, m. "-CLAW, va. uitschelden, belasteren.
CLAPPING, s. handgeklap, o.
CLARENCEUX, S. tzveede wapenkoning (in Engeland), M.
CLARE-OBSCURE, S. (92) licht en schaeluw.
CLARET, s. bordeaux-win, M. "-FACE, s. rood gezigt, o.
CLARICHORD, s. (109) manikordium, O.
CLARIFICATION, S. loutering, reiniging, afklaring, v.
* ...FY, va. klaren, louteren.
CLARINET, s. klarinet, v. "...RION, S. klaroen, v.
CLARITY, s. klaarlzeid, helderheid, v. glans, m. licht, o.
CLARY, S. (53) scharlei, v. *-, vn. schreeuwen, piepen.
CLASH, S. 41'0, M. ; tegenstrijdigheid, v. ; stoet, m. gerammel, gedruisch, gekletter, o. "-, va. slaan, stooten,
doon klinken. "--, vn. klinken, tegen elkander stooten,
tegenwerken ;
with one's self, aids zelven tegensprcken.
CLAP, s. lsaak, draaiboom, m. klawp, kraut; gesp, v.;
tak, m. rank ; hand; .omhelzing, v. ; beslag, slot (aan
eon book), o. *-, va. haken, toehaken, vasthottden,vastgespen, onivatten, omarmen. "-ER, S. haak, tak, ni.
"-HOB, s. schoenspiiker, m. " - KNIFE, S. knipnzes, O.
s. kaaknagel, m.
CLASS, S. klasse, klas,orde,v.;rang, stand,
* - IFY,
va. klassificeren, rangschikken
verdeelen in klassen.
-lc, s. et a. klassiek, schrijver,' m.; klassiek, klassisch.
* --ICAL, a. klas , ikaal. * - IFICATION, s. aldeeling in
klassen, klassifikati,e, v.
CLATTER, s. gerammel, gedruisch, o. *-, Vn. lclateren,
ranzmelen; twisten.
CLAUDENT, a. sluitend. "...DICANT, a. hinkend.
CATE, vn. hinken, mask gaan. "...DICATION, s. het
hinken.
CLAUSE, s. punt, boding, o. bepaliny ,clausule ; spreuk, v.
CLAUSTRAL, a. kloosterlijk.
CLAUSURE, s. inslititing, opsluiting, gevangenzetting, v.
CLAVATED, a. knoestig, knobbelig.
CLAVELLATED-ASHES, S. pl. potasch, v.
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sleutelbeen, o.
CLAW, s. klaauw, poot, m. schaar, tang, v. * va. klaauwen, krabben, scheuren ; fig. vleijen, liefkozen; - me
- thee, dien mij on ik zal u weder dienen ; - off, (ldt)
albretzgen,afwerken; fig. spoed waken; schelden. * - BACK,
s. Weyer, flikflooijer, m. * - ED, a. met klaauwen voorZion. "-HAMMER, S. (126) splitshoorn, m.
CLAY, S. klei, aarde, v. slijk, o. *--,va.ntetkleibedekken,
ijskoud , levenloos.
- beleggen, beslijken. "-COLD,
"-COTTAGE, S. leemen hut, V. "-GROUND, "-LAND, S.
kleigrond, rn. kleiland, o. "-MARL, s. kleimergel, m.
S. kleigroef, V. "-SLATE, S. lei, V. "-STONE, S.
blaauwe kalksteen, m.
CLAYED-SUGAR, s. grove poeijerstaker, keukensuiker, v.
CLAYES, S. pl. harden, v. inv.
CLAYEY, CLAYISH, a. kleijig, kleiachtig.
CLEAN, a. et adv. rein, zuiver, glad, blank, holder ; onschuldig ; geheel, ganschelijk. *-, va. reinigen, zuiveren,
schoonnzaken, polijsten, blank makers. " - LILY, " - LY,'
adv. zindelijk, zuiver. "-LINESS, " - NESS, S. zuiverheid,
reinheid, zindelijkheid, v. "-LY, a. rein, zulver,zindelijk ;
geschikt, schuldeloos,onbevlekt. * - SE, Va. reinigen, schoonmaken, afvegen, schuijeren, schuren. * - SER, S. zuivemar, ruimer, roger, m.; (22) zuiveringsmiddel, o.;
- of walls, wilier, m.
CLEAR, a. et adv. * - LY, adv. klaar, helder, rein, zuiver ;
duidelijk; onschuldig, schuldeloos, vrij, onbezzvaard;
netto; geheel en al, ganschelijk ; onpartijdig, zonder
vooroordeel. "--, s. daglicht, o. ; (13) ruimte, v. *-, va.
klaren, klaar helder maker, verhelderen,ophehteren ;
toelichten ; opruimen; zuiveren, reinigen, schoonmaken;
vrijmaken; banen ; tot stand brengen ; doen, afmaken;
den tol betalen, uitklaren; vereffenen, afdoen, afbetalen ; zuiver bekomen ; vrijspreken ; regtvaardigen ; - accounts, rekeningen vereffenen; - the coast, (126) zich
van de ku•t verwijderen, afhouden ; - the contempt,
(83) eon verzuint regtvaardigen; - the danger, con gemar ontloopen ; - the land, (126) in het mime sop
komen; - the room, de kamer verlaten ; - a ship for
an action, eon schip voor het gevecht gereed waken;
- the table, de tafel afnemen; - the weeds, het onkruid uitroeljen; - up, opklaren, helder warden (van
het weder); opklaren, ontrinzpelen, ontfronsen. "-AGE,
S. wog-, opruiming, v. * - ANCE, S. bewijs van ultklaring, o.; uitklaring ; ontheffing, vereffening, v. " - ER,
S. wegruimer, zuiveraar, .opklaarder, m. * -- FREIGHT,
S. zuivere vracht, V. " — HEADED, a. verlicht. "--INGHoop, s. henget, m. " - NESS, s. helderheid, • klaarheid,
zuiverheid, reinheid, eenvoudigheid ; onbesprokenheid ;
doorz,igtigheid, v. "-SHINING, a. doorzigtig. "-SIGHTED,
a. helderz,iend, scherpzinnig, schrander. "-STARCH; va.
stifven. "-STARCHER, S. stijfster, v.
CLEAT, S. (IN) klamp, m. Itheif, v.
CLEAVE, va. Hoven, klieven, splijten. *-, vn. bersten;
Heven; zich aan iets sluiten. "-R, S. klover, m. ; hakmes, Hoofmes, O.
CLEAVING, 'a. kleverig, klevend.
CLEF, S. (109) sleutel, M.
CLEFT, s. Hoof, spleet, opening, red ; kloof in den voet
van een hest, v. "-GRAFT, va. onion in de kloof.
CLEG, s. paardevlieg, v.
CLEM, vs. gebrek lijden; versmachten.
CLEMENCY, s. genade, langmoedigheid, goedertierenheid,
zachtheid, v. "...MEET, a. -LY, adv. genadig, fangmoedig, goedertieren, zachtmoedig ; genadiglijk.
CLAVICLE, S.

CLENCH, S.

voy.

CLINCH.
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schrijver ; handelsbediende, dienaar ; letterkundige, m.
"-LESS, a. dom, onbeschaafd. "-LIKE, "-Lir, a. als een
geleerde. "-SHIP, S. geestelijke geleerde stand, m.;
ambt van sekretaris,
CLEVER, a. * - LY, adv. knap, vlug, bekwaam, geschikt,
aardig, hupsch. "-NESS, S. knapheid, geschiktheid, knaphandigheid, v.
CLEW, S. kluwen, o. ; fig. draad, leiddraad, m. *-, va.
(126) opgijen. "-GARNET, S. (126) gijtouw, o.
CLICK, s. getik, o. ; klink, klik, v. *-, vn. tikken. "-ER,
S. winkelknecht (die aan de deur staat), m. "-ET, s.
klopper, m. klink, v.
CLIENT, s. klient, beschermeling ; afhangeling, m. "-ED,
a, (83) klienten hebbende. "-ELE, "-SHIP, s. klanten,
Inv. kalandizie, v.
CLIFF, CLIFT, S. klip, v. ; (109) sleutel, m. * - Y, a.
klippig.
CLIMACTER, "-IC, s. trapjaar, o.
a. van een trapjaar.
CLIMATE, "...TUBE, S. klimaat , luchtgestel, o. luchtgesteldheid , v. ; gewest, land, o. streek, v.
CLIMAX, s. (81) trapswijze opklimming, v. klimax, m.
CLIMB, * -ER, vn. et a. k/immen, stijgen; opklimnzen,
bestijgert ; - up with a ladder, met eene ladder heklimmen. "-ABLE, a. beklimhaar. * - ER. S. klimmer, m.;
(53) klimmende plant, v. "-ING, s. beklimming, v.
CLIME, S.

voy.

CLIMAT.

s. woordspel, o. dubbelzinnigheid; drukking, v.;
(1'2.(i) kabelsteek, m. "-, va. omklinken, berestigen,omvatten, vastklemmen; eene insist maken, sluiten; - a
cable, (126) een kabel aan den ankerring vastntaken.
" - ER, s. die snedig antwoordt; haak, klarvp; goede
grond, rn.; clincher - work, (126) klinkerwerk, o.
CLING, vn. klemmen, sick, vastklernmen, zich vasthouden,
aankteren. "-, vs. verdroogen, verdorren. "--Y, a. hievend, kleverig.
CLINIC, "-AL, a. ziek, hedlegerig.
CLINK, vn. klinken. "-, va. doen klinken. "--, s. klank,
tn. ; he is gone to - , hij zit in den kerker.
CLINQUANT, a. met klatergond behangen."-,s. klatergond, o.
CLIP, va. verkorten,
besnoeijen. ko•ten; settsren ; omvatten, omgeven, insluiten,ontarmen. "-,s. schering, v. " - PER, s. snoeijer, scheerder, us. " - PING, S.
alstripsel, o. ; snoeijing : omarming, v.
CLOAK, s. mantel; tig. dekmantel, Os. * - , va. bedekken,
eenen mantel aandoen ; fig. bemantelen, bewimpelen,
verbergen. " - BAG, s. mantelzak, in. ralies, O. " - BEARER, S. sleepdrager, ns. " - LOOP, s. mantelsnoer, O.
- PIN, s. muurpin, v.
CiocK, s. klok, v. horologic, uurwerk, o. hangklok, huis.
klok, v. ; houtworm, Os. ; klink (senor Icons), v.;
what's o' - , hoe laat is het ? " - CASTING, "-WORK, S.
uor•erk, o. "-POLLY, s. katrol, v.
C LOD, S. kluit, kklmp , klonter, donzoor; fir. growl, in.
' - , vs. stollen, klonteren, zich zamenpakken.
va.
mvt kluiten werpen. "-DY, a. kluitig, klonterig.
PER, "-PATE, "-DOLL, s. clornkrp, domoor, domme •ik,
rn. * -FATED, a. door, lomp.
CLOFF, S. (di) goed gewigt, a.; klip, v.
Ci.00, s. beletsel, o. hinderlxral , ln. verhindering, v. bezowar, gewigt, o. last; knuppel, kluister, hungel; oversehoen, klomp.
hoeijen. v. inv.; hypotheek, v.
va. bezwaren. bedekken, rull•n, overladen; verhinde-

CLINCH,

CLO.

CLO.

CLEPSYDRY, s. water-uurglas, O.
CLERGY, S. geestelijkheid, v. "-MAN, s. geestelijke,
M.
CLERICAL, a. geestelijk, kerkelijk.
•
CLERK, s. geestelijke; geleerde ; sekretaris, klerk, geheim-

ren. *-, vn. hard -, hood worden, aanhony,a, blijven
staan. * - GINESS, S. verhindering, v. beletsel, O. * - GY,
a. klonterig ; hezwarend, hinderlijk.
CLOISTER, s. klooster, o.; kruisgang, zuzlengang, m.
"-AL, a. kloosterlijk, kloosterachtig. * - ER, s. kloosterling, in. "...TRESS, s. kloosterling, non, V.
CLOKE,

CLOOM,

a. et va. voy. CLOAK.
va. toeplakken, lijmen.

slot, einde, besluit, o. ; pause, omheining,, heg,
schermutseling, v. ; - of the night, begin van den
nacht, het vallen den avond, o.*--, a. et adv. gesloten,
toe ; vast, digt; verborgen ; weggesloten ; naauw ; nahij ; zeldzaam, karig, zuinig ; stijf, hardnekkig ; somber,
gedrongen, kort, digt in elkander ; - jest,
gebijtende .scherts, v. - to the ground, digt aan
lijk met den grond ; - sits my shirt, but - r is my
skin, het hemd is nader clan de rok; a - style, een
bondige stijl. *-, va. sluiten, toemaken, toedoen; besluiten, ten einde brengen. "-, vn. zich sluiten, toegaan ; - in, insluiten; - up, verzegelen, sluiten, toevouwen (brieven) ; - upon, het eens worden ; - with,
zich aan iemand aansluiten ;handgemeen worden. "-D,
a. afgesloten. "-BODIED, a. naauwsluitend, eng.
" - COAT, s. rok, m. "-COUCHED, a. verborgen. "-FIGHT, S.
herig gevecht, O. * -FISTED, "—HANDED, a. gierig,
karig, zuinig, vasthoudend. * - LY, adv. achter slot,
heinzelijk, in het geheim. " - NESS, s. digtheid, verstopping, naartwlieid, verbinding ; achterhoudendheid, ingetogenheid ; gierigheid, karigheid, v. ; gebrek aan lucht,
O. "-R, s. beslisser, beemdiger, scheidsman; sluitsteen,
M. "-STOOL, S. stilletje, O.
CLOSET, s. kabinet, geheim vertrek, o. ; kast, v. "-, va.
in een kabinet sluiten,
bewaren; heinzelijk verhandelen. "-TING, s. gelzeime handeling, v.
CLOSE-TONGUED, a. ontzigtig in het spreken. ".,.-WALK,
s. dirge laan, v.
CLOSH, s. (f 12) bevanging, v.
CLOSURE, s. sluiting, v. o'otrelc, in.: slot, besluit, o.
CLOT, s. et vn. voy. CLOD. "-BIRD, s. blaauwvogel, m.
" - BUR, s. (53) groote klis, v.
CLOTH, s. doek, o. stof, v. laken; tafellaken; linnen, o.
kleeding, ?uniform, v. geestelijk gewaad, o.; - in grain,
in Is wol geverfd taken, o. " - BEAM, s. wevershoorn,
in. "-E, va. kleeden, bekteeden; .inkleeden. " - ES, s. pl.
kleederen, o. mv. kleeding, v. linnengoed, o. ; clothesline, drooglijn, v. " - IER, S. lakenfabriekant, lakenbereider ; lakenkooper, tn. " - ING, s. het leleedert,kleeding,
v. " - ,SHEARER, S. lakenscheerder, Ill. " — WEAVER, s.
lakeinvyver, m.
CLOSE, S..

(;LOITER, vs. voy. CLOD.
CLorry, a. klonterig, geronnen, gestremd.

zvollije, o. ; cider; duisterheid ; verlegenheid, v. angst, in. va. bereolken, omivolken,
verolonberen, verduzsteren; aderen. k-, vn. beteolkt
dnister -worden, betrekken (ran de litcht. ' - BERRY,
s. kleine moerbezie, v. *-C APT, a. bewolkt : tot in de
zeolben, zich in de wolken overlie Cade. " - ED, a. bedonker, ditister, somber, betrokken. " - ILY, adv.
nzet zvolken, donker. " - NESS, S. dolheid, donkerheid,
betrokkenheid (der litcht), V. " - LESS. a. onbewolkt, ladde•,
" - Y, a. bewolkt ; droergeestig.
o.
CLOUGH, s. blip, steilte, v.; (di) good g
CLOUT, s. dock', hp, dieeil, sehoortap, ivrij/lap, iis. rawdock, 0.; voorlap, borstlap, Os. ; SChCCit eene• zeugmas,
V. k - , va. lappen, zamenflatzsen. ; spijkeren, bestass.
" - ED, a. geronnen, verdikt ; grol, lomp, onbeschaafd ;

CLOUD, S. Wolk, v.

COB..
gespijkerd. "-ERLY, a. et adv. grof, lomp, log; onbehoutven. "-NAIL, s. schoenspijker, m.
CLOVE, s. kruidnagel, m. ;a - of cheese, acht (eng.) pond kaas.
CLOVER, s. (53) klater, v. ; to live in -, fig. in overvloed weelderig leven. "-ED, a. begrocid met klaver.
"-SEED, s. klaverzaad, o.
CLOWN, s. hoer, lomperd; .hansworst, m. *-, vn. voor
hoer -, voor hansworst spelen. *-AGE, "-ERY, "-ISHNESS, a. lompheid, boerschheid, v. * - Isn- , a. "-ISHLY,
adv. boemch, imp, row.
CLOY, va. vernagelen (geschut); verzadsgen, volproppen.
"-LESS. a. niet verzadigend, schraal. "-MENT, s. verzudi.r/ing. overlading, v.
CLUB, s. knuppel, rn. knods, v. ; besloten gezelschap, o.
klub, v.; (46) klaveren; bijdrage, v. gelag, aandeel, o.
"-, vn. et a. betalen, bijdragen, medewerken. "-BISH,
a. imp. "-FISTED, a. met sterke vnisten. "-FOOTED,
a. met yen horrelvoet.
"-HEADED, a. dikhoofdig. "-LAW, s. regt van den sterkste, vuistregt; reglement eener klub, o. "-ROOM, s. gezelschapskamer,
klubkamer, v.
CLUCK. vn. klokken, lokken. k -ING, s. het klokken.
CLUE-GARNET, s. (126) voy. CLEW-GARNET.
CLUMP, s. klonzp, klos, klont, lo. "-ERED, a. klonterig,
gtaroon,n. * - ING, a. "-INGLY, adv. grof, lump, log ;
onbehouwen. *-s, s. domoor, lomperd, m.
CLUMsILY, adv. lamp, grof. "...SINESS, S. dentheid. lompheid, v. "...SY, a. kart ell dik, lomp, ongeschzkt.
CLUNG, a. dor, ingekrompen, uitgedroogd, mager, verschrompeld, schraal, rimpelig, verkleumd. *-, vn. verdo•ren, inkrimpen, uitdroogen.
CLUSTER., s. hos, hoop, zwerm, tros, in. ; groep, menigte,
v.
vn. in trossen groeijen. "-, va. verzanzelen,groeperen. * - Y, a. in trossen, trosvormig, in menigte.
CLUTCH, va. grijpen, tatten, pakken ; sluiten, de hand
drukken.
s. greep, v.; klaauw, sn. *-FISTED, a.
dikke vuislen hehbende; fig. gierig.
CLUTTER, s. menigte, v. oploop, us.; geraas, getter, o.
"-, vn. razen, tieren.
CLYSTER, s.klisteer,v. laventent,o. spuitartsenij, v. * - IZE,
vn. een laventeszt ktijgen. "-PIPE, s. klisteerspuit, v.
COACERVATION, s. ophooping, v.; hoop, in.
CoAcH, s. koets, v. wayen, rn, rijtuig, o. "-, vn. et a.
in eene Poets ripen, -rondrijden.
s. dissel, m.
*-Box, s. bok, rn. zitplaats van den koetsier, v. "-BRACE, s. hangriem, m. "-ED, a. in eene koets. "-FARE,
S. koetsvracht, v. "-GREASE, S. wagensmeer, O. "-HIRE,
s. koetshuur, v. "-HORSE, s. koetspaard, o. "-HOUSE,
s. koetshuis, o. "-MAKER, s. wagenmaker, m. "-MAN,
• s. koetsier, m. "-SPRINGS, s. pl. veren eener koets, v.
my. "-STAND, s. plein waar steeds huurkoetsen staan,
v. standplaats, o. "-STEP, s. optred nun eene Poets,
in. * - TOP, s. koetshenzel, in. kap, v.
COACT, vn. zamenwerken. " - ED, a. gedwongen. " - ION, s.
dwang, in. geweld, o. "-IVE, a. dwingend ; zamenwerkend.
COADJuMENT, s. hulp, medehulp, v. "...JUTANT, s. medehelpend. "...JUTOR, s. helper, medehelper, in.
s. mellehelpster, v. "...JUVANCY, s. medewer king , v.
COADUNITION, s. vereeniging, zamenvoeging, v.
COAGMENT, va. ophoopen, verzanzelen. "-ATION, s. ophooping, opstapeling, v.
COAGULABLE, a. stolbaar, strembaar. "...LATE, VD. et a.
stollen, stremnzen; doen stollen, - stremmen. "...LATION, s. het stollen, stremmen; gestolde, gestremde, o.
"...LATIVE, a. stollend, strentmend.
COAL, s. kool, steenkool, v. ; to carry -s. fig.beleedigingen
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lijden. *-, va. tot kolen hranden ; met houtskool teekenen. "-, vn. verkolen. "-BLACK, a. koolzwart.*-BOX,
s. koolemmer, in. "-DUST, s. gratis, koolstof, o.
COALERY, S. kolenmijn, kolengroef, v.
COALESCE, "...LIZE, VD. za.ntenvloeiien; zich vereenigen.
"...LESCENCE, S. zamenvloeijing ; vereeniging, aan
elkandergroeijing, v.
COAL-FISH, s. koolvisch, m.
s.kolendrager,
In. "... - HOLE, "... - HOUSE, s.kolenhok, a. kolenschuur, v.
COALITION, s. •vereeniging, s erbindtenis, zamenspanning,v.
COAL-MAN, s. kolenhandelaar, m. "...-METER, s. Poolmeter, in. "...-MINE, "...-PIT, s. koleamijn, kolengroef,
v. "... - POKER, s. pook, in. porijzer, o. "... - RAKER, s.
koolkrahher, In. "... - STONE, s. harde steenkool, v.
COALY, a. koolachtig, kool beialtende.
COAPTATION, s. juiste plaatsing, v
COARCT, " - ATE, va. zamendrinoen, beperken, vernaauwen, bepalen. " - ATION, s. zwnendringing, beperking, v.
COARTICULATION, s. zamenvoeging der geledingen, v.
COARSE, a. "-LY, adv. grof, ruw, lomp. "-BREAD, s. rog gebrood, o. "-NESS, s. grofheid, ruwheid, lompheid; geringheid, v.
COAST, s. knot, v. strand, o. oever, in.; grens, zijde, v.
rand, Pant, ID.; the - is clear, het gevaar is geweken.
*-, vi. tangs de Past zeilen; landwaarts zeilen. * - ER,
s. kustbewoner ; kustvaarder, in. "-ING, s. kustvaart,
v.; - trade, kusthandel, m.; - pilot, loods, ID.
COAT, s. rok, overrok, jas, pels, m. buis, kleed ; vel, o.
yacht, huid, v. Hies; wapen; (126) Leer, pek, o. ; - of
armour, wapenkolder, m.; - of arms, is apenschild, yeslachiwapen, zegelwapen, o. ; - of fence, harnas, o.;
- of mail, malienkolder, rn. ; - of a horse, paardehaar,
o. '-, va. een rok een klecd aantrekken, bekleeden,
orertrekken. " - CARD, s. (46) prentje, o. "-ED, a. bekleed; met eene huid.
COAX, va. vleijen, liefkozen, flikflooijen.
* - ER, s. salesjer,
flikflooljer, m. * - ING, s. vleijerij, liefkozing, v.
Con, s. jong dier, o. ; zeemeeuw, v. ; fig. rijkaard, in.
COBALT, s. (17) koball, o.
COBBLE, va. lappen, knoeijen. "--, s. keisteen,
visschersschuit, v. " - R, s. tapper, sezoenlapper, knoeijer,
m. ; cobbler rhymes, koddige verzen, o. mv. rijmelarij, v.
COB-IRONS, s. pl. haardijzers, o.
COBISHOP, s. wijbisschop, m.
COB-LOAF, s. (52) vlade, v. "... - NUT, s. groote moot, v.
"... - SWAN, S. voorzwaan, voorzwesnmende zwaan, v.
", .-WEB, S. spinrag, v. spinneweb, o. ; fig. strikken,
netten, in. o. inv.
COCCIFEROUS, a. bessendragend.
COCHINEAL,
FLY, s. konzenilje, v. sch.arlakenworm, in.
COCHLEARY, COCHLEATED, a. schroefvormig.
COCK, s. haan, in. ; kraan, v. ; weerhaan, in. ; hanengekraai, o. boot, v. kaan, v. ; to be - a-hoop, het haantje zijn, den boas spelen ; - of a balance, tong eener
weegschaal, v.; - of a gun, boon tan een geweer, in.;
- of a hat, rand van een hoed, ID. ; - of a sun-dial,
wijzer can een zonnewijzer, m.; - of hay, hooiopper,
tn. ; - of the wood, korhaan, ii. * - , va. oalhoog houden, spannen, opsteken, opstuan, optoomen, ophoopen.
*-, vn. hasten kampen; den neus optrekken, trotsch
zips; - up hay, hoof opperen.
COCK'S COMB, s. hanekam, m.; zotskap, v.; zot, nar,
hansworst, Da.
COCKADE, s. kokarde, v.
COCKATRICE, s. (30) basilickus, o.; fig. liederlijk vroutespersoon, o.
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COCK-BOAT, S. kleine sloep, v. * ...-BRAINED; a. onbezonnen. * ...-BROTH, s. hanenvleeschnat, O. "...-CHAFFER, s. meikever, m. "...-CROWING, s. hanengekraai, o.;

medebestaan. * -ENCE, s. medebestaan,
to gelijk bestaande. * ... EXTEND, va. even
ver uitbreiden."...EXTENSION, s. gelijke uitgebreidheid, v.
COFFEE, S. koflij, v. * - BERRY, s. koffijboon, v."-EIGGIN,
s. filtreerkan, v. * - HOUSE, s. koffijhuis,o. * * KITCHEN,
"-ROASTER, s. kolfijbrander, rn. -trommel, v. * - MAN,
koffijmolen, m. * - POT,
s. koffijhuishouder, m.
s. koffijkan, v. *-TREE, s. koffijboom, m.
COFFER, s. kOffer, m. kist ; geldkist, v. ; schat ; bedekte
gang, m. *-, va. versamelen, in eene kist sluiten; fig.
schatten vergdren. "-ER, s. schatmeester, m.
COFFIN, s. doodkist, v. ; hoef van een paard,m.; boekenva. in de kist leggen,
plankje, o. ; taartenvorm,
kisten. " - MAN, "-MAKER, s. doodkistenmaker, m.
COG, s. tand, kam van een rail, m.; leugen; (IN) kleine
boot, v. "-, va. et n. bepraten, vleijen, naar den mond
spreken, bedriegen; van tanden voorsien; - the dice,
mo/Jelen, valsch spelen.
COGENCY, S. • kracht, v. geweld, o. ; overtazging, v. "...GENT,
-LY, adv. krachtig, dringend, geweldig, overtuigend,
onwederstaanbaar.
COGGER, s. vleijer, valsche vriend, tn. * ... GING, s. vleijerij, leugen, bedriegerij, v.
gamester, valsche speler, m.
COGITABLE, a. denkbaar. "...TATION, s. het denken; gedachte, overlegging, v. "...TATIVE, a. denkend, peinsend, diepdenkend.
COGNATE, a. verwant. * ... TION, s. verwantschap, v.
COGNITION, s. kennis, erkenning, v. * ... TIVE, a. kennend.
* ...ZABLE, a. aan eene geregtelijke kennisneming onderworpen. * ... ZANCE, s. kennis, kennisneming, v. onders -ielc; regtsgebied ; onderseheidingsteeken, helinteeken,
wapenteeken, 'impels; uithangbord, o. * ... ZEE, s. geregtigde tot eenig bezit, m. * ...zoR, s. erkenner van de
overdragt van een stick land ens. ,
COGNOMINAL, a. gelijknainlg. * ...MINATION, S. toenaain ;
familienaarn, m. * ...SCENCE, s. kennis, erkenning, v.
* ...SCIBLE, a. kenbaar. "...SCITIVE, a. kennend ; - faculty, onderscheidingsvermogen, verstand, o.
COGUE, s. borrel, m. *-, vn. borrelen.
COG-WHEEL, s. kamrad, o.
COHABIT, vn. zanzenwonen; echtelijk bijwonen. * - ANT,
s. medebewoner, tii. "- ATION, s. samenwoning, v. somenleven, o. ; echtelijke bijwoning, v.
COHEIR, * -ESS, s. nzede-erfgenaam, in. en v.
COHERE, vn. samenhangen, aaneengeheeht zijn; bij elkander passen, overeenstemmen. * - NCE, *-NCY, s. zamenhang.verbinding, v verband, o. overeenstemming ,
v. * -NT, a. *--NTLY, adv. samenhanyend, overeenstemmend ; in verband.
COHESIBILITY, S. samenhangende kracht, v. '...siBLE, •
a. ges;hikt tot verbinding. "...SION, s. samenhang, nt.
"...SIVE, a. * ...SIVELY, adv. sainenhoudend, verbindend.
"...SIVENESS, s. samenhangende eigenschap, v.
COHIBIT, va. terughouden, weerhouden, bedwingen, verhinderen.
COIIOBATE, Va. (00) op nieuw distilteren. * ...TION, s.
90) tweedy distillatie, v.
COHORT, s. (77) kohorte, legeraftleeling, v. •
CononTATIoN, S. aannzoediging, opwekking , vermaning, v.
s. kapsel, o. kuif, kap ; doctorskap, v. * - E, va.
eene 'calf maken. * - FURE, s. lcapsel, o. knit', v.
COIGNE, s. wigge, V. hock, m.
Con, s. rumoer, geraas, gedruisch, o. ; ('126) rol -, v. opschietsel touw, 0. *-, va. (1N) ken kabel) opschielen,
krullen; kronkelen, winden.
COIN,
hoek, ieerling ; stempel, muntstempel. m.; 7711411i
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at -, met
COCKER, s.

het krieken van den dag.
lielhebber
bestuurder van 'hanengevechten,

m. "-, va. liefkosen, vertroetelen.

s. haantje, o.
toizegel; tolbriefje, o. * *BREAD, S. scheeps ,

COCKEREL, COCKREL,

COCKET,

s.

beschuit,v.
COCK-FIGHT, * ..:-FIGHTING, s. hanengevecht, o. "...-HORs. stokpaard, o.
SE, a. to paard zittende ; trotsch.

ComusH, a. wellastig, hanig, yell.
COCKLE, va. schroefvormig maken, draaijen. *-, vn.
krullen, rimpelen. s. kammossel, m. ; (53) /cankerroos, korenroos, v. onkruid, o. "-SHELL, s. mosselschelp, v. * *STAIRS, s. pl. wenteltrap, ni.; hot - , handjeplak, handje-klap (kinderspel) , o.
COCKLED, a. gekruld, gekronkeld ; schroelvormig.
COCK-LOFT, S. solder ; hanebalk, m. "...-MASTER, S.
afrigter van harzen, In. k ...-MATCH, s. weddingschap
bij hanengevechten, v.
COCKNEY, s. londenaar, londensche botmall, m.; wittebroodskind ; moederskindje., o.
COCK-PIGEON, s. dopy,
PIT, s.hanenrnat ; (ldO)
siekenboeg, ziekengrens, v. * ... - SHUT, s. avondschennering, v. *...- SPUR, s. hanenspoor, v. * ... - SURE, adv. seer
zeker. builen twijfel. "..,-SWAIN, s. (120) kwartiermeester, hevelhebber van eene sloep, nl. * ... - WEED, s. (53)
haankruid, o.
COCOA, COCOA-NUT, s. kokosboom, rn. - nest, v.
COCOON, s. popje (van zijwormen ens.), o.
CocTILE, a. gebakken, gebraden.
COCTION, s. kolcing ; vertering, v.
COD, s. schil, schwa, v.; oak, balzak, m. ; binnenruimte, v.
COD'S PIECE, s. (50) voorbroek, v. kruis, o. ; to tie one's
ieniand de broek opnestelen. * ... - PURSE, s. (74) balsak, m.
CORDED, a. in eene schil besloten. "... - DER, s. erwteizplukker, ln. "...-DLE, va. stoven, zacht laten koken.
* ...-DLING, CODf.IN, CODLING, s. kookappel, m.
CODE, s. wetboek, o,
CO-DEFENDANT, s. (83) medeheschuldigde, tn.
CODFISH, s. kabeljaauw, stokvisch, in. * - ER, s. stokvischranger, in.
CODICIL, s. acinhangsel tot een testament, o.
CODLING, s. schelvisch, m. gulletje, o. jonge kakijactuw, m.
COD-OIL, s. kabeljaauwtraan, v. * ... - PEPPER, s. pinzent,
o.
s. (53) aster, v. sterrekruid, o.
COE, s. kleine hut, v.
COEFFICACY, "...CIENCY, S. .7nedewerking ; niedewerkende
oorsaak, V. ...CIENT, a. et s. medewerkend ; (122) es fficrCnt, v.
COELIAC, a. (22) den onderbuik betreffimcle.
COEMPTION, s. opkooping, v. medekoop, m.
COEQUAL, a. * - LY, adv. gelijk ; gelijkelijk.
s. volkomene oelijkheid, v.
COERCE, va. voy. COARCT. * ...CIBLE, a. bedwingbaar.
s. clivingende magt, v. (twang , in. * ... CIVE, a.
dwingend.
an
CO ESSENTIAL, a. van cc)/ gelijk, vv.:4,n,
eigenschap.
s. gelijkheid van natuur, v.
COETANEOuS, a.
gelijktijdig.
s.
CoETEENAL, a. * - LY, adv. mede-eeitwig.
merle-eettivigheid, v.
COEVAL, CoLvous, a. et s. gelijktijdig; tijdgenoot,

COEXIST, vn.
O. * -ENT, a.

COL.
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v. ; geld, o. ; (3, rigtkegel, m. *-, va. stempelen, mungymnasium; genootschap, kollegie, o. ; - of physicians,
geneeskundige fakulteit, v. * ...DIAL, * ...GIATE, a. tot
ten, slaan ; smeden, verzonnen. "-AGE, s. het munten ;
de leerschool behoorende; fig. waanwijs,. verwaand.
muntregt; muntoeld, muntloon, o. ; count, v. geld, o.;
* ...GIAN, * ...GER, s. lid van een kollegie, o.
stempel, m. ; verdichtsel, o. uitvinding, v.
COLLET, s. voy. COLLAR. *-, ringkas, v.
COINCIDE, vn. op hetzelfde. punt vallen ; zamenloopen,
COLLIDE, va. et n. zamenslaan ; tegen elkander stooten.
zamenkomen, overeenstemmen. * -NCE, S. zamenkomst,
COLLIER, s. koleaschip, o. ; kolengraver ; kolenkooper, m.
overeenstemming, v. * -NT, a. zamenkomend, overeen*-Y, s. kolengroef, kolennujn, v. ; kolenhandel, m.
stemmend.
COLLIFLOWER, s. bloemkool, v.
COINER. s. munter ; smeder, verzinner, m. "...ING, s.
COLLIGATE, va. zamenbinden. * ...TION, S. zamenbinding , v.
munting, v. ; verzinsel, o.
COLLIMATION, * ...NEATION, s. doel; mikken, doelen, O.
COIT, va. werpen, slingeren. *-, s. werpsteen, kaatsbal,
m. ; hoefijzer, o.
COLLIQUABLE, a. smeltbaar. "...QUAMENT, s. gesmolten
COITION, s. paring, bijwoning, vleeschelijke gemeenschap,
klomp, kuastrnatige steen, M. * ...QUANT, * ...QUATIVE,
a. smeltend, ontbindend, oplossend. * ...QUATE, va. et
v. bijslaap, M.
11. smelten, oplossen. * ...QUATION, * ...QUEFACTION, s.
COJOIN, va. zamen vereenigen.
smelting, oplossing, ontbinding,
COJURER, s. die eens anderen geloofbaarheid bezweert.
s.
arbeider,day,
S.
COLLISION,
S. botsing, v.
COKE, s. ontzwavelde steenkool, v.
COLLOCATE, va. plaatsen, stellen, in orde brengen. "...CAlooner ; zeeman, bootsman, m.
TION, s. plaatsing, stelling, v.
COLANDER, s. vergiettest, v. doorslag, o. zijg-, filtreerCOLLOCK, S. emmer, M.
dock, m. zee f, v.
COLLOCUTION, * ...QUY, s. zamenspraak, v. gesprek, 0. *
COL ARIN, s. (13) fries van een kapiteel, v.
COL GUE,
COLLATION, ...TURE, S. doorzijging, V. ; doorzijgsel, o.
va. vleijen, bepraten, zachtjes uithooren.
COLLOP, s. stub, schijfje (vleesch), o.; he has lost a
COLBERTINE, s. zekere soort van kant, v.
good -, fig. hij is sterk afgevallen.
COLCOTHAR, s. (90) doodenkop, m.
COLLOQUIAL, a. tot een gesprek behoorende; gemeenzaam.
COLD, a. koud ; koel. "-, s. koude, koelte ; verkoudheid,
koude vatten, eene verkoudheid opdoen.
v. ; to catch
* —QUIST, s. spreker, m.
s. krul"-BLOODED, a. koelbloedig, aevoelloos.
COLLOW, s. roet, zwartsel, O.
COLLUCTANCY, * ...TATION, s. strijd, m. tegenkanting ;
ijzer, rolijzer, o. *-isH, a. koel, frisch. * -LY, adv.
tegenstrijdigheid, v.
koud, koeltjes. '-NESS, s. koude, koelheid, v.
COLLUDE, vn. het eens zijn, onder eene deken liggen,
COLE, *-WORT, S. kool, v.
zamenspannen. "...sioN, s. heinzelijke verstandhouding,
COLEOPTERA, s. pl. torrenges/acht, o.
v. * ...SIVE, a. -LY, adv. afgesproken, beraamd ; volgens
COLERAIN, "-SHIRTING, s. fijn iersch linnen, 0.
afspraak. "...SORY, a. in verstandhouding staande; met
COLIC, s. kolijk, O. maagpijn, v.
heimelijk bedrog.
COLL, va. omvatten, omhelzen, omarmen.
s. instorCOLLY, S. voy. COLLOW. *-, va. zwart maken, bemorsen.
COLLAPSE, vn. ineenvallen, instorten.
COLON, s. (98) dubbelpunt, o. ; (74) aarsdarm, m.
ting, ineenvalling, v.
COLONEL, s. kolonel, m. * -CY, "-SHIP, S. kolonelspost,m.
COLLAR, 0. halsband, kraag, m. ; halsijzer, gareel, o.
COLONIAL, a. koloniaal; - produces, koloniale waren, v.
-, a. tot MI hals behoorende, den hals betreffende.*-,
mv. "...IST, s. kolonist, volkplanter, planter, m. "...IZA va. bij den kraag vatten, strikken spannen. "-BEAM,
TION, s. het aanleggen eener volkplanting, o. koloniS. (13) dwarsbalk, M. * -BONE s. (74) sleutelbeen, o.
satie, v. *...izE,
COLLATE, va. verleenen, torwijzen; vergelijken.
va. eene volkplanting aanleg
COLLATERAL, a. * -LY, adv. naast elkander, parallel,
gen; bevolken.
COLONNADE, s. zuilenrij, V.
zijdelingsch, medewerkend, middellijk ; van ter zijde,in
COLONY, s. kolonie, volkplanting, v.
eene zijdelingsche lijn. "-NESS, S. zijdelingsche bloedCOLOPHONY, S. gezuiverde hars, v . * ...QUINTEDA, "...CYNverwantschap, v.
THIS, s. (53) kolokwintappel, m.
COLLATION, s. tusschenmaal, o. ; vergelijking ; verleeCOLOR, s. voy. COLOUR. "-ATE, a. gekleurd. * -ATION,
ning, toewijzing, v. '...TITIOUS, a. zamengebragt.
s. het kleuren, verwen, o. ; kleur, v. * -IFIC, a. kleurend.
COLLATOR, s. begever van een geestelijk ambt, m.
* -ISATION, S. kleurverandering, v.
COLLAUD, va. medeprijzen, zamenloven.
COLOSSAL, * ...LOSSEAN, * ...LOSSIC, a. kolossaal, bij uitCOLLEAGUE, s. ambtgenoot, kollega, deelgenoot, m. *-,
stek groot. * ...LOSSE, * ...LOSSUS, S. kolossus, m. reuva. vergezellen, vereenigen.
COLLECT, s. kollekte, inzameling, v.; kort gebed, o. "-,
zenbeeld, 0.
va. inzamelen, verzamelen, bijeenbrengen; innen; opCOLOUR, S. kleur , ver f ; gelaatskleur ; soort ; figuur , bloem,
peinzen,
stil
overdenken,
tot
zich
maken; - one's self,
v.; schijn, dekmantel, m. voorwendsel, o.; blos der
schaamte, m. "-, va. kleuren, verwen, opschikken, opzelven wederkeeren. *-.AwBotrs, a. verzameld, bijeengebragt. * -ED, a. verzameld ; fig. bedaard, in zich
smukken ; bewimpelen, eenen schijn geven ; zwart mazelven gekeerd. * -EDLY, adv. gezamenlijk. * -EDken ; - a map, eene kaart afzetten. "-, vn. blazon, verNESS, s. fig. innerlijke bespiegeling, stille aandacht, v.
kleuren. * -ABLE, a. schijnbaar, schoonschijnend. * -ABLE *-ION,
s.
ver* -IBLE, a. op to traken; of to leiden.
NESS, s. schijn, m. waarschijnlijkheid, schijnbaarheid,
zameling ; gevolgtrekking, v. * -ITIOUS, a. verzameld,
v. * -ABLY, adv. schijnbaar, naar alien schijn. "--BOX,
s. verfdoos, v. "-ED, a. gekleurd, geverzod, bont ; afgebijeengebragt. "-IVE, a. gezamenlijk, verzameld, te zas. (98) verzamelingswoord, o.
zet ; schijnbaar, verdacht, verzonnen. "-ING, s. het
men ; gevolgtrekkend.
*-IVELY, adv. gezamenlijk, to zamen; at te gader.
kleuren, verwen, o. kleuring, v. ; koloriet, O. *-IST, S.
M.
"-OR, s. verzamelaar ; ingaarder, ontvanger,
kleurder ; schilder die het koloriet good verstaat, m.
"-LESS, a. ongekleurd, kleurloos, doorzigtig. * --MARBLE,
COLLEGATORY, s. medegelegateerde, M.
COLLEGE, s. leerschool, oefenschool, v. ; schoolgebouw ;
s. wrijfsteen, m.
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COLOURS, s. pl. vaan, vlag, v. standaard, m. ; wagen, o.
COLSTAFF, s. hefboom, m.
COLT, s. hengstveulen; veulen; kalf, o. ; Sg. jonge laf-

tot -, op, in-, aan iets komen, - geraken;-naderen, reiken
tot; inwilligen, toestaan; - to and fro, been en weder
gaan; - together, zamenkomen; huwen; - together
again, zich weder vereenigen; - to good,gelukken,welslagen; - to life, levend worden ; - to light, aan den
dag komen, verschijnen; - to pass. gebeuren; - up, opkomen, uitkomen; - up a prize, eenen prijs uit de loterij bekomen; - up to, naderen, bereiken; - up with,
bereiken ; - upon, op (iets) komen, zich (iets) hertnneren ; overvallen, verrassen.
COME ! COME ON ! int. kom! komaan!
COMEDIAN, s. tooneelspeler, m. -speelster, v. ; - schrijver , m.
COMEDY, s. komedie, v. blij-, tooneelspel, o.
COMELINESS, s. fraaiheid, bevalligheid, v. '...LY, a. bevallig, aangenaam, aardig.
COMB-OFF, s. uitvlugt, v. voorwendsel, o.
COMER, s. komer, aankomeling, m. ; the s and goers, de
komenden en gaanden.
COMET, s. komeet, staartster, v. * - ARY, * -LIKE, *-IC, a.
van eene komeet.
va.
o.
COMFIT, s. konfijt, suikergoed, droog banket,
met suiker inmaken. * - MAKER, s. suikerbakker,
5 -URE, s. ingemaakt goed, o. konfituren, mv.
COMFORT, s. troost, m. verligting,opbeuring,verkwikking,
laving, v.; behagen, welzijn, geneugte, genoegen, gemak,
0. *-, va. troosten, laves, verkwikken, verligten, opbeuren; versterken: gemak verschaffen. * -ABLE, a. * - ABLY,
adv. troostend, troostrijk, verkwikkend, opbetsrend; aangenaam, behagelijk, gemakkelijk. * - ER, s. trooster ; beilige geest, m. "-ING, s. het troosten, verkwikken, op
beuren, o. *- LESS, a. troosteloos; ongemakkelijk, onaangenaam. * - RESS, s. troosteres, v.
COMFREY, s. (53) waalwortel, smeerwortel, m.
COMIC, * -AL, a. *--ALLY, adv. komisch, kom.iek, kluchtig;
op eene kluchtigewijze. *- ALNESS, s. het komieke, kluchtige.
COMING, s. komst, aankomst, nadering, v. *-, a. komend,
toekomend, toekomstig, aanstaatzd ; hegeerig, gewillig,
voorkomend ; - about, (126) het wenden van eon schip;
- in, inkomsten, renten, v. mv.; - up, (126) het bij den
wind komen. -I int. ik kom! dadelijk!
COMITY, s. wereldwijsheid, beleefdheid, ho/felijkhetd, v.
COMMA, s. (98) komma, v. ; inverted -s, (98) aanhalingsteeken, o.
COMMAND, va. et n. bevelen, gebieden, aanvoeren, beheer*-, *-MENT, s.
schen; bestrijken ; het bevel voeren.
bevel, o. heerschappij, magt, opperheerschappij, v. ; kommandement ; gebod, 0. ; a dog under good -, een good
afgerigte hond. * - ABLE, a. * -ABLY, adv. aanbevelens* -ANT, * - ER, s. bevelhebber, gezag,aardig,
hebber, gebieder ; gezagvoerder, aanvoerder, kommandeur,
komrnandant, rn. ; hei, v. iteiblok, o. "-ATORY, a. bevelend. * - ERY, s. kommandeurschap, o. * - ING, 0. et
a. bevel; het bestr ijken, o. ; bevelend, heerschend * - INGLY,
adv. op eene gebiedende wijze. "-MENT, s. regel, m.
voorschrift, o. ; lastgeving, v. 5 -BESS, s. gebiedster,
aanvoerder, beheerscheres, v.
COMMATERIAL, a. van dezelfde stof. * - ITY, s. gelijkheid
van stof, v.
COMMEASURABLE, a. evenredig, gelijkmatig.
CommEmoRABLE,a.gedenkwaardig, merkwaardig.*...RATE,
va. vieren, gedenken; vermelden, melding maken van.
* ...RATION, s. viering, gedachtenisviering ; vermelding,
melding, v. * ... R.ATIVE, a. herinnerend.
COMMENCE, vu. et a. heginnen, aanvangen, worden; in
stellen ; - doctor, promoveren. * - MENT, s. begin, a. aanyang, nt. wording; proznotie, v.
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bek, melkmuil, m. *-, vn. springen, huppelen, uitgeluva. foppen.
ten zijn, stoeijen, mallen.
hoefblad, o. * ...- TOOTH, s. melktand, m.; fig. kinderachtige dartelheid, v.
COLTER, s. kouter, m. ploegijzer, o.
COLTISH, a. uitgelaten, dartel, vrolijk, mal.
COLUBRINE, a. slangvornzig ; fig listig.
COLUMBARY, s. duivenslag, m. * ...SINE, s. duivenmest,
m. ; ( 53) klokbloem, v. ; columbine colour, violetkleur,
duivenkleur, v. ; duivenkleurig.
COLUMN, s. kolom, zuil, v. pilaar, paal, m. *-- AR,: * -ARIpaalvormig.
.AN, a.
COLURE, s. (1.01) kruiskring, m.
slaapziekte, v. *-TORE, a. slaapzuchtig.
(22)
S.
COMA,
* ...MART, s. verdrag, o.
makker,
medgezel, m. *-, a. harig.
COMATE, s.
COMB, s. kam, hekel voor vlas en hennep, m. ; vallei, v.
Aanekam, m. *-, voy. HONEY-COMB. *-, va. kammen,
hekelen.
vn. vechten, strijCOMBAT, s. gevecht, o. strijd,
den. * - ANT, s. vechter, strijder, kampvechter,
a. vechtend.
COMB-BRUSH, s. kamborstel, m. * ...-CASE,s.karnhuisje,o.
fig. 'kommer, m.
COMBER, s. wolkammer, wolkaarder ;
verdriet, ongemak, o. last, m. *-, va. voy. CUMBER.
vereenigbaar.
*
...
HATE,
a. besproken;
a.
COMBINABLE,
verloofd. * ... NATION, 0. verbinding„vereeniging, v.;
verbond, o. * ...NE, Va. verbinden, zamenvoegen, vereenigen. -, vn. zich verbinden.
COMBING-CLOTH, s. kap-, poeijermantel, m.
COMBINGS, s. pl. afval, m.
COMBLESS, a. zonder kam, kanzloos.
COMBUROESS, s. medeburger, land-, stadgenoot, m.
COMBUST, va. verbranden. "-IBLE, a. brandbaar. * - IBLENESS, "-IBILITY, s. brandbaarheid, v. *- ION, s. verbranding, v. brand, m. ; oproer, o. opschudding, v. opstand, m.
COME, vs. komen; aankomen, aanlanden ; voortkomen,
geraken, voor den dag komen; zich voordoen; uitkomen,uitloopen ; ontstaan, worden ; gereed zijn ; - about, gebeuren, omkeeren, veranderen; - after, volgen, opvolgen;
- again, - back, terugkonzen, terugkeeren, wederkeeren;
asun- along, aankomen, medekomen, voortmaken; der, lovaan, uiteengaan; - at, bereiken, geraken, erlangen ; - away, weggaan, voortgaan, vertrekken ;
- between, tusschenbeide komen, opkonzen ; - by, veerbijkonzen ; bekomen; - down, benedin komen; - forth,
voor den dag komen, te voorschijn treden; - forward,
vooruitkomen, voorwaarts gaan ; - from, - of, afkomen,
in,
afkomstig zijn van, voortspruiten, afstammen; binnenkomen, inkonzen, intreden, verschijnen; aankomen, opkomen ; mode worden ; zzch inlaten ; wijken ;
toegeven; - in for, aanspraalc nzaken op; - in to, te
hulp komen; toestaan, inwilligen ; - into, komen in,
geraken tot ; - near, nabij komen, gelijken; - next, onmiddellijk volgen; - off, losgaan, er of vallen, weg
komen; - of with a battle, er met een langen,neus afkomen; - on, aankomen, voortkomen, vooruitkomen ;
gedijen, bloeijen; - out, uitgaan, uitkomen, verschijnen; te voorschijn komen ; vruchtbaar worden, uitvalover,
len ; - out with, met iets veer den day komen; overkomen, overgaan; lzerhalen ; overtreden ; - short of,
te kort schieten, onderdoen, zwichten, niet evenaren ; to,
COLT'S-FOOT, s. (53)
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va. aanbevelen, aanprijzen; prijzen, loven ;
- me to him, greet hem mijnentwege. * - ABLE, a. * - ABLY,
adv. aanbevelenswaard, prijzenswaard. "-ARY, s. proventer, kommandeur, M. * -ATARY, s. die tijdelijk de
inkomsten van een geeitelijk goed geniet.* - ATION, S. aanbeveling, v. ; lof ; greet, m. * - ATORY, s. et u. lofspraak,
v.; aanprijzend. * - ER, s. aanbeveler; lofredenaar, m.
COMMENSAL, S. tafelgezel, dischgenoot, m. "-ITY, s. dischgenootschap, O.
COMMENSURABILITY, * ... RABLENESS, S. gelijkmatigheid,
evenredigheid, v. * ... RABLE, a. gelijkmatig, evenredig.
"...RATE, va. onder One moat brengen. -, a. -LY, adv.
evenredig in moat. * ... RATION, s. evenredigheid, v.
COMMENT, va. verklaren, uitleggen, aanmerkingen maken
op. *-, "-ARY, s. uitlegging, verklaring, aanmerking, v.
* -ATOR, *-- ER, S. uitlegger, verklaarder, M. * -ITIOUS,
a. verdicht, verzonnen, valsch.
COMMERCE, s. handel,
; verkeer, o. omgang, no.
vn. handelen, verkeeren, omgaan.
COMMERCIAL, a. tot den handel behoorende; handeldrijvend ; - adventure, spekulatiehandel, m. ; - intercourse,
handelsverkeer, o.; - interest, handelsbelang, o.; handelstand, m. "-LY, adv. volgens handelsgebruik.
COMMIGRATE, vn. gezamettlijk naar een ander land
verhuizen.
COMMINALTY, s. de aanzienlij ken van een dorp,mv. * ... NATION, bedreiging, v. "...NATORY, a. dreigend.
COMMINGLE, va. et n. vermengen; zich vermengen.
COMMINtJATE, * ...NUTS, va. wrijven, breken, vergruizen,
tot stof vermalen. * ... NUIBLE, a. vergruisbaar. * ...NUTION,
s. vermaling, wrijving, v.
COMMISERABLE, a. deerniswaardig, erbarmelijk. * ... BERATE, va. medelijden hebben met, zich erbarmen over.
'...SERATION, s. mededoogen, medelijden, o. deernis, v.
"...SERATIVE, a. medelijdend.
COMMISSARY, s. kommissaris, lasthebber, gemagtigde, m.
s. kommissariaat, o.
CommissioN, s. last, m. bevel, o. ; opdragt, kommissie ;
volmagt, V. ; post, m. ; provisie, V. "-, * -ATE, va. opdragen, bevolmagtigen, last geven, benoemen, kommitteren, aanstellen. *--BusiNEss,s. kommissiehandel, M.
COMMISSIONER, S. - merchant, kommissionair. agent, m. ;
- of the custom-house, tolbeambte, m.; the king's high
- in Scotland, stadhouder des konings in Schotland,m.
COMMIT, va. overgeven, overdragen, toevertrouwen, opdragen ; vastzetten, in hechtenzs nemen; begaan, plegen ; opstellen ; naar eene kommissie verwijzen ; - to
the earth, begraven. * - MENT, s. vastzetting, gevangenzetting ; bezondiging, v. * - TER, S. kommissie, comitd,
o. ; voogd (curator) over een krankzinnige, M. * --TER,
s. zondaar, in. * - TIBLE, a. begaan kunnende worden.
Commix, va. vermengen. * - ION, * -TION, s. vermenging,
v. * -TURF, s. mengsel, o. vermenging, v.
COMMODE, s. vrouwenmuts, v. kapsel, O. *...DIOUS, a.
-LY, adv. gcmakkelijk, geschikt, nultig. -NESS, S.
gemak; nut, voordeel, O. * ...DITY, s. gemak, o. ; goede
gelegenheid, v. ; nut, voordeel; goed, o. koopwaar;
vrouzvelijke schaamte, v.
CoximoDoRE, s. bevelhebber van een eskader, m.
Colimox, a. gemeen, gemeenschappelijk ; alledaagsch ; algemeen, openbaar, onadellijk, gemeen; (98) gemeens. gemeenschap, v. ; gemeenteland, o.
slachtig.
vn. in gemeenschap bezitten, - leven. * --ABLE, a. qerneetzschappelijk. "-AGE, s. gemeenteregt, weideregt, o.
* -ALTY, s. gemeenschap, maatschappij, gemeente, v.;
gemeene Yolk, o. de gemeene man, m. *-oouNoiL, s.

gemeenteraad, M. "-CRIER, s. stads-omroeper, M. *-ER,
S. gemeene man, burgerman, m. ; lid van het Lagerhuis (in Engeland) ; student der tweede of derde klasse
(in Engeland), M.
COMMONITION, s. herinnering, waarschuwing, vermaning, aanmaning, raadgeving, v.
COMMON-LAW, s. kostuumregt, gemeene regt, landsregt,
o. gewoonte, usantie, v. gebruik, O. * ...-LAWYER, s. advokaat, regtsgeleerde, m.
COMMONLY, adv. gewoonlijk, gemeenlijk; gemeenschappelijk. * ... NESS, S. gemeenschap; gewoonte, v. gebruik, o.
COMMON-PASTURE, s. gemeene weide, v. *...--PEOPLE, s.
gemeene yolk, o. lagere volksklasse, v. * ...-PLACE, S.
gemeenplaats, v. -, a. alledaagsch, gewoon, plat.
* ...-PLACE-BOOK, s. verzamelingboek, memorieboek, O.
* ...-PLEAS, S. civiel geregtshof (in Londen), o. * ...- REPORT, S. volksoverlevering, legende, v.
COMMONS, s. pl. het gemeene volk, o. de derde stand,m.;
volksvertegenwoordigers, no. my. ; dagelijkschepot, huismanskost, M.
COMMON-SENSE, S. gezond verstand, O. "...-SEWER, S.
stads-riool, o. * ...- SOLDIER, s. gemeen soldaat, m.
"...-WEAL, *...s. algemeen gerucht,
WEALTH, s. gemeenebest, o. republiek, v. ; staat, m.
CO3IMORANCE, * ...RANGY, * ...RATION, S. (83) woning,
v. verblijf o. * ... RANT, a. woonachtig, gedomicilieerd,
gevestigd.
COMMOTION, S. beweging, v. ; opstand, m. oproer, o.
Commov.E, va. in beweging brengen, verontrusten.
COMMUNE, va. mededeelen. *-, vn. elkander onderhouden,
spreken. "-, s. gemeente, v. * ...NICABILITY, * ...NICABLENESS, s. mededeelbaarheid, v. *...xicABLE, a. mededeelbaar. * ... NICANT, s. kommuniant, m. die ten
avondmaal gaat. * ... NICATE, va. et n. mededeelen,kennis geven, omgaan, verkeeren.
vn. het H. avondmaal
uitdeelen of ontvangen. * ... NICATION, s. mededeeling,
kennisgeving, gemeenschap, v. ; zamenhang, m. * ... NICATIVE, "...NICATORY, a. mededeelzaam ; gemeenzaam, spraakzaam, toegankelijk. * ... NICATIVENBSS, S.
mededeelzaamheid, vrijgevigheid ; spraakzaamheid, v.
COMMUNION, S. H. avondmaal, nachtmaal, o. ; gemeenschap, v. * - CLOTH, S. altaarkleed, O. * - CUP, S. nachtmaalbeker, m. * - SERVICE, S. dienst des avondmaals,
v. k -TABLE, s. nachtmaalstafel, v.
COMMUNITY, S. gemeenschap ; gemeente, maatschappij,
burgerij, v. ; gemeenschappelijk bezit, O.
COMMUTABILITY, S. verwisselbaarheid; vervreemdbaarheid, v. * ...TABLE, a. verwisselbaar; vervreemdbaar.
* ...TATION, s. verwisseling, verandering, ruiling ; geldbode; verzachting (van straf), v. * -TATIVE, a. (83)
veranderlijk, verwisselend.
COMMUTE, va. verwisselen, verruilen ; veranderen,
COMMUTUAL, a. onderling, wederzijdsch, wederkeerig.
COMPACT, s. vergelijk, verdrag, o. overeenkomst, v. "-,
a. digt, vast, beknopt, bondig. *-, va. vast vereenigen,
verbinden ; inrigten. * - EDNESS, *-NESS, s. digtheid,
vastheid, v. * - LY, adv. bondig, kortelijk ; digt. * - URE,
s. bouw, m. zamenstel, o. inrigting, v. ; weefsel, O.
COMPAGES, * ..GINATION, s. verbinding, zamenvoeging van
onderscheidene declen, v. "...GINATB, va. zamenstellen.
COMPANION, s. makker, genoot, speelgenoot, medgezel,m.;
good -, boon -, vrolijke kwant, m. ; - of the Garter,
ridder van de Kousenbandorde, m. * -ABLE, a. * - ABLY,
adv. gezellig. s. gezelschap; gevolg, O.
COMPANY, s. gezelschap, genootschap, o. vereeniging,
maatschappij, v. gilde, o. ; manschap, scheepsbeman-
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ping; bedekking, v. geleide, o. ; troep, drom, hoop, m.
*-, va. et n. vergezellen, begeleiden; zich inlaten, omgaan ; zich afgeven met ; vergezellen.
COMPARABLE, a. vergelijkbaar. * ... RABLY, adv. in vergelijking. *...ATIVE, a. et s. vergelijkend ; vergelijking,
v. * -LY, adv. vergelijkenderwijze.
COMPARE, va. et n. vergelijken; kollationeren; wedijveren. "...RISON, S. vergelijking, v.
COMPART, va. in vakken verdeelen.
* - MENT,
s. afdeeling, v. vak, perk, O. * -ITION, s. afperking;
gelijke verdeeling, v.
COMPASS, s. kring, omtrek, omvang ; omweg, m. ; komo.; to keep within -es,pas, o. ; tijd, m. tijdverloop,
binnen de palen blijven, zich niet te buiten gaan. "-,
va. omgeven, insluiten, omvatten; erlangen, bereiken,
bekomen ; tot stand brengen, doorzetten ; belegeren, omtrekken. * -- DIAL, S. kompas, O. "-ED, a. rond. "-Es,
s. pl. passer, m.
COMPASSION, S. medelijden, mededoogen, o. deelneming,
v. "-, "-ATE, va. medelijden hebben, zich erbarmen.
"-ABLE, a. medelijdenswaardig. "-ATE, a. medelijdend,
deelnemend. * - ATELY, adv. met medelijden.
COMPASS-TIMBER, s. (126) kromhout, o.
COMPAT BRNITY, s. peetschap, gevaderschap, O.
COMPATIBILITY, "...TIBLENESS,
s. bestaanbaarheid,
"...TIBLE, a.
overeenkomstigheid, overeenstemming, v.
"...TIBLY, adv. bestaanbaar, overeenstemmend, vereenigbaar ; overeen te brengen.
COMP ATIENT, a. medelijdend zich erbarmend,met deernis.
COMPATRIOT, s. landgenoot, M.
COMPEER, s. gevader, peet, peter ; makker, kameraad,
m. va. zamengaan, passen.
COMPEL, va. dwingen, noodzaken; bedwingen; ontrooven, ontrukken. "-LABLE, a. bedwingbaar. * - LATION,
S. aanspraak, toespraak, v. ; eernaam, eeretitel ; dwang,
m. "-LATORY, a. dwingend. "-LER, s. dwinger, M.
COMPEND, * -IUM, s. kort begrip, o. korte inhoud, m.
"-IARIOUS, a. verkort. * - IATE, va. verkorten. * -IOSITY,
*-IOUs, a.
*-IOUSNESS, s. kortheid, beknoptheid, v.
*-IOUSLY, adv. beknopt, verkort, beknoptelijk.
COMPENSABLE, a. te vergoeden,vereffenbaar, vergeldbaar,
herstelbaar. "...SATE, "...SE, va. vergoeden, schadeloos
stellen, herstellen, doen opwegen. "...SATION, s. ver"...SATIVE,
goeding, schadeloosstelling, teruggave, v.
"...SATORY, a. vergoedend.
COMPERENDINATE, va. (83) uitstellen, verdagen. "...DIN ATION, s. uitstelling, v. uitstel, O.
COMPETE, vn. mededingen ; passen, voegen.
COMPETENCE, * ...TENCY, S. bevoegdheid ; genoegzaamheid, v. het nooclige. "-TENT, a. "-TENTLY, adv. bevoegd ; gepast ; genoegzaam, voldoende.
COMPETIBLE. a. voy. COMPATIBLE. "-NESS, s. voy.
COMPATIBILITY.
COMPETITION, S.

mededinging, v. het streven, o. ; aanspraak; vergelijking, v. "...TITOR, S. mededinger, pretendent, m. ; to be a -, mededingen. "...TITRESS,
* ...TITRIX, s. mecledingster, v.
COMPILATION, S. verzameling, bijeenbreng ing , ophooping ,v
COMPILE,
Va. verzamelen, bijeenbrengen, ophoopen.
"-MENT, S. verzameling, v. "-R, s. verzantelaar, m.
COMPLACENCE, * ...CENCY, S. inschikkelijkheid, toegevendheid, beleefdheid, v.; welgevallen, genoegen, O.
* ...CENT, a. "...CENTLY, adv. inschikkelijk, beleefd.
* ...CENTIAL, a. aangenaam, bevallig.
COMPLAIN, va. et n. beklagen, beweenen ; klagen. -ABLE,
a. beklagenswaardig. "-ANT ; S. (83) klager,aanklager,

COM.
s. klagt, v. beeischer, m. "-ER, s. klager, m.
zwaar, o. ; ongesteldheid, ziekte, V.
COMPLAISANCE, s. voy. COMPLACENCE. * ...SANT, a. -LY,
adv. voy. COMPLACENT, -LY. "...SANTNESS, S. voy .
COMPLACENCE.
effen maken.
COMPLANATE, CONPLANE, va. gelijk
COa. PLEMENT, S. aanvulling, v. toevoegsel, o. ; volkomen-

heid, v. ; kompliment, gebruik, o. ; voorraad, m. ; (98)
bepaling, v. "-AL, a. aanvullend; met veel pligtplegingen. * -ARY, a. volleerd in pligtplegingen,
COMPLETE, va. voltooijen, eindigen, voltallig maken, aanvullen. a. volkomen, volledig, voltallig; voltooad.
"—BOOK, s. scheepsrol, v. * - LY, adv. volkomen, ganschelijk, geheel en al. * - MENT, s. voltooijing, volmaking, v. s. volkomenheid, volledigheid, v.
"...TION, S. vervulling, voltooijing, v. "...TORY, a. vervullend, voltooijend.
COMPLEX, * -ED, a. zamengesteld, ingewikkeld, moeijelijk
op to lossen. "-, s. verzameling, verwikkeling, v. "-EDNESS, s. verwikkeling, v. k-ION, s. zamengesteldheid,
ingewikkeldheid ; ligchaamsgesteldheict; natuur, , v. aard,
m. ; gelaatskleur, v. "-IONAL, a. -LY, adv. van nature, in gemeenschap. "-LY, adv. voy. COMPLEX. -,
gezamenlijk. *-NEss, s. zamengesteldheid, ingewikkeldheid, v. *-URE, s. zamenvoeging, vereeniging, v.
COMPLIABLE, * ...ANT, a. • toegevend. "...ANCE, S. toegevendheid, inschikkelijkheid, v.
COMPLICATE, va. inwikkelen, verwikkelen, zamenstellen,
vereenigen, bijeenvoegen, verbinden. *-, a. ingewikkeld,
zamengesteld. "-NESS, S. zamengesteldheid, ingewikkeldheid, v. "...CATION, S. verwikkeling, zamenstelling, v.;
fig. weefsel, zamenweefsel, o.; - of figures, groep, v.
COMPLICE, S. medepligtige, M.
COMPLIER, S. toegevend mensch ; jabroey,
COMPLIMENT, s. pligtpleging, eerbewijzing, v. kompliment ; drinkgeld, o. *-, va. geluk wenschen; begroeten,
eerbewijzen ; vleijen. * - AL, a. "-ALLY, adv. vol pligtplegingen, hoffelijk. "-ER, s. komplimentenmaker, hoveling, m.
COMPLINE, S. (140) lofzangen na het avondgebed, m. my.
COMPLORE, vn. medeweenen, zamenweenen.
COMPLOT, vn. zamenrotten, zamenzweren, zamenspannen.
*-, va. beramen, smeden, brouwen. "-, "-MEET, s. geheime aanslag,m. zamenzwering, v. ; komplot, O. "-TER,
S. zamenzweerder, vloekverwant, zadmgezworene, eedgenoot, M.
COMPLY WITH, vn. zich schikken naar, toetreden tot, zich
voegen naar, zich onderwerpen aan, berusten in.
COMPONENT PARTS, s. pl. bestanddeelen, zanzenstellende
deelen, o. mv.
COMPORT, vn. overeenstemmen, passetz; zich gedragen.
*-, va. dulden, verdragen. "-, . * -ANCE, *-MENT, s. gedrag, o. handelwijze; houding, v. "-ABLE, a. bestaanboar, overeenstemmend.
COMPOSE, va. zamenstellen, vervaardigen, zetten, regelen,
in orde brengen, voorbereiden, gereed maken ; doen bedaren, stillen; bijleggen; (10) letterzetten; (109) kontponeren, op noten stellen.
COMPOSED, a. * -LY, adv. zamengesteld, bestaande nit;
fig. bedaard, gelalen. x -NESS, S. bedaardheid, gelatenheid, v.
COMPOSER, s. zunzenstefler, vervaardiger; komponist, m.
COMPOSING. STICK, S. (10) zethaak, m.
COMPOSITE, a. zamengesteld ; (13) gemengd. * ...SITION,
S. zumenstelling, vermenging, verbinding, vervaardiging,
v. ; het zetten ; geschrift, opstei, o. ; schikking, verege-
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ning, bijlegging, v. verdrag, akkoord, o.; zamenhang,
m. "...SITIVE, a. zamengesteld; zamenstellend. "...SITOR, s. letterzetter, m.
COMPOSSESSOR, s. medebezitter, m.
COMPOST, s. (136) meat, m. "-, va. mesten.
COMPOSURE, S. zamenbrenging, verbinding, inrigting, zamenstelling, v. vorm, m.; geheel; opstel; verdrag, o.;
gemoedsgesteldheid, bedaardheid, kalmte, v.
COMPOTATION,S. drinkgelag,o."...TATOR,s.drinkmakker,m.
COMPOUND, va. zamenstellen, vervaardigen; vermengen,
verbinden; uitmaken, vereffenen, bijleggen; schikken,
regelen. "-, vn. overeenkomen (met iemand), zich verdragen. "-, s. zamenstel ; mengsel, o. "-, a. zamengesteld, gemengd. "-ABLE, a. zamen to stellen. "-ER, s.
zamensteller, menger ; bijleggcr, bemiddelaar ,rn .* --FR AcTION , S. (84) zamengestelde break, v.
"-INTEREST, s.
interest op interest, m.
COMPREHEND, va. begrijpen , bevatten, inhouden ; verstaan.
COMPREHENSIBLE, a. * ... SIBLY, adv. bevattelijk, begrijpelijk ; nadrukkelijk. *...sioN, s. begrip, o. bevatting, v.
verstand, o. ; hoofdinhoud, m. "...SIVE, a. -LY, adv.veelomvattend; bondig, kernachtig. -NESS, s. bondzgheid, v.
COMPRESS, va. zamendrukken, omvatten ; doorweeken, bezwangeren. "-, s. (36) kompres, v. "-IBILITY, "-IBLENESS, s. zamendrukbaarheid, v.
* - IBLE, a. zamendrukbaar. "-ION, s. zamendrukking, v.
"-URE, S. zamendrukkende kracht, v.
COMPRINT, va. nadrukken ;*,- bij elkander drukken. *-,
s. nadruk, M.
COMPRISE, va. bevatten, begrijpen, in zich sluiten.
COMPROBATE, vn. overeenkomen (van bewijzen). "...PROBATION, s. bewijs, o.
COMPROMISE, va. een scheidsregter kiezen ; scheidsregterlijk laten beslissen ; slechten. *-, s. scheidsregterlijke beslissing ; overeenkomst, v. vergelijk, o.
"...MISSORIAL , a. schezdsregterlijk.
COMPROMIT, va. beloven, toezeggen, verzekeren.
COMPROVINCIAL, S. et a. landsman, m.; uit hetzelfde
gewest afkomstig.
COMPT, S. voy. COUNT. "-, a. sierlijk, net. "-NESS, S.
* - IBLE, a. verantwoordelijk,
netheid, sierlijkheid, v.
rekenpligtig.
COMPTROLL, va. kontroleren, nagaan, toezigt houden.
"-ER, S. kontroleur, m. "-SHIP, s. ambt van kontroleur, o.
COMPULSATIVE, a. "-LY, adv. gedwongen ; met geweld.
COMPULSATORY, a. dwingend.
s. dwang, m.
"
13, a. -LY, adv. dwingend, gedwongen ; met dwang.
-Y,
*
a. *-ILY, adv. dwin"...SOB, s. geregtsdienaar, m.
gend ; gedwongen; met dwang.
COMPUNCTION, s. steking, wroeging, v. gewetensangst, m.
knaging, v. berouw, o. "...TIOUS, a. berouwhebbend.
* ...TIVE, a. berouw verwekkend.
COMPUROATION, s. (83) bekrachtiging onder eede, v.
COMPUTABLE, a. berekenbaar. "•..TATION, S. berekening,
v. overstay, m.
COMPTE, va. berekenen, oprekenen, een overslag maken. "-,
s. berekening, v. overslag, m. "-R,
s. rekenaar,
berekenaar, m.
COMRADE, s. makker, medgezel, kameraad, m.
Cove, S. het tegen. "-, va. kennen ; van buiten leeren,
bestuderen ; - thanks, dank weten, dankbaar zijn.
CONCAMERATE, va. (13) welven. "...TION, s. welving, v.
CONCATENATE, va. aaneenschakelen. "...TION, S. aaneenschakeling, v.
CONCAUSE, s. medewerkende oorzaak, v.
CONCAVATION, S. uitholing, v.
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s. holte, v.; uitspansel, o. "-, a. hot ; - lent,
(132) tins, linze, v. "-,va.uithollen. "-NESS, "...VITY, S.
holheid, holte, v.
CONCAVO-CONCAVE, a. hot aan beide zijden.
a. hot op de eene en tot op de andere zijde.
CONCAVEOUS, a. *-•LY, adv. hot.
CONCEAL, va. verhergen, verhelen, geheim houden. "-ABLE,
a. verbergbaar. * - EDNESS, s. heimelzjkheid, v. "-ER, S.
verheler, m. * -MENT, S. verberging, verheling, terughouding ; verborgene plants, v.
CONCEDE, va. inwilligen, toestaan, inruimen, toegeven;
afstaan, overgeven, overlaten.
CONCEIT, s. begrip, o. gedachte, v. inval, m. ; voorstelling, meening, v. gevoelen, denkbeeld, o. waan, m. ;
idle -s, wisjewasjes, o. my. beuzelingen, zotternijen, v.
mv.; to be out of - with, niet meer houden van, geen
va. gelooven, wanen, zich verlust meer hebben in.
beelden. "-ED, a. * - EDLY, adv. verwaand, ingebeeld,
gekunsteld ; wonderlijk.
* - EDNESS, s. verbeelding, v.
dunk, m. verwaandheid ; gemaaktheid, v.
CONCEIVABLE, a. denkbaar, begrijpelzjk, verstaanbaar.
"-NESS, s. denkbaarheid, verstaanbaarheid, begrijpelijkheid, v. "...VABLY, adv. op eene verstaanbare wijze.
CONCEIVE, va. ontvangen, opvatten, begrijpen, verstaan,
achten, meenen, oordeeten, daarvoor houden, verzinnen.
*-, vn. zwanger worden.
CONCEPT, s. harmonie; overeenstemming, v. * - FUL, "-UAL,
a. harmonisch, overeenstemmend.
CONCENTRATE, "...TRE, va. in een punt vereenigen, zamendringen, zamenvatten. "...TRATION, S. zamentrekking, vereeniging in den punt, v. * ...TRIC, -AL, a.
evenmiddelpuntzg.
CONCEPT, s. ontwerp, klad, concept, o. schets, v. * - ACLE,
s. ontvanger, behouder, m. "-IBLE, a. bevattelijk, be-.
grijpelijk. "-ION, s. ontvangenis, v.; begrip, o. voorstelling, opvatting, meening, gedachte, v. ; inval, m.; verstand, o. "-IOUS, * -IVE, a. ontvangbaar, vruchtbaar.
o.
CONCERN, S. aangelegenheid, zaak, v. gewigt, belang,
bezigheid ; Borg, onrust, v. "-, va. betreffen, aangaan ;
one's
treffen, roeren, aandoen, bekommerd maken; self, zich bekommeren, zich aantrekken, zich verontrusten ; to be concerned, betrokken zijn in, belang hebben
bij. * - ED, a. betrokken, gewikkeld, belanghebbend; bezorgd, bekommerd, onrustig. * -EDLY, adv. met belangstetting. "-ING, prep. betreffende. rakende, aangaande,
over, nopens. * -MENT, s. deelneming, belangstelling ;
aandoening ; bezorgdheid, bekommering ; zaak, aangelegenheid, bezigheid, v. ; gewigt ; belang, o. ; betrekking , V.
CONCERT, va. beramen, maatregelen treffen, overleggen.
"-, s. concert, o .; verstandhouding, overeenstemming ;
afspraak, v. overleg, o. ; by -, eenstemmig, eenparig,
met algemeene stemmen; in -, in overeenstemming.
* - ATIVE ,
"-ATION, S. twist, m. woordenwisseling, v.
a. twistziek. * - ING, s. afspraak, v. overleg, O.
CONCESSION, s. inwilli.ging, toestemming, begunstiging,
gunst, v. afstand, m. * - ARY, a. bewilligd, ingewilligd,
toegestaan. * .. AVE, a. -LY, adv. inwilligend; bij wijze
van vergunning.
CONCH, s. groote zeeschelp, v. * - 0ID, S. (64) krommc
lijn, V. * - OLOGY, "-YLIOLOGY, s. ichelpenkunde, v.
CONCILIAR, a. van eene kerkvergadering.
CONCILIARY,a. verzoenend,bevredigend, verzoenlijk.* ...ATE,
va. verzoenen, bevredigen ; bezorgen, verwerven. "...ATION,
s. verzoening, bevrediging ; bezorging, verwerving, v.
M. "...ATORY, a.
"...ATOR, S. verzoener, bevrediger,
verzoenend, hevredigend.
CONCAVE,
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netheid, aardigheid, aangenaamheid, geschiktheid, gepastheid, v. *...Nous, a.
bekoorlijk, net, aardig, aangenaam, behoorlijk.
CONCIONATOR, S. prediker, kanselredenaar, m.
CONCISE, a. * -LY, adv. beknopt, kort, bondig ; beknoptelijk. *-NESS, s. kortheid, beknoptheid, bondigheid,
v.
s. verkorting, besnoeijing, afsnijding, v.
CONCITATION, s. opruijing, v. "...CITE, va. opruijen,
aanporren, ophitsen.
CONCLAMATION, S. gejuich, o.
CONCLAVE, s. vergadering der kardinalen ter verkiezing
van een pans ; geheime bijeenkomst, v.
CONCLUDE, va. bevatten, behelzen•; besluiten, eindigen,
sluiten; afleiden, opmaken; bewijzen ; beslissen; verpligten. "-, vn. een besluit opmaken; eindigen, sluiten.
* ...DENCY, S. gevolgtrekking, v. gevolg, o. * ...DENT, a.
beslissend. "...DING-LINE, S. (126) valreep,v. "...DINGLY, adv. bijgevolg, gevolgelijk. *...BIBLE, a. to besluiten, of te leiden. s. besluit, a. gevolgtrekking ;
konklusie, v. * ...SIVE, a. -LY, adv. beslissend ; op
eene beslissende wijze. -NESS, s. beslissende eigenschap, hoedanigheid, v.
CONCOAGULATE, va. zamenstollen, dik worden.
CONCOCT, va. verteren, verduwen, verkoken, koken; rijp
* -IVE,
nzaken. *-ION, s. vertering, koking, rijping, v.
a. verterend.
CONCOLOUR, a. gelijk van kleur, eenkleurig.
CONCOMITANCY, s. vergezelschapping, gemeenschap, v.
* ...COMITANT, s. et a. vergezeller, vergezellend,
medewerkend. * ...COMITANTLY, adv. in gemeenschap,
vergezellenderwijze. * ...COMITATE, va. vergezellen, begeleiden, medegaan.
CONCORD, vn. overeenstemmen, het eens zijn. "-, s. eendrugt, overeenstemming, harmonies overeenkomst, v.
* -ANCE, "-ANCY, s. overeenstemming, v. ; bijbelregister, O. * -ANT, a. eendragtig, eenstemmig: "-ATE, s.
konkordaat, verdrag met den pans, O.
CONCORPORAL, a. van hetzelfde ligchaam. "...CORPORATE, va. et n. tot On ligchaam vereenigen, inlijven ;
tot een ligchaam wooden. * ...CORPORATION, S. inlijving, vereeniging tot een ligchaam, v.
CONCOURSE, s. zamentoop, m. vereenigingspunt, o. ; medewerking zamenkomst ; mededinging, v. ; hoop, m.;
gedrang,‘ O.
CONCREMATION, F. verbranding, v. * ...CREMENT, S. atmeengegroeide massa, v. "...CRESCENCE, S. zamengrocijing, v. "...CRESCIBLE, a. zamengroeijend.
CONCRETE, va. et n. zamenstollen. *-, a. vast, ligchamelijk, vereenigct. *-, S. massa, V. ligchaam, o. * - LY, adv.
als eene massa, zantengedrongen. "-NESS, S. verdikking,
vereeniging tot eene massa, v. "...TION, s, zamenvoeging, zamenpakking,v. *...TIvE, a. verdikkend.
s. veodikte massa, v.
CONCUBINAGE, s. onwettige zamenwoning, v. * ...BINE, s.
bijzit, v.
CoNcuLcATE, va. vertrappen. * ...TION, S. vertrapping, v.
CONCUPISCENCE, S. begeerte des vleesches, v. zeellust,
vleeschelij Ice lust, to. begeerlij kheid, v. * ...CENT, "...CENTICAL, a. beyeerig, wellustiy, vleesehelijk. * ...CIBLE, a.
begeerlijk, begeerend.
CONCUR, vn. zamentreffen, overeenstemmen, zamenloopen,
medewerken, het eons zijn, zich rereenigen. * - RENCE,
" - RENCY, s. gelijke aanspraak, mededinging ; overeenstemming, vereeniging, medewerking, v. zomenloop, in.
- RENT,
S. et a. mededinger, in ; overeenstemmend,
ENTmedewerkend.* - RENTLY, adv. met medewerking.
MESS , S. medcwerking, v.

CONCINNATENESS, * ...LAITY, S.

*-ATION, * -ION, S. sehok, m. betting, schudafpersing, knevelarij, V. * -IONARY, a. knevelend,

CONCUSS,

ding ;
geld afpersend. *--rirE, a. trillend, schuddend.
va. veroordeelen, verdoemen, afkeuren, Laken;
verbeurd verklaren. "-ABLE, a. verwerpelijk, schuldig ,
laakbaar. "-ATION, S. veroordeeling, verwerping, afkeuring, v. *-ATORY, a. veroordeelend, afpeurend. "-ER,
s. veroordeeler; berisper, m.
CONDENSABLE, a. verdikbaar. * ...SATE, * ...SE, va. verdikken.
vn. dik digt worden, verdikken. -, a. verdikt, digt. * ...SATION, S. verdikking, v. * ...SER, * ...SINGENGINE, S. (73) werktuig om te verdikken, o. condensator, m. * ...SITY, s. digtheid, v.
CONDESCEND,Vn. zich verwaardigen, zich talon welgevallen,
toegeven. "-ENCE, "...CENSE, * ...CENSION, s. voorkomendheid, toegevendheid, inschikkelijkheid, v. * -INGLY,
adv. op eene voorkomende wijze. * ...CENSIVE, a. voorkomend, inschikkelijk.
* -EDLY, -LY, adv
CONDIGN, a. verdiend; evenredig.
naar verdienste. *-Ess, *-rry, s.. evenredigheid ; verdienste, v.
CONDIMENT, s. (52) saus, toebereiding, v.
CONDISCIPLE, s. medeleerling, medescholier, m.
CONDITE, va. inmaken, inleggen, zulten. "-MENT, s. ingemaakt goed, o. toebereiding ; (22) slikartsenij, V.
CONDITION, S. toestand, m. gesteldheid , eigenschap ; voorwaarde, v. voorbehoud, o. ; rang, stand, m. ; verdrag,
va. et n. bedingw, bepalen. * -AL, a. * -ALLY,
o.
adv. roorwaardelijk. * -ALITY, S. voorwaardelijkheid, v .
* -ARY, * -ATE, a. bedongen, vastgesteld, bepaald, overeengekomen. * -ED, a. gesteld, in een staat van.

CONDEMN,

CONDOG, vn. voy. CONCUR.

CONDOLATORY, a. rouwbeklag betuigend.

va. beklagen ; betreuren. *-, vn. kondolercn,
rouwbeklag betuigen. "-RENT, S. droefheid, v. -beklag,
o. "-NCE, S. rouwbeklag, o.
CONDONATION, s. vergi ffenis, vergeving, v.
va. geleiCONDUCE, vn. bijdragen, medewerken tot. *-,
* ...CIBLE, a. bevorderlijk,
den, vergezellen.
dienstig, nuttig, behulpzaam. -NESS, S. dienstigheid, nuttigheicl, v. *...GIVE, a. voy. CONDUCENT.
CONDUCT, va. geleiden, aanvoeren, bestieren, besturen,
regelen. "-, s. leiding, v. ; geleide, o. bedekking, v.;
bestuur, opzigt; gedrag, o. handelwijze, v. * - ER, *-- OR ,
S. geleider, leidsman, aanvoerder, m. hoofd, o. ; bestuurder, opzigter; blasenzafleider, m. * - ITIOUS, a, gehuurd.
" - RESS, s. leidster, leidsvrouw, bestuurster, v.
CONDUIT, s. waterloop, m. zvaterleiding, waterbuis, pijp,
kraan, v. * - PIPE, S. waterpijp, v.
CONDUPLICATION, S. (74) verdubbeling, v.
CONE, s. (53) pijnappel; Pt) kegel, m.; to receive - and
key, het voile bestier van de huishouding bekomen.
CONFABULATE, vn. keuvelen, kouten, praten. * ...TION, s.
genzeenzaanz onderhoud, gekeuvel, O. "...TORY , a. keltvelend, koutend ; in gesprek.
CONFECT, va. konfijten. *
* - ION, S. suikergoed, o. konfituren, v. mv. ; mengsd, o. * - BOX, S. bonbondoosje, 0.
' - IONARY, s. suikerbakkerswerkplaats, V. -winkel,
"-IONA RY, * -IONER, S. snikerbakker, banketbakker,
CONFEDERACY, * ...RATION, s. vcrbond, bondgenootschap,
o. k...R ATE, vn. zich verbinden, een verbond sluiten.
-, a. vcrbonden.
s. bondgenoot.
CONFER, v:t. scheitken, 't ,erleenen, overdvagen ; vergelijken. "-, Yll. ond,rhandelen, in yesprek sta.n. *- ENC E,
V.
S. bijeenkomst, konferentie, onderhandeliny,
S. onderhandelaar, 111,
CONFESS, ca. bekennen, belipen, biechten, erkennen ; ric

CONDOLE,

CON.
biecht afnemen. *-, vn. biechten. * - EDLY, "...FESTLY,
a. blijkbaar, onwederlegbaar.
s. belijdents, bekentenis ; biecht, v. * - IONAL, "-IONARY, ION-CHAIR,
s. biechtstoel, m. * - OR, S. belijder ; biechtvader, m.
CONFEST, a. blijkbaar, beleden, erkend.
CONFICIENT, a. werkzaam; veroorzakend.
CONFIDANT, * ...DENT, s. vertrouweling, m. * ...DE, vn.
vertrouwen op, zich verlaten op. * ...DENCE, S. vertrouwen, 0. ; vrijmoedigheid, v. * ...DENT, a. - LY, adv. vertrouwend, zeker, overtuigd; vrijnzoedig. * ...DENTIAL, a.
vertrouwelijk. "...DENTNESS, s. zelfvertrouwen, 0.
CONFIGURATZ,
va. vormen, eene gedaante geven.
"...RATION, s. gedaante, v . beeld, o. ; (101) aspekten, IMAM.
CONFINABLE, a. begrensbaar.
CONFINE, s. grens, v . rand, kant, zoom, m. * -, a. aangrenzend. *-, va. begrenzen, beperken, opsluiten, inhouden ;
verpligten, noodzaken. *-, ye. grenzen. *-LEss,a. grenzenloos, onbepaald. * - MENT, S. opsluiting, gevangenschap, onderwerping, slavernij; bevalling, v. " -R, s.
grensbewoner, nabuur, m. *-s, s. pl. grenzen, v. niv.
"...LAITY, S. nabuurschap, nabijheid, v.
CONFIRM, va. bevestigen, verzekeren, bekrachtigen, versterken; het vormsel toedienen; inzegenen. * - ABLE, a.
bew ijsbaar "-ATION, s. bevestiging , bekrachtiging, verzekering, overtuiging, v. bewijs, getuigenis ; vormsel, o.
-ATIVE, * -A TORY, a. bevestigend, bekrachtigend. "-ATOR, "-ER, s. bevestiger ; bekrachtiger ; getuige, M.
*-EDIqESS, s. zekerheid, vastheid, v.
CONFISCABLz,a. verbeurd to verklaren.* ...c ATE,va.verbeurd
verklaren. "...CATED, a. verbeurd verklaard. "...CATION, S.
verbeurdverklaring,v.*...oAToR,s.verbeurdverklaarder, m.
COMFIT, s. voy. CONFITURE.
CONFITENT, s. belijder, bekenner, biechteling, M.
CONFITURE, s. suikergoed, o. ; ingemaakte vruchten, v. My.
CONFIX, va. bevestigen, vasthechten, inzetten. * - URE, s.

berestiging, vasthechting, v.
CONFLAGRANT, a. rondom brandend, in de vlam. * ...GRATION, s. brand, algemeene brand, M.
CONFLATION, s. metaalsmelting, zamenblazing, v.
CONFLEXURE, s. buiging, v.
CONFLICT, vn. strijden ; worstelen. *-,s.botsing , v. strijd,

m.; konflikt, o. ; worsteling ; smart, v.
- ION, s. zamenvloezjing, zarnenvlieting, v. zamenloop; toeloop, m. menigte, v. * ...FLUENT, a. zamenvloeijend, in elkander loopend.
CONFORM, va. gelijkvormig maken, schikken, inrigten.
"-, vn. zich schikken, - rigten. "-, * -ABLE, a. "-ABLY,
adv. gelijkvormig, oveeeenkomstig, -lijk. "-ATION, S.
gelijkvormigheid; inrigting, vornzing, v. bouw, M. " - ER,
" - IST, s. lid der engelsche staatskerk, o.
s. gelijkvormigheid, overeenstemming, overeenkomst, v.
CONFORTATION, s. versterking door voedsel, v.
CONFOUND, va. vermengen, verwarren; verwisselen; beschamen, doen verstommen ; verijdelen, vernielen. "-ED,
a. * - EDLY, adv. verward ; beschaamd, afschuwelijk ;
verduiveld. " - ER, s. wargeest, onruststoker ; uttroeijer,
verdelger, m.
CONFRATERNITY, s. broederschap, v.
CONFRICATION, s. zamenwrijving, V.
CONFRONT, va. tegen elkander overstellen, vergelijken.
" - ATION, * - ING, s. verhoor, o. ; tegenoverstelling ; vergelijking, v.
CONFUSE, va. verwarren, vermengen, in de war brengen,
beschamen, verlegen maken. *-, a. * - LY, adv. * -D, a.
* -DLY, adv. verward, verlegen. "-DRESS, s. verwardCONFLUENCE, "...FLUX,

held, verwarring, v.
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s. wanorde, verwarring, verwisseling, vermenging, beschaming vernietiging, v. verderf, o.
CONFUTABLE, a. wederlegbaar. * ...TATION,
s. wederlegging, overtuiging, v. * ...TE, va. wederleggen,
overtuigen.
CONG, * -E, s. verlof, o. ; buiging, v.; - d'elire,
ko?zings verlof one een bisschop te verkiezen, o.
CONGEAL, va. doen stollen, - hevriezen. *-, vn. bevriezen, stijf worden, stollen. "-MENT, s. stolsel, o.
CONGENER, * - ous, a. gelijkslachtig, van gelijken aard.
"-OUSNESS, s. gelzjkslachtigheid, v.
CONGENIAL, a. gelijksoortig, verwant. * - ITY, "-NESS,
s. gelijksoortigheid, verwantschap, v. * ...NITS, a. medegeboren, aangeboren, gelijk geteeld, gelijk voortgebragt.
-, "...NITOR, s. zoogbroeder; tweelingbroeder, m.
CONGER, s. zeeaal, m.; maatschappij
vereeniging
van boekhandelaren, v.
CONGERIES, s. opeenstapeling , zanzenhooping , v. mengsel, o.
CONGEST, va. ophoopen, opeenstapelen, verzamelen, * - IBLE,
a. te verzamelen, opeen te hoopen. *-ION, s. ophooping ;
(22) congestie, v.
CONGIARY, s. (26) gift, v. geschenk, o.
CONGLACIATE, vn. bevriezen. * ...TION, s. bevriezing, v.
CONGLOBATE,
va. zamenpakken, tot eene rot maken. *-, a. zamengepakt, kogelvormig. * ...BATION, S.
zamenrolling, v. hal, in.
CONGLOMERATE, va. opwinden, oprollen. * ...TION, s. opwinding, v. bet oprollen.
CONGLUTINATE, va. zamenlijmen.
vs. zamenkleven,
vastzitten. * ...TION, s. zamenlijming, vereeniging, v.
* ...TIVE, a. zamenbindend, sluitend.
CONGRATULATE, va . geluk wenschen. *-, vn. zich (mede)
verheugen. * ...TION, s. gelukwensching, v. "...TORY, a.
gelukwenschend.
CONGREE, vn. overeenstemrnen, toestemmen.
CONGREET, vn. elkander groeten.
CONGREGATE, va. verzamelen, vergaderen. *-, vn, vergaderen, bijeenkomen. "-, a. vergaderd; gedrongen.
s. vergadering, verzameling ; kerkgemeente, v.
* ...TIONAL, a. can eene vergadering, openhaar.
CONGRESS , s. zamenkomst, vergadering, bijeenkomst, v.
kongres, o. ; strijd, m. treffen, o. ontmoetzng, v. 5 - IVE,
a. hijeenkomende.
CONGRITE, vn. overeenstemmen, voegen. * ...ENCE, s. overeenstemming, gepastheid, v. * ...ENT, a. overeenstemmend,
overeenkomend, voegzaam,passend. * ...ITY, s. overeenstemming, gepastheid, voegzaamheid, v. *...ous, a. -LY, adv.
overeenstemmend, gepast, voegzaam, bestaanbaar met.
CONIC, "-AL, a. "-ALLY, adv. kegelvormig als een kegel ; - section , (64) kegelsnede, v. "-ALrrEss, s. kegelvormigheid, v. *-s, s. pl. (64) leer der kegelsneden, v.
CONIFEROUS, a. (53) kegelvormige vruchten dragende.
CONJECT, * - URE, va. vermoeden, gissen. * - 0R, "-ITRER ,
s. die vermoedt. * - URABLE, * -URAL, a. vermoedelijk.
*-ITRALITY, S. vermoedelijkheid, v. * - URE, s. vermoeden, o. gissing, v.
CONJOBBLE, vn. afspreken, bepraten; beraadslagen.
CONJOIN, va. vereenigen, zamenvoegen. - *-, vn. zich vereenigen; conjoined rule - of- three, (84) zamengestelde
regel can drieen ; kettingregel, m.
CONJOINT, a. " - LY, a. vereenigd, verbonden ; gezamene lijk ; gemeenschappelijk, in vereeniging.
CONJUGAL, a. * -LY, adv. echtelijk.
CONJUGATE, va. vereenigen, in den echt verbinden ; (98)
vervoegen. *-, a. vereenigd. * ...TION, S. verbinding, v.;
pair, o. ; (98) vervoeging, v.
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CONJUNCT, a. * - LY, adv. vereenigd, in vereeniging. "-ION,
S. vereeniging, verbinding, v.; (98) voegwoord, o.
s. (98) aanvoegende wijs, v. -, a. -LY, adv. verbindend,
verbonden; te zamen. * - URE, s. verbinding, overeen-

stemming; gelegenheid, v. tildsgewricht; tijdstip, o.;
toestand, zamenloop, m.
CONJURATION, S. bezwering ; zamenzwering, v.
CONJURE, va. bezweren, betooveren, oproepen. *-,

menzweren ; -

vn. zadown, verbannen, uitwerpen, bezweren.

*-MENT, * ...RING, S. bezwering, uitbanning, v. ; scherp
bevel, O. * -R, s. bezweerder, toovenaar, waarzegger,

sterrewigchelaar, heksenmeester, goochelaur, m. ;
no -, hij heeft het buskruid niet uitgevonden.

he is

CONNASCENCE, S. gezam enlijke geboorte ; zamengroeijzng, v.
CONNATE, a. gelijktijdig geboren; zadmgegroeid.
"-ITY,
CONNATURAL, a. aangeboren, natuurlijk, verwant.
* -NESS, s. gelijke aard, m. verwantschap, v. * - LY, adv

oorspronkelijk; van nature.
va. verbinden, zamenvoegen. *-, vn. verbonden
zijn, zamenhangen: *- IVE, S. (98) voegwoord, O. *-IVELY, adv. gemeenschappelijk, te zamen.
CoNNEx, va. verbinden, zamenvoegen. * - ION, "-ITY, s.
verbinding, v. zamenhang, rn. * -IVE, a. verbindend.
CONNICTATION,
oogwenk, m. ; fig. oogluiking, v.
CONNING, s. stuurmanskunst, v.
CONNIVANCE, * ...VANCY, S. oogwenk, M.
CONNIVE, vn. door de vingers zien, oogluikendldulden.
CONNOISSEUR, S. kenner, deskundige, M.
CONNOTATE, * ...TE, Va. mede beteekenen, mede behelzen,
in zich sluiten. ...TA TION, S. medebeteekenis, insluiting,v.
CONNUBIAL, a. echtelijk.
CONNUSER, S. (83) toewijzer,
CONOID, S. kegelvormige figuur boven platachtig, v.
CONQUASSATION, s. schudding, kwetsing, v.
CONQUER, va. et n. veroveren, overwinnen, zegepralen,
te boven komen. * - ABLE, a. verwinnelijk, veroverhaar.
* -ESS, S. overwinnares, v. * - OR, S. veroveraar, overwinnaar, M. * ...QUEST, s. verovering, overwinning, v.
CONSANGUINEOUS, a. verwant, vermaagschapt. * ...NITY,
s. bloedverwantschap, v.
CONS ARCINATION, s. het zamenlappen.
CONSCIENCE, s. geweten, gewisse, bewustzijn, o. ; gemoedelijkheid, eerlijkheid, v. * ... SCIENT, a. beitust. -IOUs,
a. -LY, adv. naauwgezet, gemoedelijk, schroomvallig ;
volgens naar geweten. -NESS, s. naauwgezetheid, gemoedelijklzeid, eerlijkheid, v.
CONSCIONABLE, a. billijk, naauwgezet. * - NESS, s.
naauwgezetheid, v. * ...ABLY, adv. met billijkheid.
CONSCIOUS, a. *-LY, adv. bewust, wetende, innerlijk
"-NESS, S. beovertuigd ; met bezvusthe2d, met kennis.
wustzijn, o. innerlijke overtuiging, wetenschap, v.
CONSCRIPT, s. ingeschrevene voor de krijgsdienst, toteling, m. *-, a. ingeschreven. *- ION, s. inschrijving,
opschrijving ; krijgsopschruving, v.
CONSECRATE, va. wijden, inwijden, toewijden; inzegenen ; heilig verklaren. * ... TION, s. wijding, inwijding,
inzegening ; heiligverklaring, v. "...TOR, s. inwijder,
wijder, in.
C ONSECTARY, s. gevolgtrekking, v.
a. uit een gezegde
rolgende, voortvloeijende.
CONSECUTION, s. gevolg, o. geregelde gevolgtrekking, X.
'...CUTIVE, a. -LY, adv. volgend, opeenvolgend, achtereenrolgencl, bij opvolging, bijgevolg.
CONSEIXINATE, va. zamenzaaijen.
CoNsENsioN, S. orereenstemming, v.

CONNECT,

bewilliging, instemming, toestemming ; overeenstemming, v. *-, va. van hetzelfde gevoelen zijn ;
toestemmen; inwilligen. * - ANEOUS, a. -LY, adv. overeenkomstig, eenstemmig. * - NESS, S. overeenstemming,
eenstemmigheid, v. * - IENT, a. eenstemmig, van ten
gevoelen.
CONSEQUENCE, S. gevolg, o. gevolgtrekking, v. ; invloed,
m. aangelegenheid, v. gewigt, belang, O.
CONSEQUENT, S. voy. CONSECUTION. *-, a. volgend.
"-IAL, a. *- IALLY, "-LY, adv. volgend, natuurlijk
noodzakelijk ; als een gevolg, bit gevolg.
"-IALNESS,
S. zumenhang, m. "-NESS, s. volgbaarheid, v.
CONSERVABLE, a. bewaarbaar. "...VANCY, s. bewaring, v.;
court of - a geregtshof ter handhaving der visscherij
op den Theems, O. * ...VANT, * ...VATIVE, * ...VATORY,
bewarend, behoudend, behoedend. * ... V ATION, S. bewaring, v. "—PATO R, s. bewaarder, opzigter, m. * ... VATORY, s. bewaarplaats, bergplaats; broeikas, v.
mv.
CONSERVE, S. konserf, o. ingemaakte vruchten, v.
* - , va. bewaren, behouden; inmaken. "-R, s. bewaarder ; vruchteninmaker, M.
CONSESSION, S. bitting, v. * ... SESSOR, S. bijzitter, assessor, m.
CONSIDER, va. beschouwen, bezien, bekijken ; overleggen,
bedenken, in overweging nemen; erkennen, beloonen, •
dankbaar zijn voor ; achten, schatten. *-, vn. nadenken, besluiteloos zijn, zich bedenken. * - ABLE, *-ABLY,
adv. aanzienlijk, aanmerkelijk, merkwaardig; van belang. *- ABLENESS, S. grootheid, waardigheid, waarde,
belangrijkheid, v. gewigt, aanzien, O. * -ANCE, S. voy.
CONSIDERATION, * -ATE, a. * - ATELY, adv. voorzigtig,
omzigtig, oplettend, bedachtzaarn, matig ; voorzigtiglijk,
matiglijk. * - ATENESS, s. bedachtzaamheid, voorzigtigheid, omzigtigheid, v. overleg,
O.
* -ATION, S.
beschouwing, overweging ; aanmerking, v. ; opzigt,
aanzien, o. oorzaak, v. grond, beweeggrond, m.;
achting, hoogachting, v. ; belang, gewigt, o. ; vergelding, belooning, vergoeding, schadeloosstelling ;
(34) prentie, v. ; (83) wezenlijke grond van een verdrag, m. * - ER, S. denker, overweger, ;beschouwer, M.
k -INO, adv. ten aanzien van, wegens, overwegende, betrekkelijk ; aangezien, dewijl, uit hoofde, vermits; gemerkt. - s. beschouwing, overweging, v. -, a. nadenkend, omzigtig.
CONSIGN, va. overdragen, overgeven, toevertrouwen ; overmaken, overzenden ; (34) consigneren ; - to punishment,
ter straffe overgeven ; - to silence, het stilzwijgen opleggen ; - to writing, opschrijven, ter nederschrijven.
k-, vn. zich onderwerpen, bewilligen. * - ATARY, s. lasthebber, M. * -ATION, * -M ENT, S. overgave; overmaking,
overzending ; nederlegging ; (34) consignatie, v.; geconsigneerd goed, pond, O. "-EE , s. consignataris, geconsigneerde ; zaakwaarnemer, agent, M. "-OR, s. afzender,
overmaker, M.
CONSIMILAR, a. gelijk. * ... LITY, s. gel jklteid, v.
CONSIST, vn. bestaan, in wezen zijn. * - ENCE, * -ENCY ,
S. bestaan, wezen, aanzijn, o. ; zcznzenstelling ; vastheid, v. duur, za nenhang, bedanddeelen, o.
A -ENT, a. * - ENTLY, adv. bestaand, vast, digt, verbonden, overeenstemmend.
CONSISTORIAL , a. kerkeraads... "...TORY, v. kerkeraad,
m. konsistorie, o. ; pauselijke vergadering, v.
vn. zich verCONSOCIATE, va. vereenigen, verbinden.
s. meeenigen, zich verbinden, gezelschap maker.
degenoot, deelgenoot ; medepligtige, M. * ...TION, S. vereeniging, rerbinding, v. gemeenzame omgang, M.
CONSOLABLE, a. troostbaar. k ...LATE,
va. tressCONSENT, S.
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ten, opbeuren. * ...LATION, s. troost, m. vertroosting, v.
CONSTRAINT, s. dwang, m. geweld, o.; opsluiting, v.
"...L ATOR, * ...LER, s. trooster, m. * ...LATORY, s, et
a.
CONSTRICT, va. zamenpersen, -trekken, -drukken, vertroostrede, v. troostbrief, m. ; troostend, opbeurend.
naauwen. *-ION, s. zamentrekking, v. * -0R, s. (74)
CONSOLE, s. (13) kraagsteen, m.
toetrekkende spier, v.
CONSOLIDATE, va. bevestigen, hecht
sterk maken. *-,
CONSTRINGE, va. VOy. CONSTRICT. * -NT, s. et a. zaheelen, genezen, sterk -,gezondworden. * ...DATION,
mentrekkend middel, o. ; zamentrekkend.
s. bevestiging, vereeniging ; heeling, v.
CONSTRUCT, va. bouwen, oprigten, optrekken, zamenstelCoNsoLs, s. pl. gevestigde staatsschuld (in Engeland), v.
len.
s. zamenstelling, oprigting, uitvoering, inCONSONANCE, * ...NANCY, s. zamenstemming, eensluidendrigting, v. houw, m. ; woordvoeging; beteekenis, meeheid, overeenstemming, betrekking, v.; rijm, o. * ...NANT,
ning,
v.
zin,
tn. * -IVE, a. verbindend, zamengesteld
S. (98) medeklinker, m. -, a. -LY, adv. gelijkluidend,
kunnende warden. * -IVELY, adv. vermoedelijk.
evereenstemmend ; in overeenstemming, overeenkomstig.
s.
gebouw,
zamenstel,
o.
* ...NANTNESS, s. overeenkomstigheid, overeenstemming,
CONSTRUE, va. duidelijk maken, verklaren, uitleggen.
v. * ...NOUS, a. welluidend.
CONSTUPRATE, va. schenden, verkrachten.
CONSOPIATE, va. doen inslapen.
CONSUBSTANTIAL, a. * -ITY, s. medezelfstandig ; -heid,
CONSORT, S. deelgenoot, makker, m. ; echtgenoot, gade,
v. * ...TIATE, va. zelfstandigheden vereenigen.
rn. en v. ; vergadering, vereeniging, v. ; - ship, (126) CONSUETUDE,
h. gewoonte, v.
bijstander, m. *-, va . et n. voy. CONSOCIATE. * -ABLE,
CONSUL, s. konsul, tn. * -AGE, s. konsulsgeld, O. *-AR,
a. voegzaam, passend, geschikt. * -ION, * -SHIP, s. deeta. van een konsul. * -ATE, * -SHIP, s. konsulaat, o.
genootschap, o. deelneming, v.
CONSULT, va. raadplegen. *-, vn. beraadslagen. *-, s.
CONSOUND, s. (53) smeerwortel, m. consolida, v.
* -ATION, s. beraadslaging, raadpleqing, raadsvergadeCONSPECTABLE, a. zigtbaar. * ...UITY, s. gezigt, O.
ring, v. ; raadsbesluit, consult, o. * -ATIVB, a. raadCONSPERSION, s. het besprengen; besprenginq, v.
plegend. "-ER, s. raadpleger, rn.
CONSPICUITY, s. zigtbaarheid, klaarblijkelijkheid, baarCONSUMABLE, a. verteerbaar.
blijkelijkheid, duidelijkheid, v. *...cuous, a. -LY, adv.
CONSUME, va. verteren, verbruiken, doorbrengen. "-, vn. zigtbaar, klaarblijkelijk, baarblijkelijk, duidelijk ; groot,
away, verteren, wegteren, uitteren. s. verbruiverheven ; uitstekend. -NESS, S. zigtbaarheid, klaarker, doorbrenger, verkwister, m. * ...MING, a. verterend,
blijkelijkheid ; uitstekendheid, v.
verslindend.
CONSPIRACY, * ...RATION, s. zamenzwering, onwettige
CONSUMA TR, va. voltooijen, voltrekken, voleindigen.* ...TION,
vereeniging, zamenspanning, v. komplot, o. * ...RANT,
s. voltrekking, voltooijing, v. ; fig. dood, rn.
a. zamenspannend. * ...RATOR, s. zamenzweerder, zadmCONSUMPTION, s. verbruik, vertier, o. (consumptie), tiergezworene, eedgenoot, vloekverwant, tn.
tering
; tering, v. * ...IVE, a. verterend, verbruikencl ;
CONSPIRE, vn. zamenspannen, zamenrotten, zamenzweteringachtig ; verwoestend. -NESS, s. teringachtigheid, v.
ren, een aanslag smeden. * -R, s. voy. CONSPIRATOR.
CONSUTILE, a. zamengenaaid.
CONSPISSATION, s. verdikking, v.
CONTABULATB, va. met planken .beschieten.
CONSPURCATION, s. bezoedeling, v.
CONTACT, "-ION, S. (73) aanraking, zamenraking, v.
CONSTABLE, s. konstabel, bevelhebber, kommandant ; geCONTAGION, s. besmetting, aansteking, pest, v.
regtsdienaar, wijkmeester, m.; to outrun the -, boven
CONTAGIOUS, a. * -LY, adv. besmettelijk, aanstekelijk,
zijne inkomsten verteren. * -SHIP, s. ambt
o. waardigdoor besmetting. * -NESS, S. besmettelijkheid, smetheid van konstabel, v.
s. wijkmeesterschap, o.
stof, v.
CONSTANCY, s. bestendigheid, duurzaamheid, standvasCONTAIN, va. bevatten, behelzen, inhouden in toom houtigheid ; onveranderlijkheid, beradenheid, v.
den, beteugelen. *-, vn. zich onthouden. * -ABLB, a. to
CONSTANT, a. * -LY, adv. bestendig, duurzaam, vast, onbevatten, inhoudhaar. "-ING, s. inhoud, m.
veranderlijk; op den duur, steeds ; - age, mannelijke CONTAMINATE, va. bezoedelen, bet,lekken, besmetten.
leeftijd, m.
* ...NATION, s. bezoedeling, bevlekking, besmetting, v.
CONSTELLATB, vn. zamenschijnen. "...LATION, s. zaCONTEMN, va. verachten, versmaden, trotseren, braveren.
menschijning, v. ; sterrenbeeld, o. ; stralenkrans, tn.
* -ER, s. verachter, trotseerder, m.
stralenkroon, v,
CONTEMPER, *-ATE, va. matigen, temperen. * -AMENT,
CONSTERNATION, s. ontsteltenis, ontroering, v. schrik, ru.
s. graad, trap (eener hoedanigheid), m.; temperament,
CONSTIPATE, va. verstoppen, verdikken, binden. * ...TION,
o. gesteldheid, v. * -ATION, s. matiging, tempering, v.
• s. verstopping, verdikking, v.
CONTEMPLATE, va. beschouwen, aanschouwen. *-, vn.
CONSTITUENT, * ...T17TIVE, a. uitmakend, vormend, zanadenken, beschouwen, bespiegelen, overdenken. * ...TION,
menstellend. s. lastgever; mandataris, bewerker ;
s. beschouwiug, aanschouwing ; bespiegeling, v. nadenkiezer, tn. ; bestanddeel, O. * ...TUTE, va. zamenstellen,
ken, o. * ...TIVE, a. "...TIVELY, adv. nadenkend, bevormen, oprigten, daarstellen, uitmaken; aanstellen,
spiegelend, denkend , diepzinnig ; met nagedachte. * ...TOR ,
benoemen, belasten. -R, s. stichter, daarsteller, oprigter, in.
s. beschouwer, denker, on.
CONSTITUTION, s. oprigting, inrigting, instelling, verorCONTEMPORANEOUS, * ...RARY, a. gelijktijdig. * ...RARY,
dening ; staatsregeling, grondwet, v. ; gebruik, o. ; ges. tijdgenoot, in. "...RISE, va. in denzelfden tijd plaatsteldheid, v. gestel, ligchaamsgestel, o. *-AL, a. "-ALsen gelijktijdig doen.
LY, adv. uitmakend ; overeenkomstig de staatsregeling ;
CONTEMPT, s. verachting; (83) niet-verschijning, v.
grondwettig, -12jk. * -ALITY, s. grondwettigheid, v.
* -IBLE, a. verachtelijk, versmadelijk, laag,gering. * -I* -IST, s. voorstander der grondwet, m.
BLENESS, s. verachtelijkheid, v. * --IBLY, adv. met verCONSTRAIN, va. bedwingen, beteugelen, klemmen, knelachting, verachtelijk. *-uous, a. * -UOUSLY, adv. hooglen, dwingen, noodzaken ; schenden. * -ABLE, a. dwingmoedig, verachtend ; met minachting. * -ITOUSNESS, s.
boar. * -EDLY, adv. gedwongen. "-ER, s. dwinger,
hoogmoed, m.; verachting, v.
dwingeland, geweldenoar, m.
CONTEND, vn. twisten, krakeelen, strijden ; wedijveren.
10
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va. strijden om, betwisten. *-ER, S. strijder,m. tegenzich zamentrekken, inkrimpen; een verdrag sluiten,
partij, v. * -ING, a. strijdend, wedijverend.
overeenkomen. * - ATION-HOUSE, s. koophuis, 0. * -EDNESS,
CONTENsioN, s. voy. CONTENTION.
s. zamentrekking, verkorting, inkrimping, v. * - IBILITY,
CONTENT, va. tevreden stellen, bevredigen,genoegen doen,
* -IBLENESS, s. vatbaarheid voor zamentrekking, v.
voldoen. *-, * -MENT, s. tevredenheid, v. genoegen, 0 -;
"-IBLE, a. vatbaar voor zamentrekking. * - ILE, a. zich
inhoud, m. ruimte, v. *-, * - ED, a. "-EDLY, adv. tezamentrekkend, ineenkrimpend, krampachtig.
*-ING
vreden, voldaan; gaarne, gewillig. * - EDNESS, s. tevrePRICE, s. overeengekomen prijs, m. s. zamendenheid, voldoening, v. genoegen, o. "-FUL, a. tevreden,
trekking, verkorting ; kramp, v. "-OR, s. kontraktant,
geheel voldaan.
aannemer, M.
CONTENTION, s. strijd, twist; wedstrijd; ijver, wedCONTRADICT, va. wederspreken,legenspreken; loochenen,
ijver, m. het streven, pogen, o. * ... TIOUS, a. -LY; adv.
ontkennen. "-, *-ION, s. tegenspraak, tegenstrijdigheid,
twistgierig. -NESS, s. twistzucht, v.
v. ; tegenstand, wederstand, m. * - ER, s. tegenspreker,
CONTENTLESS, a. onvergenoegd, ontevreden.
tegenstander, m. *- IOUs, * -IVE, * -ORY, a. wetrspreCONTENTS, s. pl. inhoud, bladwijzer, m. register, o.
kend, tegenstrijdig. * - IOUSNESS, * -IVENESS, S. tegenCONTERMINATE, * ... MINOUS, a. aangrenzend, aanpalend.
strijdigheid, zucht tot tegenspraak; onbestaanbaarheid, v.
CONTERRANEAN, * ...NEOUS, a. uit hetzelfde land. '
* -ORILY, adv. in tegenspraak.
CONTESSARATION, s. verzameling, v.
CONTRA-DISTINCTION, S. tegenonderscheiding, tegenstelCONTEST, va. betwisten. *-, vn. strijden; wedijveren. *-,
ling, v. * ...- DISTINGUISH, va. door tegenstelling on* -ATION, s. strijd, twist, m. woordenwisseling, v.
derscheiden. * ...- FISSURE, s. (86) tegensplijting, v.
"-ABLE, a. betwistbaar. * - ABLENESS, s. betwistbaars. (113) tegenmuur, m. * ...- NITENCY, s.
heid, twijfelachtigheid, v. * -LESS, a. onbetwistbaar.
tegenstand, wederstand, m. * ...- POSITION, s. tegenstelCONTEXT, va. zamenweven, verbinden, aan elkander knooling, v. *.. -REGULARITY, s. onregelmatigheid, v.
pen. *-, a. zamenhangend, aaneengeschakeld, verbonden.
CONTRARIANT, a. tegenstrijdig, tegen elkander aandrui*-, s. zamenhanq, m. ; weefsel, o. * - URE, s. weefsel,
schende. * ... RIETY, * ...RINESS, s. tegenstrijdigheid, v.
zamenweefsel, zamenstel, o. bouw, m.
* ...RILY, adv. tegenstrijdig. "...RIOUS, a. -LY, adv.
CONTIGNATION,s. timmerwerk, getimmerte, o.; verdieping ,v.
strijdig, tegengesteld; in tegenspraak, in strijd. *...RICONTIGUITY, * ...GUOUSNESS, s. nabijheid, aangrenzing,
wISE, adv. omgekeerd, daarentegen.
v. * ... GUOITS, a. -LY, adv. aangrenzend, aanpalend,ra- CONTRARY, a. strijdig, tegengesteld, verschillend, tekend nabij, digt bij.
genstrijdig, omgekeerd. s. tegendeel, omgekeerde, o.
CONTINENCE, * ...NENCY, s. onthouding, matigheid, inge*-, va. tegenwerken.
togenheid, zelfbeheersching ; rij, opvolging, volgorde, v.
CONTRAST, s. tedenstelling, v. kontrast : fig. geschil, o.
CONTINENT, a. rnatig, ingetogen, kuisch; zamenhangend,
*-, va. et n. afstekend waken ; tegen elkander a fsteken.
onafgebroken. *-, s. vasteland, o. * - AL, * -IAL, a. van CONTRAVALLATION, s. (113) tegenverschansing, v.
het vasteland. * -LY, adv. met matigheid.
* ...VENE, va. overtreden. * ... VENER, S. overtreder, m.
CONTINGE,vn. raken, reiken ; gebeuren, voorvallen. * - NCE,
* ...VENTION, s. overtreding, v.
* -NCY, s. toeval, o. gebeurlijkheid, mogelijkheid, toeCONTRECTATION, s. aanraking, betasting, beroering, v.
valligheid, gebeurtenis, v. * - NT, s. bijdrage, v. aandeel, CONTRIBUTARY, a. schatpligtig, cijnsbaar. * ... BUTE, va.
kontingent, o. * - NT, a. * -NTLY, adv. toevallig, onzeker ;
bijdragen, toebrengen, opbrengen.
vn. medewerken.
bij toeval, toevalligerwijze. * - NTNESS, s. toevalligheid, v.
* ...BUTION, s. bijdrage, medewerking, belasting, v.
CONTINUAL, a. *-LY, adv. aanhoudend, altijddurend, ge •
* ...BUTIVE, * ...BUTORY, a. bijdragend, medewerkend,
durig, gestadig, onophoudelijk ; bij aanhoudendheid, op
bevorderlijk. * ... BUTOR, s. bijdrager, medewerker, beden duur, bestendiglijk.
vorderaar, m.
CONTINUANCE, s. voortduring, aanhoudendheid, volharCONTRISTATE, va. bedroeven.
ding, v.; duur, m. oponthoud, verblijf, o.; (83) uitstel,
CONTRITE, a. * - LY, adv. berouwbebbend, door berouw
o. "...ATE, a. -LY, adv. voortdurend, onafgebroken;
gefolterd; versleten; met berouw. * - NESS, * ...TION, s.
zamenhangend ; steeds, bij voortduring. * ... ATION, s.
berouw, o. wroeging; wrijeing tot poeder, v.
voortzetting, voortduring ; verlenging, v. * ... ATIVE, a.
CONTRIVABLE, a. doenlijk, denkbaar,, verzinbaar. * ... VANvoortdurend; zamenhangend. * ... ATOR, s. voortzetter, m.
CE, s. uitvinding, v. plan, ontwerp, o. ; aanslag, m.
CONTINUE, va. voortzetten, vervolgen, doen voortduren ;
CONTRIVE, va. uitvinden; uitdenken, verzinnen, bownaauw verbinden, bestendigen. *-, vn. voortgaan,voortmen, ontwerpen, ceases aanslag smedenop; daarstellen,
varen; duren, voortduren ; blijven, vertoeven ; aanhouinrigten, waken, tot stand brengen, voortbrengen, mitden, volharden. * - D, a. *-DLy, adv. voy. CONTI.NuATE.
vn. afspreken.
roeren ; doorbrengen (den tijcl).
*-R, s. aanhouder, volharder, m. * ... NUITY, s. onafges. uitvinder ; inrigter,
*- MENT, s. uitvinding, v.
broken zamenhang, m. reeks, v. *...rtuous, a. onafgebestuurder, m.
broken, zamenhangend. •
CONTROL, * -MENT, S. tegenboek ; toezigt, opzigt, o. ; teCONTORE, s. kantoor ; kabinet, o. ; schrijftafel, v.
genspraak, wederlegging ; berisping, v. ; dwang, tn. geCONTORT, va. draaijen, wringen. * - ION, s. draaijing, v.
weld, o. beperking, v. *-, va. nagaan, nazien, kontroCONTOUR, s. omtrek, m.; schets, v.
leren ; berispen ; in loom houden, beperken. * - LABLE, a.
CONTRABAND, s. sluikhandel, m. ; kontrabande, verboden
aan toezigt onderworpen. * - LER, s. opziener, kontrowaar, v. *-, a. verboden. *-, vn. smokkelen. * - IST, s.
leur, in. * - LERSHIP, s. ambt van kontroleur ; opzigt,
smokkelaar, m.
o. nzagt, v.
CONTRACT, s. kontrakt, verdrag, o. verbindtenis, overseasCONTROUL, S. voy. CONTROL.
komst; verloving, v. overeengekomen; verloofd.
CONTROVERSARY, a. strijdend. * ... VERSIAL, a. betwist
k - , va. zamentrekken, rimpelen, fronsen; verkorten,zawordende, in geschil. * ... VERSIALIST, s. schrijver over
menratten ; krijgen, zich op den hats hales ; sannemen,
een geschilpunt, m. * ... VERSY, s.
Is. geschil,provs.
aanwennen ; aangaan, sluiten, 'make), ; rerloven,
ces, O.
va. bestrijdes, betwiste n . *...VERTER,
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...VERTIST,

s. schrijver
verhandelaar over betwiste
leerstukken, bestrijder, m. * ...VERTIBLE, a. betwistbaar.
CONTUMACIOUS, a. * -LY, adv. weerspanning, hardnekkig. *-NESS, * ...MACY, s. halsstarrigheid, weerspannigheid, v. ; (83) verzuim voor den regter te verschijnen, o.
CONTUMELIOUS, a. * -LY, adv. honend, beleedigend, schandelijk, verachtelijk. * ...MELY, * -NESS, 5. smadelijkheid,
beleediging, beschimping, v.
CoNTumuLATE, va. begraven.
CONTUSE, va. kneuzen, kwetsen, verpletteren.
CONTUSION, s. kneuzing, kwetsuur, v.
I :ONUNDRUM, s. woordspeling,v. raadsel, o. geestige inval,m.
CONUSABLE, a. (83) onderhoorig. *...usANcE, s. voy.
COGNIZANCE.

CONVALESCENCE,
tijdperk, o. "...CENT,

s. genezing, v. herstellingsa. herstellend, genezend, aan de

betere hand.
zegeltje, o. lelie
der dalen, v.
A. gerchikt, gepast, voegzaam.
zamenroepen, opontbieden, beschrijven, dagvaarden. "-, vn. zamenkomen, vergaderen.
•
CONVENIENCE, * ...NIENCY, s. betamelijkheid, geschiktheid, gelegenheid, v. gemak; stilletje, o. ; leathern -,
koets, v. * ...NIENT, a. * ...NIENTLY, adv. geschikt, gelegen,passend, voegzaam, behoorlijk ; vanpas.:*...NIENT,
s. mznnares, v.
CONVENT, s. klooster, o. *-, va. dagvaarden, oproepen.
'-ICLE, s. zamenkomst, bijeenkomst, sluipvergadering,
v. *-ION, s. overeenkranst, verbindtenis, afspraak, v.
verdrag ; vergelijk, o. ; bijeenkomst, zamenkomst, v.
k -IONAL, ,-IONARY, a. afgesproken, aangenomen, volgens overeenkomst. * -UAL, s. kloosterling, monnik, in. ;
non, v. -, a. kloosterlijk.
CONVERGE, vn. (64, 73) in eon punt zamenloopen. "-NCE,
"-NCY, s. zamenloopend. * -NT, * ...GING, a. zamenloopend.
CONVERSABLE, * ...SIBLE, a. * ...SABLY, adv. gezellig,
spraakzaam. * -NESS, s. gezelligheid, v. * ...SANT, a.
gemeenzaam, bekend, kundig, ervaren, bedreven ; omgaande met; handelende over. "...SATION, s. omgang,
m. verkeer, gedrag ; onderhoud, gesprek, o. -ED, a.
wetende zich te gedragen. * ...SATIVE, a. tot den gemeenzamen omgang behoorende.
CONVERSE, s. bekendheid, gemeenzaarnheid, v. omgang,
verkeer ; (64) tegendeel, o. vn. omyaan, verkeeren ; eon gesprek hebben. * -LY, adv. omgekeerd, wederkeerig. *...SIGN, s. omkeering, verandering, herleiding ; bekeering ; toeigening, v.
CONVERT, va. omkeeren, veranderen, ?kbekeeren, rigten;
herleiden, overbrengen ; gebruiken. *-, vn. veranderen,
tot inkecr komen, zich bekeeren. *-, s. bekeerde, bekeerling, m. "-ER, s. bekeerder, proselietenmaker,
* -IBILITY, s. veranderbaarheid, v. * -IBLE, a. verandertaar, verwisselbaar. * -IBLY, adv. omgekeerd, bij
afwisseling, wederkeerig.
CONVEX, * -ED, a. * -EDLY, *-LY, adv. bol. *-, voy.
CONCAVE. "-ITY, * --"NESS, s. bolheid, bolrondheid, v.
CONVEY, va. voeren, leiden, brengen, dragen; overbrengen, -geven, -leveren, -zenden, -maken ; mededeelen ;
geleiden; geleiden; - away, wegvoeren, wegbrertgen.
'-ABLE, a. vervoerbaar. * -ANCE, s. vervoer; middel
van vervoer, vaartuig, voerturg, rijtuig, o. ; overvoer,m.
overbrenging, overzending; overlevering, overgare, overdragt, v. afstand, m.; heimelijke kuiperij, v.; letter of
-, (34) vrachtbrief, m. * -ANCER, s. notaris, m. * -ER,
s. overbrenyer, overvoerder, m.
CONVALLARY, CONVAL-LILY, S. (53)

CONVENABLE,
CONVENE, va.
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va. overtuigen, bewijzen, wederleggen. *-, s.
overtuiyde misdadiger, schip met misdadigers now
Botany-bay bestemd, o. "-ION, "-IVENESS, s. overtuiging, wederlegging; schuldigverklaring, v. * -IVE, a.
overtuigend, bewijzend.
CONVINCE, va. -MENT, S. VOy. CONVICT, CONVICTION.
"...CIBLE, a. overtuigbaar, bewijsbaar. * ...CINGLY, adv.
op eene overtuigende wijze. "...CINGNESS, s. overtuigende kracht ; klaarblijkelijkheid, blijkbaarheid, v.
CONVINCINITY, s. nabuurschap, v.
CONVIVAL, CONVIVIAL, a. gezellig, vrolijk, feestelijk.
CONVOCATE, * ...VOKE, va. voy. CONVENE. * ...VOCATION,
s. bijeenroeping; kerkvergadering, synode, v.
CONVOLUTE, *-D, a. opgerold, ineengewikkeld. * ...LUTION,
s. zamenrolling, v.
CONVOLVE, va. zamenrollen. "...vuLus, s. (53) winde, v.
s. gelezde, konvooi, o.
CONVOY, va. geleiden, dekken.
bedekking,v.;konvooischip,o.;- duties, konvooiregten,o.mv.
CONVULSE, va. stuiptrekkingen veroorzaken, schokken.
*.. SION, s. stuiptrekkiny, v. schok, m. zenuwachtige beweging ; orehudding, v. * ...SIVE, a. stuiptrekkend,
krampachtig, zenuwachtig.
CONY, s. konijn, 0. * -BOROUGH, * -BURROW,
nenhol, O. *-CATCH, va. fig. bedriegen, foppen. * -CATCHER, s. bedrieger, fopper, m. '-CATCHING , s. fig. fopperij, v. "-WARREN, s. konijnenwarande, v. -berg, m.
Coo, vn. kirren, korren. * -ING, s. gekir kirren, o.
CO-OBLIGEE, s. medeschuldenaar, m.
COOK, s. kok, m. ; keukezzmeid, v. *-, va. koken,braden,
toebere,den. roepen als de koekkoek. * -CRY, s.
kookkunst, kokerij, v. het koken. "-MAID, s. keukenmeid, v. * -ROOM, s. (126) kombuis, kombof,v."- SHOP ,
s. gaarkeuken, v.
CooL, a. koel, frisch ; onverschillig, koelbloedig, koelzinnig, kalm. *-, s. koelte, frischheid, v. *-, va. koelen,
afkoelen,opfrisschen ; matigen, verminderen. *-, vn. koet
worden, verkoelen. "-ER, s. verkoelend middel, o. koeldrank, m.; koelvat, o. "-HEADED, a. koel, onverschillig, zonder geestdri ft. k -ING, s. c t a. verkoeling, afkoeling, v.; verkoelend. *-isH, a. koeltjes, droogjes.
* -LADY, s marketentster, v. * -LY, adv. in koelen bloede.
* -NESS, 0. koelte, koelheid ; onverschilligheid, koelbloedigheid, v.
Coom, s. ovenroet ; wagensmeer, O.
COOMB, s. korenmaat van vier engelsche schepels, v.
COOP, s. hoendermand; kuip, v. vat, o. *-, va. - up,
opsluiten.
COOPER, s. kuiper, m. "-AGE,
kuiploon, o. "--Y, S .
kuipershandwerk, o.
* ...-OPERACO OPERATE, vn. medewerken, mededingen.
TION, s. medewerking, v. * ...-OPERATIVE, a. medewerkend. * ...-OPERATOR, s. medewerker, na.
CO-OPTATE, va. verkiezen. *... -OPTATION, S. verkiezing,
opname, aanneming, v. * ...-ORDINATE, a. '...-ORDINA T ELY, adv. gelijk ; van denzelfden rang, op gelijken voet.
* ...-ORDINATENESS, * ...-ORDINATION, s. gelijkheid, v.
COOT, s. koet, m. waterhoen, o. ; fig. sal, onnoozele blood, az.
COP, s. hoofd, o. top, m. spits ; kuif, v. bos, ru.
COPAL, s. kopalhars, v.
COPARCENARY, s. mede-erfgenaam, m. "...PARCENY, S.
mede-erfenis, gelijke erfportie, v.
COPARTNER, s. deelhebber, gezel, vennoot, m.
P,
s. deelhebberschap, handelsligchaam, o. vennootschap,
kompagnieschap, v.
COPATAIN, a. spits toeloopende.
CoPAXvA, s. kopaiba-balsem, rn.
CONVICT,

COR.
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hoofdhulsel, o.; koormantel ; priesterlijke tabbaard, m. ; gewelf, uitspansel,o.*-, va. bedekken; ruilen; muilbanden (honden). *-, vn. vooruitsteken,; strijden, vechten, wedijveren; to doen hebben, handelen.
COPEMAN, s. kalant, klant, begunstiger, m.
COPESMATB, S. vriend, makker, deelgenoot, M.
COPIER, * ...FIST, S. kopijist, afschrijver, naschrijver, m.
COPING, S. (13) kap, v. gevel, a.; fig. twist, strijd, m.
Copious, a. * - LY, adv. overvloedig ; rijk, ruim ; overvloediglijk, in ruime mate, wijdloopig ; in menigte. * -NESS,
s. overvloed, m. menigte, rijkheid, v.
COPLAND, S. landtong, v.
CO-PLAINTIFF, S. mede-aanklager, m.
COPPED, a. gekuifd, getopt, met eene kap; puntig, met
eene Beer, spits toeloopende.
COPPER, s. koper ; koperwerk; kopergeld, o.: koperen
ketel, m. *-, a. koperen. * - AS, s. koperrood, O.
*--BOTTOMED, a. (126) gekoperd. * -- COIN, S. kopergeld, O. * -ISH, a. koper bevattende, koperachtig. * -- NOSE,
kopererts,m. "—PLATE,
s. puistige neus, m.
S. koperen plaat, v. * - PRINT, s. plaat, v. * -SMITH,
"-WIRE, S. koperdraad,
S. kopersmid, koperslager, m.
* - WORM,
M."-WORK, S. kopermolen, m. koperpletterij,v.
* - Y, a. koperachtig.
S. koperworm, m. mot, v.
COPPICE, COPSE, s. kreupelbosch, hakbosch, o. griend, v.
COPSY, a. met kreupelhout.
COPULA, * -TLVE, S. (98) koppelwoord, O. *-TE, va. ver* -TE, vn. paren,
binden, vereenigen, koppelen, paren.
bijslapen. * -TION, S. vereeniging, zamenkoppeling, paring, v. bijslaap, m. * -- TIVE, a. verbindend.
COPY, va. overschrijven, afschrijven, naschrijven; nanateekenen ; namaken, nadoen, navolgen ; - fair, in
het net schrijven. *-, s. kopij, v. afschrift, o. afdruk,
no. exemplaar ; voorschrift, origineel, handschrift, manuskript, o. "-BOOK, s. kopijboelc ; boek met voorschriften, O. "-HOLD, S. (56) leengoed, leen, O. * -HOLDER,
"—MONEY. S. kopijS. (56) leenbezitter, pachter, m.
geld, O. "-PAPER, s. gewoon papier, minuutpapier, O.
*— PURCHASER, s. uitgever, M. * --RIGHT, S. kopijregt,
O. "-1ST, s. kopieerder, M.
COQUET, vn. den (de) verliefde spelen. *-, a. behaagziek.
*-RY, S. behaagzucht, v. * -TE, S. behaagziek meisje, O.
CORAL, S. koraal ; kinderspeelgoed, o. "-LINE, a. koralen. * - BOAT, S. koraalschuitje, O. *-BRANCH, S. koraaltak, M. * - DIVER, s. koraalvisscher, m. * -MOSS, s.
koraalmos, 0. *-TREE, s. koraalboom,
CORAND, S. aalbes, v.
CORANT, CORANTS, s. snelle dans, m. dagblad, o.
courant, v.
CORBAN, S. armbus ; aalmoes, v.
CORBEILS, S. pl. (113) schanskorven, no. MY.
CORBEL, s. (13) bloemkorf (als sieraad), kraagsteen, m.
newt onder een balk, v.
CORD, S. tOUW, a. koord, v.; - of wood, vadem hotel, in.
*-, va. - up, met touwen binden; met vademen metes.
O. * -ED, a.
* --AGE, s. (126) tottwwerk, scheepswant,
met touwen gebonden ; - ladder, touwladder, v.
CORDELIER, S. franciskaner-monnik, M.
CORDIAL, a. * -- LY, adv. hart versterkend ; hartelijk. openhartig ; van harte. *-,s. hartsterking, v. * - ITY, * -- NESS,
S. hartelijkheid, v.
CORD-MAKER, S. touwslager, M.
CORDON, S. (13) rand van een muter, in.
CORDOVAN, CORDWAIN, S. spaansch leder, O.
CORDWAINER, s. bereider van spaanschleder, m.
COPE,

S.

CORD-WOOD, S. l'adCM/10/it, 0.

Colt.

S. binnenste, hart, merg ; klokhuis, o. ; eller; m.;
to be rotten at the -, fig. een verdorven hart hebben.
CO:REGENT, s. medebestuurder, tn.
CORIACEOUS, a. lederen, lederachtig, taai.
CORIANDER, s. (53) korianderzaad, o.
CORINTH, S. krent, v. ; bordeel, O.
Co-RIVAL, s. mededinger ; medeminnaar, M.
va. kurken, van kurk voorCORK, s. kurk, o. en v.
zien, toestoppen. * - BRAINED, a. zinneloos. * -CUTTER,
S. kurkensnijder, M.
CORKING-PIN, s. paknaald ; bakerspeld, v.
CORK-SCREW, s. kurkentrekker, M.
CORKY, a. kurken, van kurk.
CORMORANT, S. zeeraaf, V. ; fig. vreter, tn.
CORMUDGEON, s. gierigaard, vrek, m.
CORN, S. koren, graan, o. korrel, v. ; eksteroog, o. likdoren, m. *-, va. inzouten, zulten, inpekelen, met zout
bestrooijen ; korrelen. * - AGE, s. belasting op het graan,
v. "-BEEF, S. gezouten vleesch, o. "-BOTTLE, "-PLOWER, s. (53) korenbloem, v. * -CRACK, s. wachtelkoning, m. * - BRANDY, S. korenbrandewijn, m. "-clam),
* - CHANDLER, S. korenhandelaar,
met, tarwe bedekt.
m. -CUTTER, s. likdorensnijder, (pedicure), M.
CORNEL, * -BERRY, S. kornoelje, v.
CORNELIAN, * -STONE, S. kornalijnsteen, tn.
CORNEMUSE, S. doedelzak, tn.
CORNEOUS, a. hoornachtig.
CORNER, S. hoek, schuilhoek, m.; bogt v. ; -s of a river,
krommingen eener rider, v.
MY.' * -ED, a. hoekig.
"—HOUSE, s. hoekhuis, a. *--STONE, s. hoeksteen, m.
* --TEETH, S. pl. hoektanden, in. mv. "-WISE, adv.
overhoeks, hoeksgewijze.
CORNET, S. horen, tn. horentje, o. ; kornet, v. ; peperhues, papier, o. zak, m.; horenslak, v. ; horen van een
paard, laathoorn, m.; sjerp, v. standaard; standaarlfdrager, at.; ruiterbende, v. ; posthoren, waldhoren, tn.
* -TER, S. horenblazer, m.
CORN-EXCHANGE, S. korenmarkt, korenbeurs, v. * ...- FACTOR, s. korenmakelaar, no. *...- FIELD, s. korenveld, 0 .
* ...-FLAG, S. (53) zwaardlelie, v. "...-FLOOR, S. korenzolder, m. "...-FLOWER, s. korenbloem, v.
CORNICE, s. (13) kornis, kroonlijst, v. krans,
CORNICLE, S. horentje, O.
CORNICULAR, * ...CULATE, a. hoornvormig. * ...FTC, a.
hoornen voortbrengende. "...GEROUS, a. gehoornd.
CORNING-HOUSE, S. kruidmolen, m.
CORNISH, S. (13) kornis, kroonlijst, v.
CORN-LAND, S. korenland, O. * ...-LOFT, S. graanzoldev,
m. * ...-MERCHANT, S. graanhandelaar, tn. * ...-METER,
S. * korenmeter,
s. korenmolen,
PE, S. schalmei, v.
S. (53) vierhoekige
knodsvrucht, v. * ...--ROSE, s. klaproos, v. ... - SALAD, S.
veldsalade, V. * ...-TRADE, s. graanhandel, tn.
CORNIT - COPIAE, S. horen des overvloeds, tn.
s. hoorndrager, tn.
CONNOTE, va. horens opzetten.
* - D, a. gehoornd ; fig. gekroond. * ...NY, a. hoorneie,
hoornig, horenachtig ; korrelig ; rijk awe koren.
COROLLARY, S. (81) toeeoeginy ; (64) gevolgtrekking, V.
CORONACI-I, s. seliotsche lijkzang, tn.
CORONAL. s. buns, bloemenkrans, tn. *-, a. (74) van
de kruin, van het voorhoofd. "...NARY, a. kransvormig,
eels eene kroon. '...NATION, S. 'crooning, v.
CORONER, S. lijkschouwer (in Engeland), in. ; the -its
jury, de twaalf gezworenen.
CORONET, S. (116) k•oontje, O.
CORPORAL, S. ((18) korporaal; (140) gewijde misdoek,

CORE,

COIL

COR.
m. " - , a. * --LY, adv. lijfelijk, ligchamelijk, stolrelijk.
"-ITY, S.

ligchamelijkheid, stoffelijkheid, v.

a. vereenigd, in een ligchaam vereenigd.

* ... RATE,
"...RATION,

s. ligchaam, gild, o. vereeniging, v. gezelschap, o. ;
landstad, v. * ... RATURE, s. lijvigheid, liichame--town,
lijkheid, v. * ... REAL, a. ligchamelijk, stoffelijk. * ... REITY, s. stoffelijkheid, ligchamelijkheid, stoffelijke wereld,
v. "...REOUS; a. ligchamelijk.
s. beligchaming, verligchamelijking, v.
CORPOSANT, S. St. Elmus-vuur, o.
CORPS, S. (68) korps, regiment, o. *-E, S. ontzield ligchaam, lijk, 0.
CORPULENCE, * ...LENCY, s. gestalts; dikte; gezetheid des •
ligchams,v.
* ... LENT, a. vleezig, dik, genet.
CORPUSCLE, s. ligchaampje, stofdeeltje, stofje, o. * ...CULAR, a. ligchamelijk.
CORRADE, va. afwrijven, schrapen, zamenschrapen.
CORRADIATION, S. ineenstraling, V.
CORRECT, va. verbeteren, zuiveren, teregtbrengen; bermspen, tuchtigen. *-, a. naauwkeurig, korrekt, joist, zonder fouten. * - ION, s. verbetering, teregtbrenging ; berisping, kastUding, v. * - IVE, s. verzachtend rniddel, O.
* -LY, adv. naauwkeuriglijk, zonder feilen. * - NESS, S.
naauwkeurigheid, juistheid, v. * - 0R, S. verbeteraar,
korrektor, corrector, opzigter, M.
CORRELATE, vn. eene wederkeerige betrekking hebben.
* ...TINE, a. onderling betrekkelijk. * ... TIVENESS, S. wederzijdsche betrekkelijkheid, - betrekking, v.
CORREPTION, s. verwijt, o. berisping, v.
CORRESPOND, vn. voeren, beantwoorden,, overeenkomen ;
briefwisseling houden, in briefwisseling staan. * - ENCE,
* -ENCY, s. overeenstemming, v. verkeer, o. omgang, m.
briefwisseling, v. * - ENT, a. overeenstemmend, in hetrekking.
s. korrespondent, medehandelaar, M.
CORRESPONSIVE, a. overeenkomend, passend.
CORRIDOR, s. galerij, gaanderij, v. gang, overloop ; (113)
bedekte wey, M.
CORRIGIBLE, a. verbeterbaar ; strafbaar. " - NESS, s. verbeterbacfrheid; strafbaarheid, v.
CORRIVAL, s. mededinger, medeminnaar,m. "-, vn. wedijveren. * - RY, * - ITY, S. mededinging, ijverzucht, v.
CORROBORANT, (22) * ...RATIVE, a. versterkend. * ... RATE,
va. versterken, bevestigen. * ... RATION, is. versterking,
bevestiging, v. "...RATIVE, s. versterkend middel. O.
CORRODE, * ... DATE, a. wegvreten, inbijten, verteren.
* ...DENT, a. invretend, verterend. * ... DIBLE, "...SIBLE,
a. voor wegvreting vatbaar. * ... DIBLENESS, "...SIBILITY,
s. verteerbaarheid, v. * ...DY, s. aftrekking, korting, v.
*...sIoN, s. wegvreting, vertering, v. * ...SINE, a. -LY,
adv. invretend," wegbijtend, verterend. * ... SIVENESS, s.
wegbijtende hoedanigheid, v.
CORRUGANT, a. rimpelende, kronkelende. * ... GATE, va.
rimpelen. * ... GATION, s. het rimpelen.
CORRUPT, va. bederven; aansteken,vergiftigen; verleiden,
omkoopen. *-, vn. bederven, rotten. "-, a. * -- LY, adv.
bedorven, verrot ; snood, omgekocht ; d000r omkooping.
* -ER, s. bederver, verleider, omkooper, m. * - IBILITY,
* -IBLENESS, s. verderfelijkheid ; omkoopbaarheid, v.
* -IELE, a. verderfelijk; omkoopbaar.
* - ION, s. bederving ; verdorvenheid ; omkooping ; schandelijkheid; verrotting, v. bederf, .o.; etter, m. "-IVE, a.
bedervend, aanstekend. * - LESS, a. onbederfelijk; onomkoopbaar.
CORSAIR, s. zeeroover, zeeschuimer, m. ; roofschip, O.
CORSE, S. lijk, ontzield ligchaam, o.
CORSELET, C ORSLET, S. borstharnas, o.

CORTICAL,

* ...CATED,
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a. bastig, schorsig, met echors.

* ...COSE, a. vol bast.
a. schitterend, flikkerend, vonkelend. * ..,C ATE ,
vn. schitteren, vonkelen. * ... CATION, s. schittering, v.
glans, in.

CORUSCANT,

CORVETTE, S. (126)
CORYMBIFEROUS, a.

korvet, v.

a.

kraaiachtig.

(53) bloeintrossen dragende. *...Bus,

s. bloemtros boven op den stengel, M.
COSCINOMANCY, S. waarzeggerij door eene zeef, v.
COSHERING, s. regt van huisvesting, o.
COSIER, S. lapper, lapsnijder. M.
COSMETIC, s. et a. blanketsel, o.; blankettend.
COSMOGONY, s. leer-, kennis van de vorming des heelals, v.
* ...VAPHY, s. wereldbeschrijving, v. * ... LOGY, s. leer -,
kennis der natuurwetten, v. "...POLITAN, * ... POLITE,
S. wereldburger, in. * ... RAMA , S. tafereel der wergild, o.
COSSET, S. leplazn, -kalf, o. ; tig. vondeling, M.
COST, s. kosten, onkosten, m. my. ; prijs,m.; verlies, nadeel, o. ; verkwisting ; rib, v. *-, vn. kosten, gelden, le
staan "omen. " - AL, a. (74) van de ribben. * - ARD, S.
hoofd, o. ; groote appel, m. ; - monger, fruitkooper, tti.
* -IVE, a. hardlijvig, hard, ondoordringbaar, stijf, gemaakt. * - IVENESS, S. buikverstoppi ng , hard lijvigheid, v .
* - LESS, a. goedkoop; zonder kosten. * - LINESS, s. kostbaarheid, dictate; verkwisting, v. * - LY, kostbaar, dour.
"-MARY, S. vrouwenmuts, V. "-REL, S. flesch, v.
COSTUME, S. gebruik; kosttioni, O.
COT, s. hut, stulp ; ( 126) hangmat, v. ; lam, o.
COTE, S. schaapskooi, v.
COTEMPORARY, a. voy. CONTEMPORARY.
COTERIE, S. besloten gezelscliap, kransje, o.
COTILLON, s. zekere dans ; vrouwen-onderrok,
COTQUEAN, s. janhen, jan de wasscher, m*
COTTAGE, s. hut, kleine woning, v. ; lanaztis, o. * - R,
"...TAR,
* ...TAREL, "...TER, "...TIER, S.
hutbewoner, M.
COTTISH, a. verwijfd, als eene vrouw. * - MAN, S. janhen.
COTTON, s. boomwol, v. katoen, o. * - , a. katoenen.

va. met katoen voeren. *-, vn. wollig zijn, - worden;
overeenkomen, passen ; gedijen, slagen, gelukken. * - CARD,
s. wolkaarde, v. *-ous, a. wollen. * - SPUN, * -YARN,
S. katoenen garen, O. *-THISTLE, S. (53) wilde distel,
M. * --TREE, s. katoenboom, m.
COUCH, s. rustbed, o. rustbank, legerstede, v. leger, o.;
laag,v.'- , va. nederleggen, to ruste leggen ; in lagen leggen ; digt aanleggen, inleggen, uitdrukken; op het papier brengen. *-, vn. liggen, nederliggen, zich nederleggen, gaan liggen, nederknielen, zzch bukken, - buigen ;
in hinderlaag liggen; - an eye, - the cataract, den
staar liggen. * -- ANT, a. (116) liggende, gelegen. * - BED,
S. rustbed, o. * - EE, s. slaaptijd; ondergang (der non),
m. * - ER, S. oogarts, staarligter ; schrijver, griffier, M.
* -FELLOW, s. slaapkameraad, m. " - GRASS, s. (53)
hondsgras, O. * -ING-NEEDLE, S. staarnaald, v.
COUGH, s. hoest, in. verkoudheid, v. *-, vn. hoesten;
- out, ophoesten.
CouL, S. voy. COWL. * -TER, s. kouler, m. ploegijzer, O.
COUNCIL, s. raad, m. kerkvergadering, raadsvergadering,
v.; raadsman, advokaat, regtsgeleerde, m.; common -,
gemeenteraad, stedelijke road, m.
COUNSEL, s. raad, m. raadgeving,v.; voornemen, overleg,
o. beraadslaging, v. ; verstand, beleid, o. ; raadsman,
advokaat, m.; to take - of his pillow, zich op iets bes lapen. va. raden, raad geven, aanraden. * - KEEPER,
s. vertrouweling, M. *-L ABLE, a. vatbaar voor raad.
* - LOR, S. raadgever, vertrouweling ; road, raadsheer,
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COU.

COU.

protest, O. "-PROVE, va. een tegenctfdrukmaken."--EEVOLUTION, s. tegenomwenteling, v. "-ROL, va. voy .
CONTROL. "-SCARP, s. (113) kontreskarp, tegenhelling,
v. "-SEAL, va, van een tegenzegel voorzien. "-SECURITY, s. tweede borgtogt, m. "-SIGN, S. merle-, tweede
onderteekening, v. -, va. mede-onderteekening, v. "-SURETY, s. tweede borg, in. "-SWAY, S. tegeninvloed, m.
"-TENOR, s. (109) tweede bovenstem, v. "-TIDE, s. tegenvloed, springvloed, m. eb, v. tegengetij, o. " -TIME,
s. tegenstand, hinderpaal, m. wederwaardigheid, teleurstetting, v.; misslag, m. "-VAIL, va. van gelijkewaarde
-, van gelijke kracht zijn, evenaren ; beloonen, vergel•
den. -, s. gelijke waarde, - kracht, v. *-VIEW, s. tegenzijde, v. kontrast, o. "-VOTE, va. tegenstemmen,
overstemmen. "-WEIGH, va. tegen (jets op) wegen.
"-wIND, s. tegenwind, m. "-WORK, va. tegenwerken.
COUNTESS, s. gravin, v.
COUNTING, s. het rekenen, berekening, v. "-BOARD, s.
toonbank, v. "-HOUSE, "-ROOM, S. kantoor, 0.
COUNTLESS, a. tattoos, ontelbaar.
COUNTRY, s. landstreek, v. land, landschap ; veld ; vaderland, geboorteland, o. "-, a. landelijk, boersch ; vaderlandsch. "-BALLAD, s. straatdeun, m. "-DANCE, s.
"-BAND, S. voy. CONTRABAND. "-BATTERIE, S. (3)
kontradans, m."-HOUSE,s. landhuis,buitenverblijf,buiten,
tegenbatterij, v. "-BOND, s. tegenbewijs, o. tweede borgo. "-LANGUAGE, s. landstaal, moedertaal, v. "-LIVE, S.
togt, tegenbrief, m. "-BUFF, va. terugstooten, -slaan.
landleven, buitenleven, o. "-MAN, s, landman, boor ;
"-BUFF, s. terugstoot, -slag, m. "-CHANGE, va. ruilen
landsman, landgenoot, m. "-PUT, s. domme vent, m.
tegen, verruilen. s. verruiling, ruiling, v. wissel, m.
"-SONG, s. volkslied, o. "-SQUIRE, s. landedelman, m.
"-CHARGE, s. tegenbeschuldiging, v. "-CHARM, va. ont"-WOMAN, s. boerin; vrouw nit de provincie, landgetooveren, eene betoovering door eene, andere vernietigen.
foot, v.
s. tegenbetoovering , onttooveriitg , v. "-CHECK, va. teg enCOUNTY, s. graafschap ; gelvest, landschap, o.
stellen, tegenwerken; berispen, terztgschelden. "-CHECK,
COUPES, s. danspas, m.
s. tegenberisping, v. ; tegenbeletsel, o. "-CUNNING, s.
tegenlist, A. "-CURRENT, s. tegenstroom, rn. "-DEED,
COUPLE, s. koppel, m. paar, o. koppelband, m. "-, vs.
koppelen, verbinden, paren. *-, vn. paren.
s. tegenbeThijs, -geschrift, o. "-DRAW, va. af-, nateekenen. "-EvIDENCE, s. tegengetuigenis, v. -bezvijs, o.
COUPLET, s. paar ; vers, koeplet, o.
COUPLING, s. paring; maas (van een net), v.
"-FRIT, va. namaken, nabootsen, nadrukken ; vervalCOURAGE, "-OUSNESS, S. cooed, ns. onverschrokkenheid,
schen, verdiehten.
vn. zich houden, veinzen; valsche
v. "-, va. benzoedigen, aanmoedigen. "...GEOUS, a. -LY,
stunt slaan. -, a. nagemaakt; nagebootst ; valsch, onadv. moedig, onverschroi:ken; met mood.
echt; ondergeschoven ; verzonnen. s. namaaksel, o.
COURANT, S. et a. dagblad, nieuwspapier, o. ; gangbaar.
nadruk, in. afbeeldsel, o. ; namaker, bedrieger, m.
"-FEITER, s. namaker, naaper; nadrukker; falsaris, COURIER, s. renbode, koerier, postbode, staatsbode, m.
COURSE, s. loop, gang, weg ; wedlorp,m. ; loopbaan, renvervalscher ; huichelaar, bedrieger; valsche munter, rn.
plants, v. ; renspel, steekspel, o. ; vaart, Weis, v. ; ge"-FEITLY, adv. valsch, valschelijk, schijnbaar. "-FEdrag, o. Aoonte, handelwijze; wijze, v. gebruik, o.;
SANCE, s. het vervalschen. "-FORT, s. (13) schoorlaag, rij , v. ; leergang, kursus, rn. ; - of exchange,
muur, m. *- GUARD, s. dekking van een bolwerk, v.
wisselkoers,
m. ; - of eggs, broedsel eijeren, o. ;
"- INFLUENCE, S. tegeninvloed, m. "-INSURANCE, s. (31)
or
humours, (22) zinking, v. ; - of law, regtsgeding,
tegenassurantie, v. "-LIGHT, s. valsch licht,o.*-mAND,
- of meat, opclissching, v.; - of physic, geneeskundige
va. afzeggen, herroepen, verbieden.
"-MANDATE, s.
kuur, v.; main - , (12(i) groot zeil, 0.; by -, bij afherrotping, afzegging, v. tegenbevel, o. "-MARCH, s.
wisseling ; to follow the - of time, zich naar de tijdszegenznarsch, m. -, vn. op zijne voetstappen tertzgkeeoznstantligheden schikken; of
yen. "-MARK, s. kontramerk, straatme•k ; tegenbewijs,
dienvolgens. *-, Va. in
den loop brengen, vervolgen, nalagen.
0. -, va. van een tegeninerk voorzien. "-MINE, s. tegenzmjn,
vn. loopen ;
- in the schools, over stellingen tivisten (op hoogeschov. -, vs. tegenmijnen maken ; fig. dwarsboomen, tegenwerlen) ; - over, doorloopen, doorbladeren.
ken. "-MOTION, s. tegenzoo•stel, 0. "-MOVEMENT, S. teCOURSER, s. ros, jagtpaard, postpaard, o. ; jager, nr.
genbeweging, v. "-MuRE, S. tegenmuur, m. " - NATURAL,
S. tegennatuurlijk. *- ORDER, s. tegenbevel, o. "-PACE,
COURSES, s. pl. de onderste of groote zeilen, o. pl. ;•
maandstonden, in. inv. to take had -, zich slecht ges. tegenontwerp, o. strijdige macaregel, in. "-PANE, s.
dragon.
yestikte deken, v. behangsel, o. " - PART, s. tegendeel,
tegenstuk, o.; tegenpartij, v.; gelijkluidend afsclzrift, o.
COURSING, s. jagt op hazen, v.
- PLEA, s.
(83) repliek, v. wederantwoord, tegenpleit,
COURT, s. hof ; geregtshof, o. regtbank, v. ; plein, voor0. " - PLOT, s. tegen list, v. -, va. list tegen list stellen.
plein, o. ; hofgebrztiken, o.. mv.; - of error, hof van
appel, o. ; it is a dower d iet is een huishouden van.
- POINT,
s. (109) kontrapunt, 0. " - pOISE, s. tegenva. afivegen, tegen opwegen, evenaren, in
wigt, o.
Jan Steen. *-, vs. zijn hof maken aan, vleijen, lief,venwigt brengen. " - POISON, s. tegengif, o. " - PRES ,
kozen; streven nuar, verzoeken, zoeken. *-ABOVE, 5.
hoog geregtshof, o.
SURE, S. tegendrukking,terugtverkendekracht, v. * - PROJECT, s. tegenontwerp, o. "-PROTEST, s. (34) tegenCOURTAGE, "...TAGIE, 5. makelaarsloort, 0. courtagie, v.

lid van den raad, o. ; aduokaat, zaakwaarnemer, m.
"-LORSHIP, s. ambt van staatsraad, 0.
COUNT, va. tellen, berekenen, achten, meenen ; aanrekenen, toerekenen, toeschrijven. "-, vn. rekenen, steunen
op, stoat maken op. "-, s. getal, o. rekening ; berekening ; klagt, v. ; graaf, m. "-ABLE, a. telbaar, berekenbaar. "-BOOK, s. schuldboek, o. "-WHEEL, s. (139)
uurrad, o.
COUNTENANCE, s. houding, v. gebaar, uitzigt, gelaat,gezigt, o.; bedaardheid, kalmte, gemoedsrust ; bescherming, ondersteuning, gunst, v.; blik, m.; to put out
of -, (ienzand) van zijn stuk brengen, verlegen maken.
"-, va. ondersteunen, beschermen; ophouden; stijven;
verdedigen, beschutten, bewaren; bemoedigen,acatzetten;
aanzien bijzetten, versieren. "-R,, s. onderstedfier, beschemer, aanmoediger, voorstander, m.
COUNTER, s. rekenaar ; legpenning, rekenpenning, m.;
toonbank; rekentafel, v. ; rekenbord, o. ; gijzeling, v.;
(116) achterschip, sckild, o. spiegel, m. "-, adv. Mienstrijdig, verkeerd. "-ACT, va. tegenwerken, verhinderen,
tegen (jets) inwerken. "-ACTION, s. tegenwerking, v.
"-BALANCE, s. tegenwigt, 0. "-BALANCE, va. opwegen.
m.

COW.
COURT-BARON,

s. leengeregt, burgerlijk geregtshof omtrent
den grondeigendom, o. "...-BELOW, s. lager geregtshof,
O. "...-BRED, a. aan het hof opgevoed. "...-CH4PLAIN,
hofprediker, m. "...-DAY, s. regtsdag, m. * ...- DRESS,
s. hofkleeding, v. *...-DRESSER, s. hoveling, vleijer, m.
COURTEOUS, a. * - LY, adv. hoffelijk, heusch, beleefd, gemanierd,vriendelijk ; - reader, gunstige lezer, m. "-NESS,
s. ho/felijkheid, beleefdheid, vriendelijkheid, v.
COURTER, s. saletjonker, m.
COURTESAN, s. boeleerster, voorname bijzit, hoer, v.
COURTESY, s. hoffelzjkheid, vriendelijkheid, beleefdheid;
genegenheid; neiging, buiging, v. *-, vn. neigen,buigen.
COURT-FAVOUR, S. hofgunst, V. * ...-FEES, s. pl. geregtskosten, m. my. "...-RAND, s. kanselarijschrift, o.
COURTIER, s. hoveling, vleVer, m. ; hofdame, v.
COURTING, s. het streven..
COURT-LADY, s. hofdame, v. "...-LEET, s. geregtshof eener
heerbjkheid, o. "...-LIKE, a. hoofsck, volgens hofgebruik.
s. hoifelijkheid,v. "...LINO, s. hoveling, m.
a. et adv. hoffelzjk, wellevend, hoofsch, vleijend. "...-MARVIAL, s. krijgsraad, m. s. gunsteling, m.
* ...-PLAISTER, s. engelsche pleister, v. *...ROLLS, s. pl.
leenregister, cijnsboek, o. "...SHIP, s. aanzoek, o. vrijerij,
v. "...YARD, s. plaats, v. voorplein. o.
COUSIN, s. neef, m.; nicht, v.; first -, volle reef,
second -, neefskind, o. *-, a. verwant. "-SHIP, s.
neefschap, o.
COuSSINET, s. kussentje, o. ; draagsteen, rn.
COVE, s. bogt, baai, klezne zeehaven; schuilplaats, v.;
duivenslag, m.
COVENABLE, a. •geschikt, passend, voegzaanz.
COVENANT, s. bezegeld verdrag, vergelijk, kontrakt, verbond, o. overeenkomst, v. *-, vn. zich verbinden, overeenkomen, in een verbond treden, een verbond sluiten,
het eens worden. "-EE, a. kontraktant, m. kontrakterende partij, v. * - ER, s. verbondene, m.
COVENOUS, a. valsch, bedriegelijk.
COVENT, s. klooster, o. "-GARDEN-NUN, s. hoer, v.
COVER, va. dekken, bedekken, toedekken; verhelen, bemantelen, verbergen, bewimpelen; broeden, dekken;
- the property, (34) de assurantiepremie verzekeren.
s, dek, deksel, o. omslag, m. kleed, o.; bedekking,
beschutting, v. ; dekmantel, m. voorwendsel, o. u,itvlugt ;
(126) presentung, v. "-ING, s. het dekken; deksel ;
overtreksel, o. ; bedekking,kleeding, v. * - LET, "-LID, s.
deken, v.; tapijt, o.
COVERT, a. bedekt, verborgen, geheim, heimelijk; (83)
onder bescherming van den man, gehuwd. "--,s. schuil
plaats, v. toevlugtsoord, o. schuilhoek,m.; kreupelbosch ;
dak, o. ; feme -, (83) gehuwde vrouw, v. "-LY, adv. in
het geheim, op eene bedekte wijze, steelsgewijze. "-NESS,
s. bedektheid, heimelijkheid, v. "-URE, s. bedekking,
dekking, v.- ; stand van vrouw, huwelijke staat, m.
s. (113) bedekte weg, m.
COVESS, s. vrouw, vrouw des huizes, v.
COVET, va. begeeren, verlangen, streven naar. " - ABLE,
a. begeerlijk. *-ous,a. begeerig ; gierig, inhalig. *-ousLY,
adv. net begeerigheid. "-OUSNESS, s. begeerlijkheid, begeerte, hebzucht, gierigheid, inhaligheid, v.
COVEY, s. broedsel, o. ; vlugt, v. ; troep,
Covirt, s. geheime verstandhouding, - zamenspanning, v.
kabaal, v. konzplot, o. "-Y, s. (13) uitstek, o.
Cow, va. bang maken, verschrikken, in ontzag houden.
*-, s. koe, v. ; fig. bedrogene, m.
COWARD, s. lafaard, bloodaard,
a. lafhartig, bang,
bloode. '-ICE,
LINESS, s. lafhartigheid, v. *-IzE, va.
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bang maken, ontmoedigen. "-LY, a. et adv. laf, bang ;
als een lafaard.
COWER, va. koesteren, verplegen. *-, vn. nederhurken,
krom liggen, buigen. *-, s. koeherder, m.
COW-HERD, s. koeherder, koedrzjver, m. * ...- HIDE, s.
koehuid, v. "...-HOUSE, s. koestal, m. "...-KEEPER, s.
koeijenhouder, m.
COWL, s. monnikskap; kuip, v.
Cow -LEECH, s. veearts, ni. * ...- PARSNIPS, s. (53) heelkruid ,
o. beerenklaauw, m. "...-PDX, s. pl. (22) koepokkenonv.
COWRY, s. zekere soort van schelp, v. "..SHED, s. nzergel,
m. "...SLIP, S. (53) sleutelbloem, v. "...WEAT, s. koetarwe, v.
COXCOMB, s. hanekam, zotskap, v. ; zot, windbuil,
gek, nar, na. "-LY, "...COMICAL, -LY, •:a. et adv. zot,
belagchelijk. * - RY, s. gekheid, zotheid, v.
COY, va. lokken. *-, vn. zedig zijn. *-, *-isH, a. zedig,
ingetogen, overdreven, eerbaar, preutsch. "-LY, adv. zediglijk, nzet ingetogenheid. * -NESS, s. zedigheid, ingetogenheid, preutschheid, v.
Coz, S. voy. COUSIN.
COZEN, va. bedotten, foppen, verschalken, bedriegen.
"-AGE, s. fopperij, bedriegerij, v. bedrog, o. "-ER, s.
bedrieger, m.
CRAB, s. krab, v. kreeft ; hefboom; (126) hijschtakel, m.
"-, vn. zuur zien. "-, "-APPLE, s. houtappel, m.
CRABBED, (CRAB), a. "-LY, adv. zuur, wrong, gemelijk,
wrevelig, ontevreden ; ruin, hobbelig ; - look, stuursche
blik, m. "-NESS, s. wrazzgheid ; stuurschheid, v. ; of
style, ongelijkheid van stijl, v.
CRABBER, CRABER, s. waterrot, ,v.
CRAB-FISH, s. kreeft, 11.1. "...-LOUSE, S. platluis, V.
"...-STOCK, s. wilde ongeente boom, in.
S.
wilde appelboom, m.
CRACK, s. kraak, in. ; berst, spleet, scheur, v. ; gek, zot,
m. ; snoeverij, pogcherij ; hoer, v. *-, int. krak ! *-,
va. kraken, scheuren, splijten, knakken, breken, verbreken, verscheuren, vernielen, verwoesten ; krenken,
van het verstand berooven. "-, vn. kraken, knappen,
breken, springen, instorten "-BERRY, s. (53) knaphes,
v. "-BRAINED, a. gek, krankzinning. "-ER, s. kraker;
zwermer, m. kaphus, v. ; papierrolletje (om het Naar
to doen krullen) ; kommiesbrood, o. ; snoever, m. "-HEMP,
"-ROPE, s. deugniet, galgenbrok, m. "-ING-TOOLS, s.
pl. breekijzer, o.
CRACKLE, vn. knappen, kraken, knetteren. "...LINO, s.
geknap, gekraak, o. ; krakeling, m. "...NEL, s. krake* ling, knapkoek, m.
CRACKT, a. gebarsten, gespleten ; fig. bankroet.
CRADLE, s. wieg ; scheen; slede; fig. kindschheid, v.
*-, va. wiegen, in de wieg leggen. "-CLOTHES, s. wiegegoed, luijergoed, o.
CRAFT, s. handwerk, ambacht , beroep, o. ; kunst ; vaardigheid, kunstgreep, list, loosheid, v. bedrog ; scheepje,
vaartuig, o. boot, v. ; vzschhaak, m. "-ILY, adv. kunstiglijk, listiglijk, bedriegelijk. "-INESS, s. vaardigheid,
listigheid, loosheid, list, v. bedrog, o.
CRAFTSMAN, s. handwerksman, ambachtsnzan, kunstenaar, ni. "...-MASTER, s. ?wester in eene kunst, m.
CRAFTY, a. kunstig, listig, bedriegelijk.
CRAG, s. nek, m.; /clip, rots, v..."-GED, * -GY, a.
onelfen, hobbelig. "-GEDNESS, * -GINESS, s. ruwheid,
oneffenheid, hobbeligheid, ongelijkheid, v.
CRAKE, va. opsmukken. *-, vn. snoeven.
CRAM, va. volstoppen, vullen, stoppen, proppen ; vetmesten - down the throat, met moeite slikken, ;
one's
self, zijne maag overladen.
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kool ; wederhaling, herhaling, v.
CRAMBO, S. rijmspel, O.
CRAMP, s. kramp, kramptrekking, v. ; dwang,m.; kram;
heperking, v.; beletsel, o. "-, a. moeijelijk,• lastig. *-,
va. kramp veroorzaken, krom trekken, verminken; beperken, beletten ; krammen, met krammen vastmaken.
"-, va. - out, uittrekken. "—FISH, s. krampvisch, m.
* —IRON, S. ijzeren kram, v. haak, M.
CRAMPOON, s. kram, v. zethaak, m.
CRAMP—RING, s. krampring, grendel, m.
CRANAGE, s. kraanregt, kraangeld, O.
CRAMBE, S.

CRANBERRY, S. voy. CILBERRY.
CRANCH, va. voy. CRAUNCIL
CRANE, s. kraasvogel, m. ; kraan,

v. ; bevel, m. *-, va.
met eene kraan ophijschen. * •'S BILL, S. (36) ooijevaarsbek, kraanvoet, kraanbek, m. "—FLY, s. aardvlieg,
v. k-NECX, S. (87) zwanenhals, M.
CRANIOLOGY, * ...SCOPY, S. schedelleer, v.
CRANIUM, S. schedel, m. hersenpan, v.
CRANK, s. kromte; kruk, v.; draaijer, arm, lantaarnarm, m. ; woordverdraaijing,v. *-,a. flunk, vlug, frisch,
levendig, vrolijk ; rank ; - ship, rank vaartuig, O.
CRANKLE, vn. kronkelen, hoekig breken. "-s, s. pl. kronkelingen, v. V. oneffenheid, v.
CRANKNESS, s._ vrolijkheid, opgeruimdheid, gezondheid ;
(126) overlading van een schip, v.
CRANNIED, a. gespleten, vol bersten.
CRANNY, S. scheur, spleet, v.
CRAP,, S. onkruid, o. ; fig. geld, o. ; galg, v.
CRAPE, s. krip, vloers, O.
CRAPULENCE, s. zwelgerij, v. *...LOUS, a. zwelgend.
CRASH, S. gekraak, geraas, gebabbel, gekibbel, o.; braspartij, v. -, va. verbrijzelen, verbreken, vermorzelen.
*—, vn. kraken; zuipen. "—ING, S. gekraak, o. verbrijzeling, v. ; drinkgelag o.
CRASS, a. dik, prof. * — AXE, s. steekbijl, 'v. * — ITUDE,
—NESS, s. dikte, grofheid, lompheid, v.
CRASTINATION, s. uitstel, o. verdaging, verlenging, V.
CRATCH, s. ruif, krib, v. *-ES, S. pl. (112) berst,in den
hoef der paarden, v.
CRATER, s. krater, m. opening eens vulkaans, v.
CRAUNCH, va. kraken, vermorzelen.
CRAWAT, S. das, v. halsdoek, m.
CRAVE, va. verzoeken, vragen, hidden, afstneeken, smeeken, hunkeren naar.
CRAVEN, * —T, S. overwonnen
verslagen haan; fig.
lafaard, m. *-, va. bang -, angstig
bloode maken,
verschrikken.
CRAVER, s. onbescheiden vrager ; fig. lafaard, m.
CRAVINGLY, adv. onverzadelijk; gierig. * ... NESS, S. onverzadelijkheid, v.
CRAW, s. krop, maag, V. "-FISH, S. rivierkreeft, m.
CRAWL, s. kaar, weer, v. *-, vn. kruipen, sluipen; fig,
zieh indringen; - forth, uitkruipen, uit het ei to voorschijn komen; - up, opkruipen; - with, wemelen van.
* —ER, s. kruiper, m.; kruipend gedierte, O.
CRAYFISH, s. rivierkreeft,
CRAYON, S. krijt, teekenkrijt, o. ; krijtteekening, v.
CHASE, va. breken, verbrijzelen, verbreken, kneuzen,malen ; de hersenen krenken, in de war brengen.
CRAzEDNESS, * ...zINESS, s. zwakheid, krankzinnigheid,
gekrenking ran het hersengestel, v. * ...BY, Ia.
brekkig ; •wak van geest, krankz,innig.
CREAGHT, s. kudde (in Iceland), v.
CREAK, vs. kraken, piepen.
CituAx, s. room, ni.; fig. intik, baste, fijnste. 0. kern,

v.• -

of tartar, (90) gezuiverde wijnsteen, m.
vn. room geven, r
aft% oomen, den room afscheppen.

worden. * — CHEESE, S. roomkaas, v. "-FACED, a. bl
bang, bevreesd. * — TART, S. roomtaart, v. k —Y, a. roomig, roomachtig.
CREANCE, s. vertrouwen, o.
CREASE, a. kreuk, vouw, v. oor, ezelsoor, o. ; streep met
krijt, v. *-, va. vouwen, plooijen; een oor in een bock
maken ; met streepen teekenen ; uitholen.
CREAST, S. (446) helmversiersel, O.
CREATE, va. scheppen, voortbrengen, daarstellen, veroorzaken ; maken; benoemen. "....TING, s. het scheppen;
benoemen, o. schepping, voortbrenging ; daarstelling, verschaffing ; benoeming, v.; schepsel, o.; fig.
wereld, v. heelal, O. * ...TINE, a. scheppend. * ...TOR, S.
de Schepper, m. * ... TRESS, S. maakster, v. * ...TURE, s.
schepsel, geschapene, vaortbrengsel, wezen, o. ; to take a
cup of the
een glas wijn drinken.
CREBRITUDE, S. menigvuldigheid, herhaling, v.
CREBROUS, a. menigvuldig, herhaaldelijk.
CREDENCE, s. geloof, vertrouwen; aanzien, o. goede naam, M.
CREDENDA, s. pl. geloofsartikelen, o. my.
CREDENT, a. geloovig, ligtgeloovig ; geloofwaardig, geloofbaar. * — IAL, s. volmagt, v. * —IALS, S. pl. geloofsbrieyen, kredietbrieven, m. nay.
CREDIBILITY, s. geloofwaardigheid ; waarschijnlIjkheid, v.
CREDIBLE, a. CREDIBLY, adv.geloofwaardig,geloofbaar ;
op eenegeloofwaardige wijze.* -NESS,s.voy. CREDIBILITY.
CREDIT, s. geloof, krediet, o. goede naam, m. aanzien;
woord, o. getuigenis, v. ; invloed, m.* va. geloof schenken, - verschaffen, gelooven ; vertrouwen, borgen, krediteren. * — ABLE, a. geloofbaar, eerlijk, van goeden naam.
* —ABLENESS, S. achtbaarheid, achting, v. aanzien, O.
* —ABLY, adv. met eere. *- OR, s. krediteur, schuldeischer,,
m. ; - in. trust, syndikus in eene failliete massa, m.
* —RIX, s. schuldeischeres, v.
CREDULITY, S. ligtgeloovigheid, v. *...LOUS, a. ligtgeloovig.
—NESS, s. ligtgeloovigheid, v.
CREED, s. geloofsbelijdenis, v. geloof, geloofsformulier, O.
CREEK, s. kleine landtong, v.; dam, in. kaai ; kreek,
baai, bogt, v. inham, m. *-, vn. kraken, barsten. * —Y,
a. vol kreeken, bogtig.
CREEP, vn. kruipen, sluipen; - in, - into, inkruipen,
insluipen; - on, ongemerkt naderen ; - out, wegslui. pen. " - ER, s. kruiper, m. ; kruipend dier, o. boonzlooper ; vuurbok ; vleeschhaak, no. ; (53) kruipplant, v.
wilde wijngaard, m. "—HOLE, s. sluiphol, o.; fig. etch• terdeur, uitvlugt, v. * — INO, a. kruipend, sluipend
flikflooljerij, kruiperij, V. "—INGLY, adv.-andcouching,
kruipend, met nederiglzeid, met laagheid.
CREEPLE, s. kreupele. "-, a. kreupel, verlamd.
CREMATION, S. verbranding, v.
CRENATED, a. getand, gekarteld.
CREOLE, CREOLIAN, s. kreool, m.
CREPITATE, vn. ritselen, knetteren, knappen. * ...TION,
s. geknetter, gekraak, o. knettering, v.
CREPUSCULE, s. schemering, v. *...LOUS, a. schemerend,
half chaster.
CRESCENT, s. halve nzaan, v. ; het turksche wapen, o. ;
fig. de Turken.
cREsciVE, a. wassende, toenemende.
CRESS, s. (53) leers, v.
CRESSET, s. hakenvuur, a.; vuurtoren ; drieroet,
CRESSING-HANIMER, S. spanhanzer,
CREST, s. kolas, he IM kain, ni. Pail, v. ; fig. nzoed,
fierheiel, v , ; - uf a coat of arms, helnisieraael, o.

CR'.
kraus, m. ; - of a horse, (116) hals van een paard, no.
manen, v. mv. "-ED, a. met een kam, gekuifd, met
een helm ; met manen. * -FALLEN, a. moedeloos, neerslagtig, uit het veld geslagen. "-LESS, a. zonder kam,
zonder helmsieraad ; fig. gemeen ; neerslagtig.
CRETACEOUS, a. krijlachtig. "...TED, a. met krijt gewreven.
CREVICE, s. spleet, scheur, v.
CREW, a. troep, hoop, m. schaar, ploeg, v. ; scheepsvolk,
o. ; the gallant -, de dappere schaar.
CREWEL, S. kluwen wol, O.
CRIB, S. krib, hut, v. ; stal, m. ; wieg, v. *-, va. op.
sluiten ; fig. stelen. * -BAGE, s. zeker kaartspel, o.
CRIBBLE, S. zeef, v. ; gruis, o. *-, va. ziften.
CRIB - CHAMPING-HORSE, s. kribbebijter, m.
CRIBRATION, s. het zeven, ziften.
CRICK, s. yekraak eener deur, o.; stijve nek, m.
CRICKET, S. krekel, m. heimpje; zeker balspel, o.; stoel
zonder leuning, m. zitbankje, o.; kolf, v. * -BALL, s.
kaatsbal, en.
CRIER, s. schreeuwer, omroeper, m.
CRIME, S. misdaad, euveldaad, v. wanbedrijf, o. *-FuL ,
a. misdadig, schuldig. " -LESS, a. schuldeloos, onschuldig.
CRIMINAL, a. "-LY, adv. schuldig, strafbaar, misdadig,
lijistraffelijk. *-, s. misdadiger ; beschuldigde, no. "-NESS,
s. stralbaarheid, schuldigheid, misdadigheid, v.
CRIMINATE, va. van misdaad beschuldigen, aanklagen.
s. beschuldiging, aanklagte, v. * ...TORY, a.
beschuldigend.
CRusurious, a. * -LY, adv. misdadig, strafbaar, goddekos. "-NESS, s. beschuldiging ; ongeregtigheid, zonde,v.
CRIMP, a. broos, brokkelig, zwak. "-, va. door list aanwerven; krullen; crimpt, gekruld. *-, s. werver voor
de zeedienst ; makelaar in kelen, m.; to be in the -s,
wel uitgeelost zijn.
CRIMPLE, va. doen krimpen, krullen, kreuken; rimpelen.
CRIMSON, s. et a. karmozijn, o. ; karmozijnrood. *-, va.
karmozijnrood verwen.
CRINCUM, s. kramp; gril, v.
CRINGE, s. diepe buiging, slaafsche onderdanigheid, v.
*-, vn. eene diepe buiging maken, kruipen, vleijen. * -R,
s. vleijer, kruiper, m.
CRINGLES, s. pl. (126) ringen, oogen, m. o. my.
CRINIGEROUS, CRINOSE, a. harig.
CRINKLE, s. kronkel, rimpel, m. vouw ; kromming,kronkeling, v. ; omweg, m. *-, va. kronkelig maken, rimpelen. *-, vn. kronkelen.
CRIPPLE, s. et a. kreupele,
kreupel, kreupelig, lam.
*-, va. verlammen, kreupel maken; een schip reddeloos
maken,ontredderen."-NEss, s. verlamming, kreupelheid,v .
CRIPPLING, S. (13) dwarsbalk, m.
CRIS-CROSS ROW, CHRIST-CROSS-ROW, S. abe-boekje, O.
CRISIS, s. krisis, v. beslissend oogenblik, o.
CRISP, * -Y, a. kroes, krom, gebogen ; broos ; krakend,
knappend ; bruin gebraden; - almond, gebrande Omandel, m. *-, va. krullen, vlechten; bruin bakken,braden,
roosten. * -ATION, S. het krullen, krul, v. "-ING-PIN,
s. krulijzer, o. "-NESS, s. kroesheid, v.
CRITERION, S. onderscheidend teeken, kenmerk, o.
s. kunstregter, beoordeelaar ; hekelaar,vitter,m.;
kritiek, kunst van beoordeelen, v. * -AL, a. kunstregterlijk, onderzoekend; bedilziek; hagchelijk, gevaarlijk,
netelig ; naauwkeurig, stipt, zorgvuldig ; eigenzinnig ;
beslissend.
ALLY, adv. streng genomen. " - ALNESS, s.
naauwkeurigheid, naauwgezetheid, stiptheid, v. k -IsE,
va. beoordeelen, bedillen, vitlen, Laken. s. beoordeeling, kritiek, gisping, v.
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va. kwaken, krassen, knorren. "-, * -ING s. gekwaak, gekras, o.
CROCEOUS, a. saffraangeel, saffraanachtig.
CROCK, S. kruik, v. pot, aarden pot, m. ; potsmet, roet,
o. *-, va. met roet zwart maken; - butter, gezouten
boter, v. * -ERY, s. aardewerk, o.
CROCODILE, s. et a. krokodil, m. ; krokodilachtig.
CROCUS, S. (53) saffraan, m.
CROE, s. voy. CROW.
CROFT, s. tuintje, kampje, omheind stukje land, o. "-PIN ,
S. bakerspeld, v.
CROISADE, * ...SADO, s. kruistogt,m.; dwaze onderneming,
v. * ...SER, S. kruisvaarder, M.
CROMELECH, s. steenen grafheuvel (in Wallis), M.
CRONE, s. oude ooi, v.; fig. oud wijf, o.
CRONY, s. oude vriend, m. oude kennis, v.
CROO, vn. kirren.
CROOK, s. kromte, v. ; hack; herderstaf, m.; by hook
and by -, in het honderd, in het wild, met refit of onregt. * - EN, va. buigen,verdraaijen, krom maken. "-, vn.
krom zijn. * --BACKED, a. krom,bultzg. *-ED,a. * -EDLY,
adv. krom, scheef, verdraaid, verkeerd. "-EDNESS, s.
kromte, kromheid ; kronkeling ; scheefheid, v. ; omweg,
m. * -KNEED, a. krombeenig. "-SHANKS, s. krombeen, m.
CROOKEL, vn. kirren (van duiven) ; fig. zuchten.
CROON, s. (96) maat, m. *-, CROUP, s. keelziekte, v.
CROP, s. krop van een vogel, maag ; meekrap, v. ; oogst;
top, m. "-, va. plukken, inzamelen, maaijen, wegmaaijen ; afkorten, afsnijden. *-, vn. een oogst geven. * -EAR,
S. kortoor, M. * -FULL, a. zat, vol, verzadigd. * -PER,
S. maaijer; droogscheerder, m.; kropduif, v. * --SICK, a.
ziek van to veel eten.
CROSIER, s. staf, bisschopsstaf, m.
CROSLET, s. kruisje, o. hoofdband, m.
CROSS, s. kruis, o. ; tegenspoed, nood,m. lijden, o. wederwaardigheid, v. ; (70) kruis, o. ; kreutzer, m. *-, a. et
adv. kruiswijze gelegd, dwars, scheef, kruiselings, overdwars, verkeerd, orngekeerd; onaangenaam, wrevelig,
bits, wonderlijk, onvriendelzjk ; eigenzinnig, stout ; rampzalig, ongelukkig; wederzijdsch. "-, prep. dwars door,
dwars over, door, tegen. *-, va. kruisen, kruiselings
leggen, met een kruis werken, doorstrepen, doorkruisen,
dwars doorgaan ; plagen, tegenwerken, strijdig handelen
met. *-, vn. dwars liggen ; in strijd zijn ; - the cudgels, (68) het geweer nederleggen ; - out, doorslaan,
uitdoen. * -ACCIDENT, s. wederwaardigheid, v. * -ARMED,
a. met de armen over elkander geslagen ; werkeloos ;
zwaarmoedig. * -BARS, s. pl. sluitboomen, spijlen, m. v.
mv.; dwarshouten, o. my. * -BAR-SHOT, s. stangkogel,
In. "-BEAM, S. dwarsbalk, m.; fig. galg, v. * -BEARER,
s. kruisdrager; ongelukkige, m. "-BILL, s. kruissnavel,
M. "-BIRTH, s. moeijelijke geboorte, v. * -BITE, s. valstrik, m. ; bedrog, o. bedriegerij, v. ; bedrieger, m. * -BITE,
va. bedriegen; vangen. "-Bow, s. hand-, voetboog, M.
* --BOWER, s. boogschutter, m. * -CAPER, s. kruis-,
luchtsprong, m. * -CRAMPONEE, s. kruis met haken, o.
* -CUT, va. dwars doorsnijden. * -DAY, s. noodlottige
dag, zwarte dag, ongeluksdag, m.
CROSSED, a. gekruist; ongelukkig.
CROSS-EXAMINATION, a. (83) onderzoek door de tegenpartij, o. "...-EXAMINE, va. eenen getuige van wege de
tegenpartij ondervragen. * ...-FLOREE, s. (116) /Men, v.
mv. * ...-FORTUNE, s. tegenspoed, m. ramp, v. ongeluk,
o. * ...-GRAINED, a. tegen den draad, verkeerd , eigenzinnig. * ...-JACK, s. (126) stormzeil, o.
s.
CROAK,
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dwarsstraat, v. * ...- LEGGED, a. met de beenen kruiselings. "...-LINE, s. dwarslijn, streep, v.
CROSSLY, adv. kruiselings. kruiswijse ; verkeerd, tegenstrijdig, dwars ; ongelukkig.
o.
CROSS-MATCH, s. wederztjdsch huwelijk,
CROSSNESS, s. het kruisen, doorsnijden, o.; dwarsheid,
eigenzinnigheid, kwade luim, v.
CROSS-PATCH, s. brorapot, m. "...-PATH, "... WAY, s.
kruisweg, m. * ...- PIECE, s. (126) dwarsstuk, o. * ...- PURPOSE, s. mislukt plan, o. teleurstelling, v.; raadsel, o.
"...-ROOD, s. dwarsweg, m. *... -ROW, s. abe-boekje, o.
*...-STAFF, s. (126) Jakobsstaf, m. "...-TRESS, s. pl.
(126) dwarshouten, o. mv. "...-WIND, s. tegenwind, m.
"...wpm, adv. kruiswijze, dwars.
CROTCH, s. haak, vischhaak, m. gaffe!, v. *-Es, s. pl.
(126) piekhouten, o. mv.
CROTCHET, s. haak ; (10) zethaak ; teksthaak, m. haakje,
o. ; (109) kwartnoot ; fig. gril, v. inval, m. luim, list, v.
CROTELS, s. pl. (44) hazenkeutels, m. mv.
CROUCH, vn. bukken, kruipen, vleijen.
o.
kruis van een paard, achterste,
CROUP, "-ER, s.
"-ADE, s. (86) hooge sprong, m.
o.; hefCROW, s. kraai, v.; het kraaijen; breekijzer,
boom ; gergel, m. ; to pluck a - with one, een beentje
kluiven met iemand ; over eene nietigheid twisten, hooi
dorschen ; to give the - a pudding, fig. sterven. "-,
vn. kraaijen ; snoeven. "-BAR, s. breekijzer, o.
CROWD, s. vwemel, gedrang, o. menigte, v. hoop, drom,
m. ; viool, v. "-, va. zamendringen, vullen, volproppen.
*-, vn. wemelen; - in, instooten, zich indringen ;
zeilen bijzetten. "-ER, s. vioolspeler, dorps--sails,(126)
speelman, m,
CROW-FLOWER, s. wilde rammenas, v. "...-FOOT, s. voetangel, m. ; (53) hanepoot, ranonkel ; (126) spinnekop,m.
* ...-KEEPER, s. vogelverschrikker, m.
CROWN, s. kroon; kruin, v. krans, top, bol, schedel ;
kroondaalder, m.; (126) anker, kruis, o.; (38) bol, tn.;
fig. stoat, m. rijk, o. *-, va. kroonen, bekroonen,kransen, van boven versieren; voltsoijen, voleinden; (153)
een dam opzetten, dam halen. "-, vn. schreeuwen (als
de herten). "-DEMESNE, s. kroondomein, o.
CROW-NEST, s. (126) mars, v.
CROWNET, s. kroontje, o.
CROWN-GLASS, s. kroonglas, spiegelglas, o. "...-IMPERIAL, s. (53) keizerskroon, v. "...-LAND, s. kroongoed,
domein van de kroon, o. "...-OFFICE, s. kroongeregt, o.
"...-OFFICER, s. beambte der kroon, m. "...-PIECE, s.
kroondaalder, m. "...-POST, s. hoofdzuil, v. "...-THISTLE,
"...-WHEEL, s. kroonrad, o.
s. (53) keizerskroon, v.
*..._WORK, s. (113) kroonwerk, o.
CROW'S-BILL, s. (36) kogeltang, v.
CROW-TOE, s. (53) hyacinth, m.
CROYN, vn. schreeuwen (als de herten).
CRUCIAL, a. (22) kruisvormig.
CRUCIATE, va. kruisigen ; martelen, kwellen.
CRUCIBLE, CRUSET, S. smeltkroes, m.
CRUCIFEROUS, a. kruisdragend. * ... TIER, s. pijniger,
kruisiger, m. "...Fix, s. kruisbeeld, Christusbeeld, o.
"...FIXION, s. kruisiging, v. * ... FORM, a. kruisvormig.*...FY,
va. kruisigen. -Inn, s. kruisiging, v. "...GEROUS, a.
kruisdrager, m. -, a. kruisdragend.
CRUDE, a. "-Ly, adv. raautv, onrijp, row, onverteerbaar ;
onafgewerkt. "-NESS, CRUDITY, s. raauwheid, onrijpheid, onverteerbaarheid, v.
CRUDLE, va. et n. dik maken; dik worden.
CRUDY, a. verdikt, geronnen.

a. "-LY, adv. wreed, gruwzaam, onmenschelijk ;
"-NESS, * -Ty, s. wreedwreedelijk; seer; gekeperd.
held, gruwzaamheid, onmenschelijkheid, v.
a.
bloedig,
met bloed bezoedeld ;
CRUENTATE, "...TOM,
bloeddorstig.
CRUET, s. olie- en azijnstel ; fleschje, O.
CRUISE, s. kruikje, fleschje, karafje, o.; kruistogt, m.
"-, vn. (126) kruisen. * - R, s. kruiser, M. "...SING, s.
kruistogt, m. -, a. kruisend.
CRUM, "-B, s. kruim, kruimel, v. *-, * - BLE, va. kruivn. kruimelen, afbrokkelen, instormelon, brokkelen.
ten. * - MABLE, * -My, a. kruimelig, brokkelig.
CRUMP, CRUMPED, a. krom. "-FOOTED, a. krombeenig.
CRUMPLE, va. fronsen, verfonfaaijen, kreuken, rimpelen.
*-, vn. rimpelen. "-, s. rimpel, m. vouw, plooi, v.
m.
* ...FLING, s. rimpeling, kreuking, v. ; rimpelappel,
GRUMP-SHOULDERED, a. bultig, gebogcheld.
CRUNCH, vn. op de tanden knarsen, knarsetanden.
CRUNK, "-LE, vn. schreeuwen als een kraanvogel.
m.
CRUPPER, s. kruis (eene paards), o. ; staartriem,
CRURAL, a. tot het dijbeen behoorende.
CRUSADE, s. kruistogt, m. * - R, s. kruisvaarder, m.
CRUSET, s. smeltkroes, tn.
CRUSH, va. kwetsen, kneuzen, verbrijzelen ; overweldigen,
overstelpen, vernielen; drukken, persen, stooten ; overwinnen; ledigen. *-, vn. verdikt verdigt zijn. *-, s.
stoot, m. kneuzing, v.
CRUST, s. korst, v. ; kissing -, weeke zijde van een brood,
v. *-, va. met eene korst bedekken. "-, vn. eene korst
bekomen. * - ACEOUS, s. et a. schaaldier, o. ; geschubd,
geschelpt. *- ATION, s. omkorsting, v. *- ED, a. korstig.
* -ILY, adv. gemelijk, grommig, gramstorig. "--ntEss,
s. korstigheid ; gemelijkheid, v. * - Y, a. korstig, geschubd; gemelijk.
fig. ouderdom, in; *-, va. met
CRUTCH, s. kruk, v. ;
krukken ondersteunen. "-CANE, s. stok met eene kruk,m.
CRY, s. schreeuw, uitroep, gil, m. geschreeuw, geween;
geblaf, jagtgeschreeuw, o. ; openbare afkondiging, v.;
- of hounds, (44) koppel honden, o. ; to commend one
out of all -, remand tot de wolken verheffen. *-, vn.
schreeuwen, roepen, uitroepen ; hailen, weenen ; - aloud,
luidkeels roepen, schreeuwen ; - at, wee roepen over ;
(44) blaffen; - down, in minachting brengen, lasteren ;
verbieden; - out, uitroepen, uitschreeuwen; wee roepen (in barensnood) ; - quittance, hervatten, hernemen ;
up, hooger
vergelden ; met dezelfde munt betalen ; bieden ; verheffen, roemen ; - upon, uitvaren tegen;
hekelen, bedillen.
CRYAL, s. reiger, m.
CRYING, s. geschreeuw, 0. ; - out, uitroep ; barensnood, m.
* - IC,
CRYPT, s. goof in eene kerk, o. ; spelonk, v. hot, o.
* -ICAL, a. "-ICALLY, adv. geheim, verborgen ; heimelijk. "-OGAMOUS, a. (53) met geheime bevruchtigingsdeeten. * - OGRAPHY, s. geheimschrift, o.
CRYSTAL, s. kri , tal, o. "-, a. kristallen, doorschijnend.
humour,
*-LINE, a. kristallijn, kristallen, helder ; (74) het kristallijnen vocht. "-LIzATION, s. kristalschieting, -vorming, v. "-LIzE, va. tot kristal schieten.
CUB, s. jong van den beer, - van den vos, o. welp; fig.
lafbek, nieuweling, m. *-, vn. jongen, jongen werpen.
CUBE, s. teerling, m.; kubiekgetal, o. ; -root, (84) kubiekwortel, m.
CUBEB, s. staartpeper, v.
a. kubiek. * - ULARY, a. geschikt om op to
CUBIC,
ig
CRUEL,

CUBIFORM, a.

teerlingvormig.

CUR.

GUM.
CUBIT, s. elleboogslengte, el,, v. * -AL, a. eene el tang.
CUCKING-STOOL, s. (77) duikstoel, do.npelstoel, m.
CUCKOLD, s. hoorndrager, rn. *-, va. horens opzetten.
*-OK, s. hoorndragerschap, O.
CUCKOO, CUCKOW, s. koekoek, m.; to sing like a -, fig.
altijd het oude deuntje zingen. * -BUD, * -FLOWER, s.
(53) koekoeksbloem, v. * -GILLIFLOWBR, s. maagdepalm, m. *-soNo, s. fig. het oude liedje. "-SORREL ,
S. koekoeksklaver, v.
CUCULLATB, *-D, a. met eene kap ; kapvormig. "-FLOWER, S. (53) leeuwentand, m.
CUCUMBER, s. komkommer, m. augurk, v. ; fig. klm?r-

maker, En.
CUCURBITACEOUS, a. meloenvormig.
CUCURBITB, s. (90) distilleerkolf, v.
CUD, s. voormaag, v. ; voedsel in de voormaag,

o. ; pruim
(tabak), v.; to chew the -, herkaauwen; fig. overdenken. * -DEN, * -DY, s. dommerik, domoor, m. * -DL ,
vn. kroin zitten, nederhurken, stil zitten. * -DY, s. (126)
kleine kajuit, kombuis, kombof, v.
CUDGEL, s. knuppel, stok, m. ; to cro ,s the -s, zich overwonnen verklaren. k-, va. met eenen knuppel slaan.
* -LING, s. dragt slagen, v. * -PROOF, a. tegen slagen bestand.
CUE, s. staart, m. einde, o. ; wenk, rn. teeken, o. ; rol;
stemming, luim, v. "-FELLOW, s. speel nakker, m.
CUERPO, s. wambuis, O.
CUFF, s. slag, stoot, vuistslag, m. ; lub, lob, v.; an old -,
een oud man. va. met vuisten slaan,vuistslagenuitdeelen, slaan, afrossen.
CUINAGE, S. het eprollen.
CUIRASS, s. kuras, O. * -IER, s. kurassier, tn.
CUISH, S. dij, v.; dijharnas, O.
CULDEES, s. pl. monniken in Schotland, m. pl.
CULERAGB, s. (53) vlookruid, O.
CULINARY, a. tot de keuken behoorende.
CULL, va. uitlezen, uitzoeken, uitkiezen; - simples, kruiden lezen. * -ER, S. uitzoeker, lezer, m.; uitgelezen
schaap, o. * -ION, s. teelbal ; fig. lafaard, schurk,schavuit, m. * -Y, a. laag, gemeen, verachtelijk. s. zot,
bedragene, sul, m. va. foppen, bedriegen.
CULM, s. smeekool, ; stengel, m.; (90) kolf, v.
CULMIFEROUS, a. (53) grasachtig.
CULMINATE, va. (101) door den meridiaan gaan. * ...NATION, s. doorgang door den meridiaan, m.
CULPABILITY, * ...BLENESS, s. schuld, strafbaarheid, v.
* ...BLE, a. schuldig, strafbaar. *...BLY, adv. op eene
strafbare wijze.
CULPIT, s. beschuldigde, aangeklaagde, m.
CULTCH, s. oesterbank, v.
CULTBR, S. vOy. COULTER.
CULTIVABLE, a. bebouwbaar.

* ...VATS, va. bebouwen,
verbouwen, telen, winnen ; verbeteren, veredelen ; aankweeken, beoefenen. * ...VATION, s. bebouwing, aanbouw, m. aanplanting, aankweeking ; verbetering, veredeling; beoefening, v. *...v AT0R, s. landbouwer, planter, aankweeker, m.
CULTURE, S. landbouw, akkerbouw, m.; bebouwing, kweeking, verbetering, veredeling, beschaving, v. *-, va. voy.
CULTIVATE.
CULVER, S. wilde duif, houtduif,
til, v. * -INB, s. (3) veldslang,

v. * -HOUSE, S. duivenv. * -KEY, s. (53) akelei, klokbloem, v.
CUMBER, s. last, hinder, m. moeijelijicheid, kwelling, v.;
ongemak, verdriet, o. kommer, m. va. bezwaren,
het iemand lastig maken, verdriet veroorzaken. * -SOME,

a.

"-SOM ELY,
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adv. bezwarend, lastig, verdrietig, kom-

mervol ; bezwaarlijk. "-SOMENESS, s. lastigheid, binderlijkheid, v.
CUMBRANCE, s. last, m. bezwaar, belemmering, v. beletsel, o. "...BROUS, a. hinderlijk, bezwaarlijk, lastig.
CUMIN, s. (53) komijn, m.
s. opCUMULATE, va. opkoopen. * ...LATION,
kooping.
Curt, va..kennen ; (126) den stuurman bevelen geven.
CUNCTATION, s. talming, vertoeving, vertraging, v.
CUNEAL, * ...ATE, * ...ATED, * ...IFORM, a. wigvormig.
CurricuLouS, a. vol hslten.
CUNNING, a. * -LY, adv. ervaren, bekwaam, bedreven,
knap, kunstig ; geslepen, loos, listig ; behendiglijk, listiglijk; - fellow, looze schalk, m.; - fetch, listige
streek, m. *-, "-NESS, s. kennis, geschiktheid, hedrevenheid, behendigheid, kunst ; geslepenheid, listigheid,
v. ; (126) bevel over den stuurman, O. *-HAM, s. fig.
domkop, m. * -MAN, s. waarzegger, m. * -PLACE, s.hinderlaag, geheime plaats, v. "-WOMAN, s. waarzegster, v.
CUNTUR, s. kondor, grijpvogel, m.
CUP, s. beker, kelk, top, m. schaal, v. teug; (36) laatkop, is. ; gelag, o. ; - and ball, vangertje, grijpertje,
wippertje, duikelaartje (kinderspel), 0. ; - and can, fig.
drinkebroers, kroegezellen, m. my. *-, va. inschenken ;
(36) koppen. * -BEARER, s. schenker, in. *-BOARD, S.
kast, schenktafel, v. -, va. wegsluiten, bewaren ; ophoopen, opstapelen.
CUPELLATION, s. (90) metaalzuzvering, v.
CUPID, s. Kupido, minnegod ; fig. blinde, m.
CUPIDITY, S. lust, m. begeerlijkheid, v.
CUPOLA, s. koepel, dom, m.
CUPPBR, O. kopper, m.
CUPPING-GLASS, s. kopglas, o. laatkop, m.
CUPREOUS, a. koperig, koperen.
CUP-ROSE, s. slaapbol, m. "...-SHOT, a. beschonken,dronken.
"...-WEIGHT, s. gewigten die in elkander sluiten, o.mv.
CUR, S. groote hond, herdershond ; fig. rekel, schurk, m.
CURABLE, a. geneeslijk. * -NESS, S. geneeslijkheid, v.
CURACY, S. pastoorschap, onderpastoorschap, O.
CURATE, s. pastoor, predikant, vikaris van een priester,
m. "-SHIP, s. vikarisambt, O.
CURATIVE, a. genezend.
CURATOR, S. kurator, voogd, verzorger, verpleger, bestuurcier, m.
CURB, S. kinketting, m. ; fig. bedwang, o. beteugeling, inlooming, v. r-, va. den kinketting aandoen ; fig. in loom
houden, beteugelen, bedwingen. *-s, s. pl. (112) hoefgezwel, O.
CURCUMA, S. (53) kurkuma, m.
CURD, (CURDS), s. geronnen melk, v. stremsel, o. wrong,
m. * -CAKE, s. kaastaartje, O. * -LE, va. et n. chic ma
ken, doen stremmen ; stremmen, stollen; schiften. * -LED,
* -Y, a. dik, geronnen ; met wolkjes, appelgraauw.
CURE, S. genezing, kuur ; arlsenij ; zielzorg, v. ; to find
a - for every sore, fig. voor ieder gat een spijker vin
den. * va. genezen, heelen , inmaken, inzouten. *-LESS,
a. ongeneeslijk. * - R, s. genezer, arts, geneesheer, M.
CURFEW, s. vuurscherm, o. *- * --BELL, S. avondklok, v.
CURIALITY, S. hofregt, o. ; 'fig. sleur, v. slender, oude
gang, m.
CURIOSITY, s. nieuwsgierigheid ; weetgierigheid ; gezochtheid ; zeldzaamheid, rariteit, v.
CURIOUS, a. "-LY, adv. nieuwsgierig, weetgierig ; zorgvuldig, naauwkeurig, oplettend ; keurig, fraai, kostelijk,
gezocht, sierlijk, net, kunstig, aardig, zeldzaam ; met
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nieuwsgierigheid ; uitstekend, bijzonderlijk.
"-NESS, s.
nieuwsgierigheid, v.
CURL, s. krul, lok; krulling, golving, bogt, v. *-, va. et
n. krullen, kronkelen, golven. "-ED, a. gekruld, gol* - HEADED,
vend. "-Ew, s. welp, wulp (watet:vogel), m.
a. &roes, lcroesharig.
CURLING, s. krulling, golving, v. *--IRON, s. krulijzer,
0 "-PAPER, s. papierrolletje voor het haar, O. "-STUFF,
S. mazelenhout, O.
CURMUDGEON, s. vrek, gierigaard, m. '"-LY, a. gierig,
vrekkig, karig, inhalig.
CURNOCK, s. maat van vier schepels, v.
CURRANT, s. krent ; aalbes, v. ; voy. COURANT.
CURRENCY, S. loop, gang, omloop, m. ; gangbaarheid, waarde,
v. koers, m. ; papierengeld, o. ; welbespraaktheid, radheld van tong, v.
-LY, adv. loopend, in omloop, gangbaar ;
CURRENT, a.
geldig, bekend, algemeen, aangenomen, zn zwang ; I am
not very -, ik ben niet al to wel. *-, s. stroom, m.
strooming, v. ; koers, m. ; meening, v. *-NEss, s. omloop, m. gangbaarheid ; vloeijende uitspraak, v.
CURRICLE, s. soort van ligte reiskar, v.
CURRIER, S. leertouwer ; roskammer, m.
* - NESS, S.
CURRISH,. a. grommig, knorrig, ruw, hondsch.
grommigheid, neteligheid, v.
CURRY, va. roskammen, afrossen; leder bereiden, leertouwen ; - favour with one, zich bij iemand indringen ;
- with one, zich verlagen. * - coms, s. roskam, m. * - ING,
S. leerbereiding, v.
va. vervloeken,
CURSE, s. vloek, m. vervloeking, v. *-,
verwenschen, verdoemen. *-, vn. vloeken, zweren. *-D,
a. vervloekt, verdoemd. "-DLY, adv. schandelijk,afschuwelijk, verfoeijelijk. "-DNESS, s. vervloeking, verdoemenis, v. ban, M. * -R, s. vloeker, M.
CURSHIP, s. laagheid ; hondschheid, v.
CURSITOR, S. kanselarijschrijver, m.
CURSORILY, adv. vlugtig, oppervlakkig, in haast, ter loops.
"...NESS, s. vlugtigheid, v. spoed, haast,
M. "...RY,
* ...RARY, a. vlugtig, oppervlakkig, spoedig, haastig.
CURST, a. * - LY, adv. voy. CURSED. *-, kwaadaardig,
schandelijk, afschuwelijk, boosaardig. * - NESS, s. voy.
CURSEDNESS. -, afschuweldkheid, boosaardigheid, v.
CURSY, vn. lufelijkheid, gemanierdheid, v.
CURT, CURTAL, a. CURTLY, adv. voy. SHORT, SHORTLY.
CURTAIL, s. kortstaart ; dief, m. ; hoer, v. va. korter maken, afsnijden, besnoeijen.
CURTAIN, s. voorhangsel, behangsel, gordijn, scherm, o.;
(113) tusschenwal, m. gordijn, v. ; (108) gordijn, v. *-,
va. van gordijnen voorzien. * -- LECTURE, s. (97) gordijnpreek, v. * -- ROD, s. gordijnroede, v.
CURTANA, s. kort zwaard zonder punt, dat bij de krooning eens konings van Engeland voor hem uitgedragen wordt, o.
CURTATION, s. (101) verkortmg, vermindering,
v.
CURTILAGE, s. land bij een huis behoorende, o.
CURVATED, a. gekromd, gebogen. * ... TION, * ...TURF, S.
krombuiging, kromming, buiging, uitsnijding ; kromte,
bogt, v.
CURVE, va. buigen, krommen. *-, s. kromme lijn, v. *•,
a. gekromd, gebogen. * - ROOF, s. (13) gebroken-, plat dak , 0.
CURVET, s. (86) korte sprong, m.
vn. springen.
CURVILINEAR, a. kromlijnig.
CURVITY, s. kromte; kromming, bulging, v.
CUSHAT, S. boschduif, v.
CUSHION, S. kus8en, o. *-ED, a. op kussens.
s.
kussentje, o,

CUSP, S. spits, v. ; (101) horen van demaan,m.
* -IDATED; a. spits, puntig.
CUSTARD, a. eijerkoek, m. ; roomkaas ; roomtaart,
CUSTODY, s. hoede, bewaring, v. opzigt, toezigt,

* - ATED,

v.
o. bedekking ; gevangenschap, v.
CUSTOM, s. gebruik, o. gewoonte, kalandizie, v. ; regt, o.
tol, m. *-, va. de regten betalen. "-ABLE, *-ARY, a.
* - ABLEgebruikelijk, gewoonlijk, gewoon; belastbaar.
NESS, * -ARINESS, s. gebruik, o, gewoonte, gebruikelijkheid, v. "-ABLY, * -ARILY, adv. gewoonlijk, als
naar gewoonte, volgens gebruik. * - ARY-LAWS, s. pl.
lands- en stadsregten, o. my. handvesten, keuren, v.
my. * -ED, a. gewoon, gemeen, in gebruik, alledaagsch ;
beklant. S. klant ; tolbediende, tollenaar, m.
"-FREE, a. tolvrij. * - HOUSE, S. tolhuis, o. * -- HOUSEOFFICER, s. tolbeambte, m.
CUT, va. snijden, afsnijden; hakken, happen, doorsnijden,
splijten ; verminken ; scheren ; (46) afnemen ; - anacquaintance, de kennis met iemand afbreken; - a figure,
figuur maken, een groot front slaan, pronken; - a sail,
(126) een zeil nederlaten; - asunder, versnijden, vaneen snijden ; - capers, kromme sprongen maken ; - down,
fig. overomhouwen, omverwerpen, vellen, omhakken ;
treffen, behalen ; - lots, loten ; - off, afsnijden, afhakken ; ontnemen, uitsluiten ; uitroeijen, verdelgen ; regten ; inslikken (eene lettergreep); - out, uitsnijden,
voorsnijden ; uitdenken, verzinnen ; verdringen ;- short,
afbreken, verkorten, in de rede vallen; vernederen ;
afwijzen; - small, klein snijden, aan stukken snijden,
aan stukken hakken ; - teeth, tanden krjgen ; - to the
heart, het hart doorboren, boos maken ; - up, openen,
opensnijden, opsnijden ; vernietigen, uitroeijen, uitdelgen. *-, vn. uitbreken, doorbreken; struikelen. *-, s.
snede, v. houw ; steek, slag, m.; gracht, v. ; halm, m.
lot ; strookje, papiertje, reepje, stuk, o. ; plaat, houtsnede; veeg, striem, v. schram, in. ; schijf,v.; ongeluk,
o. ; wederwaardigheid, v. ; fatsoen, o. mode, v. ; (46)
het afnemen; fig. sul, onnoozele bloed, m. ; - and long
tail, allen en een 3egelijk. "--BEARD, S. scheermes, O.
CUTANEOUS, a. van de huid.
CUTICLE, S. (74) huidje, vliesje, o. opperhuid, v. ; velletje, O.
* ...CULAR, a. vliezig, van het vel.
CUTLASS, s. houwer, hartsvanger, m.
CUTLER., s. messenmaker, zwaardveger, M.
CUT-PURSE, s. beurzensnijder, zakkenrolder, M.
CUTTED, a. twistziek.
CUTTER, s. snijder, voorsnijder, kerver, m. ; snijdend
werktuig, o. ; (126) kotter,m.*-s,s. pl. snljtanden,m . my.
CUT-THROAT, s. et a. sluipmoordenaar ; inhalige vent,
In. ; moorddadig, bloeddorstig. "-PLACE, S. herberg waar
de schaar uithangt, V. ; roovershol, o . gevaarlij ke plaats , v .
CUTTED-WIFE, s. helleveeg, duivelin, v.
CUTTING, a. snijdend, scherp, bijtend * s. het snijden,
hakken ; stuk, o. snede, v. ; entrijs, o. ; het bijtende ; of the teeth, het doorkomen der tanden. * - NIPPER, s.
nijptang, v.
CUTTINGS, s. pl. afgesneden stukken, m. mv. afsnoeiset, o.; pootspranken, m. mv.
CUTTLE, s. lasteraar, kwaadspreker, m. * - BONE, S. wit
o. *-FISH, S. inktvisch, m.
CUT-WATER., s. (126) scheg, v. snare?. no.
CWT, (HUNDRED-WEIGHT), S. centenaar,
periode, omwenteCYCLE,
nv,v.
s. ( 1 0 1 ) kring, tijdkring,
CYCLOP AEDIA, s.

CYGNET, s.

algemeen woordenboek, o.
zwaan, v.

DAN.

DAM.
CYLINDER,
*-TAR, s.

s. cilinder, m. rol, v. rolblok, o. wals, m.
kolenteer, o. * ... DRIC, -AL, a. cilindrisch, rol-

vormig.
CYMA, CYME, s. (53) spruit, v. ; top, m. toppunt, o.
CYMAR, s. voy. SCARF.
CYMATI17M, S. (13) holkeel, kroonlijst, v.
CYMBAL, S. cimbaal, v.
CYNANTHROPY, s. hondsdolheid, v.
CYNEGETICS, S. pl. jagerskunst, v.
CYNIC, s. hondsche wjisgeer ; vuil mensch,smeerwammes,
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m. *-, * -AL, a. iwndsch, beestachtig, vuil, terugstootend, ruw.
CYNOSURE, s. (101) de kleine beer ; fig. wegwzjzer, m.
CYPARBT, s. cypersche kat, v. * ... PRESS, s. cipresboom, on.
CYPSELB, s. (74) oorsrneer, 0.
CYST, * -IS, s. zakgezwel, o. *-ic, a. - artery, (74) galader, v.; - vein, (74) poortader, v.
CYTISUS, s. (53) geitenklaver, v.
CZAR, S. czar, russische keizer, m. 5 -INA, s. czarin,
russische keizerin, v. "-INIAN, * -ISH, a. van den czar.

D.
s. klap, m. klets, v. ; stukje, brokje, o. ; heilbot, v.;
v.; fig. deskundige,kenner,m.; - of dirt, klad, vlak, v.;
lap, m.lomp, V.
va. bevochtigen, strijken, kletsen, spatten ; bestrUken, besmeren, bestorten, besproeijen. "-BLE,
vn. plassen, morsen; broddelen. * - BLER, s. morser,
plasser, broddelaar, m. * -CHICK, * -DUCK, s. nestkuiken, waterhoentje, o. ; duiker, meerkoet, m. *-s, pl.
lompen, v. my. ; lompensuiker, v.
DABSTER, s. meester, bass, knap man, M.
DACTYLE, S. (19) drieling,
DACE, s. witvisch, En.
DACTYLOLOGY, S. vingersprauk, v.
DAD, DADDY, S. vader, papa, M.
DADDOCK, s. verrot hout, o.
DADE, va. leiden. "...DO, S. teerling, m.
DAEDAL, a. geleerd, kundig, ervaren.
DAFF, "-T, DAFT, va. verstooten, versmaden, verwerpen.
DAFFODIL, * -LY, S. (53) affodille, narcis, v.
DAG, S. dolk, m.; pistool, v. "-, va. voy. DAB. -, de
yacht der schapen dunnen. * - GER, s. dolk, m.; rapier ;
(10) kruisje, o. ; at dagger's drawing, slagvaardig ;
gereed to vechten.
DANGLE, va. voy. DAB. *-, vn. zich beklonteren. * - TAIL,
s. et a. morspot, m. ; beslijkt.
DAILY, a. et adv. dagelijksch ; dagelijks.
DAINTILY, adv. lekker, kostelijk, netjes, sierlijk. *
s. lekkernij, lekkerheid, keurigheid ; sierlijkheid,
pracht, v. weerzin, aikeer, m. * ...TY, a. lekker , keurig,
kiesch ; sierlijk, kostelijk, heerlijk, prachtig, plegtstatig ; gemaakt ; week. *-, s. lekkernij, v. ; dainty-feeder, lekkerbek, m.
DAIRY, S. melkerij, v. ; melkhuis, o. melkkelder, rn.
"-MAID, S. karnmeid, melkmeid, v.
DAISY, DAIZY, s. (53) madeliefje, o
DAKER-HEN, s. wachtelkoning, M.
DALE, s. dal, o. vallei; pijp, v. roer, o.
DALLIANCE, s. liefkozing, scherts, v. gestoei; getalm ;
uitstel, 0. * ...LIER, s. schertser, stoeijer ; talmer, benzelaar, m. * ... LY, vn. stoeijen, liefkozen, schertsen;
beuzelen, talmen, marren, uitstellen.
DALMATIC, S. misgewaad met wijde mouwen, o.
DAM, s. moer, oude, v. ; wijfje (der dieren), o. ; dam,
dijk,
va. dammen, afdammen, indijken, toestoppen ; - a neighbour's light, het uitzigt eens buurmans
belemmeren.
DAMAGE, s. schade, v. nadeel, verlies, o. ; schadeloosstetting, vergoeding ; (126) zeeschade, avarij, v. "-,
va. beschadigen, schade toebrengen. *-, vn. schade lijden. "-ABLE, a. beschadigbaar ; schadelijk. * -D, a. beschadigd. *-s, s. pl. renteverlies, o.
DAB,

DAMASCENE, DAMSON, S. ChiMaStprttiM, V.
DAMASK, S. damast, o. ; muskusroos, v.

va. als damast woven ; ijzer of staal met ander metaal inleggen.
* -BLADE, s. damascener kling, v. * - LINEN, s. linnen als damast vervaardigd, o. "-PRUNE, s. damastpruim, v. * - ROSE, s. roode roos, damastroos,v. "-SILK,
s. zijden damast, o. * - STEEL, s. staal van Damaskus,
o. * - TABLING, s. damasten tafelgoed, o.
DAME, s. dame, vrouw, mevrouw, v. "-WORT, *- 'S VIOLET, S. (53) nachtviooltje, o.
DAMMAREL, s. saletjonker, m.
DAMN, va. verdoemen, veroordeelen, verwerpen; uitjouwen. * - ABLE, a. doemwaard. * - ABLY, adv. verdoemelijk, verschrikkelijk. "-ATION, s. verdoeming, verdoemenis, veroordeeling, v. vloek, M. * -ATORY, a. verdoemend, veroordeelend. * - ED, S. verdoemde, veroordeelde,
m. -, a. verdoemd, veroordeeld ; verachtelijk, afschuwelijk. *.IFIC, a. schadelijk, verderfelijk. * -IFY, va.
beschadigen, bederven. "-INGNESS, s. schadelijkheid ;
verdoemenis, v.
DAMP, (DANK), S. damp, nevel, m.; neerslagtigheid, v.;
damps, stikdamp (uit mijnen enz.), m. *-, a. dampig,
nevelachtig, vochtig ; slap, moedeloos, neerslagtig. *-,
va. indampen, bevochtigen; verzwakken, dempen, verdooven ; neerslagtig maken. * -ER, s. (100) klankverdoor,
er , m. * - ISHNESS, * -NESS, S. vochtigheid, v. ; damp,
m. * -Y, a. treurig, moedeloos, bedroefd.
DAMSEL, s. juffer, v. meisje, o. jonge dame, v.
DANCE, S. dans, m. ; no longer pipe no longer -, geen
geld geen Zwitsers; neef zoo tang men geeft. *-, va.
laten dansen. *-, vn. dansen ; - attendance, fig. staan
blaauwbekken. * - R, S. danger, m.
DANCING, s. het dansen. "-MASTER, s. dansmeester, no.
* -ROOM, s. danszaal, v. "-SCHOOL, s. dansschool, v.
DANCY, s. (116) zaag, v.
DANDELION, s. (53) leeuwentand, M.
DANDER, vn. drentelen, rondzwerven ; stotteren.
DANDIPRAT, s. dreumesje, propje, o.
DANDLE, va. (een kind) dandijnen, hossen ; liefkozen ;
talmen. * - R, S. drentelaar ; kindervriend, m.
DANDLING-CHILD, s. lievelingskind, troetelkind, o.
DANDRAFF, * ...DRIFF, * ...DRUFF, s. schin, hoofdzeer, U.
DANDY, s. zot, saletjonker ; Engelschman, m.
DANEGELD, s. Denengeld (eertijds zekere belasting in Engeland), o. "...-WORT, S. (53) wilde vlier, v.
DANGER, s. gevaar, o. nood, m.; gevangenis, v. "-, va.
in gevaar brengen, aan gevaar blootstellen. * - LESS, a.
zonder gevaar.* -ous,a.*-OUSLY, adv. gevaarlijk, gewaagd ,
met gevaar. *-ousNEss, s. gevaar, o. gevaarlijkheid, v.
DANGLE, vn. slingeren, wapperen, zweven ; to - about a
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woman, zich steeds om en bij eene vrouw bevinden.
"-R, s. meisjesgek, M.
DANGLING-KNOT, S. kwast, M.
DANGWALLET, a. rijkelijk, ruing.
DANISM, s. woeker, m.
DANK, S. DANKISH, a. voy. DAMP, DAMPISH.
DAP, !)APE, vn. zachtjes in het water zakken; hengelen.
DAPIFER, S. voorsnijder, M.
"-LING, s. dwerg,
DAPPER, a. vlug, flink, levendig, net.
dreumes, rn.
va. vlekken,
DAPPLE, a. bont, gespikkeld, gevlekt.
spikkelen, bont maken. "-GREY, s. appelgraauw paard,
o. -, a. appelgraauw.
uitdaging, tarting, v. *-,
DARE, (DAR), s. witvisch,
va. et n. durven, wagen ; uitdagen, uittarten ; verschrikken ; - dangers, gevaren trotseren. * - FUL, a. voy.
DARING.
DARING, a. * -LY, adv. koen, stout, driest, vermetel; op

eene vermetele wijze. "-GLASS, s. spiegel om leeuwerikken to vangen, tn. "-NESS, s. koenheid, verntetelheid,
stoutheid, driestheid, v. DARK, a. duister, donker, verdrietig ; verborren, heimelijk ; onwetend , donker (van kleur) ; raadselachtig, chaster. *-,s. donkerheid duisternis,v.duister, o.;verborgen•
-CHAMBER, "-TENT, s. donkere
heid, onzekerheid, v.
kamer, v. "-EN, va. verdonkeren, verduisteren; zwart
maken; bezoedelen. *-, vn. donker worden. "-ENING,
a. verdonkering, verduistering, v. *-isH, a. eenigzins
donker, duister. "--LANTERN, S. dievenlantaarn, v.
"-LING, adv. in het donker. * -LY, adv. donker, Wind elings. *- NESS, S. duisternis, donkerheid ; fig. onkunde ;
hel, v. "-SIGHTED, a. een slecht gezigt hebbende. "-SOME,
a. duister, donker.
DARLING, s. lieveling, m.; troetelkind, o. *-, a. geliefd,
allerliefst; voorgetrokken.
DARN, va. stoppen, verstellen. *•-, s. stopsel, o. ; breistop,
DARNEL, s. (53) dolik, herik, v.
DARNING, s. het stoppen, verstellen. "-NEEDLE, S. stopmaid, v. "-YARN, S. stopgaren, O.
DARRAIN, va. slagvaardig maken, in slagorde stellen.
DART, s. pijl, schicht, in. werpspies, v. *-, va. schieten,
ititschieten, werpen. *-, vn. schieten, vliegen. "-CANE,
"-STICK, s. degenstok, In.
DASH, s. klap, slag, stoot, rn. klets, v. ; pennetrek, tn.;
" streepje, o. ; gedachte, v. ; bijvoegsel, mengsel, o.; bespatting, v. ; een weinigje. * va. kletsen, smijten, slaan,
iverpen, stooten ; verpletteren ; vernietigen, verijdelen,
den bodem inslaan ; schudden ; vermengen, vervalschen ;
hespatten ; - into pieces, in stukken slaan, verbrijzelen ;
- one's pride, iemand vernederen; - out, uitwisschen,
eloorhalen verlegen maken, van zijn stuk afbrengen.
"-, vn. klotsen, slaan ; ovirloopen, schieten, ruischen,
s. het
schipbreuk lijden. "-IWO, a. levendig, snel.
slaan; dashing-leather, klep van eene koets, v.
DASTARD, s. lafaard, bloodaard, m. "-ISE, va. verschrikken. "-LY, a. lafhartig. * - NESS, * -Y , S. lafhartigheid,v.
DATARY, s. pauselijke kanselarij, v. ; pauselijke kanselarijheambte, m.
DATE, s. datum, in. dagteekening, v. ; jaartal (op mundadel, v. ; out of -, uit de mode,
ten), o. ;
ouderwetsch, niet meer in smack. *-, va. et n. dagteeketzen. *- BOOK, s. dagboek, o. *-LESS, a. zonder dagteekening. "-TREE, s. dadelboom, M.
DATIVE, S. (98) dativus, gever, derde naamval, tn.
DAUB, va. besmeren, bezoedelen, bekladden; beleggen ;
s. slechte
bedekken, bemantelen; vleijen; omkoopen.

DEA.
schilderij, v. "-ER, S. kladder ; lage vleijer, in. * -Y , a.
smerig, morsig, kleverig.
DAUGHTER, S. dochter, v. ; - in law, schoondochter, v. "-LT,
a. dochterlijk.
DAUNT, va. verschrikken, ontmoedigen. "-LESS, a. onverschrokken. * -- LESSNESS, S. onverschrokkenheid, v.
DAUPHIN, s. dau/ijn, oudste noon des konings, in.
DAVID, s. - Jones, duivel, watergeest, in.; -'s sow, beschonken oud wijf, O.
DAVIT, s. (126) penterbalk, m. doove jut, v.
DAW, s. kaauw, kerkkraai, v. *-, vn. voy. DAWN.
DAWK, S. insnijding, kerf, v. *-, va. insnijden, inkerven.
DAWN, vn. dagen, krieken, aanbreken. * -ING, S. dageraad,
m. aanbreken van den dag ; fig. begin, o. aanvang, rn.
DAY, s. dag, on.; daglicht, o. ; tijd ; verjaardag ; fig.
veldslag, m.; to -, heden, van daag ; - after -, dag
voor dag, dagelijks; - after to morrow, overmorgen;
- before yesterday, eergisteren; - of appearance, (83)
verschijndag, m. ; - of demurrage, (34) buitengewone
of puligclug ; - of grace, (34) respijtdag ; blic rest, rustdag ; -'s work, dagwerk, etmaal, o.;
from - to -, van dag tot dag ; days, levensdagen,
m. mv. leeftijd, m.; happy days, de gouden eeuw, v.
"-BOOK, s.
"-BED, s. rustbed, o. kanapee, sofa, v.
dagboek, journal, kladboek, O. "-BREAK, S. dageraad,
s. dag"-FLY,
m. ft-BUTTERFLY, S. dagvlinder, m.
diertje, O. "-LABOUR, "-WORK, s. dagwerk, O. "-LABOURER, s. daglooner, m. "-LIGHT, s. daglicht,o.dag,
tn.; fig. oog, 0. "-LILY, s. (53) affodille, v. * -LY, adv.
dagelijks. "-NET, S. leeuwerikkennet, O. "-SCHOLAR,
s. dagscholier, m. * -' S MAN, s. scheidsregter,m. "-SPRING ,
S. aanbreken van den dag, O. "-STAR, s. morgenster,
v. "-TIME, S. dag, m.
DAZE, s. blinkende steen, m. "-, DAZZLE, va.verblinden.
*-, vn. niet klaar zien, verblind zijn.
DAZZLING, S. schittering, verblinding,v.*-,a.verblindend.
DEACON, s. dialcen, armverzorger, m. * --ESS, S. diakones,
v. "-RY, "-SHIP, s. diakenschap, O.
DEAD, s. stilte, rust, v.; doode, afgestorvene; dood, m.
vn. sterven, verkwijnen, verzwakken. "-EN, va.verdooven, doen verflaauwen, de kracht benemen. *-, a.
dood, overleden, gestorven ; ledig, doodsch, treurig ;
zwak, mat, werkeloos ; ongebruikt, bedorven ; verschaald (van dranken). * - ARSE-SMART, s. ( 33) vlookruid, O. "-BARGAIN, S. lage prijs, m. koopje, o.
"-BLOCK, s. (126) doodshoofdblok, o. "-CALM, s. (126)
windstilte, v. "- COAL, S. doove kool, V. "-COLOURING,
s. (92) grondverf, v. "-DOING, a. vernielend. "-DOOR,
4 - DRUNK, a. smoordronken.
S. (126) schutdeur, v.
"--EYE, S. (126) juffer, schijf, v. "- FREIGHT, s. (34)
ballastvracht, v. "- HEARTED, a. versaagd, bevreesd.
"-LIGHTS, s. pl.
*-LiFr, s. zware last, overlast, m.
(126) luiken, o. mV. "-LIHOOD, s. levenlooze toestand,
in. "-LINEN, S. doodelijkheid, v. doodsgevaar, O. "- LY,
a. et adv. doodelijk ; verschrikkelijk. "-NEAP, S. (126)
laag water, o. "-NESS, s. verstijving, verzwakking, matheid ; doodschheid, v. stilstand, m. "- NETTLE, s. (53)
doove netel, v. "- RECKONING, S. (126) berekening der
hoogle op zee, v "- RISING, s. (126) berghout, O. "- SLEEP,
s. diepe slaap, m. * - WALL , S. alleenstaande muur, blinde
muter, rn. "- WATER, s. staand water; (126) kielwater, O.
"-WEIGHT ,S. drukkende last, m.; dood renteloos kapitaal, O.
DEAF, a. doof, hardhoorend ; ledig. *-, "-EN, vn. doof
maken, verdooven. "-LY, a. et adv. doof, dof, zacht ;
eenzaant, treurig. "-NESS, s. doofheid, dofheid, v.

DEB.
s. deel, aandeel, aantal, o.; deeling, v. geven, o.;
inzet, m. ; deel, plank, v. ; dennenhout, o. "-, va. deelen, uitdeelen; mededeelen; geven; behandelen. *-, vn.
handelen, handel drijven in; omgaan, te werk gaan.
DEALBATE, va. witten, bleeken. "...TION, S. het witten,
bleeken, O.
DEAL-BOARD, S. dennen plank, v.
DEALER, S. handelaar, koopman, kramer ; kaartgever, m. ;
a double-, een dubbelhartig menach.
DEALING, S. handel, m. nering, v. beroep, o.; handeling,
v. gedrag, o. ; behandeling, v. omgang, m. "-TREE, s.
denneboom, M.
DEAMBULATE, vn. wandelen. "...LATION, S. het wandelen, wandeling, v. "...LATORY, s. et a. wandelplaats,
wandeldreef, v. ; wandelend.
DEAN, s. deken, m. "-ERY, S. dekenschap; huis van een
deken, o. "-SHIP, S. dekenschap, O.
DEAR, a. duur, dierbaar, waard. "-, adv. duur, waard ;
zeer. *-, int. o hemel! a - joy, (96) een Ier. * - LING,
S. lieveling, m. "-LOVED, a. veelgeliefd. "-LY, adv.
duur, hoog in prijs, waard; teederlijk.
DEARN, va. voy. DARN. *-, a. penzaam, treurig.
DEARNESS, S. duurte ; kostbaarheid, liefde, teederheid,
hoogschatting, V.
DEARTH, s. dure tijd,m. duurte, schaarschheid, schaamte,
v. nciod, hongersnood, m.
DEARTICULATE, va. ontleden, verdeelen.
to put to -,
DEATH, S. dood, m. sterven, overlijden, o. ;
"-BED, s. doodbed, sterfhed,
O.
ter dood brengen.
"-BED-GIFT, s. (83) schenking in geval van overlijden,
v. "-BODING, a. den dood verkondigende. "-DARTING,
a. den dood veroorzakende. * - FUL, a. doodelijk, moord"-LESS,
dadig. "-HUNTER, S. lijkbezorger, bidder, iv.
a. onsterfelijk. "-LIKE, a. als een doode, onbewegelijk.
*
-"
S-DOOR,
beul,
scherpregter,
m.
s.poorte
"-'S-MAN, S.
des doods, v. '- TOKEN, s. teeken des deeds, O. "-WARRANT, S. doodvonnis, o. *-w ATcH, s. kleppertje (zekere houtworm), O.
DEAURATE, Va. vergulden.
DEBACCHATE, vn. razend zijn.
"...BARE,
DEBAR, va. uitsluiten, verhinderen, beletten.
va. scheren. "...BARK, vn. aanlanden. va. ontschepen, ontladen. -ATION, s. ontscheping, ontlading, v.
"...BASE, va vernederen, verlagen, onteeren ; vervalschen. "...BASEMENT, s. vernedering, verlaging, ach"...BASER, s. die verteruitzetting ; vervalsching, v.
laagt, vernedert ; vervalscher, m.
DEBATABLE, a. betwistbaar.
DEBATE, va. et n. disputeren, twisten ; overleggen, beraadslagen, onderzoeken, raadplegen, in omvraag brengen, behandelen ; betwisten. *--, s. strijd, twist, m. oneenigheid, woordenwisseling, v. geschil, o. ; beraad slag ing ,
v. "-FUL, a. strijdzuchtig, twistziek. "-MEET, S. beraadslaging, woordenwisseling. v. twist,
In. * - R, s.
twister, disputant, m.
DEBAUCH, s. zwelgerij, losbandigheid, v."-,va. verleiden,
bederven. "--, vn. een liederlijk leven leiden. * - RE, S.
wellusteling, dronkaurd, doorbrenger, m.
"-ER, s. verleider, m. "-ERY, s. losbandigheid, ongebondenheid,
uitspatting, zwelgerij, v. liederlijk leven,
O. "-MINT,
S. verleiding, v.
DEBEL, *-LATE, va. bedwingen, te onderbrengen, overweldigen. "-LATION, s. overweldiging, onderwerping, v.
DEBENTURE, s. schuldbekentenis, v. schatkistbiljet ; bewijs tot tol-restitutie, O.
"...LITATE, va. verzwakDEBILE, a. zwak, krachteloos.
DEAL,

DEC.
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ken. *...LITATION, s. verzwakking, v. * ... LITY, s. zwakheid, krachteloosheid, v.
DEBIT, va. (34) debiteren, belasten. "-, s. (34) debet, o.
schuld, V. to the - of, ten taste van, in het debet van.
D EBOISE, s. wellusteling, m. "-, vn. voy. DEBAUCH.
DEBENAIR, a. "-LY, adv. goed, goedhartig, vriendelijk,
welgemanierd, heusch ; heuschelijk. "-NESS, "-TY, S.
goedhartigheid, vriendelijkheid, v.
DEBOUCH, vn. (68) dehoucheren, wit eene engte komen.
DEBT, s. schuld, v. ; pligt, m.; to be in -, in schulden
steken. "-BOOK, s. schuldboek, grootboek, O. "-ED, a.
schuldig ; met schulden; verbonden. "-OR, S. schuldenaar, rn. "-OR-SIDE, S. (34) debet, o. debetzijde, V.
DEBULLITION, s. opwelling, v.
DEBUT, S. begin, o. aanvang ; eerste worp, - slag, m. ; (408)
debuut, o. eerste optreding, v.
DECACUMINATED, a. geknot, onttopt, stomp.
DECADE, S. tien, v. tiental, O.
DECADENCY, S. verval, o. vermindering, v.
DECALOGUE, s. de tien geboden, o.
DECAMP, vn. (68) opbreken. "-3fENT, s. het opbreken.
DECANT, va. afgieten, overgiet
"-ATION, s. afgieting,
overgieting, v. "-ER, s. ontva er, m. karat, v.
DECAPITATE, va. onthoofden, onthalzen.
DECAY, S. verval, o. vat, m. afneming, instorting, v. *-,
va. verzwakken, doen afnernen. "-, vn. vervallen, verwelken, afnemen, verschieten. "-ER, s. bederver, vernieler, ru.
DECEASE, S. dood, m. overlijden, o. *-, vn. sterven, verscheiden, overlijden. "-D, a. dood, gestorven, overleden, wUlen.
DECEIT, s. bedrog, o. list, v. "-FUL, a. * -FULLY, adv.
bedriegelijk, listig ; door bedrog, listiglijk.
"-FULNESS,
s. bedriegelijkheid, listigheid, bedriegerij, v. ; bedriegelijk aanloksel, o. *-LESS, a. opregt, zonder bedrog.
DECEIVABLE, a. bedriegelijk, hedriegbaar, ligtgeloovig.
"-NESS, s. bedriegelijkheid, ligtgeloovigheid, vatbaarheid voor misleiding, V . "...VE, va. bedriegen, foppen,
misleiden, teleurstellen ; vervoeren, verleiden; verhloemen ; bespotten.
"...VER, s. bedrieger, misleider,
m.
"...VING, s. bedrog, o. misleiding, v.
DECEMBER, s. December, m. Wintermaand, v.
DECEMPEDAL, a. tien voet lang.
DECEMVIR, S. (25) tienman, m. "-ATE, S. tienmanschap, O.
DECENCE, DECENCY, S. welvoegelijkheid, betamelijkheid,
gepastheid, v. "
DECENNIAL, a. tienjarig.
DECENNOVAL, "...VARY, a. negentienjarig.
DECENT, a. "-LY, adv. welvoegelijk, gepast, betamelijk,
voegzaam. `- NESS, s. voy. DECENCY.
DECEPTIBILITY, S. ligtgeloovigheid, v. "—IDLE, a. ligtgeloovig. s. bedrog, o. misleiding, v.
"...ABLE,
a. bedriegelijk. "...IOUS, "...IVE, "...ORY, a. bedriegelijk.
DECERN, Va. voy. DISCERN. "-ITURB, s. beslissing, v.
vonnis, O.
DECERPT, a. afgebroken, afgeplukt, afgeknot ; verminderd.
"-ISLE, a. voor vermindering vatbaar. "-ION, s. vermindering, v.
DECESSION, s vertrek, o. afreis; afwijking, v.
DECK ARM , va. onttooveren.
DECIDABLE, a. te beslissen, beslisbaar.
DECIDE, va. et n. beslissen; besluiten. * - D, a. * - DLY,
adv. besloten, bepaald, vastgesteld, bepaaldeltjk. s.
beslisser, scheidsregter, m.
DECIDENCE, S. het afvallen; vat, m. * ... DUOUS, a. (53)
afvallend. -NESS, S. (53) het afvallen; zwakheid, v.
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DECIMAL,

DEE.

DEC.
a. tientallig, tiendeelig, decimaal.*...MATR,va.

tienden ; versieren. * ... MATION, S. loting van den tienden man, v.
va. ontcijferen, uitleggen, verklaren, afschilderen. * - ER, S. ontcijferaar, uitlegger, m.
DECISION, s, beslissing, bepaling, beschikking,v.besluit, O.
* ...SIVE, a. * ...SIVELY, adv. beslissend, op eene beslissende wijze. * ...SIVENESS, s. het beslissende. * ...SORY,
a. (83) beslissend, eind...
DECK, S. dek, scheepsdek, o. ; lower -, benedendek ;
quarter -, halfdek; - of cards, spel kaarten, o. *-,
va. overdekken, dekken, bedekken, bekleeden, kleeden;
versieren, optooijen. * -ER, S. dekker ; versierder, m.;
schip met onderscheidene dekken,o. * - ING, s. versienng,
v. sieraad, versiersel, O.
DECLAIM, va. verdedigen. "-, vn. eene redevoering houden, deklameren, kunstmatig lezen; uitvuren tegen.
*-ER, s. redenaar, kunstmatige voorlezer ; schreeuwer, m.
DECLAMATION, s. het kunstmatig lezen; voordragt, v.
* ...TOR, a. krnstmatige voorlezer, redenaar, m. * ... TORY,
a. redeneerkundig, hoogdravend.
DECLARABLE, a. verklgirbaar. * ... RANT, s. (122) exponent, m. * ...RATION, . verklaring ; klagt, aanklagt,
v. ; tegenbrief, m. "...RATIVE, a. verklarend. ".. RATORILY, adv. bepaaldelijk, uitdrukkelijk. * ... RATORY,
a. bepalend, bekrachtigend.
DECLARE, va. verklaren, aanwijzen, aantoonen, uitleggen, bekend maken. *-, vn. zich verklaren ; eene klagt
inleveren; - of, afzien van, loochenen. * - MENT, s. verklaring, uitlegging, ontdekking, bekendmaking, v. ; bewijs, o. getuigenis, v. * - R, s. verklaarder, uitlegger;
klager, in.
DECLENSION, s. afwijking, neiging, belling, afneming,
glooijing, v. ; verval, o. ; (98, verbuiging, v.
DECLINABLE, a. (98) verbuigbaar. * ... NATION, S. verbuiging, v. * ... NATOR, * ...NATORY, s. afwijkingswijzer, in.
DECLINE, s. neiging, afwijking, afneming ; afdwaling,
v.; verderf, verval, o.; (22) tering, uittering, v. *-,
va. buigen ; afwijken, van de hand wijzen; vermijden; zich aankanten tegen; (98) verbuigen. *-, vn.
afwijken, hellen ; buigen; afnemen, vervallen, te gronde
gaan ; wijken, afwijken. * ... NING, s. belting, buiging,
v. verval, O.
DECLIVITY, s. belling, glooijing, v. * ... VOUS, * ...VITOUS,
a. hellend, schuinsch.
DECOCT, va. koken, zieden, afkoken, uitkoken, laten verkoken; verteren. * - IBLE, a. ziedbaar. * - ION, * -URE,
s. afkoking, v. afkooksel, O.
DECOLLATE, va. onthoofden, onthalzen. * ... LATION, S.
onthoofding, onthalzing, V.
DECOMPOSE, va. dubbel zamenstellen; ontbinden. * ...POSITE, a. dubbel zamengesteld. * ... POSITION, s. dubbele
zamenstelling ; ontbinding , vaneenscheiding , v. *...POUND,
. va. dubbel zamenstellen ; ontbinden, oplossen. -ABLE,
a. oplosbaar.
DECOR AMENT, s. sieraad, o. tooisel, versiersel, versiering, verfraaijing, v. opschik, M.
DECORATE, va. versieren, opschikken. *...RATION, s.versiering, v. * ... RATOR, s. verszerder, tooneel-, dekoratieschilder, m. * ... ROUS, a. welvoegelijk.
DECORTICATE, va. ontschorsen. * ... CATION, S. °nisch°,
sing, v.
DECORUM, s. welvoegelijkheid, v. fatsoen, o.
DEcoY, va. lokken, verlokken. *-, s. het lokken, O. ;
v. lokoas, 0. " - BIRD, s. lokvogel, a.
DUCK,
s. lokeend, v. k , POND, s. eendonkooi, v.

DECIPHER,

s. afneming, vermindering, inkrimping, inkorting, v. ; verval ; afgaan der maan , o. va. et
n. verminderen , afnemen, vervallen.
DECREE, S. dekreet, bevel, gebod, edikt, o. wet, v. besluit, o. bepaling, veordening ; uitspraak, v. vonnis ;
gevoelen, o. ; - passed and entered, (83) vonnis in
kracht van gewijsde. "-, va. bepalen, beslissen, verordenen, vaststellen, bevelen, uitvaardigen.
DECREET-ARBITRAL, S. scheidsregterlijke uitspraak, v.
DECREASE,

DECREMENT, S.

voy.

DECREASE.

a. oud, stokoud, afgeleefd. * - ATE, va. (90)
zout droogen en uitbranden, knappen. * -ATION, S.
(90) het knappen van het zout in het vuur. * -NESS,
* -UDB, S. stokoude leeftijd, hooge ouderdern, m.
DECRESCENT, a. afnemend.
DECRETAL, a. van een -, bij dekreet. *-, s. verzameling van
wetten, v. "-s, s. pl. pauselijke bevelen, o. My.
DECREPIT,

DECRETORY, a. voy. DECISIVE.
DECRIAL, S. verachting, afkeuring,

naam, m.

berisping, v.; slechte

va. van de kroon berooven. * ...CRY, va. verachten, beschimpen, in een kwaden naam brengen.
DECUBATION, s. het nederliggen.
DECUMBENCE, DECUMBENCY, S. leger, o.; ligging, v.
DECUPLE, a. tienvoudig. *-, s. tienvoud, o. *-, va. pertienvoudigen.
DECURION, S. aanvoerder, rotmeester, m.
DECURSION, S. afloop, m.
DECURT, va. afkorlen. "-ATION, S. afkorting, v.
DECUSSATION, S. (64) doorsnijding, v.
DEDECORATE, va. onteeren, beschimpen. k ...RATION, a.
onteering, beschimping, v. *...ROUS, a. onteerend.
DEDENTITION, s. het voor de tweede maal tanden krijgen ; verlies van tanden, O.
DEDICATE, va. wijden, toewijden, opdragen. * ... CATEE,
S. beschermheer, patroon, m. "...CATION, S. wijding,
toewijding ; hanging ; opdragt, V. '... CATOR, S. opdrager, rn. -Y, a. opdragend.
D EDITION, s. overgave, teruggave, v.
DEDUCE, va. afleiden, besluiten, aftrekken; wegvoeren,
uitvoeren. * - MENT, S. afleiding, gevolgtrekking, v.
* ...BIBLE, a. of te
a. alleidend,besluitend.
DEDUCT, va aftrekken, korten. *- ED, a. afgetrokken, gekort ; na aftrek van. *-ION, s. afleiding, gevolgtrekking ; aftrekking, korting, v. robot, O.
DEED, S. daad, handeling, v. ; feit, o.; oorkonde, v. stuk,
kontrakt, verdrag, o. akte, v. ; - of assignment, akte
van afstand ; in the very (83) op heeterdaad.
* -LESS, a. werkeloos.
a. werkzaam.
DEEM, va. et n, oordeelen, dekken, achten, houden voor.
*-, s. oordeel, O. * -STER, s. regter (op het eiland Man), m.
DEEP, a. diep ; groot, plegtig ; ernstig ; moeijelijk ; slim ;
duister, donker ; geheinszinnig ; bovenwatig ; diepzinnig ; to drink -, veel otermatig drinken. *-, s.
diepte, v. afgrond, m.; zee, v. * -EN, va. diep maken,
verdiepen; verdonkeren; doorgronden.
vn. dalen,
zich verdiepen, dieper worden. * - ENING, S. uitdieping,
v. ; (992) vergezigt, O. * - FETCHES, s. pl. verborgene
kunstgrepen, m. Mv. k -LY, adv. slurp, diepzinnig, ernstiglijk ; zeer ; - is debt, asset schulden heladen.
* - MOUTHED, a. eene grove stem hebbende. * - MUSING,
* - REVOLVING, a. diepzinniy, diepdenkend. *-1`TESS, S.
diepte ; scherpzinnigheicl, v. ; ernst, m. * - RE A D, a.
leer belezen. " - TONED, a. diepklinkend.
DEER, s, rood wild, roswild, pert, O. ree, v. * - FIELD, s,
DECROWN,

diergati

V.

DE11.
DRESS, s. godin, v.
DEFACE, va. misvormen, schenden, bederven; vernielen,
vernietigen. "-MBNT, s. misvorming, schending, vernietiging, v. * - ER, s. vernielef, m.
DEFAILANCE, s. (83) niet-verschijning, v.
DEFALCATE, va. afsnijden ; attrekken, korten. ... CATION,
s. aftrekking, vermindering, korting, v.
DEFALK, va. afsnijden, aftrekken, korten.
DEFAMATION, s. lastering, eerrooving, schending, onteering, v. * ... TORY, a. lasterend, eerroovend,schendend,
onteerend.
DEFAME, va. lasteren, schenden, onteeren. * - R, s. tasteroar, eerroover, m.
DEFATIGABLE, a. vermoeibaar. "—GATE, va. vermoeijen,
afmatten. s. vermoeijenis, afmatting, v.
DEFAULT, S. ontstentenis, v. mange!, m. gebrek, gemis ;
verzuim, o. nalatigheid, nalating, foul, overtreding, v.
misslag, m. ; (83) niet-verschijning, V. *-, Va. nalaten,
* -ER, s.
niet nakomen, verzuimen. *-, vn. zondigen.
schender, verzuimer, m.
DEFEASANCE, s. opheffing, intrekking, v .
DEFEASIBLE, a. vernietigbaar.
DEFEAT, s. nederlaag ; vernietiging ; verijdeling, v.
va. slaan, verslaan, de nederlaag geven; vernietigen,
verijdelen; opheffen, verbreken, intrekken, nietig verklaren; herroepen.
s. louDEFECATE, va. (90) louteren, klaren.
tering, zuivering, v.
ontbreken.
o.
"-,
vn.
DEFECT, s. misslag, m.; gebrek,
*-IBILITY, s. gebrekkigheid, gebrekkelijkheid, v. ; ges.
brek, o. "-flux, a. gebrekkig, onvolkomen.
*-uous,
gebrek, o. ; afval, opstand, m. oproer, o.
a. gebrekkig, onvolledig, onvolkomen ; afvallig. * - IVENESS, s. gebrekkigheid, onvolledigheid, v.
DEFENCE, s.. verdediging, tegenweer, v. wederstand, m.
bescherming, hoede; verantwoording, regtvaardiging,v.;
verbod, o. ; (113) verdedigingswerk, o. *loss, a. weerloos, onverdedigbaar. "-LESSNESS, s. weerloosheid, v.
"-8, pl. slagtanden, m. mv.
DEFEND, va. verdedigen, beschermen, beschutten, verbieden ; (113) versterken. * -ABLE, a. houdbaar,verdedig. baar. * - ANN, s. (83) verweerder, gedaagde, beschuldigdet m.; - in error, gedaagde bij appel, gantimeer* - ER, s. verdediger, beschernzer ; advokaat, m.
de,
*-ERESS, S. (83) verweerster, v.
DEFENSATIVE, s. verdediging, bescherming, v. ; verband ;
tegengif, o. *-, a. verdedigend. * ... SE, s. voy. DEFENCE.
* ...SIBLE, a. voy. DEFENDABLE. -NESS, S. verdedigbaarheid, v. "...SIVE, s. verwering, v. verdedigingsmiddel, o. ; on the -, verdedigenderwijze. -, a. -LY, adv.
verdedigend, beschermend ; verdedigenderwijze.
DEFER, va. verschuiven, uitstellen ; overlaten, opdragen,
vn. dralen, talmen; - giving, onthouaanbieden.
den, terughouden. * - ENCE, s. achting, v. eerbied, m.
toegevendheid, inschikkelijkheid ; aanbieding, onderwerping, v. * - ENT, s. leader, geleider, m. ; vochtbuis, v.
-, a. toevoerend. * -RED STOCK, s. uitgestelde schuld, v.
DEFIANCE, s. uitdaging, trotsering ; cede, v. twist, stfijd,
m. ; to set at -, spotten, honen ; trotseren.
DEFICIENCE, "...CIENCY, s. ontstentenis, v. mange!, m.
gebrek, o.; ontoereikendheid, onvolledigheid, v. onvermogen, gemis, tekort, 0. * ...CIENT, a. ontoereikend,
ontbrekend, onvermogend.
DEFICIT, S. tekort, O.
DEFIER, s. uitdager, trotseerder, m.
DEFIGURATION, S. misvorming, v.

DEI.
DEFILE, S. (68) holle weg, naauwe pas, m. *-, va.
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vlekken, bezoedelen, verleiden, schenden, onteeren. *-,
vn. (68) defileren. *-31ENT, s. bevlekking, schending,
onteering, v. * - R, s. schender, verleider, m.
DEFINABLE, a. verklaarbaar, bepaalbaar.
DEFINE, va. bepalen, verilaren, beschrijven, omschrijven. *-R, s. verklaarder, uitlegger, m.
DEFINITE, a. bepaald, vastgesteld, zeker ; begrensd.
s. juist bepaald begrip, 0. *-NESS, * ...NITIVENESS, s.
bepaaldheid, v. * ... NITION, s. bepaling, verklaring,
omschrijving, definitie, v. *...NITIVE, a. -LY, adv. bepaald, uitdrukkelijk, beslissend ; eindelijk ; op eene
beslissende wijze.
DEFIX, Va. vastspijkeren, vasthechten.
V. "...GRABLE,
DEFLAGRABILITY, s. verbrandbaarheid,
a. verbrandbaar. "...GRATION, s. verbranding, v.
* -ION,
DEFLECT, vn. afwijken; zich ter zijde wenden.
* ...FLEXURE, s. afwijking, v. omweg, m.
DEFLORATION, s. ontmaagding, schoffering, verkrachting ;
keur, v. * ... FLOUR, * ...FLOWER, va. ontmaagden, ont-ER, s. vereeren„schofferen, verkrachten ; ontsieren.
krachter, maagdenschender, rn. .
DEFLUOUS, a. afvloeijend, afvlietend. *...ma, -ION, s.
afvloeijing ; zinking, v.
DEFOEDATION, s. besoedeling, ontsiering, v.
DEFOLIATION, s. ontbladering, v.
DEFORCE, va. met geweld onthouden. * - MENT, s. gewelddadige onthouding, v.
DEFORM, va. misvormen, mismaken. *-, a. misvormd,
mismaakt, wanstaltig, leelijk. "-ATION, s. misvorming,
mismaaktheid, wangestalte, v. * - ED, a. -LY, adv. misvormd, leelijk. * - EDNESS, "-ITY, 0. mismaaktheid, leelijkheid, v.
DEFORSOR, s. overweldiger, onregtmatige inbezitnemer, m.
DEFRAUD, va. bedriegen, om den tuin leiden, benadeelen,
ontstelen. * - ATION, s. bedrog, o. bedriegerij, beroovinq i
s. bedrieger, m.
v.
DEFRAY, va. bestrijden, (onkosten) betalen, vrijhouden.
* -MENT, s. vrij"-ER, s. bestrijder der kosten, m.
bonding, v.
DEFT, a. * - LY, adv. lief, aardig, net, fraai, deftig, flunk,
knap ; netjes ; knaphandig.
DEFUNCT, s. overleden, wijlen. *-, s. overledene, afgestorvene, m. ; overlijden, o.
DEFY, va. uitdagen ; tarten, trotseren, verwerpen, verachten. *-, s. uitdaging, v. * - ER, S. uitdager, m.
DEGENERACY, * ...RATION, * ... RATENESS, s. ontaarding,
verbastering, ontaardheid, v. * ... RATE, vn. ontaarden,
* ...ROUE, a.
verbasteren. -, a. ontaard, verbasterd.
"...ROUSLY, adv. ontaard, laag, schandelijk.
DEGLUTINATE, va. ontlijmen ; fig. ontlasten.
DEGLUTITION, s. inslikking, zwelging, v.
DEGRADATION, s. ontaarding, verlaging ; afzetting ; verdorvenheid ; vermindering, verzachting, v.
DEGRADE, va. verlagen, vernederen, afzetten; verminderen. * ... DINGLY, adv. onteerend.
DEGREE, s. grand, trap, m. schrede ; maat ; klasse, v.
rang, stand, m.; soort, v. ; by -s, ullengs ; langzamerhand, trapsgewijze, van lieverlede.
DEGUST, va. proeven. "-ATION, s. het proeven.
DEHONESTATION, S. onteering, V. ; slechte naam, m.
schande, v.
DEHORT, va. afraden, ontraden. * -ATION, s. afrading,
v. "-ATORY, a. afradend. * -ER, s. afrader, m.
DEICIDE , s. godsmoord; godsmoordenaar, tn. * ... FICATION,
s. vergading, v. *...FIER, S. vergoder, m. "...FORM, a.
1.2

DEL.

DEM.

Code gelijk, van eene goddelijke gedaante, goddelijk.
"...FY, va. vergoden.
DEIGN, vn. et a. zich verwaardigen, gelieven, zoo goed
zijn ; vergunnen, toelaten, toestaan.
DEINTEGRATE, va. verkleinen, ontleden, aan stukken
snijden.
DEISM, S. geloof aan een Gid, o. "...IST, a. aanhanger
van het geloof aan Utz God, m. -ICAL, a. deistisch.
DEITY, s. de Godhead, v.
DEJECT, va. ter neder slaan, bedroeven, ontmoedigen.
"-, *-ED, a. * -EDLY, adv. ter neder geslagen, neerslagtig, bedroefd; treuriglijk. * -EDNESS, * -ION, s.neers. (22)
slagtigheid, moedeloosheid, v. *-ION, *-URE,
stoelgang, M. *-ORY, a. (22) afdrajvend.
DEJERATE, va. bezweren, onder eedebevestigen."...Timq,
s. bezwering, bevestiging onder eede, v.
DELACERATION, S. verscheuring, v.
DELACTATION, s. opening, v.
DELAPSED, a. afgevallen, neergevallen.
DELAPSION, s. (22) verzakking der baarmoeder, v.
DELATE, va. brengen, voeren, aanvoeren; beschuldigen, ,
aangeven, verklagen. * ...TION, s. beschuldtging, aanklagte, aangifte, aanbrenging, verklikking, v. * ...TOR,
S. beschuldiger, aanbrenger, aanklager, verklikker, m.
"...TORY, a. beschuldigend, aanbreizgend.
DELAY, S. uitstel, 0. vertraging, V. -, va. uitstellen,verschuiven, ophouden ; (92) weeken, dunnen. *-, vn. talmen, dralen; ophouden. * -ER, S. talmer, m. "-ING,
"-MENT, s. vertraging, v. het dralen.
DEL-CREDERE, s. (34) dekredere, O.
DELECTABLE, *.. ABLY, adv. aangenaam, vermakelijk,
liefelijk. "-NESS, s. aangenaamheid, liefelijkheid, v.
* ...TION, S. geneugte, o. lust, m.
DELEGATE, va. afzenden, afvaardigen, magtigen, opdragen. *-, s. afgevaardigde, gelastzgde, gevolmagtigde,
kommissaris, m. "-, a. afgevaardigd, gevolmagtigd.
*...GATION, s. afvaardiging, zending, afzending, magtiging, v. ; afgevaardigden, tn. my.
DELETE, va. uitwisschen, uitdoen; vernietigen, verdelgen.
* ...TERIOUS, * ...TERY, a. schadelijk, vernielend, doodelijk. * ...TION, S. uitwissching ; uitdelging, v.
"-E, S. mijn, steengroef, v. ; delftsch aardewerk, O.
DELIBATION, s. het proeven, voorsmaak, m.
DELIBERATE, va. et n. overleggen, overwegen; beraadslagen. "-, a. * -LY, adv. bedachtzaam, behoedzaam,
langzaam, voorzigtig ; met bedachtzaamheid, langzamerhand, voorzigtiglijk. * -NESS, s. bedachtzaamheid, voorzigtigheid, v. "...RATION, s. overweging, beraadslagi,g,
v. onderzoek, o. * ...RATIVE, a. overwegend, beraadslag end.
DELICACY, s. smakelijkheid ; lekkernij ; keurigheid, kieschheid ; zachtheid, teederheid, zwakheid; beleefdheid,wellevendheid, toegevendheid, v. "...CATE, a. -LY, adv.
stizalcelijk, lekker, kostelijk, fin ; zacht, teeder, teergevoelig, weekelijk, zwak, gevoelig. -NESS, s. voy. DELICACY. "...CATES, s. pl. lekkern;jen; aardigheden, v.
My. * ...CIATE, vn. behagen scheppen, zich verlustigen.
*...cious, a. -LY, adv. lekker, heerlijk; liefelijk, aangenaam. -NESS, s. voortrerfelijkheid, liefelijkheid, v. ;
aangenaam gevoel, genoegen, O.
O.
DELIGATION, s. verbinding, opbinding, v. verband,
DELIGHT, s. genoegen, welbehagen, o. lust, in. vermaak,
geneugte, o. *-, va. verheugen, genoegen geven. *-, vn.
genoegen -, vermaak scheppen, zich verheugen. "-ER, s.
liefhebber, m. k -FUL, * -SOME, a. * -FULLY, * --SOMELY,
adv. genoegeldk, aangenaam, verrukkelijk. "-FULNESS,
'--SOMENESS, S. aangenaamheid, genoegelijklieicl, v.

DELINEATE, va. ontwerpen, schetsen ; afteekenen, schil-
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deren. * ...NBATION, s. ontwerp, o. schets, v. omtrek, M.
DELINEMENT, S. verzachting, v.
DELINQUENCY, s. misdaad, overtreding, v. vergrijp,
a.
"...QUENT, s. misdadiger, veroordeelde, m.
DELIQUATE, vn. smelten, zich ontbinden, iiergaan.
s. smelting, ontbinding, v.
s. ijlDELIRAMENT, * ...RANGY, "...RATION,
hoofdigheid, krankzinnigheid, v. * ...RATE, vn. raas*
Rous,
a.
tjlend,
kallen, ijlen, mijmeren.
krankzinnig ; raaskallend.
DELITESCENCE, S. verborgenheid, duisterheid, v.
DELIVER, va. verlossen, bevrijden, redden ; overgeven,

afleveren, overhandigen, reiken, inleveren, afgeven ;
uiten ; uitspreken, voordragen, houden ; - in trust, toevertrouwen, in bewaring geven ; - out, uitleveren ;
* -ANCE, *-Y,
opleveren overleveren, teruggeven.
-up,
s. verlossing, bevrijding, redding ; overgave, overlevering ; gemakkelijke voordragt, vloeijende uitspraak, v.
* -Y, s. vertelling,
*-ER, s. bevrijder, redder; verhaler.
v. verhaal, relaas, O.
DELL, s. dal, o. laagte, v. hol, O.
DELUDABLE, a. ligt te verschalken. * ...DE, va. verschalken, te leur stellen, bedriegen. * ...DER, s. verschalker,
bedrieger, m.
fig.
DELUGE, s. overstrooming, v. vlotd ; zondvloed, m.;
onvoorzien toeval, o. *-, va. overstroomen.
DELUSION, s. bedrog, o. misleiding, verschalking, begoocheling, v. * ...SIVE, "...SORY, a. * ...SIVELY, "...SORILY,
adv. bedriegelijk, begoochelend.
DELVE, va. delven, graven ; fig. uithooren, navorschen.
"-, s. groef, v. kuil, m. hol,o. * -R, S. schansgraver, M.
DEM, s. menschenbloed, O.
DEMAGOGUE, s. volksleider, M.
DEMAIN, DEMAINE, s. domein, kroongoed, O.
DEMAND, va. vragen, verlangen, eischen, vorderen, ondervragen. *-' s. vraag, begeerte, v. verlangen, verzoek, o. voziPlerzng, v. eisch, m. ; aanspraak, klagt, v.;
much in -, zeer gezocht. "-ABLE, a. eischbaar. * -ANT,
s. (83) eischer, m. "-ER, S. vrager; eischer ; schuldvorderaar, m. "-ERESS, s. (83) eischeres, v. * - MENT,
S. (83) aanklagt, v. eisch, M.
DEMARCATION, S. grenslijn, scheidingslijn,' v.
DEMARCH, s. stap, m. poging, v.
DEMEAN, vn. zich gedragen ; zich vernederen. *-, s.
heuding, v. gedrag, O. "-OUR, s. gedrag, o. handelwijze, v.
DEMENCY, s. krankzinnigheid, v. waunzin, m. * ...TATE,
* ...TION, s.
va. et n. krankzinnig maken ; - worden.
uitzinnigheid, v.
DEMERIT, vs. (straf) verdienen. *-, vn. nzisdoen, strafs. het laakbare, onverdiensteldke.
baar zijn.
DEMERSED, a. ingedompeld ; verdronken. * ...SIGN, s. verdrinking, v. het verdrinken.
DEMESNE, s. domein, erfgoed, O.
DEMI, a. half. * --CANNON, S. (3) vier-en-twintig-ponder,
M. * --CROSS, S. zons- en sterrehoogfemeter, in. "-DEvrt, s. halve duivel, M. "-DITONE, S. (109) Heine terts,
v. "--GOD, s. halve god, M. * --ISLAND, s. schiereiland,
O. "-LANCE, s. werpspies, v. "--LUNE, S. (113) halve
moan, v. * --MAN, s. half mensch, M. "-QUAVER, s. (109)
zestiende noot, v. * --TONE, s. (109) halve toon, m.
* ---WOLF, s. wolfshond, M.
DENIGRATE, vn. verhuizen, uitwijken.
DEMISABLE, a. te vernzakezz.
DEMISE, s. overldden ; afstand van de kroon, m. *--,

DEP.

DEN.
- by lease, verpachten, verhuren; -

by will, big testa-

ment siermaken, legateren.
DEMISE, "-IVE, a.onderworpen,onderdantg,nederig.

*- IQN,

s. vernedering; afzetting, v.
DEMIT, va. laten vallen; nederdrukken.
DEMOCRACY, S. vylksregering, v. *...CR AT, "...CRATIST,
S. demokraat, aanhanger der volksregering, m.
"...CRATICAL, a. demokratisch.
DEMOLISH, va. afbreken, slechten, sloopen, omverhalen.
* -ER, S. Blooper, m. "...LITION, s. slechting, slooping, v.
DEMON, s. booze geest, duivel, m. *-xec, s. bezetene, m.;
bezeten. * - OCRACY, s. magt der geesten, v. * - OLATRY,
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tand, met tanden. *-ICLB, "-EL, *-IL, s. (13) kalvertand, tn. * - ICUL ATED, a. getand, met tandem beset.
*-ICULATION, S. getand werk, O. "-IFRICE, s. landpoeder, O. "-IST, S. tandmeester, m. "-ITION, S. het
tanden krijgen. * -IZE, vn. tanden krijgen.
DENUDATE, "...DE, va. ontblooten, berooven. ....DATION,
s. ontblooting, berooving, v.
DENUNCIATE, va. aankondigen, melden ; aanklagen, aan
geven. "...CIATION, S. aankondiging ; aangifte, aanklagt,v."...cIAT0R,s. aankondiger;aangever, aanklager,m
DENY, va. loochenen, ontkennen, verloochenen, weigoen,
ontzeggen tegenspreken.
DEOBSTRUCT, va. openen. "...STRUENT,A. openend.
DEODAND, S. (83) vervallen goed, o.
...NERATE, va.
ontladen.
DEOPPIL ATE, va. (22) openen. * ... LATION, s. opening, V.
"...LATIVE, a. openend.
* ...LATION, s. het
D EOSCULATE, va. kussen, omarmen.
kussen, o. onihelzing, v.
DEPAINT, va. afschilderen, a fmalen,beschrifven, voorstellen.
DEPART, va. verlaten ; verdeelen, scheiden. *-, vn. vertrekken, keengaan, afgaan, afreizen, scheiden; wijken;
afstand doen ; sterven, overlijden. *-, s. vertrek, o. af reis, v. ; dyad, m. overlijden, 0. "-ER, s. scheikundtge,
* -URE,
m. * - MENT, S. departement, vale, o. kring, m.
S. vertrek, afscheid, o. afreis, v.; dood, m. overlijden,
o. ; afstand, m.
DEPASCENT, a. afweidend. * ... TURE, va. afweiden.
DEPAUPERATE, va. et n. arm maken, verarmen ; verteren.
DEPEACH, va. afvaardigen, afzenden.
DEPECTIBLE, a. taai, kleverig.
DEPECULATION, S. ontrouw eens ontvangers ens., V.
DEPEND, en. afhangen, nederhangen, zweven ; toebehooren, afhangen (van); zich verlaten op, bouwen op;
he
has nothing to - upon, hij heeft niets om van te Seven.
-ANCB, * -ANCY, -ENCE, *- ENCY , s. het afhanyen,
o. ; afhankelijkheid, v. ; aanhang, •m. toebehooren ; vertrouwen, O. "-ANT, "-ENT, S. et a. onderdaan, aanhanger, volgeling, tn. ; afhankelijk,ondergeschikt. * -ING,
a. hangend, afhangend ; vertrouwend.
DEPERDIT, s. het verlorene. "-ELY, a. vervallen, bedorven. s. vernietiging, verwoesting, vernieling, v. ;
verlies, O.
DEPHLEGM, "-ATE, va. zuiveren van slijm. "-ATION, s.
zuivering van slijm, v.

s. duivelsdienst, v. "-OLOGY, s. geestenleer, v.
a. betoogbaar, betvijsbaar. * ... ABLY, adv.
• klaarblijkelijk, bondiglijk. ....ATE, va. betoogen, bewijzen, aantoonen. * ...ATION, S. bewijs, betoog, o. ; betuiging, v. * ... ATIVE, a. * ... ATIVELY, adv. betoogend, overtuigend. * ... ATIVENESS, S. overtuigingskrctcht,v. * ... ATOR,
s. bewijsvoerder, leeraar, m. "... ATORY, a. overtuigend.
"...LIZE, va.
DEMORALIZATION, S. verontzedelijking, v.
verontzedelijken; fig. verzwakken.
DEMULCENT, a. (22) verzachtend, lenigend.
DEMUR, "-R, s. twijfel, m. twijfeling, onzekerheid, aarzeling ; (83) weigcring, v. "-, vn. tegenwerpingen
bedenkingen opperen ; twijfelen, aarzelen, besluiteloos
zijn; een regtsgeding ophouden.
DEMURE, vn. zich zedig aanstellen, preutsch zijn. *-, a.
*-LY, adv. ernstig, bedaard; zedig, bescheiden ; ernstiglijk, bescheidenlijk. "-NESS, a. ernst, m.; bedaardheid,
eerbaarheid, zediyheicl, v.
DEMURRAGE, s. (34) liggeld, o.; ligtijd, m.
DEMURRER, s. (83) beletsel, uitstel, o.; besluitelooze,
DEMY, s. klein mediaan papier a. ; kleine forte-piano, v.
DEN, s. hol ; dal, o. ; groef ; kooi, v. ; good - goeden
avond ! *-, vn. in een hot wonen.
DENATIONALIZE, va. (126) van de nationale regten berooven.
DENAY, S. ontkenning, v.
DENDRITE, S. boomsteen, m. steenmos, O.
DENDROLOGY, S. boomkunde, v.
DENEGATE, va. voy. DENY. "...GATION, s. loochening, V.
DENIABLE, a. loochenbaar. "...AL, s. loochening, ontkenning, verloochening ; weigering, v. "...ER, S. ontkenner,
loochenaar, tegenspreker ; denarius, penning, m.
* ...TION, s.
DENIGRATE, va. zwart maken, lasteren.
zwartmaking, lastering, v.
DEPICT, va. voy. DEPAINT.
DENISON, s. vrije burger, ingezetene, genaturaliseerde
DEPILATE, va. ontharen. "...LATORY, s. middel om het
vreerndeling, s. toekenning van het burhaar te doen uitvallen. *...LOUS, a. kcal, sander haar.
gerregt, v. "...ZEN, s. ray,, DENISON. -, va. vrijmaken;
DEPLANTATION, s. verplanting; verzetting, v.
het burgerregt verleenen.
DEPLETION, s. (22) lediging, naming, v.
DENOMINABLE, a. noembaar, uit te drukken."...rin ATE,
DEPLORABLE, * ...RATE, a. beklagenswaardig, betreurens"...waraTioN, s.
va. noemen, uitspreken, uitdrukken.
waardig, beklagelijk, jarnmerlijk, ellendig. *...RABL Ebenoeming, v.• naam, m. "...MINATIVE, a. benoemend ;
NESS, s. betreurenswaardige toestand,m.jammerlijkhetd,
*
...
MINATOR,
S.
(89)
noemer;
eenen naam hebbende.
ellende, v. "...RABLY, adv. jammerlijk, ellendiglijk.
naamgever, as.
"...RATION, S. het betreuren.
DENOTABLE, "...TATIVE, a. merkbaar, aap te duiden.
"-R, S. betreurder, ni.
DEPLORE, va. betreuren, bejammeren.
"...TATION, s. aanduiding, v. * ...TB, va. aanduzden,
DEPLOY, va. (68) deployeren, ontwikkelen (strijdkrachten).
beteekenen, aanwijzen.
D EPLUM ATION,S. het plukken; uitvallen der wenkbraauwen,o
* -MENT, s. 9 DEPLUME, va. plukken, van vederen ontblooten.
DENOUNCE, va. aankondigen; aanklagen.
aanzegging, aanklagt, aangifte, v. * -R, s. aangever,
DEPONE, va. ajleggen, nederleggen, in bewaring -, in panel
aanklager, m.
•
geven. "-NT, s. (83) getuige (deposant), m.
DENSE, a. digt, ondoorzigtig. "-NESS, * ... SITY, s. digtDEPOPULATE, va. ontvolken, verwoesten. *.,
.TION, S. antheid, ondoorzigtigheid, v.
volking,verwoesting,v. *...TOR, s. ontvolkerTiverwoester,
DENT, s. tand (van een rad ens.), m.; insnijding, kerf,
DEPORT, vn. zich gedragen. *-, "-MENT, S. gedrag, o.
V. va. tanden, inkepen, inkerven. * _AL, s. et a.
handelwijze, v. ; slecht gedrag, o. * - ATION, s. verbantandletter, v. ; van de tanden. "-ATED, "-ED, a. gening, ballingschap, v.
DEMONSTRABLE,

DES.

DER.
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DEPOSAL, S. afzetting; onttrooning, v.
DEPOSE, • va. et n. nederzetten, verklaren,

getuigen; O-

utten; bezweren.
DEPOSIT, *-E, va. in bewaring leggen, - geven. *-, s.
toevertrouwd goed, pand, O. -ARY, s. bewaarder, M.
* -B, va.* uitzetten (geld) ; verklaren, getuigen.

afzetting ; verklaring, v.

"-ORY, s.

bewaarplaats, v.

DEPRAVATION, S. verderf, o. verdorvenheid, ontaardtng,
verbastertng , v. "...VE, va. bederven, verbasteren. "...VED,
-LY, adv. bedorven, verbasterd.
"...VBDNESS, "...VEWINT, S. verdorvenheid, v. s. verderver, bederver, verleider, m. "...VITY, S. verdorvenheid, verbas-

tering, v.
DEPRECATE, Va. afsmeeken, afbidden, sin genade bidden.
* ...CATION, S. smeeking, afsmeeking , afbidding , v. * ...CATIVE, * ...CATORY,

a. smeekende, biddende. *...CATOR,

S. smeeker, M.
DEPRECIATE, va. minachten, geringschatten. * ...CIATION,
S. minachting, geringschatting, v.
DEPREDATE, va. plunderen, rooven,

berooven. "...DATION, S. plundering, berooving ; verkwisting, vertering,
v. * ...DATOR, s. roover ; verteerder, m. * ..-MATORY, a.

beroovend.
REPREHEND, va. vatten, vangen, ontdekken.

a. verstaanbaar, begrijpelijk, to vangen.

vattelijkheid, v.
dekking; v.

* ...HENSIBLE,
-NESS, v. be-

* ...HENSION, s. vangst, vatting ; ont-

DEPRESS, va. nederbuigen, nederdrukken; vernederen;

ter nederslaan, ontmoedigen.
s. nederdrukking,
verlaging ; vernedering, v. ; druk, m. "-wR, a. neder* -OR, S. onderdrukker, m. ; (74) neertrekkende spier, v.
drukkend.

DEPRIVATION, * ...VEMENT, s. berooving, ontneming ; af-

zetting, v. ; verlies, o. * ...VE, va. berooven, ontnemen,
afzetten.
diepte; breedte, v.; afgrond; grond, m. hart,
o.; duisterheid, moeijelijkheid, v.; the briny -, de zee,
het pekelveld ; in the - of winter, on het hartje van
den winter. * -- EN, va. uitdiepen, dieper maken.

DEPTH, s.

rk
L'EPUCELATE, va. voy. DEFLOUR.
DEPULSE, va. verdrijven, verjagen, verstooten.

verdrijving, terugstooting, v.
* ...SORY, a. afdrijvend,
terugstootend.
DEPURATE, * ...RE, va. reinigen, zuiveren, louteren. * ...RATION, s. loutering, reiniging, zuivering, v.
DEPUTATION, s. * ...TE, va. Voy. DELEGATION, DELEGATE.
DEPUTY, s. afgevaardigde, gedeputeerde, gevolmagtigde,
gezant, m. * -GOVERNOR, s. luitenant-gouverneur, onder-gouverneur, -stedehouder, m. * -MANAGER, s. onder-direkteur, m.
DEQUANTITATE, va. verminderen, verzwakken.
DERACINATE, va. ontwortelen; uiiroeijen.
DERAIGN, DERAIN, va. bewijzen, regtvaardigen ; verwarren. * -MENT, s. bewijs, o.; verwarring,v. ; afval,m.
DERANGE, va. verplaatsen, verwarren, in wanorde brengen. "-MENT, s. wanorde, verwarring , onordelijkheid,v. .
DERAY, s. leven, gewoel, o. opschudding, v.
DERELICTION, s. (83) afstand, m. verlating, v. * ...LICTS,
s. pl. (83) uit eigen wil verlaten goederen, o. mv.
DERIDE, va. uitlagchen, bespotten. * -R, s. spotter, spotvogel, rxi. "...DINGLY, adv. spottenderwijze. * ...SIGN, s.
bespotting, v. spot, boon, m.
* ...SORY, a. spottend, honentl.
DERIVABLE, a. of to leiden. * ...VATION, s. afleiding, afstamming, afkomst, herkomst, v.
* ...VATIVE, s. et a.

afgelei, woord, o. -, a

-LY, adv.

va. afleiden; mededeelen, overleveren, verbreiden.
"-, YE. afgeleid warden, aistainmen, afkomen.:
DERN, va. voy. DARN.
DERNIER, s. et a. laatste.
DEROGATE, va. verminderen, verzwakken; vernederen.
"-, vn. afwijken, ontaarden. * ...GATION, s. verzwakking,
benadeeling; afwijking, verbastering, v.
...G ATIVE,
* ...GATORY, a. afbreuk doende, benadeelende:
DERRICK, s. (126) dirk van de °gel, m.
DERV'S, DERVISE, DERVICH, s. turksche monnik, m.
DESART, S. woestijn, v.
DESCANT, s. langwijlige rede, verhandeling, v.; (109) gezany, o. diskant, bovenstem, v. "-, vn. uitweiden, over
iets handelen; (109)' variatien zingen.
DESCEND, vn. afkomen,
nederdalen, vallen, zitsken, invallen ; afstammen; landen; - into, in zich
keeren. * -ABLE, -IBLE, a. gemakkelijk af to stijgen;
geneigd af to dalen; toevallend, terugvallend. * -ANT,
s. afstammeling, nakomeling, m. * -ENT, a. afkomend,
vallend; afstammend."-naLITY , S. erfeltjkhetd,v.*...CENSION, s. afstijging, nederdaling, v. val, m.; verval,
o.
DERIVE,

* ...CENT, S. afstijging, v. val, m.; afstamming, afkomst,

v. ; aanval, inval,

overerving ; landing ; helling, v.

DESCIPHER, va. voy. DECIPHER.
DESCRIBE, va. beschrijven, voordragen, voorstellen..*-R,

s. beschrijver,
DESCRIER, s. ontdekker, m.
DESCRIPTION, s. beschrijving, v. "...IVB, a. beschrijvend.
DESCRY, S. ontdekking, v. vond, m. *-, va. ontdekken,

bespeuren, opmerken, gewaar worden.
DESECRATE,

va. schenden, ontheiligen. * ...TION, s. ont

heiliging, v.
a.
verdienste, v. loon, o. ; woestijn, v. *-,
woest, wild, ledtg. *-, va. verlaten, begeven. *-, vn.
wegloopen, deserteren. * -ER, s. weglooper, overlooper,
deserteur, m. "-FuL, a. verdienstelijk.
s. verlating, vlugtie sortie, v. * -LESS, a. zonder verdienste.
DESERVE, vi: verdienen. *-, vn. zich verdienstelijk maken. "-DLY, adv. naar verdienste, to regt. "-R, s. ver
dienstelijk mensch, M. * ...VING, a. verdienstelijk.
DESICCANTS, s. pl. (22) opdroogende middelen,
o.
* ...CATS, va. et n. opdroogen. '...CATION, s. uitdrooging, v. *...cATIvE, a. opdroogend.
DESIDERATE, va. verlangen, wenschen, begeeren ; ontbreken, noodig hebben.
DESIDERATUM, s. het begeerde, ontbrekende, O.
DESIDIOSE, a. werkeloos, ledig, traag, lui.
DESIGN,
s. oogmerk, voornemen, doel; ontwerp,
plan, o.; teekening, v. *-, ya.•bestemmen,bepalen, ontwerpen, voornemen, voor hebben. *-, vn. het voornemen
hebben, voornemens zijn, besluiten. "-ABLE, a. onderscheidbaar, kennelijk. A -ATE, vs. aanduiden, bepalen,
noemen. "-ATION, s. aanduiding, aanwijzing, bestemming, bepaling, v. * -ATIVE, a. aanduidend. * -EDLY,
adv. • met opzet, met voorbedachten rade, willens en wetens. *- ER, s. ontwerper, plannennzaker, m. *-ING, s.
et a. teekenkunst, v. ; geslepen, arglistig.
* -LESS, a.
* -LESSLY, adv. niet opzettelijk, zonder oognzerk.
DESINENCE, S. (98) eind, 0. uitgang, m.
DESIPIENT, a. smakeloos, kleingeestig ; scheWsend.
DESIRABLE, a. wenschelijk, wenschenswaardig.
* -NESS,
s. wenschelijkheid; aangenaamheid, v.
DESIRE, vs. verlangen, wenschen, begeeren, verzoeken.
s. verlangen, o. wensch, in. begeerte, v. bezoek, o. ; fond
teeldrift, v. '-DLY, adv. naar wensch. "-R, 'S. die
wenscht, rerzoeker, rekwestrant, m.
DESERT, S.

DET.

DES.
a. begeerig, hakend, leriangend. "-LY, adv.
met verlangen, hartstogtelijk. *-NESS, s. begeerlijkheid,
begeerte, v.
DESIST, vn. afzien van, afstand doen van, Oaten. "-ANCE, s. afstand, m.allating, v. * -IVE, DESITIVE, a. afdoend, eindigend.
DESK, s. lessenaar, m. *-, va. wegsluiten.
DESOLATE, a. "-LY, adv. woest, verwoest, ledig, new,
akelig, eenzaam, verlaten ; droetng, troosteloos. va.
verwoesten, vernielen ; ontvolken. -NESS, s. verwoesting,
v. s. verwoester, m. "...LATION, s. verwoesting ,vernieling ; bittere droefheid ; woestijn, v. "...LATORY, a.
bedroevend.
DESPAIR, va. wanhopig maken. *-, vn. wanhopen, opgeven. s. vertwijfeling, wanhoop, v. "-ABLE, a. hopeloos. "-ER, s. wanhopige, m. "-INGLY, adv. wanhopig, in vertwijfeling.
DESPATCH, s. afvaardiging, uitvaardiging, v.; spoed, m.;
afzending van eenen koerier, v. "-, va. met spoed verzenden, afvaardigen, afdoen, bespoedigen, bevorderen ;
uitvaardigen; to - one, iemand van kant maken. "-ER,
s. afzender ; moordenaar, m. "-FIJI, a. haastig, gezwind, met spoed.
DESPECTION, S. verachting ; afzetting, v.
DESPERATE, (DESPERADO), S. wanhopige ; roekelooze, m.
*-, a. wanhopig ; razend, woedend, dot; roekeloos ; a
- disease, eene gevaarlijke ziekte. * -LY, adv. voy. DESPAIRINGLY. "-NESS, S. vertwijfeling, wanhoop ; woede,
dolheid, v.
s. voy. DESPAIR.
DESPICABLE, "...SABLE, a. "...CA BLY, adv. verachtelijk,
geriny, laag, gemeen. "-NESS, s. verachtelijkheid, laagheid, v. "...SAL, s. verachting, v.
DESPISE, va. versmaden, verachten.
* -DNESS, s. verachtelijkheid, v. "-R, s. versmader, verachter, m.
DESPISING, s. verachting, v. *-LY, adv. met verachting.
DESPITE, s. verachting, versmading ; ergernis, v. spijt,
m. ; boosheid, boosaardigheid, v. *-, va. ergeren, verdriet spijt aandoen, versmaden. "-FUL, a. "-FULLY,
adv. boos, ergerlijk ; uit boosheid, tot ergernis.
"-FULNESS, s. boosheid, hatelijkheid, v.
DESPOIL, va. plunderen, berooven. "-ER, s. plunderaar,
roover, in. "...SPOLIATION, s. plundering, berooving, v.
DESPOND, vn. versagen, wanhopen. "-ENCE, "-ENCY, s.
moedeloosheid, versaagdheid, vertwijfeling, v.
"-ENT, a.
wanhopig, moedeloos. *-nra, a. ontmoedigend.
DESPONSATE, va. verloven, ondertrouwen.
"...TION, s.
verloving, v.
DESPOT, s. asbepaald alleenheerscher, despoot, bran,
dwingeland, m.
* -ICAL, a. "-ICALLY, adv. willekeurig, eigenmagtig, despotiek.
"-ICALNESS, "-ISM,
s. willekeur ; willekeurige magt, onbepaalde alleenheeraching, v.
DESPUMATE, "...ME, va. schuineen, afschuimen. "...MATION, s. (90) schuiming, v.
DESQUAMATE, va. afschilferen. "...TION, s. ontschubbing,
afschilfering,
DESS, va. (136) op hoopen leggen.
s. tafel, v.; hoop
hooi, m.
DESSERT, s. nageregl, o.
DETAIN ATE, va. bestemmen. "...NATION, s. bestemming, v.
lot, o. "...RR, va. bestemmen, aanwijzen. "...NY, s. bestemming, toekomst, v. lot, o. ; -reader, waarzegger, m.;
the three destinies, de drie schikgodinnen, v. mv.
DESTITUTE, va. verlaten; afzetten. *•, a. verlaten, hut, peloos, ontbloot, beroofd; afgezet.
* - NESS, "...TUTION,
s. verlatenheid, leegte; verlating ; afzetting, v.
DESIROUS,
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va. vernielen, verwoesten, uitreeijen.
* - ABLE,
a. vergankelijk, verdelgbaar. *-ER, s. vernieler, verwoester, m.
DESTRUCT, va. voy. DESTROY. *-IBILITY, S. verdelgbaarheid, v. "-IBLE, a. voy. DESTROYABLE. *-ION,
s. vernieling, verwoesting, v. verderf,
o.; on gang,
m. nederlaag, v. ; moord, m. "-IVE, a. vernielenk verderfelijk, noodlottig. "-IVELY, adv. op eene verderfelijke wijae. "-IVENESS, s. verderfelijkheid, v. * -0R,
s. vernieler, M. ,
DBSUDATION, S. het overmatig zweeten.
DESUETUDE, s. afwenning, v. onbruik, o.
DESULTORIOUS, "...TORY, a. vlugtig, luchtig, onstandvastig.
DESULTURE, s. kunstsprong (te paard), m.
DESUME, va. ontleenen.
DETACH, va. losmaken, afscheiden, afzonderen; afzenden. "-MENT, s. (68) detachement, o. ; (126) vloot,
afdeeling, flotilje, v. eskader, O.
DETAIL, va. omstandig verhalen ; uiteenzetten. *-, s. urnstandig verhaal, o. bijzonderheid, v.
DETAIN, va. gevangen houden; terughouden, onthouden,
ophouden ; onder zzch houden. "-DEB s. bevel tot inhechtenisneming, o. "-ER, s. terughteder, m. ; gevangenschap, v.; onregtmatig bezit, o. "-ING, "-MENT, 8.
terughouding, achterhouding ; gevangenschap ; aanhouding, ophouding, v.
DETECT, va. ontdekken, openbaren.
"-ER, s. ontdekker,
aangever, rn. *-ION, s. ontdekking, v.
DETENT, s. drukker, m.
s. voy. DETAINING.
DETER, va. afschrikken, afwenden.
DETERGE, va. afwisschen, reinigen, afvegen. "-NT, a.
zuiverend, reinigend.
DETERIORATE, va. verergeren. "...TION, s. verergering, v.
DETERMENT, s. afschrikking, ontmoediging, v.
DETERMINABLE, a. bepaalbaar. "...NATE, a. bepaald, besloten, vastgesteld ; beslissend.
va. bepalen,,vaststellen ; besluiten, eindigen; oplossen. "...NATELY, adv.
bepaaldelijk. "...NATENESS, s. bepaaldheid, bestemdheid,
v. "...NATION, s. bepaling, v. besluit ; eincle, o. afloop,
M. "...NATIVE, a. bepalend ; bestemd. "...NATOR, s. bemiddelaar, scheidsregter, m.
DETERMINE, va. voy. DETERMINATE. *-, vn. bepaten,
besluiten.
DETERRATION, S. opgraving, uitgraving, V.
DETERSION, S. (90) reiniging, v. "...SIVE, a. reinigend.
DETEST, va. verfoeijen, haten. "-ABLE, a. "-ABLY, adv.
verfoeijelijk, hatelijk. "-ATION, s. verfoeijing, v. afschuw, haat, afkeer, in. "-ER, s. verfueijer, hater, In.
DETHRONE, va. onttroonen, van den Croon stoolea. "-MENT,
* ...KING, s. onttrooning, v.
DETONATE, "...lima, va. et a. laten ontploffen; ontploffen. "...NATION, S. (90) ontploffing, V.
DETORSION, s. (22) verdraaijing, verwringing, v.
DETORT, va. verdraaijen, verwringen; afwenden.
DETRACT, va. benadeelen, lasteren, schenden. "-ER, s.
lasleraar, kwaadspreker, m.
s. lastertaal, lastering , v. "-IOUS,
"-ORY, a. nadeelig, lasterlijk,
eerroovend. "-REM s. lasteraarster, kw aadspreekster , v.
DETRIMENT, S. schade, V. nadeel, verlies, a. "-AL, a.
nadeelig, schadelijk. "-ALNESS, s. schadelijkheid, v.
DETRITION, s. afschuriny, afwrijving, v.
DETRUDE, va. nederwaarts storten, nederwerpen ; afstooten.
DETRUNCATE, va. snoeijen, kappen, aftoppen, afknotten.
"...CATION, s. snoezjing, v.
DETRUSION, s. nederwerping, v.
DESTROY,
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DEX.

DZTVRBATION, S. omverwerping, nederploffing, v.
DETURPATE, va. bezoedeleft. ontheiligen.
DEUCE, s. (46) twee, v.; duivel, m.
DEusE int. de drommel ! de drodsl
DEUTEROGAXY, s. tweede huwelijk, o.
DEuTipoNoxY, s. vijfde boek Mozes, o.
DEv Ag'r , "-ATE, va. verwoesten. * -ATION, s. verwoesting,
vernieling, v.
DEVELOP, va. ontvouwen, ontwikkelen, openen ; snoeijen,
kapven. *- MENT, S. ontvouwing, onteikkeling, v.
DEVERGENCE, s. neiging, belling, v.
DEVEST, va. ontblooten, ontkleeden; wegnemen, opheffen,
bevrijden.
DHVEX, a. ingebogen, hellend. * - ITY, s. helling, glooijing,v.
DEVIATE, vn. afwijken, zich verunjderen, ardwalen,zondigen. * ... TION, S. afwijking, afdwaling, zonde, v.
DEVICE, s. vinding, uitvinding, list, kunstgreep, v. ; aanslag, inval, m. ; (116) devies, O. *-FUL, a. vindingrijk,
listig, geslepen.
DEVIL, S. duivel, m.; - in a bush, (53) zwarte konijn,
m. ; -'s-bit, (53) duivelsbeet, m.; -'s bones, fig. dobbelsteenen, m. my. ; -'s books, speelkaarten, v. mv.; -'sdungs, duivelstrek, m. ; there is the -, daar ligt de knoop.
*-ISH, a. '-1311111Y, adv. duivelsch. * - ISIINESS, S. duivelsstreek, M. *-KIN, s.,duiveltje, O.
DEVIOUS, a. afwijkend, afdwalend; dolend.
DEVISE, s. VOy. DEVICE. *-, S. legaat, o.
va. et n.
uitdenken, uitvinden, verzinnen : ontwerpen, overleggen;
vermoeden ; vermaken. * - E, s. erfgenaam, legataris, m.
"-R, S. uitvinder, m. * ... SOR,
s. erflater, M.
DEVITABLE, a. vermijdelijk. * ... TATION, s. vernajding,v.
DEVORATION, s. afroeping, v. .
DEVOID, a. ledig, open, vakant, vrij; onibloot, beroofd.
DEvoiR, s. pligt, m. schuld, verpligting, dienst,v.;pligtplegingen, v. MV.
DEVOLUTION, S. het toevallen; nederrolling, v.
DEVOLVE, va. nederrollen; overdragen; (83) toevallen,
devolveren. * - D, a. toegevallen, gedevolveerd.
DEVORATION, s. verslinding, v.
DEVOTARY, * ...TE, s. vereerder, aanbidder, m. * ... TE,
va. wijden, toewijden ; overgeven; vervloeken.
* ... TEDNESS, s. toewijding, wijding, v.
* ... TEE, s. dweeper,
pilaarbijter, schijnheilige, vrome, fijne, m.
DEVOTION, s. wijdinq, toewijding ; vroomheid, godsvrucht,
aandacht ; toegenegenheid ; godsdienstoefening, v. gebed,
o. ; affected -, schijnheiligheid, v. "-AL, a. vroom,
godsdienstig. * - ALIST, * -IST, s. dweeper, schijnheilige, m.
DEVOUR, va. verslinden, opeten ; verteren ; uitzuigen,
verhietigen. * - ER, S. verslinder, vernieler ; fig. veelvraat, gulzigaard, in. * - ING, a. verslindend, begeerig.
"-INGLY, adv. met gretigheid.
DEVOUT, a. vroom, godsdienstig, godvruchtig, dweeperig.
"-LESS, a. ongodyruchtig. * - LESSNESS, S. ongodvruchtigheid, v. * - LY, adv. met vroomheid, godsdienstiglijk.
"-NESS, s. vroomheid, v. ijver, m.
DEVOW, va. wijden, toewijden.
DEW, s. dauw, m. *-, va. bedauwen, bevochtigen.*-BERRY, S. braambes, v. * - BEEP ANGLED, * -BESPRENT,
"-BESPRINKLED, a. bedauwd, met dauw bedekt.
* -DROP, s. dauwdroppel, tn. * - LAP, s. kossem, m.
hanglip, halskwab (van een os), v. * - LAPT, a. met een
kossem, met hanglippen. * - SN AIL, s. slak, v. * - WORM,
s. regenworm, m.
DEWCE, s. twee, v. ; duivel, an.
DEWY, a. dauwachtig, met dauw, vochtig.
D EXTER, a. regter. * -ITY, * -OUSNESS, s. behendigheid,

DIC.
vaardigheid, knapheid, v. *-oos, a. * -0IISLY, adv. behendig, vaardig, handtg ; behendiglijk.
DEXTRAL, a. regter.
DIABETES, S. (22) pisvloed, m.
DIABOLIC, * -AL, a. * - ALLY, adv. duivelsch, duivelachtig ; duivels. "-ALNESS, S. duivelsche aard, m.
DIACODIUM, s. mankopstroop, v.
DIACOUSTICS, S. pl. leer der wee'rgalming, V.
DIADEM, s. diadeem, koninklijke hoofdband, m.
DIAERESIS, S. (98) verdeeling van een tweeklank, v.
DIAGNOSIS, DIAGNOSTIC, s. (22) kenteeken, O.
DIAGONAL, a. * -LY, adv. dwars doorloopend, dwars door.
*-, s. (64) hoeklijn, v.
DIAGRAM, S. (64) ontwerp, o. schets, figuur, v.
DIAL, s. wijzerplaat, v. ; sun -, zonnewijzer, m.
a. redekundig, logisch. * - ICALLY, adv. op eene logische
s.
wijze. "-ICIAN, s. redekundige, logiker, m.
pl. redekunde, logika, v.
DIALECT, S. tongval, m. uitspraak, v.
DIALING, s. zonnewijzerkunde, v.
M.
DIALIST, s. vervaardiger van zonnewijzers,
DIALOGISE, * ... GUE, vn. eene zamenspraak houden. * ...GIST,
S. die zamenspraken maakt, - houdt ; sprekende persoon, m. * ...GUE, s. zamenspraak, tweespraak, v.
DIAL-PLATE, S. VON. DIAL. *...- WHEEL, S. wijzerrad, O.
DIAMANTINE, a. diamanten, diamantachtig.
DIAMETER, s. middellijn, doorsnede, v. diameter, m. * ... METRAL, -LY, * ...METRICAL, -LY, a. et adv. middellijnig ; lijnregt tegen elkander.
(46) ruiten; (HO) zwarte
DIAMOND, S. diamant,
kleur, v. *- CUT, a. als diamant geslepen. * - CUTTER,
s. diamantslijper: koopman in edelgesteenten, juwelier,
m. * -DUST, *--POWDER, s. diamantpoeder, O.
DIAPASON, S. (109) omvang der toonen; oktaaf, M.
DIAPER, s. pellegoed, servetgoed ; servet, o. handdoek,
*-, va. bloemen, bont verwen, als damast werken.
DIAPHANEITY, S. doorschijnendheid, v. "...lac, "—NODS,
a. doorschijnend.
DIAPHORETIC, a. zweetdrijvend, zweetverwekkend.
DIAPHRAGM, s. middelrif ; middelschot, o.
DIARRHOEA, S. buikloop, m. "...OETIC, a. (22) afdrijvend.
DIARY, S. dagboek, dagregister, journaal, O.
DIASTOLE, S. (22) uitzetting van het hart, v.
DIASTYLE, S. (13) wijdzuilig gebouw, o.
DIATONIC, a. naar de tafel der zangnoten.
DIBBING, s. bovenleder, overleder, o.
DIBBLE, s. pootstok, in. plantijzer, o.; houweel, O.
DIBSTONE, s. werpsteen (kinderspel), in.
DICACITY, s. praatzucht, snapachtigheid, v.
DICE, s. pl. dobbelsteenen, teerlingen, m. tuv. *-, vn. met
dobbelsteenen spelen, dobbelen.
* -BOX, s. dobbelbeker,
M. * -PLAYER, "-R, S. dobbelaar,
DICHOTOMIZE, va. scheiden. * ...TOMY, s. stand der halve
maan, tn.
DICKENS ! int. drommels!
DICKER, s. tientat (huiden), O.
DICKY, S. onderkleed, o. onderrok, tn. ; it's all - with
him, fig. het is gedaan met hem.
DICTATE, va. voorzeggen, in de pen geven,dikteren; voorschrijven, bevelen. *-, s. leer, v. voorschrift, o. regcl,
voorzegging, ingeving, v. * ...TION, s. het voorzeggen;
bevel, voorschrift, O.
DICTATOR, s. (25) dictator, m. * -IAL, * -Y, a. van een dictator. * -SHIP, * ...TURF, s. dictatorschap, o.
DICTION, s. uitdrukking, voordragt, v. stijl,
M. * -ARY,
S. woordenboek, o.

DIM.

DIG.'
DIDACTIC, "-AL, a. leerstellig.
DIDAPPER, s. duiker, m. waterhoen, O.
DIDDER, vn. huiveren, beven, grillen.
DIDDLE, vn. wankelen, *-, va. bedriegen.
DIE, s. dobbelsteen, in.; lot, noodlot, o.

; a crime of a
deeper -, eene nog zwaardere misdaad ; - of war, krijgsgeluk, o. *-, DIES, pl. kleur, v. ; muntstempel, m.
va. verwen. "-, vn. sterven, overlijden, omkomen; wegzinken, verschalen, verwelken; - away, in onmagt vallen, verdwijnen. * - HOUSE, s. verwerij, v.
DIER, s. verwer, m.; -'s broom, (53) verwersplant, v.;
-'s weed, wouw, weede, v. ; -'s wood, verfhout, O.
DIESES, s. (109) kiwis, O.
DIET, S. died, o. leefregel, m.• spijs, voeding, v.; maaltijd, m. ; onderhoud, o. ; stendenverzameling,
'
v. ; rijksdag, landdag, m. dagvaart, v. "-, va. to eten geven,
vn.
spijzigen, voeden; een leefregel voorschrijven. "-,
died houden. "-ARY, a. tot den leefregel behoorende.
"-DRINK, s. kruidenclrank, m. * - ER, s. die een leefregel voorschrifft,m. * - ETIC, "-ETICAL, a. leefregelkundig.
DIFFER, vn. verschillen, twisten, in geschil zijn. * - ENCE,
m.
s. onderscheid, verschil; geschil, o. twist, strijd,
"-ENCE, va. onderscheiden, een onderscheid een verschil maken. *- ENT, a. *- ENTLY, adv. onderscheiden,
verscheiden, verschillend, anders; onderscheidenlijk.
* -ENTIAL, a. (122) oneindig klein; - calculation, (122)
differentiaalrekening, v. *- ING, s. et a. onderscheid,
verschil, o. ; ongelijk, verschillend.
DIFFICILE, a. moeijelijk, ongernakkelijk. * ... CILITATE, va.
moeijelijk maken. * ... CILNESS, S. VOy. DIFFICULTY.
* ...CULT, a. -LY, adv. moeijelijk, bezwaarlijk, zwaar,
ongemakkelijk. "...CULTY, s. tnoeijelijkheid, ongemakkelijkheid, zwarigheid, verlegenheid, v.
DIFFIDE, vn. mistrouwen, wantrouwen. *-NCE, s. mis•
trouwen, wantrouwen, o. ; overdrevene bescheidenheid,
v. * -NT, a. wantrouwig. "-ENTLY, adv. met wantrouwen.
* ... FISSION, s.
DIFFIND, va. splijten, klieven, scheiden.
splijting, v. het splijten. *... FLATION, s. het wegblazen.
"...FLUAINCE, ...ENCY, s. vloezbaarheid, v. vloed, m.
* ...FLUENT, a. vloeijend, vloeibaar.
DIFFORM, a. ongelijkvormig, wanstaltig, tnismaakt, leelijk. * - ITY, s. ongelijkvormigheid, wanstaltigheid, mismaaktheid, leelijkheid, v.
DIFFUSE, va. verspreiden, verbreiden, uitbreiden ; uitgieten, uitstorten, uitschudden. *-, a. verspreid, verstrooid,
wijdloopig. "-D, a. "-DLY, *-LY, adv. verspreid, verstrooid, wijdloopig, ongedwongen; verward, wild, ongesckikt, nalatig. *- DNESS, s. verspreiding, wijdloopigheid,
v. S.s. verspreider, verbreider, m.
DIFFUSIVE, a. *-LY, adv. verspreidend, verbreidend; verspreid, uitgestrekt, uitgebreid, veelomvattend, uitvoerig,
*- NESS, s. verspreiding,
wijdloopig; weldadig, mild.
uttgebreidheid, uitgestrektheid, wijdloopigheid, v.
DIG, va. uitgraven, delven ; - out, uitgraven, uitroeijen;
- up, opgraven.
DIGAssY, s. tweede huwelijk, o.
• DIGERENT, a. de spijsvertering bevorderende.
DIGEST, va. verteren ; laten weeken ; schikken, regelen ;
geduldig lijden. *-, vn. etteren. *-,s. *-s, pl. (83) pandekten, o. mv. *- ER, s. verteerder, verduwer, m. ; verteringsmiddel, o. ; papiniaansche pot, m. *- IBLE, a. verteerbaar. * - ION, s. spzjsvertering ; regeling, ringschikking ; (36) ettering, v. "-IVB, s. verteringsmiddel, o.
-, a. de spijsverterzng bevorderend; regeknd.
DIGGABLE, a. graafbaar. * — GER, s. graver, m.
DIGIT, va. versieren, opschikken, tooijen.
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s. driekwarlduim, m.; getal, cijfer, o. *-A.TED,
a. gevingerd.
DIGLADIATION, s. zwaardgevecht, o. schermutseling, worsteling, v.
* ...FIFO,
DIGNIFICATION, s. verheffing, waardering, v.
* ... FY, va.
a. met eene (kerkelijke) waardigheid bekleed.
tot eene waardigheid verheffen, veredelen. "...TART, s.
*... TY, s. waardigwaardigheidsbekleeder ; prelaat, m.
heid, v. rang ; dierenriem, m.
DIGNOTION, s. onderscheidingsteeken, o.
DIGRESS, vn. afwijken, zich verwijderen, afdwalen. *-ION,
s. afwijking, uitweiding, v. * - IONAL, *-IORY, a. afwijkend, uitweidend.
DIJUDICATE, va. uitspraak doen, beslissen, beslechten.
"...TION, s. uitspraak, v. oordeel, O.
DIKE, s. gracht, sloot, greb, v. kanaal, o. ; dam, dijk
"-GRAVE, s. dijkgraaf, m.
DILACERATE, * ...NIATE, va. verscheuren. * ... CERATION,
"...NIATION, S. verscheuring, V.
DILAPIDATE, va. vernielen; verkwisten. *-, vv. vervallen, * ... TION, s. verval, o.; verkwisting, v. * ... TOR, s.
verkwister, m.
DILATABILITY, *...TABLENESS, s. uitzettende kracht, V.
* ...TABLE, a. uitzettend, veerkrachtig. *..T ATION, s.
uitzetting, spanning, v. *... TATORY, a. (36) uitzettend,
spannend.
DILATE, va. uitzetten, verwijden, uitbreiden ; uitstellen.
*-, vn. zich verspreiden, uitweiden. * ... TION, s. uitstel, o. * ... TORINESS, s. langzaamheid, v. hot dralen.
* ...TORY, a. dralend, lanjzaam, talmend.
DILECTION, s. liefde, teederheid, v.
DILEMMA, s. tweeledige bewijsrede, dubbele sluitrede;
verlegenheid, pijnlijke onzekerheid, v.
DILETTANTE, s. dilettant, liefhebber, m.
DILIGENCE, "...GENTNESS, s. vlijt, snelheid, naarstigheid, vlugheid, v. ijver, m. * ,. GENT, a. * ... GENTLY,
adv. vlijtig, ijverig; met ijver.
DILL, s. (53) dille, v. * - ING, s. troetelkind, o. *-PLOUGH,
s. zaaiploeg, m.
DILUCID, a. helder, klaar ; duidelijk, overtuigend. *-ATE,va.
ophelderen,verklaren, tot klaarheid brengen. *- ATION, s.
opheldering, verklaring, v. "-LY, adv. duidelzjk,
DILUENT, s. verdunnend middel, o. *-, a. verdunnend,
temperend, verslappend.
"...TE, va. klaren, verdunnen,
verzwakken. *... TER, s. verdunnend middel, o. * ... TION,
s. verdunning, verslapping, v.
DILUVIAN, a. tot den zondvloed behoorende.
k...VIATE,
va. stroomen.
DIM, a. donkey, chaster, dof; fig. dom, bat (van begrip).
*-, va. verdonkeren, verduisteren ; verdooven.
DIMBLE, s. vallei, v.
DIMENSION, * ... SITY, a. maat; afmeting, uitgestrektheid,
v. "-LESS, a. onmetelijk, oneindig.- *...SIVE, a. de grenzen aanwijzende.
*DIM-GLARING, a. dofschijnend.
DIMICATION, s. gevecht, o. strijd, twist, m.
DIMIDIATE, va. halveren. * ... DIATION, s. halvering, v.
DIMINISH, va. et n. verminderen, afnemen, verkleinen;
vervallen, kleiner thorden. ;"-ER, s. verminderaar, m.
* -ING, *-MENT, s. voy. DIMINUTION. * -ING, a.
* -INGLY, adv. verkleinend, verminderend ; op eene verminderende wijze. * ... NUENT, a. verminderend. * ... NUTION, s. verkleining, afneming, vermindening,
v.
"...NUTIVE, a. verminderend. s. (98) verkleinwoord,
o. * ...NUTIVELY, adv. op eene nietige wijze. "...NUTIVENESS, s. kleinheid, kleinte, geringheid, nietigheid, v.
DIGIT,
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kortzigtig.

DIMISSORY, s. bisschoppelijke volmagt, v. vrijblef, m.
DIMIT, va. ontslaan; verpachten. "-Y, s. diemet,
O.
DIMLY, adv. in het donker, in het duister, zwak.

s. duisterheid, v. "...NESS, s. verduistering_des gezigts,
donkerheid ; zwakheid van begrip, v.
s. kuiltje in de wang, o.; moedervlek, v.
va. et n. kuiltjes maken, - bekomen. "-D, a. met'kuiltjes. * ...PLY, adv. vol kuiltjes.
DIMSIGHTED,
zwak van gezigt.
DIN, s. gekletter, gedruisch, geraas,gerammel, gerinkink,
o. *-, va. et n. verdooven, schreeuwen.
DINE, va. het mzddagmaal houden, middagmalen. "-,va.
een middagmaal geven aan.
DINETICAL, a. ronddraaijend.
DING, va. tegen elkander slaan, deuken, verdooven. *-,
vn. leven geraas maken. "-, s. klank, m. geluid, o.;
vuists*, m. "-DONG, s. gebombam der klokken, gebrom, klokkengelui, a.
DINGINESS, s. donkerbruin, o.
DINGLE, S. dal, o. vallei, v. * -DANGLE, S. VOy. DING-DONG.
DING-THRIFT, s. verkwister, m.
DINGY, a. duister, donker ; bruin ; - Christian, mulct, m.
DINING, s. middagmaal, O. "-ROOM, s. eetzaal,v. "-SET,
s. tafelservies, O.
O. "-TIME, s.
DINNER, s. middagmaal, middageten,
etenstijd, M.
DINT, s. slag, striem, m. kneuzing ; kracht, v. nadruk,
o. ; by - of,
m. ; geweld; indruksel, merkteeken,
krachtens, door middel van. *-, va. striemen, deuken,
kneuzen.
DINUMERATION, s. optellinq, v.
DIOCESAN, s. kerspelbewoner ; kerspel-geestelijke,
m.
DIOCESE, s. bisdom, kerspel, o.
DIOPTRIC, "-AL, a. verrekijkkundig. '-s, s. pl. verrekijkkunde, v.
DIP, va. indoopen, stippen; onderdompelen ; verpanden.
"-, vn. duiken, zinken; zich in nets steken, - mengen;
O.
vlugtig doorzien. *-, s. het indoopen, inzakken,
"-CHICK, s. duiker, M.
DIPETALOUS, a. (53) tweebladig.
DIPHTHONG, s. (98) tweeklank, m.
DIPLOMA, s. diploma, bewijsstuk, o. oorkonde, akte .van
aanstelling, v.
s. staatswetenschap, v.
DIPPED-CANDLE, s. getrokken kaars, v.
DIPPER, s. duiker ; wederdooper, herdooper,
m.
DIPPING-MOULD, S. kaasvornz, M. "...-NEEDLE, S. magneetnaald, v.
DIPTYCH, s. lijst der bisschoppen en martelaars, v.
DIRE, a. akelig, schrikkelijk.
DIRECT, a. regt, regtstreeksch, regelregt, onbewimpeld.
*-, va. rigten; inrigten, regelen, aanwijzen, leiden,
aanvoeren; toezenden; voorschrijven, bevelen; sturen,
zeilen, mennen. "-ING, "-ION, s. rigting, inrigting ;
leiding, aanvoering ; aanwijzing, v. voorschrift, bevel,
o ; toezending, v. opschrzft, adres, o. "-ION-WORD, s.
(19) ensues, m. "-IVE, a. leidend, bestierend, besturend.
k -LY, adv. onmiddellijk, dadelijk, in eene regte lzjn;
voor de vuist, zonder omwegen; directly against, regt
tegenover. "-NESS, s. regtheid, opregtheicl, v. "-OR, s.
m.
direkteur, bestuurder, bestierder, bewindhebber,
hoofd ; rigtsnoer, 0. "-ORIAL, a. besturend, het bestuur
betreffende. "-ORY, s. aanwijzing, leiding, v. rigtsnoer ;
adresboek ; bewind, o. *-RESS, "-RIX, s. bestuurster ;
geleidster, v.
DIMPLE,

DIS.

DIR.

DIMISH, a. eenigzins duister, duisterachtig, beneveld;

DIREFUL, a. "-LY, adv. verschrikhelijk, gruwelijk. * -- NESS,
DIRANESS, S. verschrikkelijkheid, gruwzaamheid, v.
DIRBPTION, s. berooving, plundering, v.
DIRGE, (DIRIGE) S. zielmis, v.- treurzang, lijkzang, M.
DIRIGENT, a. leidend, besturend.'
DIRK, s. dolk, pook, ponjaard, m. *-, va. vernielen, ver-

nietigen.
drek, m. vuil, slijk, o.; gierigheid, v. *-, *-Y,
va. bevuilen, bemorsen, bekladden. "—COLOUR, s. smeerverf, v. "-ILY, adv. op eene vuile gemeene wijze.
"-INESS, s. vuilheid, morsigheid; laagheid,gemeenheid,
v. "-Y, a. vuil, morsig ; gemeen, laag, schandelijk.
DIRUPTION, s. vaneenbersting ; break, v.
DISABILITY, s. onvermogen, o. ongeschiktheid, onbekwaamheid, zwakheid, v. "-ABLE, va. ongeschikt onvermogend maken, buiten staat stellen ; verzwakken, verminderen ; (126) reddeloos maken ; a disabled soldier, een
oud gediende soldaat, tnvelliede, m.
DISABUSE, va. teregtwijzen, uit den droom helpen, beter onderrigten.
DIS ACCOMMODATION, s. ongeschiktheid, ongereedheid, v.
DISACCORD, vn. het oneens zijn. "...ACCUSTOM, va. ontwennen, afwennen. "...ACKNOWLEDGE, va. niet erken•nen, verloochenen. "...ACQUAINT, va. miskennen, verloochenen. -ANCE, s. onbekendheid ,v . "—ADORE, va. ontsieren, het siersel wegnemen.
DISADVANCE, va. verhinderen, beletten, tegenhouden.
DISADVANTAGE, S. nadeel, a. schade, v, verlies, o. *-,
va nadeel aanbrengen, schaden, benadeelen. "-ous, a.
"-ousLY, adv. schadelijk, nadeelig. * -OusicEss, s. schadelijkheid, nadeeligheid, v.
DISADVENTURE, s. ongeval, ongeluk, o. rampspoed, m.
DISAFFECT, va. afkeerig misnoegd -, ontevreden maken.
"-ED, -IONATE, a. "-EDLY, -IONATELY, adv. onvergenoegd, misnoegd, ontevreden, afkeerig. "-EDNESS,
"-ION, s. misnoegdheid, v. ongenoegen, o. ontevredenheid ; ongenegenheid, v.
DISAFFIRM, va. ontkennen, tegenspreken. "-ANCE, S. ontkenning, loochening, v. "...AFFOREST, va. het boschregt
opheren.
DISAGREE, vn. verschillen, strijden, het oneens zijn, niet
overeenkomen. "-ABLE, a. onaangenaam, verdrietelijk;
strijdig, oneenig. "-ABLENESS, S. onaangenaamheid,
verdrietelijkheid; oneenighezd, v. "-ABLY, adv. onaangenaam ; in strijel. "-ING, "-MENT, s. geschil, o. oneenigheid, ongelijkheid, v.
DISALLOW, va. niet aannemen, weigeren; verbieden, afkeuren. "-ABLE, a. verwerpelljk, onaanneembaar.
"-ANCE, s. verbod, o. afkeuring, v.
DIS ALLY, va. schezden, ontbinden. "...ANCHOR, va. (126)
het anker winden, losmaken, - opligten.
s.
DISANIM ATE, va. ontzielen, ontmoedigen.
ontzieling ; nedrslagtigheid, v.
DISANNUL, va. voor nietig verklaren, to niet doen, intrekken, afschaffen. "-LING, "-MENT, s. opheffing, afschaffing, v.
DISAPPAREL, va. ontkleeden.
DISAPPEAR,vn. verdwijnen.'-ANCE,*-ING, s.verclwijning,v.
DISAPPOINT, va. teleurstellen, verijdelen, bedriegen; tegenwerken, zijn woord breken. "-ING, "-MENT, S. teleurstetting, teleurgestelde verwachting, v. ; ongeval,
o. ;
tegenspoed, as. ; bedrog, o.
DISAPPROBATION, S. afkeuring, v. * ... APPROVE, va. afkezzren, verwerpen.
DISARM, va. onqvapezzen ; ontblooten, berooven.
vn.
de wapenen nederleggen.
DIRT, s.

DIS.
DISARRANGE, va. verwarren, in de war brengen.

RAY, va. in wanorde brengen ; ontkleeden. -, s. wanorde,
verwarring ; naaktheid, v. * ... ASSOCIATE, va. scheiden.
s. ongeluk, o. ramp, v. tegenspoed, m. *-, va.
ongelukkig maken; bedroeven, krenken; misvormen.
DISASTROUS, a. *- LY, adv. ongelukkig, rampswedig,
treurig ; ongelukkiglijk, treuriglijk. *-NESS, s. ongeluk,
o. ramp, v. rampspoed, tegenspoed, m.
DISATTENTION, s. onopmerkzaamheid,onoplettendheid, v.
DISAUTHORIZE, va. van zijn aanzien of gezag berooven.
DIsAvouca, * ... AVOW, va. verloochenen, niet erkennen,
ontkjznen, loochenen; zijn woord terugtrekken, weigeren. *... AVOWAL, * ...AVOWMENT, s. verloochening, loochening, ontkenning, niet-erkenning, v.
DISBAND, va. afdanken, ontbinden. *-, vn. uiteengaan,
de dienst verlaten.
DISBARK, va. ontschepen, aan land zetten.
o.
DISBELIEF, s. twijfel, m. ongeloof, nzistrouwen,
* ...BELIEVE, va. niet gelooven, betwijfelen, in twijfel
s. ongeloovig e,
trekken, mistrouwen. *...BELIEVER,
twijfelaar, m.
DISBENCH, va. opjagen, verdrijven (van een stoel, van
eene bank enz.), vedagen.
DISBLAME, va. verontschuldigen, van den smet zuiveren.
DISBRANCH, va. takken afhouu;en, snoeijen ; van takken berooven.
DISBUD, va. de knoppen afplukken.
DISBURDEN, va. ontlasten, ontheffen, ontladen, veriigten.
k-, voy. DISBUD. * -ING, s. outlasting, ontlading, V.
DISBURSE, va. uitgeven (voor zich zelven) ; verschieten
(voor een ander). * - M ENT, s. uitgave, v.; verschot, o.
*-11, s. uitgever, voorschieter, m.
DISASTER,

DISBURTHEN, va. voy. DISBURDEN.
DISCALCEATED, a. barrevoets ; - fr iar, bar revoeter. monnik, in. "...CEATION, s. uittrekken der schoenen, o.

ontschoeijing, v.
DISCANDY, vn. smelten, zich ontbinden, zich oplossen.
DISCARD, va. (46) wegwerpen; ontslaan, ontzetten, afzetten. * - ING, * -IIRE, s. afdanking,
DISCARNATE. a. ontvleeschd.
DISCASE, va. ontkleeden, ontblooten, ontdoen.
DISCEPTATION, s. geschil, konflikt, o. twist, m.
DISCERN, va. onderscheiden; gewaar worden, bespeuren,

erkennen; beoordeelen; beslissen. *- ER, s. beoordeelaar, kenner, m. * - IBLE, a. zigtbaar, merkbaar ; to
onderscheiden. "-IBLENESS, S. zigtbuarheid, bespeurbaarlieid. v. *-1BLy, adv. 'op eene zigtbare
merkbare wijze. *- ING, a. * - INGLY, adv. scherpzinnig ; verstandig, oordeelkundig; met scherpzinnigheid. * - MENT,
s. scherpzinnigheid, v. oordeel, o.
DISCERP, va. verbreken, breken, verscheuren, vaneen scheiden, verdeelen. * - IBLE, 5-TIBLE, a. breekbacer. *- IBILITY, *-TIBILITY, s. breekbaarheid, v. *-TioN, s.
verscheuring, verbreking, v.
DISCHARGE, va. ontladen, ontlasten, afladen, ontschepen,
lossen ; afschieten, afvuren ; uitstooten, laten loopen;
verrigten, vervullen; zuiveren, vrijspreken; betalen,
afdoen; loslaten, ontslaan, ontheffen, afdanken; verwoesten; - the court, het proces winnen; - a volley,
een salvo geven; - matter, (36) etteren; - the house,
het gelag belalen. *-, vn. zich ontlasten; springen ;
breken. *-, s. ontlading, ontscheping, tossing, v. ; het
a fschieten, a fvuren, salvo, o. ; betaling, afdoening ; kwitantie, v.; outstay, afscheid, o. ; bevrijding, vrijspreking,
absolutie; af-, uitvloeijing, af-, uitwatering, v. * - R, s.
ontlader, aflader ; bevrijder; (13) draagbalk, m.
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Diseit)2, Va. ontbinden, scheiden.
DISCINCT, a. ongegord, slordig gekleed.
DISCIND, va. snijden, verdeelen.
DISCIPLE, S. leerling,scholier,m. * - LIKE, a. als een leerling.
* -SHIP,s. stoat van leerling, m. leerlingschap, o. * ... PLINABLE, a. leerzaam, buigzaam. -NESS, s. leerzaamheid,
buigzaamheid, v. *... PLINARIAN, s. streng leeraar, puritein, m. a„ tot de tucht behoorende. * ... PLINR, s.
tucht, orde, krijgstucht ; leering, opvoeding, T. onderwijs, o. wetenschap ; tuchtiging, kastijding, v. -, va.
in tucht en orde -, in krijgstucht houden; opvoeden ;
onderrigten; kastijden, tuchtigen.
DISCLAIM, va. loochenen; afstand doen van. * - ER, s.
loochenaar, die afstand doet, m.; tegenspraak, herroeping, v. "-Ina, s. loochening, v.; afstand, m.
DISCLOSE, va. ontsluiten, ontblooten, openen. *-,- vn. ont#
spruiten, uitbroeden. *- R, s. ontdekker, m. * ... SURE, s.
ontdekking ; onthulling, v.
DISCLUSION, S. uitbarsting, v.
DISCOAST, vn. de kust verlaten.
DISCOLORATION, s. ontkleuring, verschieting, v. * ...COLOUR, va. ontkleuren, doen verkleuren, doen verschieten.
-ING, s. ontkleuring, v.
DISCOMFIT, va..op de vlugt drijven, verslaan, verstrooijen
(een leger). *-, * -URE, s. nederlaag, v.
DISCOMFORT, s. droefheid, mistroostigheid, v. verdriet, o.
*-, va. bedroeven, verdriet aandoen. * - ABLE, a. troosteloos, treurig.
DISCOMMEND, va. taken, veroordeelen, misprijzen, afkeuren. * - ABLE, a. laakbaar, berispelijk. * - ABLENESS, S.
laalcbaarheid, v. *- ATION, s. berisping, v. * - ER, s. berisper, taker, M.
DISCOMMODATE,
va. hinderen, in verlegenheid
brengen, ongemak aandoen, ongelegenheid baren. * ... MODIOUS, a. lastzg, hinderlijk, onbeicwaam; ongelegen.
"...MODITY, s. lastigheid, ongelegenheid, v.
DISCOMMON, va. van de gemeene regten berooven, in den
ban doen.
DISCOMPOSE, va. in wanorde brengen, verwarren; gemelijk maken; verontrusten, ergeren, storen; ontbinden.
* ...POSED, a. verward ; verontrust, verdrietig, onpasselijk. * ... POSITION, * ...POSURE, s. wanorde, verwarring ;
onrust, stoornis; geestverbijstering, v.
DISCONCERT, va. (iem.) van zijn stuk helpen; verijdelen.
DISCONFORMITY, s. ongelijkheid, ongelijkvormigheid, v.
DISCONGRUITY, s. niet-overeenkomst, ongepastheid, v.
DISCONNECT, va. scheiden.
DISCONSOLATE, a. * -LY, adv. troosteloos, ontroostbaar.
* ...LATtNESS, * ...LATION, s. ontroostbaarheid, verslagenheid, v.
DISCONTENT, *-MENT, S. ontevredenheid, onvergenoegdheid ,
v. *-, s. ontevredene, m. * -, a. ontevreden, onvergenoegd.
*-, va. ontevreden maken, misnoegen verwekken, mishagen. *- ED, a. *- EDLY, adv. onvergenoegd, verdrietig,
norsch. *- EDNESS, s. ontevredenheid, v. verdriet, o.
DISCONTINUANCE, * ...TINUATION, * ...TINUING, s. afbreking, ophsuding, staking, v.; without -, onophoudelijk,
onalgebroken, steeds aanhoudend. *;.. TINUE, vn. et a. ophouden, staken, afbreken. * ... TINUITY, s. gebrek aan
zamenhang, o. gaping, v.
DISCONVENIENCE, s. gebrek aan overeenstemming, O.
DISCORD, *-ANCE, * -ANCY, s. wanklank, m. ; tweedragt,
tweespalt, oneenigheid, v. *-, vn. niet overeenstemmen ;
niet zamenklinken. "-ANT, a. niet overeenstemmend.
5 -ANTLY , adv. in tegenspraak.
DISCOUNSEL, va. ontraden, afraden.
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aftrekken; diskonteren. *' s. aftrekking,
V. rabat, diskonto, O. *-ABLE, a. afgetrotken kunnende
worden. * ..BNANCE, S. koelheid, koele behandeling, v.
va. verlegen maken, den moed benetnen,ontmoedigen;
verhinderen, beletten ; beschamen, in verlegenheid brengen..:, * A311, S. wilseldiskonteerder,
DISCOURAGE, va. ontmoedsgen, den awed benemen, afschrikken, ne€rslagtig maken. s. ontmoediging,
* ...RAGING, a.
afschrikking, moedeloosheid, vrees, v,
afschrikkerul; ontmoedigetul.
DISCOURSE, s. gesprek, o..:rede, -redevoering, verhandeling, voordragt ; sluitrele, v. "-, vn. spreken, verhandelete, redekavelen, redeneren, zich onderhouden.
s. spreker, redenaar, verhandelaar, m. "...mit, a. in
den norm van een gesprek; spraakzaam.
DISCOURTEOUS, a. *-LY, adv. onwellevend , onbeleefd , ongemanierd. *- NEM * ...TESY, S. onwellevendheid, onbeleefdheid,ongemanierdheid ; onaangenaamheid, v.ongenoegen,o.
Discous, a. (53) breed, vlak, met eene ronde platte
schijf (van bloemen).
"!ABLE,
DISCOVER, va. ontdekken, uitvinden, openbaren.
a. gemakkelijk te ontdekken. * ...ER, S. ontdekker, nitvinder ; aankondiger, m. 'C.T, a. zonder man, ongehuwd ; weduwe. s. ontdekking ; uitvinding, v.
DISCREDIT, s. slechte naam, m. oneer, schande, v. "-,
va. in een slechten naam brengen, onteeren. * -ABLE ,
a. onteerend, schandelijk.
DISCREET, a. * ...LY, adv. voorzigtig, verstandig, bescheiden ; ingetogen; voorzigtiglijk, bescheidenlijk.
* ..NESS,
s. voorzigtigheid, bescheidenheid ; ingetogenheid ; willekeur, genade, v. goeddunken, 0.
DISCRBPANCE, s. verschil, o.; tegenstrijdigheid, tegenspraak, v. * ...PANT, a. verschillend, tegenstrijdzg.
DISCRETE, va. afzonderen. *-, a. gescheiden, afgezonderd. "...TION, S. VON. DISCREETNESS. -AL, -ARY, a.
-ALLY, adv. willekeurig, onbepaald ; naar willekeur.
*...TIVE, a. afzonderend ; afgezonderd.
DISCRIMINABLE, a. te onderscheiden. * ...NATE, va. onderscheiden, afzonderen. s. verscheiclenheul, v.
* ...NATION, s. onderscheiding, v. onclerscheid; onderscheidingsteeken, O. *...NATIVE, a, onderscheidend, kenmerkend, karakteristisch, karakteristiek. *...Noes, a.
hagchelijk, gevaarlijk.
DISCUBITORY, a. tot liggen -, tot leunen geschat.
DISCULPATE, va. verontschuldigen ; vrijspreken.
DISCUMBENCY, s. het liggen, aanleunen (aan tafel).
DISCOUNT, va.

DISCUMBER, va. voy. DISENCUMBER.
DISCURSIVE, a. * .-LY, adv. vlugtig, los,

her- en derwaarts
loopende; bondig, grondig ; beslissend ; op eene grondige . wijze. * -NESS, s. bondigheid, grondigheid, v.
* ...SORY, a. bondig, grondig.

DISCUS, s. voy. DISK.
DISCUSS, va. uiteenzetten,

onderzoeken ; aan stukken
stooten; (36) verdeelen, verweeken; verdrijven.
s. onderzoeker, navorscher, uitpluizer, m. "-ION, s.
naauwkeurig onderzoek, O. a. (22) verdeelend.
DISCUTIENT, S. (22) verdeelend middel, o. *-, a. verdeelend.
DISDAIN, s. verachting, versmading ; verontwaardiging , v.
*-, va. verachten, versmaden. "-Pim, a. * -FULLY, adv.
hoogmoedig, verachtend. * -. FULNESS, S. verachting, v.

hoogmoed, m.
the
DISEASE, s. ziekte, onpassehjkheid, v. ongemak, o. ;
foul -, de venerische ziekte. *-, va. ziek maken,
"-D, a.
eene kwaal aanzetten, aansteken, verontrusten.
ziek, ongesteld. * - DNESS, S. ziekelijkheid,ongesteldheid,v.
DISEDGED, a. (64) stomp.

DISEMBARK, va. et n. ontschepen; landen.
* *MENT, S. ontscheping, landing, v.
DISEMBARRASS, va. bevrijden, ontlasten, ontnemen. ontheffen. * . 241ENT, S. bevrijding, outlasting, ontheffing, v.
DISEMBITTER, va. verzoeten, den bitteren smaak benemen.
DISEIBODIED, a. zonder ligchaam. * ... EMBOGUE, vn. nit-

loopen, zich ontiasten (van eene rivier) ; eene haven
verlaten. va. uitgieten. "...EMBOWELLED, a. (44) ontweid, nit de ingewanden genomen. * ...EMBROIL, va.
ontwarren, ontwikkelen.
DIMMABLE, va. verzwakken, van zijne kracht berooi ,en,
buiten staat stellen, de magi benemen.
DISENCHANT, va. onttooveren. * ... ENCUMBER, va. bevrijden (van beslommering enz.)....BRAxcE, s. bevrijding, v.
vn.
DISENGAGE, va. bevrijden, ontslaan ; losmaken. *-,
zich losmaken. * 320, a. vrij, onbezet, ledig. "...DNESS,
s. vrijheid, ledigheid, v.
DISENNOBLE, va. ontadelen. "... ENROLL, va. (van eene lijst)
schrappen. * ...ENTANGLE, va. ontwarren, ontwikkelen,
va.
loswikkelen; bevrijden, vrij maken. "...ENTER,
weder opgraven. * ... ENTHRAL, va. uit de slavernij bevrijden. * ...ENTHRONE, va. onttroonen. * ...ENTITLE,
va. van eenen titel berooven. * ... ENTRANCE, vn. weder
tot zich zelven komen, ontwaken.
DISERT, a. welsprekend, welbespraakt.
DISESPOUSE, va. (echt) scheiden, ontbinden.
DISESTEEM, va. geringachten, minachten, geringschatten.
* ...ESTIMATION, S. geringschatting, minachting, v.
DISFANCY, va. niet beminnen, afkeuren.
DISFAVOUR, s. ongenade, ongunst, v. ; ongenoegen, o. on-

wil, m. ; leelijkheid, mismaaktheid, v. "-, va. ongunstig zijn, onvriendelijk bejegenen; mismaken.
DISFIGURATION,

* ...FIGUREMENT,

s. het misvormen,

o. misvorming ; mismaaktheid, v. * ... FIGURE, va. misvormen, mismaken, bederven.
DISFOREST, va. een Bosch vellen.
DISFRANCHISE, va. de vrijdommen benemen, het burgerregt ontnemen, ontpoorteren. * .- MENT, S. berooving van
vrijheden, v.
DISFURNISH, va. ontblooten (van voorraad), ledigen.
DisGARmsH,va.ontb/ooten,ontsieren, berooven (van sieraad).
DISGARRISON, va. van garnizoen ontblooten.
DISGLORIFY, va. onteeren, vernederen.
DISGORGE, va. overgeven, braken. *-, vn. zich ontlasten,
zich uitstorten (van eene rimer).
DISGRACE, S. ongenade, oneer, schande, v. *-, va. in
ongenade brengen ; onteeren, te schande maken.
a. *-FULLY, adv. schandelijk, onteerend. * .. FULNESS
s. schandelijkheid, v. "-R, S. schender, m. *...cious,
a. schandelijk ; aanstootelijk.
DISGUISE, va. verkleeden, vermommen ; verbloemen, bemantelen; fig. dronken maken.
verklee"-MENT, S
ding, vermomming, v. ; masker, o. schijn ; fig.' roes,
M. "-41, s. vermommer; vermomde,* schijnheilige,
M.
DISGUST, va. wansmaak, afkeer, tegenzin, m. walg, v.
misnoegen, o. *-, va. doen walgen, ergeren, hinderen.
"-FUL, a. walgelijk, stuitend.
DISH, S. schotel, m. ; schaaltje, kopje, o. ; the - wears
its own cover, zoo heer zoo kaecht ; to lay a thing in
one's -, iemand iets voor de schenen werpen, verwijten.
*-, va. opdisschen, aanrigten.
DISHABILLE, S. morgengewaad, o. k-, a. in morgengewaad, in huisgewaad. "...HABIT, va. uit zijne wooing
verdrijven. ...ED, a. onbewoond. ".,.HARMONY, s. oneenigheid, v.
DISH-BUTTER, S. versche boter, v.
'.... CLOTH, *....CLOUT,

DIS.

DIS.
s. vaatdoek, m. ; he has made a napkin of his dishclout, hij heeft zijn keukenmeid gehuwd.
DISHEARTEN, va. voy. DISCOURAGE, DISCOUNTENANCE.
DISHEIR, * ...HERIT, va. onterven. * ... HERISON,

s. onterving, v.
*-Lit, adv. oneerlijk ; oneerbaar, eerloos,
schandelijk ; ivulpsch, onkuzsch, geil. "-NESS, * -Y, s.
oneerlijkheid ; eerloosheid, onbeschaamdheid, v.
DISHONOUR, s. oneer, .schande ; schandvlek, v.
va.
onteeren, schenden, schandvlekken; - a bill, (34) eenen
wisael weigeren to a,ccepteren. * - ABLE, a. * - ABLY, adv.
eerloos, schandelijk. * - ER, s. eerroover, schender, m.
DISHORN, va. onthoornen. * ... HUMOUR, s. kwade luim, v.
DISH-WATER, s. schotelwater, vaatwater, o. spoeling, v.
DISIMPROVEMENT, S. achteruitgang, m. verval, o. * ... INCARCERATE, va. in vrijhezd stellen, op vrije voeten
stellen. * ... INCLINATION, s. afkeer, tegenzin, tn.
"...INCLINE, va. afkeer inboezemen„ afkeerig :maken,
"...INCORPORATE, va.afzonderen, scheiden. * ... INFECT,
va. eene besmette plaats reinigen. s. reiniging
...INhBNtTITY, s.
zuivering van de besmette lucht, v.
onopregtheid, valschheid,' arglistigheid, v. * ... INGENUOUS, a. -LY, adv. onopregt, arglistig, valsch ; valschea. voy. DISHABITED. "...INHElijk.
BISON, s. onterving, v. * ... INHERIT, va. onterven.
[WINTER, va. ontgraven, opdelven.
DISINTERESSMENT, *...REST, * ...RESTEDNESS, S. belangeloosheid, v. "...REST, s. nadeel, O. -ED, a. -EDLY, adv.
belangeloos, onpartijdig ; onbaatzuchtig, zonder eigenbaat.
DISINTRICATE, va. ontwarren, ontwikkelen. * ... INURE, va.
ontwenden. * ... INVITE, va. afzeggen, afbestellen. "...INVOLVE, va. ontwikkelen.
va.
DISJOIN, va. van elkander scheiden, verdeelen.
vn.
verrekken, ontleden ; afbreken, versnipperen.
uiteenvallen. -, a. gescheiden, afgezonderd.
DISJUNCT, a. voy. DISJOINT. "-ION, s. scheiding, afzondering, v. "-IvE, a. *-IVELY, adv.. scheidend, on•
vereenigbaar, afxonderlijk ; tegenstrijdig.
DISK, s. schijf ; vlakte, v.
DisKINExEss, s. onvriendelijkheid, onheuschheid, v.
DISLIKE, va. afkeuren, Laken; afkeerig zijn, niet .aanstaan, niet houden van. *-, s. afkeer, in. ongenegenheid,
v. * - PUL, a. ongenegen, onaangenaam. * - NESS, s. ongelijkheid, v. verschil, O. *-R, S. afkenrder, m. "...LIKING, s. afkeerigheid, v. ongenoegen, o.
DisLimE, va. ontleden, vaneenscheuren.
DisLiktN, va. (92) uitwisschen.
* ... LATION, s.
DISLOCATE, va. verplaatsen, verstuiken.
verplaatsing, versluiking, v.
DISLODGE, va. doen verhuizen, verleggen, opjagen, verdrijven. *-, vn. opbreken, verhuizen.
DISLOYAL, a. * - LY, adv. ontrouw, trouweloos, onedel. "L-TY,
s. ontrouw, trouweloosheid, v.
DISMAL, a. * - LY, adv. treurig, ellendig, droevig, akelig,
* -NESS, s. ellehde, v.
naar, verschrikkelijk, leelijk.
kommer, m. treurigheid, akeligheid, v.
DISMANTLE, va. ontmantelen, ontblooten, berooven; afbreken, aftakelen ; (126) aftakelen, onttakelen.
va. ontmaskeren. "...MAST, va. ontmasten.
DISMAY, s. schrik, m. vrees, v. *-, va.berschrikken, bang
maken. "-EDNESS, s. bangheid, vreesachtigheid, v.
DISME, s. tiende, O.
DISMEMBER, va. ontleden, verbrokkelen. * -MENT, s. ontteding, verbrokkeling, v.
DISMISS, va. wegzenden, ontslaan, afdanken, verlof geven; verstooten; (83) afwijzen, ontzeggen. *-, s. wegzending, v. ontslag, afscheid, verlof, o.
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DISMORTGAGE, va. loosen, aflossen.

va. doen afstijgen, uit den zadel ligten ; afzetten, afnetnen. *-, vn. afstijgen.
va. van het inboorlingsregt berooven;
vervreemden. * ... NATURED, a. onnatuurlijk, ontaard.
DISOBEDIENCA, S. ongehoorzaamheid, v. * ...OBEDIENT, a.
-LY, adv. ongehoorzaam. * ... OBEY, va. niet gehoorzamen, ongehoorzaam zijn.
DISOBLIGATION, S. beleediging ; onvriendelijkheid, onwellevendheid,v. * ...OBLIGATORY,a. van verpligting ontheffende.
* ...OBLIGE, va. onvriendelijk bejegenen, beleedigen. -R,
s. beleediger, En. "...OBLIGING, a. -LY, adv. beleedigend, onvriendelijk, onheusch. -NESS, s. onvrienddlijkheid, ongedienstigheid, v.
DISOPINION, s. verschil van gevoelen, o.
DISORDER, S . wanorde, verwarring, onrust ; onpasselijkheid, ongesteldheid ; opschudding, v. oproer, o. *-,
va. in wanorde brengen, verwarren, bederven, schaden;
ziek maken; verontrusten; vertoornen. "-,
ongesteld
vn. zich dronken drinken. "-ED, a. * -EDLY, * -LY, adv.
* - EDNESS,
onoraelijk, ongeregeld, verward ; liederlijk.
s. verwarring, wanorde, ongitregeldheid, v.
DISORDINATE, a. * -LY, adv. ongeregeld, onmatig.
DISORGANIZATION, s. desorganisatie, ontbinding, oplossing, v. verval van regel en tucht, m. * ... GANIZE, va.
oplossen, ontbinden ; tot verval brengen.
Disowx, va. niet erkennen, verloochenen, verzaken. * -ING ,
s. niet-erkenning, verloochening, V.
DISPAIR, va. scheiden (een paar). * ... PAND, va. uitspreiden,
uiteenleggen. * ... PANSION, s. verspreiding, uitzetting, v.
DISPARAGE, va. verkleinen, verachten, verguizen,minachten, in minachting brengen. "-, vn. een ongelijk huwelijk
aangaan. * - MENT, s. verkleining, minachting, benadeeling, geringschatting, onteering, v. ; ongelijk huwelijk, O.
* -R, s. verachter, m. "...RAGINGLY, adv. uit minachting. * ...RATE, a. verschillend, ongelijk. "...RITY, s.
ongelijkheid, v. verschil, o.
DISFART, va. scheiden, verdeelen.
DISPASSION, s. gemoedsrust; gematigdheid, bedaardheid,
koelzinnzgheid, v. * - ATE, a. kalm, gelaten.
DISPATCH, s. et va. voy. DESPATCH.
DISPEL, va. verspreiden, uiteenjagen, verstrooijen.
DISPENCE, s. kosten, onkosten, m. mv.
* ... SABLE, a. kwijt
DISPEND, va. uitdeelen; verbruiken.
te schelden. *...sAEY, s. apotheek, artsenijbereidingsplaats, v. * ...SATION, S. verdeeling, uitdeeting ; mede* ... SATIVE, a. vrijstellend.
deeling ; vrijstelling, v.
s.
*...sATOR, s. uitdeeler, uitgever, m. *...SATOItY,
' boek over de artsenijmengkunde, o. pharwacQpoea, v.
va.
uitdeelen,
verdeelen
;
geneesmiddelen
bereiDISPENSE,
den; toelaten, veroorloven, ontheffen, ontslaan, vrijstellen, vrijspreken, verschoonen. "-,s. voy. DISPENSATION.
DISMOUNT,

DISNATURALIZE,

*-R, 8. voy. DISPENSATOR.
DISPEOPLE, va. ontvolken, verwoesten. * -R, s. verwoester, m.
DISPERGE, va. besproeijen, sprenkelen.

va. verstrooijen, verspreiden, verdeelen; verdrijven, verjagen. * - DLY, adv. verstrooid, hier en daar.
*-DNESS,' s. verstrooidheid, v. "-R, s. verspreider, m.
"...sioN, s. verstrooijing, verspreiding, v.
DISPIRIT, va. ontmoedigen, te nederslaan. * -EDNESS, s.
moedeloosheid, neerslagtigheid, v:
DISPLACE, va. verplaatsen, verzetten, verleggen; vers. verplaatsing
schuiven ; afzetten. "-KENT,
v. * -NCY, s.misnoegen,mishagen, o. onvriendelijkheid, v'
DISPLANT, va. uitrukken,uitroetjen; verplanten. "- ATION ,
s. uitroeijing; verplanting, v.
DISPLAY,• va. ontrollen, aithangen, uitsteken, uitkramen,

DISPERSE,
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uitstellen ; openleggen, verktaren, ontvouwen, uitleggen,
uiteenzetten. s. verklaring, uitlegging, uiteenzetting,
v.; schouwspel, o.; uitstalling, uitkraming, v.
DISPLEASANT, a. * - LY,, adv. onaangenaam, onbehagelijk.
DISPLEASE, va. mishagen, misnoegen veroorzaken, ergeren.; displeased with, ontevreden over, toornig op. * - DNESS, S. misnoegen, 0. * ...SINGNESS, * ...SURE, S. misnoegen, o. misnoegdheid; onaangenaamheid, onbehagelijkheid, ongenade, v.
DISPLODE, va. doen bersten, doen uiteenspringen."...FLOSION, s. uitbarsting, v. knal, m.
* ... POIL, va. plunderen. *...PONE, va. beschikken, bestemmen.
DISPOILT, a. tijdkorting, v. tijdverdrijf, o. uitspanning, v.
"-, vn. den tijd korten, zich vermaken.
DISPOSABLE, a. beschikbaar. * ... SAL, * ...SE, S. beschik,
bestel, bestier, o.; beschikking,rangschikkiny,sclaikking,
inrigting, cfitnwending, verordening ; magt, v. vrije wil,
m. ; the diiine -, de goddelijke Voorzienigheid, V.
DISPOSE, va. rangschikken, schikken, in orde brengen,
inrigten, bereiden, geschikt maken ; verdeelen, uitdeelen; stemmen, bewegen, genegen maken; toedeeleiz,toewijzen; - by will, veriattken; - of, beschikken over,
aanwenden, bestemmen ot, weggeven; - of one, zich
van remand ontdoen, iemand wegzenden; man proposes
and God disposes, de mensch wikt en God beschikt.
* -D, a. geneigd, gestemd, gezind ; - of, vergeven, begeven, weggegeven ; verhuurd ; verkocht. "-R, S. uitdeeler ;
bestuurder, regeerder,' beer, heerscher, M.
DISPOSITION, s. inrigting, schikking ; verordening, bepaling ; neiging, geneigdheid, v. ; - of body, ligchaamsge• steldheid, v. gestel, o. ; - of mind, gemoedsgesteldheid,
denkwijze, v. aanleg, aard, m. * ... SITIVE, a. -LY,adv.
bepalend, beschikkend. * ... SITOR, S. voy. DISPOSER.
DISPOSSESS, va. uit het bezit stellen, - stooten, van den eigendom berooven. '-ING, * -ION, S. berooving , onteigening , v.
DISPOSURE, S. voy. DISPOSAL.
DISPRAISE, S. berisping, afkeursng, "lastering, laking ;
schande, oneer, v. *-, va. berispen, afkeuren, Laken.
"-R, s. berisper, m. "...SIBLE, a. laakbaar. "...SINGLY,
adv. op eene laakbare wijze.
DISPREAD, va. et n. verspreiden ; zich verspreiden, ruchtbaar warden.
DISPRIVILEGE, va. van een voorregt berooven. * ... PRIZE,
va. to gering schatten. * ... PROFIT, S. nadeel, verliei, o.
schade, v. -ABLE, a. nadeelig, schadelijk. * ...PROOF,
S. wederlegging, v.
DISPROPORTION, * -ABLENESS, * -ATENESS, s. onevenredigheid, ongelijkheid, v. *-, va. onevenredig maken,
ongelijk verbinden. * - ABLE, * -AL, * -ATE, a. onevenredig, ongelijk. * - ABLY, '-ALLY, *- ATELY, adv. buiten evenredigheid.
DISPROVE, va. wederleggen, van eene dwaling terugbrengen, de valschheid (van iets) bewijzen; afkeuren. * - R,
s. wederlegger, berisper, m.
DISPUNGE, va. uitwisschen. * ... PrNISHABLE, a. niet strafbaar. * ... PURVEY, va. onverzorgd laten.
"...TACITY, S.
DISPUTABLE, a. betwistbaar; strijdig.
tWiStZUCht, v. * ... TA NT, S. tegenspreker, betwister, redetwister, M. * ...TATION, s. gelecrde twist, toordentwist,
strijd, m. geschil, o.
ATIOUS , a. * ...TATIVE, a. strip zuchtig.
DISPUTE, S. twist, strijd, m. geschil, o. betwisting, v.
*-, va. et n. betwisten; twisten, disputeren. "-LESS, a.
onbetwistbaar. *- R, S. twister, in.
DISQUALIFICATION, S. onbekwacimheid, V. * ...QUALIFY,
va. onbekwaam maken. ",..QUANTITY, va, verminderen.

DISQUIET, "-NESS, "-UDE, s. onrust, rusteloosheid,kwelling, v.; kommer, M. *-, a. onrustig, ongerust. *-, va.
verontrusten, storen. * - ER, S. onruststoker, verontruster,
in. , * -FUL, a. verontrustend. * - LY, adv. onrustig.
DISQUISITION, S. onderzoek, o. navorsching, v.
DISRANK, va. den rang benemen; in toanorde brengen.
DISREGARD, S. minachting, yeringschatting, v. *-,
va.
minachten, geringschatten : veronachtzamen.
* - ER, S.
minachter, m. * - FUL, a. "-FULLY, adv. minachtend;

nalatig ; met ,minachting.
walg, v. *-, va. walgelijk maken, een wansmaak geven; nietaanstaan,walgen, een te7enzin hebbew in.
"...PUTATION ,
DISREPUTABLE, a. onteerend, schandelijk.
* ...PUTE, s. oneer, schande, v. ; slechte naam,
DISRESPECT, s. oneerbiedigheid, minachting, geringschat.ting, v. "-FUL, a. * - FULLY, adv. oneerbiedig, onbeleefd,
oneerbiediglijk, met minachting.
DISROBE, va. ontkleeden, berooven.
DISRUPTION, s. breuk, v. barst, m.
DISSALT, va. van ;out ontdoen; weeken, in water leggen.
0.
DISSATISFACtION, s. ontevrecienheid, v. misnoegen,
"...FACTORILY, adv. onbevredigend.
* ... FACTORINESS,
S. onvoldoendheid, v. * ... FACTORY, a. onbevredigend, onvoldoend. * ... PIED, a. ontevreden, onvoldaan. "...FY, va.
niet voldoen, ontevreden maken.
DISSEAT, va. verplaatsen, verwijderen, verdringen.
DISSECT, va. ontleden, openen ; fig. naauwkeurig oneer- ,
zoekn,stipljag.oedin,pg
v.
s. ontleder, m.
DISSEIZE, DISSEIZE, va. (83) •nit het bezit stooten, - verdrijven. *...SEE, * ...ZEE, s. verjaagde, verdrevene, tn.
* ...SERESS, * ...ZERESS, s. onregtmatige bezitster, v.
* ...ZIN, * ...SURE, "...ZURB, S. uitstooting, verdrijoing, v. * ... SOR, "...ZOR, s. overweldiger, m.
DISSEMBLANCE, s. ongelijkheid, v. * ... BLE, va. verbergen,
voorgeven, veinzen, huichelen, bedektelijk handelen. -R,
s. huichelaar, verheler, veinzer, in. '...BLING, S. het
huichelen, veinzen. -, a. -LY, adv. veinzend, huichelend.
DISSEMINATE, va. uitstrooijen, verbreiden, verspreiden.
* ...TION, S. uitstrooijing, verspreiding, v.
"...TOR , s.
verspreider, in.
DISSENSION, S. oneenigheid, tweedragt, v. misverstand,
o. "-mous, a. twistgierig ; oneenig; oproerig.
DISSENT, S. verschillend gevoelen, o. *-,
fin. van een
tegenovergesteld gevoele• zijn,
in meening verschillen.
"-ER, s.
* -ANEOUS, a. verschillend, andersdenkencl.
andersdenkende, dissenter, tn.
DISSERT, vn. spreken, redewisselen, eene verhandeling
houden. "-ATION, s. betoog, o. verhandeling, redevoering, dissertatie, v.
DISSERVE, va. benadeelen, ondieisst doen. * ... VICE, s. ondienst, v. ; nadeel, O. * ...VICEABLE, a. nadeelig, schadelijk. -NESS, s. nadeeligheid, schadelijkheid, v.
DISSETTLE, va. verwarren.
DISSEVER, va. scheiden, verdeelen. * - ANCE, S. Scheiding, v.
O.
DISSIDENCE, S. oneenigheid, tweespalt, v. verschil,
DISSILITION, s. bersting, v. het uiteenspringen.
DISSIMILAR, a. ongelijk, ongelijksoortig, ongelijkaardig,
tegenovergesteld. *-rry, "...MILE, * ...MILITUDE, s. onV.
gelijkheid, ongelijksoortigheid, verscheidenheid,
DISSIMULATION, s. huichelurij, veinzerij, v.
va. verstrooijen;
DISSIPABLE, a. verstrooibaar.
* ... PATION, s. ververkwisten, doorbrengen, verteren.
strooijing ; verkwzsting, v.
DISSOCIABILITY, s. ongezelligheid, v. * ...ABLE, a. ongeDISRELISH, S.
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"...ATE, va. scheiden, ontbinden (een genootschap
"...ATION, 8. ontbinding, scheiding, v.
DISSOLUBILITY, S. oplosbaarheid, v. * ... LUBLE, a. ops-

baar. *...LUTE, a. "...LUTELY, adv. ongebonden, r0Sbandi g , op eene liederlijke wijze; a dissolute crew, eene
bende woeetaards. * ...LUTBNESS, "...LUTION, S. ongebondenheid, losbandigheid, liederlijkheid, uitspatting, v.
"...LUTION, 8. oplossing, vernietiging, ontbinding, scheiding, v.
DISSOLVABLE, "...VIBLB, a. oplosbaar. *...vz, va. opinesen, smelten, ontbinden, scheiden, loslaten, verdeelen.
vn. zich oplossen, smelten. "...VENT, * ...VER, S. oplossend middel, o. "...VENT, a. oplossend.
DISSONANCE, S. wanklank, m. oneenigheid, v.
DISSONANT, a. wanluidend, strijdig ; verschillend.
DISSUADE, va. afraden, ontraden, terughouden. "...ASION,
s. alrading, ontrading, v. * ... ASIVE, a. afradend.
DISSUNDER , va. afzonderen.
DISSWEETEN , va. de zoetheid wegnemen.
DISSYLLABLE, S. tweelettergrepig woord, O.
DISTAFF, s. spinrok, m. spinrokken, o. ; fig. het vrouwelijke geslacht ; (97) vrouw, v. "-THISTLE, s. (53)
gele distel, m.
DISTAIN, va. bevlekken, bezoedelen, zwart maken. *-, s.
vlek, v. ; afkeer, afschuw, m. schande, v.
DISTANCE, s. afstand, m. verwtjdering, v. ; tusschentijd,
m. ruimte, terughouding, v. eerbied, m. ; to be at a
-, fig. oneenig zijn. *-, va.- verwijderen, op een atstand plaatsen, - laten. * ... TANT, a. verwijderd, ver ;
terughoudend.
DISTASTE, s. wansmaak, afkeer, m. walg, v. ; misnoegen,
o. *-, va. afkeerig maken, walg verwekken, ongenoegen
veroorzaken, ergeren, verdriet aandoen, beleedigen.
k-FUL, "...TIVE, a. walgelijk, ergerlijk, beieedigend.
"-FULNESS, s. walgelijkheid, v. walgen.
DISTEMPER, s. ongesteldheid, onpasselijkheid, ziekte ;
onvergenoegdheid ; verwarring, verwoesting, geestverbijstering, v. ; slecht weder, o. ; ongunstige luchtgesteldheld, v. ; het schilderen met waterverf, o. ; onevenredige vermenging, v. lc-, va. ziek maken, verwoesten,
bederven; ongenegen maken,ongunstig stemmen. "-ANCE,
s. wanorde, onrust, v. * -ATE, a. onmatig ; ongesteld,
ziek. "-ATURE, s. onmatigheid ; ligchaamsgesteldheid, v. ; slecht weder, o.; verwoesting, onrust, v. * - ED,
a., ziek, ongesteld.
DISTEND, va. uitspannen, uitrekken, uitzetten, doen zwellen. "...TENSIBILITY, S. uitzetbaarheid, v. * ...TENSIBLE, a. uitzetbaar. "...TENSION, s. uitzetting, uitspanning ; uitbreiding, v. ; omvang, M.
DISTENT, s. breedte, vlakte, v.
DIOTER, va. verbannen, wegjagen.
DrsTERNIINATE,va.afzonderen."...NATIoN,s.arzondering,v.
DISTICH, s. (19) distichon, m. twee regels.
DISTIL, va. overhalen, stoken, distilleren. *-, vn. afdruipen, afzijpelen. * -LATION, s. stoking, overhaling,
distillatie, v. * -LER, s. stoker, dist'illateur, in. "-LERY,
s. stokerij, distilleerderij, v. "-KENT, s. gedistilleerd
vocht, o.
DISTINCT,
a. onderscheiden, verschillend ; duidelijk,
klaar, verstaanbaar ; afgezonderd ; uitgezocht. ; - base,
(73) brandpunt, o. *-ION, s. onderscheiding, v. aanzien, o. ; afzondering, v. ; oordeel ; verschil, onderscheid, o. "-IVE, "-IVELY, adv. onderscheidend ; bij
onderscheiding. "-LY, adv. duidelijk. * :- NESS, s. duidelijkheid, onderscheiding, v.
DISTINGUISH, va. onderscheiden, scheiden, afzonderen ;
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bijzonder eeren ; :oordeelen. * - ABLE, a. to onderscheiden, merkbaar ; aanzienlijk. "-ED, a. onderscheidend, uitstekend. "-ER, s. beoordeelaar, kenner, m.
* -INGLY,
adv. met onderscheiding ; voornamelijk.
* -MENT, s. onderscheiding, v. ; onderscheid, o.
DISTORT, va. verdraaijen, verwringen, scheef trekken.
"-ION, s. verdraaijing, verwringing ; grijnzing, v.
DISTRACT, va. aftrekken ; verstrooijen ; storen, verwarren, verontrusten : gek maken ; scheiden. "-ED, a. afgetrokken ; verstrooid;buiten zich zelven; gek, waanzinnig.
* -EDLY, adv. in razernij. * -EDNESS, s. afgetrokkenheid,
; uitzinnigheid, krankzinnigheid, v.
*-ION, s. scheiding, aftrekking , verwoesting ; verstrooidheid, dolheid, krankzinnigheid, razernij ; smart, v. lijden, o. "-IVE, a. verstromjend.
DISTRAIN, va. wegnemen, benaderen, in beslag nemen,
intrekken; afpersen. "-, vn. zich schadeloos stellen.
* -T, s. we,gneming, v. beslag, o.
DISTRAUGHT, a. voy. DISTRACTED.
DISTRESS, a. beslag, arrest, o. ; in beslag genomen zaak,
v. nood, kommer, m. ellende, v.; signals of -, (126)
noodseinen, o. mv. *-, va. in .beslag nemen ; bedroeven,
in nood -, in verlegenheid brengen. * - EDNESS, s. nood,
m. verlegenheid, behoefte, v. * - FUL, a. * - FULLY, adv.
onaelukkig, ellendig, kommerlijk, rampspoedig.
DISTRIBUTE, va. uitdeelen, verdeelen ; (10) distrueren.
* ...BUYER, s. uitdeeler, M. * ...BUTION, s. uitdeeling,
verdeeling, v. * ... BUTIVE, a. * ... BUTIVELY, adv. uitdeelend, verdeelend ; „bij verdeeling. "...BUTIVENESS, S.
mildheid, milddadigheid, v.
DISTRICT, s. distrikt, o. afdeeling ; landstreek, v. gebied,
o.
s. plotselinge verschijning, v.
DISTRUST, S. mistrouwen, wantrouwen, o. *--, va. mistrouwen, wantrouwen, argwaan koesteren. * - FUL, a.
wantrouwig, mistrouwend. "-FULLY, adv. met wantrouwen. * - FULNESS, s. wantrouwigheid, v. * - LESS, a.
zonder wantrouwen, argeloos.
DISTUNE, vn. ontstemmen.
DISTURB, va. verontrusten, verwarren, storen, verhinderen. * - ANCE, s. onrust, verwarring, stoornis, v. bproer,
o. * -ER, s. stoorder, roervink, raddraaijerA oproermaker, m.
DISUNION, S. oneenigheid, tweespalt, tweedragt, v. "...UNITE,
va. vaneenscheiden, verdeelen, oneens maken.
vn.
scheiden. * ... UNITER, s. stoorder; oproermaker, m.
"...UNITY, s. oneenigheid, scheiding, v.
DISUSAGE, * ...USE, s. ongewoonheid, ongewoonte, v.; onbruik, o. ...USE, va. ontwennen, alleeren, in onbruik
brengen; zich ontwennen.
DISVALUATION, "...VALUE, S. minachting, geringschatting,
v. * ... VALUE, va. minachten, geringschatten.
DISVELOP, va. onthullen, ontblooten. *...voucff, va. afkeurett, tegenspreken. "...WITTED, a. krankzinnig, gek.
* ...WONT, va. ontwennen, aflleeren.
DITATION, s. verrijking, V.
DITCH, s. sloot, gracht, v. kuil, m. ; to be in a dry -,
fig. zijne schaapjes op het drooge hebben; - of the
stomach, (74) holte van de maag, v, *-, va. graven ;
- in, met eene gracht omringen. * -ER, s. dijkgraver, M.
DITHYRAMB,
s. lied ter eere van Bacchus, verheven lierdicht, o.
DITION, s. heerschappij, v. * ...TONE, s. (109) terts, v.
DITTANY, S. (53) wilde polei, V.
DITTY, s. liedje, gezang, o. *-, vn. zingen.
DIURETIC, a. (22) pisafdrijvend.
DIURNAL, s.dagboek ; dagelijkath gebedenboek, o. *-, a.dagelijksch. "-1ST, s. dagboekschrifver, 111. "-LY, adv. dagelijks.
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DIUTTYRNAL, a. van langen duur.

"...NIT4, S.

langdu-

righeid, v.
va. et n. splijten, scheiden. "...CATION, S.
scheiding, splijting, v. ; verschil in gevoelens, O.
va. doorgronden, indringen, navorschen, *-, vn.
duiken ; indringen, onderkruipen. *-, s. voy. THIEF.
* -D-4PPER, S. voy. DIDAPPBR.
DIVER', S. doorgronder ; duiker; beurzensnijdei, m.
DIVELL, DIVELLICATB, Va. vaneenscheuren.
DIVERGE, vn. afwijken, zich van elkander verwijderen.
* -LACY, s. afwijking, V. het uiteenloopen. "-NT, a. tat..eenloopend.
DIVERS, "-E, a. verscheiden, onderscheiden, verschillend,
velerlei. "-IFICATION, S. verandering ; verscheidenheid ;
menigvuldigheid, v. * - IFY, va. veranderen ; onderscheiden. *-ION, s. afleiding, afwending ; verpoozing, nitspanning, v. ; hinderpaal, M. *-ITIVE, a. vermakelijk,
vrolijk. s. verscheidenheid ; menigvuldigheid, v.
"-LY, adv. op velerlei wijze.
•
DIVERT, va. afleiden, afwenden, aftrekken; verstrooijen;
vermaken ; ontstelen. * - ICLE, S. omweg, m. uitvlugt, v.
*-Ivit, a. vermakelijk, vrolijk. "-ISE, va. opvrolijken,
vermaken. * - ISEMENT, S. verlustiging, uitspanning, v.
DIVEST, va. ontkleeden; ontblooten. * - ITURE, * -URE, S.
ontkleeding, ontblooting, v.
DIVIDABLE, a. verdeelbaar, deelbaar.
DIVIDE, va. deelen, uitdeelen, verdeelen, indeelen, scheiden, afzonderen; oneeniq maken. '-, vn. scheiden ; het
oneens worden, in gevoelen verschillen ; uiteenvallen;
(109) variatiin spelen. * - DLY, adv. afzonderlijk. "-ND,
"-NT, S. dividend, aandeel ; (84) dreltal,
O. *-R, S.
(34) deeler ; ver-, uitdeeler, m.
* ... DUAL, a. deelbaar;
gelijkelijk verdeeld ; gemeenschappelijk.
DIVINATION, s. voorspelling, waarzeggerij, v. * ... NATOR,
S. waarzegger, M.
DIVINE, va. voorspellen, voorzeggen, waarzeggen.
vs.
waarzeggen. *-, s. geestelijke, godgeleerde, theoloog ;
waarzegger, m. *-, a. *-, adv. goddelijk, hemelsch ;
godgeteerd ; waarzeggend, voorspellend.
* - R, s. wasrzegger, m. * - RESS, s. waarzegger ., v.
DIVING, s. duiking, v.; het beurzensnijden, gaauwdieverij,
v. "-BELL, s. duikerklok, v.
DIVINING-ROD. S. tooverstaf, m.
DIVINITY, s. Godheid, goddelijkheid ; godgeleerdheid, v.
DIVISIBILITY, * ...SIBLENESS, S. deelbaarheid, v. * ... BIBLE, a. deelbaar. * ... SION, s. deeling ; afdeellng, indeeling ; scheiding, afscheiding ; oneenigheid, tweespalt,
v. ; deel, gedeelte, o.; (34) deeling, v. ; (98) scheidteeken, o. ; (109) trilling, v. ; (126) eskader, smaldeel,o.;
to run -s, (109) trillen. "...SIVE, a. deelend. * ...SOR, S.
(34) deeler, m.
DIVORCE, * -MENT, S. echtscheiding. scheiding, v. *-, va.
scheiden, verstooten. * - R, s. verstooter, M.
DIVULGATE, "...GE, va. verspreiden, openbaren, verkondigen, bekend openbaar ruchthaar maken.
"...GATioN, s. verspreiding, openbaarmaking, bekendmaking,
v. * ... GER, s. versw eider, m. *...sioN, S. aftrekking, V.
* ...SIVE, a. aftrekkend, afscheurend.
DIZARD, DIZZARD, S. babbelaar, zot, domoor, M.
DIZEN, va. kleeden, tooijen. *-, vn. zich opschikken.
DIZZINESS, S. duizeligheid, dommeligheid, v.
DIZZY, a. duizelig, draaijend. *-, vs. duizelig makes.
Do, va. et n. doen, verrigten, maken, handelen,uitvoeren,
volbrengen; voleindigen, uitrigten; deugen; gaan; lukken ; zich bevinden, staan, passen, zitten ; varen ;
overdoes ; - a part, eene rot spelen; - away, weg--again,
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doen, uitdoen, uitwisschen; - for, passen ; - into, vertaten, overzetten ; - off, afdoen, aftrekken, afnemen;
* up, opvouwen, inpakken ; - well, gelukken, stages;
goed zitten, passes ; - one right, iemand bescheid does
(bij het drtnkenT; aver with gold, vergulden ; - the
thrick, den slag slaan ; - one to death,-iemand ter
dood brengen ; how - you - ? hoe vaart gij ? this won
't
dat gaat niet; pray -! eilieve ! doe het ! come-I
kom toch! make haste - I haast u toch!
Do; s. zask, handeling, v, werk, doen ; gedruisch, o.;
(109) ut, eerste noot, v.; I have done my -, ik heb mijn
best gedaan. * - ALL, S. factotum, O.
DOBBLER, S. groote schotel, m.
DOCBD, S. (109) h,akbord, o.
DOCIBILITY, *...BLErrEss, * ...LITY, S. leerzaamheid ; gedweeheid, V. * ...BLE, * ...LB, a. leerzaam ; gedwee.
DOCIMACY, S. metaalzuiveringskunde, metaalkunde, v.
DOCK, S. dok, o. kom, haven; werf, scheepswerf, v.;
staartriem, m.; (53) zuring, v.; bolstaart, m. *-, va.
korten, (een paard) engliseren, afsnijden, verkorten ;
onterven; - a ship, een schip in het dok leggen. "-DUTIES, s. pl. havengeld, o.
DOCKET, S. lijst, warenhjst, v.; - briefje, adres; uittreksel, o. *-, va. briefjes nommers plakken (op).
DOCK-YARD, s. werf, scheepswerf, v. ; arsenal, tuighuis,
scheep'smagazijn, O.
DOCTOR, S. arts, geneesheer, dokter, m. ; - of divinity,
. - at law (of laws), - or physic, dokter in de godgeleerdheid, - in de regtsgeleerdheid, - in de geneeskunde,m.
*-, va. behandelen, praktiseren over. * - AL, S. doktorsmantel, m. "-ALLY, adv.' doktoraal, tot een doktor behoorende ; als doktor. * -ATE, * -SHIP, s. doktorate waardigheid, v. doktoraat, O.
DOCTRINAL, a. "-LY, adv. onderwijzend, leerend, leerzaam, , eene leer bevattende ; wetenschappelijk ; volgens
eene leer. * ... TRINE, s. leer, v.
DOCUMENT, s. hewijs, dokument, stuk, o.; leering, v. onderrigt, o. ; magtspreuk, v. *-, " - IZE, va. aanwijzen,
bewijzen, bevestigen. " - AL, * - ARY, a. geregtelijk, volgens oorkonden gestaafd.
DODDLE, vn. zachtjes dribbelen, voortscharrelen.
DODECAGON, S. twaalfhoek, in.
DODGE, va. ontduiken, ontwijken ; om den tuin leiden.
*-, vn. listig to werk gaun ; - a sleet, (lN) eene Hoot
gadeslaan. * - R, s. looze cos, in. " - RY, S. wankelmoedigheid, besluiteloosheid, v.
DODKIN, S. VOy. DOLT.

* - R, S.
DOE, s. damhert (wijfje), o. ree, hinde, teef, v.
bedrijver, dader, m. * - SKIN, s. hertevel, O.
DOFF, va. afdoen, aileggen, uitdoen; uitstellen,ophouden.
Don, S. hond, in. ; hondster, v. ; vuurbok, m. ; mannetje,
o. ; (126) haak, m.; to have the black - , in zeer kwade
luim zijn; to blush like a - , geheel schaamteloos zijn;
to go to the - , bedorven worden, bederven. *-, va. op
den voet volgen, nagaan, nasporen. *— APE, S. aap, M.
-* --APPETITE, s. hondshonger, M.
DOGATE, s. waardigheid van doge, v.
DOG-BELL, S. hondsbel, v. * ...-BRIAR, S. (53) egelantiersbezie,v. * ... - CALL, s. fluitje, O. * ... - CHEAP, a. schandekoop.
* ... - DAYS, s. pl. hondsdagen, m. my. * ... - DRAW, va.
nasporen. s. zeehond, in. "... - FOX, S. Vos, m.
DOGGED, a. * - LY, adv. gemelijk, norsch, verdrietig ; achtervolgd, bespied. " - Noss, S. norschheid, gemelijkheid, v.
DOGGER, s. (126) smak, huts, visscherspink, v. " - EL, S.
o. niv. - , a. laag,
(97) rijmelarij, v. slechte verzen,
slecht, gemeen.

DOU.

DOM.
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DOGGISH, a. hondsch, grommend.
DOG-OR/MS, S. (53) hondsgras, O. * ...-HEARTED, a. hardvochtig,onbarmhartig. * ...- HOLE, * ...-HOUSE, "...KENNEL,
s. hondegat, hondehok, O.
s. kramerlatijn, O.
"...-LESCH, S. hondendokter, m.
DOGMA, s. leerstelling, v. geloofspunt, O. " -TIC, *-TICAL,

DOMINEER, va. heerschen, regeren, den bass spelen. * - ING,
s. het heerschen. -, a. heerschzuchtig, overmoedig.
DOMINICAL, a. van den zondag.
DOMINICIAN, s. dominikaner monnik, m.
DOMINION, s. heerschappij, overheersching, v.
DOMINO, s. domino, maskerkleed; domino (spel),
o.

"-TICALLY, adv. leerstellig ; beslissend, meesterachtig. *,-TICALNESS, s. meesterachtige Loon, m. * - TISM,
s. laatdunkendheid, v. * - TIST, s. invoerder van nieuwe
leerstelsels, m. * - TIZE, vn. eene valsche godsdienstleer
onderwijzen ; meesterachtig beslissen. * - TIZER, s. valache leeraar ; betweter, m.
DOG-MUZZLE, s. muilband, m. * ...- ROSE, s. (53) wilde roos,v .
DOG'S-EAR, s. oor, o. vouw (in een bock), v. * ...- MEAT,
s. hondenkost, nz. sleghte waar, v. * ...- SOUP, S. fig. regenwater, o. * ...- TOOTH, S. (53) hondstand,m.;polijsthout, O.
DOG-SICK, a. doodziek. * ...- SLEEP, s. hondeslaap, zachte
slaap, geveinsde sloop, hazenslaap, m. * ...- STAR, S.
(101) hondster, v. Sirius, m. * ...- TEETH, s. pl. oogtanden, m. MV. * ...-TRICK, s. looze trek, m. * ...-TROT, s.
hondendrafje, O.
DOGVANE, s. ({26) windvaantje, o.
DOG- WATCH, s. (126) hondenwacht, v. * ...- WEARY, a. zoo
moe als een hond. * ...- WHISTLE, S. fluitje, O. * ...-WOOD,
S. (53) kornoeljeboom, m.
DOILY, s. soon van wollen stof, v. ; tafellaken, O.
DOING, s. zaak, hand eling , v .4" -, a. werkzaam, doende,bezig.
*-s, pl. voorvallen, omstandigheden, o. v. my. ; gedrag,
o. levenswijze, v. ; geraas, leven, o. vrolijkheid, v.
DOLT, s. duit, v. penning, m.
DOKE, s. yore, insnijding, v.
DOLE, s. uitdeeling ; aalmoes, gift, v. geschenk ; deel,
aandeel, o. ; fig. ellende, v. kommer, m. ; pak slagen,
o.
va. uitdeelen, schenken. * - BOTE, s. boete wegens eene verwonding, v. * - FUL, "-SOME, a. "-FULLY,
* --SOMELY, adv. treurig, smartelijk,jammerlijk."-FuLNESS, * -SOMENESS, s. .treurighezd, v. kommer, jammer, m. "-MEADOW, S. gemeene ,weide, V.
DO-LITTLE, s. luiaard, m.
DOLL, s. pop, v. popje, o. ; to milj -, in het tuchthuis zitten.
DOLLAR, s. dollar, piaster, daalder, m.
DOLORIFEROUS, * ...RIFIC, "...ROM a. smart veroorzakende, smartelijk. "...ROUSNESS, S. pijnlijkheid, v.
DoLouR, s. smart, pijn, v. verdriet, o. kommer, m.
DOLPHIN, S. dolfijn, m. goudvisch; dauphin (kroonprins
in Frankrijk) ; wrong aan. een mast, v.
DOLPISH, a. dom, lomp.
a. dom,
DOLT, s. dommerik, domoor, lummel, m.
lomp. "-ISHNESS, S. lompheid, v.
DOMABLE, a. tembaar.
DOMAIN, s. domein, gebied, o. heerschappij, v. ; erfgoed, o.
DOME, s. koepel, dom, m. koepeldak, O.
DOMESDAY, s. dag des oordeels, jongste dog, m.
DOMESTIC, S. bediende, dienaar, diensibode, m. k-,"-AL,
a. huiselijk; bznnenlandsch, inlandsch ; tam, huts...
* -ATE, va. tam Timken. "—CHAPEL, S. bijzondere
huiskapel, v. * -- PEACE, s. huiselijke vrede, m. "—TUTOR, s. huisonderwijzer, m.
DOMICILE, s. domicilze, o. woonplaats, v. "-, * ... LIATE,
va. (34) eenen wissel betaalbaar stellen.
DOMIFY, va. tam maken, temmen.
DOMINANT, a. heerschend, gebiedend. * ... NATE, va. beheerschen.
vn. heerschen, gebieden, heerschappij voeren. * ... NATION, s. heerschappij, overheersching, v. "...NATIVE, a. lieerschend, gebiedend. * ... NATOR, S. heencher,
gebieder, ra.; heerschende ster, v.

DON, s. don, dom, heer ; fig. ezel, m. *-, va. aandoen,
aantrekken.
DONARY, s. gift, gave, v. offer, O.
*...TIDE, s.
schenking, stichting, V.
DONE I int. top! gedaan! het zij zoo !
DONEE, s. (83) begiftiode, m.
DONJON, S. gevangeni., wen, torenkerker, m.
DONKEY, s. ezel, m.
DONOUR, DONOR, S. begiftiger, schenker, m.
DaNZEL, s. paadje, pagie, m.
DOODLE, s. sukkel, beuzelaar, lanterfanter, in.
* - SACK,
s. doedelzak, m.
Doom, va. veroordeelen; oordeelen ; bestemmen. *-, s.
oordeel, vonnis, o. uitspraak, v. ; verderf ; lot, noodlot,
0. "-FUL, a. noodlottig. s. dag des oordeels,
jongste dap, m. * -' S-DAY-BOOK, S. kadaster, register
der landerijen (in Engeland), O. *-'S-MAN, s. regter ;
biechtvader, m.
DOOR, s. deur, V. ingang ; toegang, m.;* next -, naast
de deur ; out of - s, buiten 's huts ; within -s, in het
parlement ; the fault lies at his -, de schuld ligt aan
hem; * - BAR, s. deurboom, m. * - CASE, s. deurkozijn, 0.
* -HANDLE, s. klink, v. * - HINGE, s. hengselduim,
* -KEEPER, s. poortier, portier, deurwaarder; deurwachter, m. "-PLATE, s. deurplaat, v. * -POST, s. deurstijl,
M. * -PULL, s. schelkoord, O.
*-SILL, * -STEAD, S.
drempel, m.
DOQUET, s. schriftelijk bevel, o. vrijbrief, m. ; signalement; getuigschrift, O.
DOR, S. kever, horzel, hommel, m.
DORADO, DORCE, DOREE, s. goudvisch, m.
DORIAN, DORIC, a. (13) dorisch, volgens de dorische orde.
DORMANT, a. slapend ; schuinliggend, leunend ; ongebruikt ;
geheim, verborgen, onbekend. * - PARTNER, s. (34) stille
deelgenoot, m. * - TREE, (DORMAN), s. (13) slaper,
groote dwarsbalk, m.
DORMER, "-WINDOW, S. dakvenster, o.
DORMITIVE, s. (22) slaapmiddel, O. * ...TORY, S. slaapzaal ; fig. rustplaats, v. graf, o.
DORN, s. rog, (visch), m. "...-HOUND, S. zee-egel, m.
DORR, s. voy. DOR.
DORSAL, a. rug... ; tot den rug behoorende.
DORSAL, DORSBR, s. draagkorf, m. mand, v.
DORSIFEROUS, DORSIPAROUS, a. op den rug dragende.
DORTURE, s. slaapzaal, slaapzaal, v.
4
DORY, s. goudvisch, m.
DOSE, s. dosis, gift, v. "-, va. voorschrijven, verdeelen.
DOSSIL, s. (36) wick, v. kompres, o.
DOT, S. puntje, stipje, merk, o. "--, va. stippelen, stipjes
maken op.
DOTAGE, s. het suffen, o. raaskalling ; gekke liefde, o.
DOTAL, a. tot den bruidschat behoorende; gift,

a.

bruidschat, M.
s. suffer, gek, in.

DOTARD,

s. begiftiging, schenking, v.
va. doen verwelken. "-, vn. kindsch worden, stiffen, verzot zijn op.
DOTINGLY, adv. hevig smoorlijk verliefd, overdreven, gek.
DOTTARD , s. dwergboom, m. * ... TEREL, s. kleine pluvier,
DOUBLE, a. * ...BLY, adv. dubbel, verdubbeld ; valsch, dubDOTATION,

DOTE,
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belhartig. *-, s. dubbel, o. verduaeling ; vouw ; kopkt,
v. afschrift, o.; valschheiel, dubbelhartigheid v.; streek,
looze trek, m. "-, va. verdubbelen ; dubbel leggen, youwen; herhalen, omvaren, omzeilen. *-,vn. verdubbelen,
doubleren, valsch handelen ; - down, omkeeren; - the
file, (68) de rij sluiten; - the fist, de vuist batten;
- upon a fleet, (126) eene vloot tusschen twee vuren brengen.
"—BARREL, s. dubbele loop, m. "-BITING, "-EDGING,
* -EDGED, a. tweesnijdend. "-BUTTONED, a. met twee
rijen *toopen. * -CHIN, S. onderkin, v. "-DEALER, s.
bedrieger,valschaard, m. * -- DEALING, s. bedrog, o. valschheld, v. "-DIE, va. tweemaal verwen. "-EYED, a. bedriegelijk. "-FACED, a. met twee aangezigten, valsch.
"-FLOWER, s. dubbele bloem, v. "-HEARTED, a. dubbelhartig. "-LOCK, va. op het nachtslot doen. "-MEANING, s. dubbelzinnigheld,v. "-MINDED, a. valsch, arglistig. "-NESS, s. het dubbele ; fig. dubbelhartigheid, valschheid, v. "—PLEA, S. dubbele verdediging,v. "-TONGUED,
a. dubbeltongig, valsch.
DOUBLER, S. verdubbelaar; omzeiler (van eene kaap);
groote houten schotel, m.
DOUBLET, s. paar; wambuis, o.
DOUBLING, s. (126) bekleeding der beting, verdubbeling ;
omzeiling, (126) dubbeling-spijker, m.
DOUBLOON, s. dubloen (spaansche munt), m.
DOUBT, s. twijfel, m. twijfeling, onzekerheid ; zwarigheid ;
vrees, v. *-, va. betwijfelen, in twijfel trekken. *-, vn.
twijfelen, onzeker zijn. "-ABLE, a. tebetwijfelen."-ER,
s. twijfelaar, M. "-FUL, a. "-FULLY, adv. twijfelachtig, onzeker ; in twijfel. * -FULNESS, s. twijfelachtiqheid, onzekerheid, v. "-ING, s. twijfel, M. "-INGLY,
adv. in twijfel. "-LESS, a. "-LESSLY, adv. ongetwijfeld,
ontwijfelbaar, zeker; zonder twijfel, gewis.
DOUCET, s. vlade, roomtaart, melkpastei, v.
DOUPH, s. deeg, 0. ; my cake is -, Cnijn plan is mislukt.
"-BAKED, a. half gebakken, ongaar. "-HEARTED, a. fig.
week van gemoed, zwakvanbeginselen. *-Y, a. deegachtig.
DOUGHTNESS, s. fig. grootsprekerij, v.
DOUGHTY, a. fig. wakker, manhaftig, dapper, moedzg.
DOUSE, vn. plotseling in het water satins. "-, va. een
touw laten slippen ; een zeil losmaken.
DOUTER, s. (romper, M.
DOVE, S. duif, v. "-COT, * -HOUSE, S. duivenslag, m.
"-LIKE, a. duifachtiq ; zacht, teeder. "-'S-FOOT, s. (53)
geranium, M, "-SHIP, s. geduld,:o. zachtheid,v." -T AIL,
s. (13) zwaluwstaart, M.
DOWAGER, s. adellijke weduwe, v.
DOWDY, s. dik -, log wijf, a. *-, a. morsig.
DOWER, s. huwelijksgoed, bruidsgeschenk, o. ; uitzet,
m.; weduwengoed; geschenk, o. "-ED, a. begiftigd.
"-LESS, v. arm, zonder bruidschat.
DowL, s. dons, o.
DOWLAS, s. zaklinnen, o.
DOWN, s. dons, vlas, o. ; vlasbaard, tn. ; het wollige aan
vruchten; duin, o. zandheuvel, m. zandvlakte; leniging,
vermindering, v.
DOWN, a. duidelijk, klaar. * -, adv. et prep. beneden, onder, af, naar beneden. "-, int. naar beneden! weg ! up
and -, op en neder ; - the river, stroom afw,aarts; to
go - the wind, fig. in reveal gerakets; - the wind,
order den wind; the wind is - , de wind is gaan liggen ; to ly - , in de kraam liggen; he is quite - , het
is gedaan met hens. "-, va. onderdrukken, naar beneden brengen, vernederen. " — BED, S. donzen bed, o.
"-CAST, "-HEARTED, a: ter nedergeslagen, neerslagtig.
"-FALL, s. sal, 10. venal, 5. onsperwerping, v. * - FAL•

LEN; a. vervallen, omvergeworpen.

S.
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11. helling,
0. "-HAUL, s. (126) net0rtater,
glooijing, v. -, a. hellend, berg af. *-LOOK, s.
neergeslagen blik, m. "-LOOKED, a. neerstagtig, treurig. "-LYING, s. kraambed, o. -, a. in barensnood.
"-RIGHT, a. et adv. opregt, openhartig, rondborstig,
vrij ; duidelijk, klaar, openbaar, handtastelijk, regt,
lijnregt, loodregt ; vlak neer, ronduit, vrij uit, zonder
omwegen. "-RIGHTNESS, S. openhartigheid, rondborstigheid, openbaarheid, v. * --SITTING, S. nederzitting;
rust, v.. het rotten. * -STEEPY,a.hellend,steit. "-WARD,
-8, a. et adv. benedenwaartsch, hellend ; neerslagtig ;
benedenwaarts, naar beneden.
DOWNY, a. wollig, week, zacht, donzig. "-BEARD, s.
,
melkbaard, vlasbaard, m.,
DOWRY, s. voy. DOWER.
DOWSE, s. muilpeer, oorveeg, v. slag in het aangezigt, M.
DOXOLOGY, s. tofspraak, lofrede, v.
DOXY, s. bijzit, hoer ; fig. minnares, v.
DOER, vn. dutten, sluimeren, slaapdronken zijn. *-, va.

slaperig maken, doen sluimeren.
s. dozijn, twaalftal, o. ; a baker's -, dertien voor
een dozijn.
DOZINESS, s. sluimering, slaperigheid, droomerij, v.
DOZY, a. slaperig, slaapdronken, sluimerend.
DRAB, s. gemeene hoer, v. *-, a. grijsachtig, lichtbruin.
DRABBLE, va. bemorsen, bezoetleten. "-R, s. (I26) lijzeil,o.
DRACHM, s. drachms (geneeskundig gewigt), v.
DRACUNCULUS, S. huidworm, M.
DRAFF, s. drat, m. bezinksel, o. spoeling, v. * - LY, * -Y,
a. dik, drabbig ; ondienstig ; norsch.
DOZEN,

DRAFT, S. VON. DRAUGHT,
DRAG, s. dreg, v. ; sleepnet, 0. ;

harpoen, hack; sleep,
staart, m. "-, va. slepen; (126) dreggen. "-, vn. - for
"-CHAIN,
s. ketting waardoor
oysters, oesters vangen.
het wiel gestrernd wordt, M.
DRAGGLE, va. door het slijk slepen, bemorsen. "-TAIL,
s. morsebel, v. kleutergat, o.
DRAG-NET, s. sleepnet, 0. dreg, v. * ...-- ROPE, s. sleeptouw, 0.
DRAGOMAN, s. dragoman, tolk, M.
DRAGON, s. draak. tn . "-FLY, S. (73) waterjulfer, v.
"-loll, "-LIKE, a. als een draak ; woedeitd. * -S-BLOOD,
s. drakenbloed, o. "-TREE, s. drakenbloedboons, to.
DRAGOON, s. (08) dragonder,
DRAGS, S. pl. viol, 0.
DRAGSTAFF, S. trekker ; M.
DRAIN, s. waterloop, m. goot, gracht, v. *-, va. uitgraven, laten afloopen ; droog maken; - up, ledigen, uitdrinken. "-ABLE, a. uitdroogbaar.
DRAKE, s. waard, woerd, m.; to niake ducks and drakes
of one's money, .zijn geld schandelijk verspillen.
DRAM, s. drachme (gewigt), v. ; fig. borrel, slok, m.
DRAMA, S. tooneelspel, drama, o. "-TIC, "-TICAL, a.
* -TICALLY, adv. dramatisch. "-TIST, s. tooneeldichter, M. " - TUE, va. voor het tooneel bewerken.
DRAY, s. laken; lijnwaad, o.
DRAPE, va. taken vervaardigen; fig. hekelen, doorhalen.
"-R, s. lakenkooper, m. " - RY, s. lakenweven, o. ; lakenhandel, m.; lakens, o. mv. ; gordijnen met plooijen, v. OlV.
DRASTIC, a. (22) krachtig, werkend.
DRAUGH, s. voy. DRAFF.
DRAUGHT, S. het trekken,

o.; trek, m. ; teug, v. slok,
dronk ; gang, togt, uittogt, uitval ; inval,ns. ; boogschot, 0. ;
afleiding, v. kanaal, riool, sekreet; ontwerp, o. schets,
teekening, afbeelding, v. ; klad, o. ; wissel, in.; - and
duff', (3!s) goed gewigt, 5. ; of scales, (31) overwigt, o. ;
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- of soldiers, (68) detachement, o.; - of water, scheepsdiepgang, m. "-, va. trekken, door het lot beslzssen. aanwijzen. "-BOARD, s. dambord, o. *- HORSE, s. trekpaard, o. * - HOUSE, s. sekreet, o. *-0x, s. trekos, m.
DRAUGHTS, s. pl. trekzeelen, o. mv.; damspel, o.
DRAUGHT'S-MAN, s. teekenaar, ontwerper, m.
DRAW, va. trekken, los-, toetrekken; slepen, brengen,
voeren; hanteren; persen ; voortbrengen, naar zich trekken, ophalen, optrekken; putten; aftappen, zuigen;
ledigen, uitnemen, uithalen, afpersen, teekenen, schildercn, schetsen, ontwerpen, trekken. *-, vn. trekken;
een lot trekken; zich zamentrekken; gespannen zijn;
(126) diep gaun ; - a bill, eenen wissel trekken ; - a
bow, eenen boog spannen; - a fowl, gevogelteontweden ;
- again, terugtrekken, overhalen; - along, voortslepen ;
- a pond, eenen vijver droogmaken; - a sheet, een vel
a fdrukken ; - asunder, vaneentrekken, scheiden ; - away,
wegtrekken, wegnemen, medenemen, wegbrengen,ontvoeren, verleiden ; - back, terugvoeren, terugtrekken ; wijken ; - bit, onttoomen ; - blood, aderlaten ; -breath, ademhalen ; - dry, uitputten ; - forth, uittrekken,uitrukken;
- forward, aantrekken, lokken ; - in, intrekken, naar
zich toehalen, lokken, winnen ; afdoen ; - in a bill,
eenen wissel intrekken; - near to an end, naderbij komen, ten einde brengen; - nigh, aanrukken; - off, zuiveren, reinigen; aftrekken; - on, teweegbrengen, veroorzaken, bijbrengen, naderen; zieltogen; - out a party,
een keeps soldaten detacheren; - out a length, uitrek
ken, uitstrekken, verlengen; - out the time, tijd winnen, op de lange baan schuiven ; - over, overtrekken,
overbrengen ; - to a close, ten einde brengen, afmaken ;
- to a head, puistig worden, rijp worden, etteren ;
zamentrekken, verzamelen ; - up, optrekken,-together,
ophalen; opzetten; ontwerpen, opstellen; - up an army,
een leger in slagorde scharezz; - upon a ship, een
schip inhales. *-, s. het trekken, trekking, v. ; lot, o.
"—BACK, s. rabat, o. korting, premie van uitvoer, v.;
fig. terugstoot, m. * - BEAM, s. kruiswinde, v. * - BRIDGB,
s. ophaalbrug, v. * - CAN-SIR, s. snoever, grootspreker ;
soorvechter, in.
DRAWEE, s. (34) betrokkene, m.
DRAWER, s. trekker ; waterschepper ; tapper ; teekenaar,
; lade, v. ; vogelzaadbakje, o. *-s, pl. onderbroek;
ladetafel, v.
DRAWING, s. het trekken; teekenen, o. teekening, schets,
v. ontwerp, o. * -BOARD, s. teekenplank, v. * - CHALK,
s. tee kenkrzjt, o. "-HOUND, s. spoorhond, speurhond, in.
* -PEN, s. teekenpen, v. * - ROOM, s. geze/schapskamer,
v. ; gezelschap (assemblee) ten hove, o. * - TABLE, s.
schrijftafel, v.
DRAWL OUT, va. ternen, langzaant sleeken, uitrekken.
DRAw-LATCH, s. klink, v. * ...- NET, s. treknet, o.
DRAWN, a. getrokken; naakt, bloot ; ontweid, geledigd,
geteekend, onbes list ; - sword, blank zwaard, o.
DRAW-PLATE, s. trekijzer, o. s. we/put, no.
DRAY, * -CART, s. slede, bierslede, kar, v.;rolwagen,m.;
nestvol, o. * - HORSE, s. karrepaard, brouwerspaard,
0. "-MAN, s. karreman, no.
DREAD, s. schrik, rn. vrees, verschrikking ontsteltenis,
v. * - , *-FuL, a. "-FULLY, adv. schrikkelljk, vreeselijk,
yeducht, ontzaggelijk. "-, va. verschrikken, vreezen,
duchten. * - ER, s. bevreesde, vreesachtige, no. *- FULNESS, s. vreeselijkheid, v. schrik, no. "-LESS, a. ori verschrokken, zonder vrees. "-LESSNESS, s. onbevreesdheid, onverschrokkenheid, v.
DREAM, s. droom, no. mijmering, droorncrij, v. *-, va.
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et n. droomen. * - ER, s. droomer, m.
* -INGLY, adv. droomerig, traag ; tragelijk.
DREAR, a.
* -INESS,

* -Y, a.

treurig, droefgeestig, rnismoedig. * - IMENT,
s. treurigheid, ijselijkheid, akeligheid, v. * -Y,

a. verschrikkelijk, vreeselijk, akelig.
s. schakel, v. sleepnet, o. dreg, v. *-, va. met
meel bestrooijen ; met sleepnetten visschen. * -R, s.
strooibus, v. ; oestervanger, m.
DBES, va. lijden, dulden. *-, a. vervelend, langwijlig.
DREGGINESS, s. drabbigheid, v. * ... GISH, * ...GY, a. drabbig, dik.
DREGS, s. pl. drab, heffe, v. grondsop, dik, o.; fig. gemeen yolk, o.
•
DRENCH, s. drank, m.; teug, v. slok, m.; gracht, v. ;
(112) artsenijdrank (voor een paard), no. *-, va. drenken, nut makes, bevochtigen, weehen. * - ER, s. drenker, m.
DRESS, va. kleeden, aankleeden, tooijen, versieren ; bereiden,
bearbeiden, gereed makers ; uitzoeken, sorteren:; - a child,
een kind inbakeren ; - a garden, eenen tuin bebouwen, - opmaken ; - a head, kammen, kappen, het haar
opmaken; - a horse, een paard dresseren, roskammen;
a ship, een schip met schanskleeden bedekken;
- a vine, eenen wijngaard snoeijen; - a wound, eene
wond verbinden ; - flax, vlas hekelen; - leather, leder
bereiden, looijen. s. kleeding, v. tooi, m. sieraad,
hoofdtooisel,o. "-BAG, s. haarzak, m. *- COAT, s. staatszekleed, o. * - ER, s. aanregttafel, regtbank , v. ; wijngaardenier ; kok, no. * -HAT, s. balhoed, m.
DRESSING, s. het kleeden, tooijen, bereiden; verband, o.
* -BOX, s. kapdoos, v. * -- CLOTH, s. kapkleed, o. * - GLASS,
s. toiletspiegel, m. * -GOWN, s. slaaprok, tn. "-ROOM,
s. kleedkanter, v.
DRESS-SWORD, s. staatsiedegen, m.
DRETCH, va. sluimeren, droomen.
DRIB, va. aftoppen, afnemen.
DRIBBLE, va. droppelen, doen afdruipen. *-, vn. druipen, zeeveren ; dralen -; dribbling debts, kleine huisschulden, kladschulden, v. my. *-, s. kwijl, zeever, v.
* -R, s. kunjler, zeeveraar,
DRIBBLET, s. kleine schuld, kleinigheid, v. beetje, o.
DRIED, a. gedroogd ; - to powder, vergruisd.
DRIER, s. (22) opdroogend middel, o.
DRIFT, s. drift, onstuimigheid, kracht, v. geweld, o.;
drang, stoot ; vloed, stroom ; hoop, in. ; rigting, strekking, v.; oogmerk, doelwit, doel, o. *-, va. drijven,
voortstuwen, ophoopen ; -s of dust, stofwolken, v. mv. ;
-s of ice, ijsgang, tn. drijfijs, o. ; -s of sand, los nand,
o. s. (126) drijfzeil; drijfanker, o. *-wAY,s.
drijfweg, m. * - WOOD, s. drijfhout, o.
DRILL, s. dril, drilboor, v. ; beekje, o. ; voor, yore, v.;
groote aap, baviaan, m. "-, va. drillen, boren, doorboren ; voortslepen, voortdrijven ; dresseren, exerceren;
ophouden, bezig houden; - the time away, zijnen tijd
verbeuzelen. * - BORE, s. drilboor, v. "-Bow, s. drilboog, m. * - BOX, "-PLOUGH, s. zaaiploeg, m.
DRINK, vn. drinken. "-, va. drinken, opslurpen; - in,
inzuigen ; - off, - out, - up, opdrinken, uitdrinken ; to, toedrinken, remands gezondheid drinken; - down
sorrow, de droefheid verspoelen. s. het drinken,
drank, m. * - ABLE, a. drinkbaar. * - ARD, *-ER, s. drinker, zuiper, dronkaard, m.
DRINKING, s. het drinken, zuipen. * - BOUT, "-MATCH,
s. drinkgelag, 0. * -COMPANION, s. drinkebroer, tn.
"-CUP, s. drinkbeker, m. schwa, v. *- GLASS, s. drinkglas, 0. * - GOSSIP, s. drinkster, zuipster, v. "-HORN,
DREDGE,
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s. drinkhoren,

* -SONG, s. drinklied, O.
DRINK-MONEY, S. drinkgeld, o. fooi, v. * ...-OFFERING, S.
(77) drankoffer, plengoffer, O.
DRIP, s. goat, dakgoot, v. "-, va. droppelen, bedruipen,
begieten. *-, vn. druipen. *-PER, S. (22) drutper, m.
"-PING, s. druiping, v.; braadvet, o. braadpan, v.
* -STONE, s. druipsteen, m.

va. drzjven, voeren, dwingen, verdrijven, voortdrijven ; indrijven, inslaan ; vervolgen, voortjagen;
sthuddelt, zwaaijen. "-, vn. ijlen, loopen, rennen; fig.
bedoelen, beoogen, op het oog hebben; (M) voor anker
drijven, afdrijven ; - a carriage, - a coach, - the
horses, een rijtuig voeren, paarden mennen ; - away,
- out, wegdrijven, verjagen, verdrijven ; - back, terugdrijven ; - in, - into, indrijven, inkloppen ; - off, afdrijven, afwijzen, wegjagen; uitstellen, verschuiven ; - off
the stage, (108) uitfluiten ; - on, voortdrijven, voorwaarts streven ; - the country, het land verwoesten;
he drives all before him, alles moet voor hem zwichten.
*-, s. toertje, o. wandelrid, m.
*-, vn.
DRIVEL, S. speeksel, o. kwijl, zeever, v. ; nar, m.
kwijlen, zeeveren; suffen. "-ER, S. kwijler, zeeveraar ;
star, gek, suffer, m.
DRIVEN SNOW, S. versch gevallen sneeuw, v.
DRIVER, S. drijver, leider ; voerman, koetsier ; hastier,
moker, m.; (126) drijfzeil, O. *--BOOM, s. (12G) spier
van het drijfzeil, v.
DRIVING, s. (126) afdrijving, v. "-BOX., S. koetsiersbok,
m. "--REINS, s. pl. leiriemen,m. MV. *--WHIP, s.zweep, v.
DRIZZLE, vn. stofregenen; vlieten, murmelen. * ...LINGRAIN, s. stofregen, m. * ...LY, a. vochtig, regenachtig.
DROLL, vn. luijeren, rondslenderen. *-, s. hontmelbij, v. ;
lediglooper, slaaf ; knecht, m.
a. kluchtig,
DROLL, s. potsenmaker, m.; klucht, v. "-,
grappig. "-, vn. schertsen, grappen maken ; oesters
vangen. * -ERY, S. potsenmakerij, jokkernij, v,
DROMEDARY, s. dromedaris, M..
DRONE, s. hommelbij, v. ; brommer; luijaard, m. "-,vn.
dommelen, dralen ; gonzen. "...NISH, a. lui, vadzig,
dommelig. s. luiheid, vadzigheid, v.
DROOP, vn. verwelken, versmachten, ku'ijnen, vergaan;
fig. den moed laten zakken, het hoofd laten hangen.
* -ING,s.verwelking, kwijning; moedeloosheid,v. . "-CHAIR,
S. zorgstoel, leuningstoel, m. * -LY, adv. at kwijnende,
krachtcloos. "-wILLow , s. (53) treurwilg, M.
in. ; koekje,
DROP, S. droppel, drop ; oorring, oorhanger,
o.; (126) lengte, diepte (van een v.; - by -,
droppelen; laten
bij droppels, droppelsgewijze. *-, va.
vallen ; zich laten ontvallen ; latest varen, verlaten, met
stilzwijgen voorbijgaan ; wegzenden; besprenkelen. *-,
vn. druipen, droppelen ; vallen ; lekken ; zakken, zinken ;
verdwajnen, sterven ; - anchor, het anker werpen ;
in slaap vallen; - away, vergaan, sterven; -a-asle p,
courtesy, eene buiging maken ; - in, inwerpen; inspuiten, laten istdruppelen; - into, binnensnellen, binnengaan ; - off, in venial geraken, afnemen, verminderen ; zijnen post verliezen ;- out, verdwijnen, zich nit
de voeten maken. * -- LAKES, S. laknioes, O. " - SERENE,
s. (22) zwarte staar, v. "-STONE, a. druipsteen, in.
DROPLET, s. dropje, o. ; traan,
DROPPING, s. het druipen, druiping, v. *-, a. * - LY, adv.
druipend, vallend ; zinkend; bij droppels.
DROPS, s. pl. (22) droppels, m. my.
DROPSICAL, a. (22) waterzuchtig. "...SY, S. waterzsicht,v.
DROSS, S. uitschot, schuim, u. rnest, Ha, tidy, o.; usch
DRIVE,

DUB.

DRO.
m. "-HOUSE, S. drinkhuis, o. lcroeg, v.

van metaal, v. droesem, m. bezinksel, o. ; - and dust, (3-4)
spillage, v. ; - of copper, koperschuim, o. ; - of iron,
hamerslag, o. - of lead, loodschuim, O. * -INESS, s.
onzuiverheid, v. uitschot, schuim, o. *-Y, a. onzuiver, slecht.
DROTCHEL, S. dauwel, totebel, slet, luije Peeks, v.
"-Y, a.
DROUGHT, "-INESS, s. droogte, v. ; dorst, m.
droog, der ; dorstzg.
na. * - R, s.
DROVE, S. kudde, drift, v. ; dram, hoop,
drijver, herder, veehandelaar, M.
DROWN, va. verdrinken, doer zinken ; overstroomen ;
verdringen, onderdrukken, verdrijven, verdooven, versmoren. *-, vn. verdrinken. "-ING, s. het verdrinken.
DROWSE, va. et n. slaperig maken, slaperig zijn. * ... SILY,
adv. slaperig, traag. * ... SINESS, "...SIHEAD, S. slaperigheid, traagheid, loomheid, v. "...SY, a. slaperig,
dommelig, lui, traag, loom ; - disease, slaapziekte ; - style,
tale, langwijlig
niet vloeijende stroeve stijl, m.; sprookje, O.
DRUB, va. afrossen, slaan. *-, S. slag, scoot, M. "-BING,
S. stokslagen, m. my.
DRUDGE, vn. sjouwen, slooven, zwoegen ; oesters vangen.
*-, s. tobber, sloof, slaaf, in. k-R, s. sjouwer, knecht;
oestervanger, m. "-RY, s. gemeen werk, o. zware a•beid, m. * ... GING-BOX, S. 8000iintS, V. "...GINGLY,ild V .
moeijelijk, zwaar.
DRUG, s. droogerij, v. artsenijkruid, o. ; fig. prul, lor,
v. * - , va. vermengen, artsenijmengen; een geneesmiddel voorschrijven. " - GER, " - GIST, * - STER, s. droogist,
M. "-GET, s. droget (wol-linnen stof), O.
.
DRUID, S. dru'ide (gallisch priester), m.
DRUM, s. trout, trommel, v. ; trommelvel; (74) trommelvlies, o. ; tamboer, in. *-, vs. trommelen, de tram roeren.
DRUMBLE, vn. leitteren, talmen, dralen.
DRUMLY, a. dik, modderig.
M. * ...-MAKER, s.
DRUM-MAJOR, s. tantbOer-MajO0r,
trontmeltnaker, M. * ...MER, s. trosnmelslager, tamboer,
m.
m. * ... MING, S. het trommelen, o. trommelslag,
* -...STICK, S. trommelstok, m. * --STRINGS, s. pl. trontmelsnaren, v. My.
DRUNK, *--EN, a. dronken, beschonken; rat, doornat;
am.
dead -, zeer beschonken. "-ARD, s. dronkaard,
* -EN, a. zuiperig. * - LY, adv. in beschonken
* -NESS, s. dronhenschap, v.
DRY, a. droog, doe; dorstig,; hard, karig, gierig ; kort
van stof ; - goods, (34) stukgoederen,o.mv.; - harbour,
aan eb en vloed'onderhevige haven, v. ; - jest, drooge
scherts, v.; - land, vastelund, o. *-, va. et n. droogen ;
ledigen; - up, opdroogen ; uitdroogen.
DRY ADE, S. (30) boschnimf, V.
DRY-BATH, S. zweetbad, o. * ...- DOCK, S. ('126) droog dole, 0.
DRYER, S. (22) opdroogend middel, o.
DRY-EYED, a. met drooge oogen, ongevoelig.
DRYING-PLACE, * ...-YARD, s. droogpluats, v. droogzolder,
DRYLY, adv. droog, droogjes, kontl, ongevoelig, zonder gevoel. * ... NESS, s. droogte, dorheid, v.
DRY - NURSE, S. drooge min, kindermeid, baker, v. *-, va.
een kind zonder borst (asset den pappot) grootbrengen.
* ...-RUB, va. droop schuren. s. koopman
in gerookt vleesch enz.; - in verfwaren, ni. "... - SHOD,
a. droogvoels.
DUAL, s. (98) het tweevoudige.
s. dribbelheid ; verdeeling, v.
DUB, va. tot ridder slaws; beatoemen, betitelen ; sizajden,
kapoenen. k--, s. slag, in. " - FLY, s. watervlieg, v.
DUBIETY,

..0S1TY, s.

tWijit'iachtigheiti,

V.

* ...OUS,

a•

PUT.

DUN,
-LY, adv. twijfelacktig, onzeker; en twijfel.
NESS, s. onzekerheid, v. twijfel, in. "...TABLE, a. twijfelbaar. * ... TATION, s. twijfel, m. twijfeling, v.
DUCAL, a. hertogelijk.
s. dukaat, m.
DUCHESS, s. hertogin, v. * ... CHY, s. hertogdom, o.
DUCK, s. eend, v. ; kanefas, o. ; my -, mijn waarde, mijn

schat! - and drake, (150) keilsteen, m. *-, va. et n.
duiken, onder water zetten; eenden vangen. *- COY, s.
lokaas, o.
va. lokken. *- ER, s. duiker ; kruiper, rn.
* -HUNTING, s. eendenjagt, v. *- ING, s, het kielhalen ; duiken, o. "-ING-STOOL, s. duikerstoel, m.
k -LEGGED, a. kortbeeniq. '-LING, s. jonge eend, v.
* -MUSCLE, s. riviermossel, v. *- 0Y, va. lokken. * -' S
MEAT, * -WEED, s. (53) eenclenkroos, o.
DUCT, s. leiding ; rigting, goot, v. ; gang, weg, m. *- ILE,
a. buigbaar, rekhaar ; buigzaam. "-ILENESS, * -ILITY,
s. buigzaamheid, smedigheid, taaihcid, rekbaarheid, v.
"-ION, "-URE, S. leiding, v.
DUDMAN, s. vogelverschrikker, m.
DuDGEON, s. wrok; kleine dolk, m. to take in -, kwalijk opnemen, euvel duiden.
Duns, s. pl. to ?Ten, v. mv.
DUE, a. et adv. schu ldig, verpligt, toekomend ; hehoorlijk. * ,
s. schuld, verpligting, v. ; pligt, rn. ; regt, o. verschuldigde
belasting, v.; vervaltijd, m.*-FuL,a. pligtnzatig, behoorlijk.
DUEL, s. tweegevecht, o. *-, vn. duelleren. "-LER, * -LIST,
s. duellist, vechter, m.
DuENNA, s. opzienster eener jonge dame, v.
DUET, * -TO, s. tweezang, m. duo, duet, o.
DUG, s. tepel, tet, uijer, m. speen. v.
DUKE, s. hertog; aanvoerder, m. *- DOM, s. hertogdom, o.
DULBRAINED, a. lomp, dom.
DULCET, a. zoet; aangenaam. * ... CIFICATION,
TION, s. zoetmaking, verzoeting, v. * ...CIFY, * ...cORATE, va. verzoeten, zoet maken.
DULCIMER, s. (109) hakkebord,o. * ... HEAD, S. lomperd, m .
DuLL, a. dom, lomp, bot ; langzaam, traag ; vervelend,
onaangenaam,laf,smakeloos ; dof, mat, donker ; overladen ; stomp, zwak, flaauw ; verdrietig,treurig,zwaarmoedig ; - of hearing, hardhoorig, doof. *-, va. dom
-, stomp maken, verstompen, vertragen ; verzwakken ;
traag maken; verdonkeren; doorbrengen, dooden (den
tijd). * - ARD, s. domkop, M. * -BRAINED, a. zwak van
hoofd. * - BROWED, a. somber, ernstig. *- ED, a. mat,
dof, zonder glans. *- EYED, a. donker van uitzigt,sornher. * - HEAD, s. domkop, m. * - P.ATED, * -WITTED, a.
dom, eenvoudig. *- SIGHTED, a. kortzigtig. * - TRADING,
a. (34) flaauw, slap, zonder navraag. * - Y, adv. tragebjk, zonder leven. t -NESS, DULNESS, s. dofheid,
hotheid ; traagheid, dombeid ; zwakheid, matheid, SOM.
berheicl, zwaarmoedigheid. v.
DULOCRACY, s. heerschappij van het gemeen, v.
DULY, adv. behoorlijk, rigtig, naauwkeurig, geregeld, in
volmaakte orde.
DUMB, a. stom ; zwijgend. *-, va. tot zwijgen brengen,
doen verstommen. *- BORN, a. stom geboren. * - FOUND,
va. doen verstommen, overbluffen. "-LY, adv. stom,
'zonder spreken. * - NESS, s. stonzheid, v. *--sHow, s.
teekenspraak, v. gebarenspel, o. taal der geboren, v.;
wenk, m. "-WAITER, S. stomme knecht, m.
DUMMY, C. stomme ; fig. strooman, m.
DUMP, * - ISHNESS, s. treurigheid, zwaarmoedigheid, son,
herheid, v. verdriet, o. ; verbazing, v. ; treurzang, in.
*-IsH, a. treurig, zwaarmoedig, droefgeestig, verdrietig. * - LING, a. knoedel, pudding, rn.
Du N, a. donkerbruin, donker, vaal. "-, s. lastige maner,
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beer ; heuvel, rn. ; brems, paardenvlieg, daas, v. *--, va.
manen, kwellen. * - BEE, s. brems, wesp, v. *--FISH, s.
kaheljaauw, v.
DUNAGON, s. zinkput, na.
DUNCE, s. domkop, ezel, tn.
DUNE, s. duin, o. ; heuvel, m.
DUNG, s. mest; drek, m. *-, va. mesten, bemesten.
'--BEETLE, s. mestkever, m. *- CART, s. mestkar, v.
DUNGEON, s. kerker, In. onderaardsche gevangenis, v.
*-, va. opsluiten, kerkeren.
DuNa- FARM ER, S. sekreetruimer, nachtwerker, m.*...-FORK,
s. mestvork, v. * -. HILL, s. mesthoop, m. -, a. vui/ ; gemeen,
laag , verachtelijk. "...HILL-COCK,s. huishaan,m. "...-HOLE,
s. mestkuil, tn. * ...-YARD, s. mestvaalt, v.
DUNNAGE, s. (126) overlast, m. ;bundels bout inhetruim.
DUNGY, a. vol mest; gemeen, slecht.
DUNNECK, s. bastaard-nachtegaal, m.
DUNNER, DUNNING CREDITOR, s. lastige maner, m.
DUNNISH, a. donker. "...rzy, a. hardhoorig.
DUODECIMO, s. (boek) in twaalven. * ... DECUPLE, a.
twaalfvoudig. * ... DENUM, s. (7•) twaalfvingerdam, m.
* ...LITERAL, a. (98) nit twee letters bestaande.
DUPE, s. bedrogene, m.*-, va. bedriegen, foppen,verschalken.
DUPLE, a. dubbel.
DUPLICATE, s. duplikaat, afschrift, dubbel, o."-, a. dubbel, tweevoudig. "-, va. verdubhclen, herhalen ; vouwen.
* ...CATION, s. verdubbeling, v. * ...CATURE, s. vouw,
verdubbeling, v. * ...CITY, s. dubbelheid ; dubbelhartigheid, v. bedrog, o. valschheid, dubbelzinnigheid, v.
DURABILITY, * ...BLENESS, s. duurzaamheid, v. * ... BLE,
DUREFUL, a. duurzaam. * ... BLY, adv. op den duur, op
eene duurzame wijze.
DURANCE, s. gevangenschap, v. ; duur, m.
DURATION, s. duur, rn. voortduring, v.
DURE, vn. duren, voortduren.
DURESS, s. hardheid, wreede behandeling, v. dwang, nr.
geweld, o.; gevangenschap, v.
DURGEN, s. dwerg, dreumes, m.
DURING, prep. gedurende.
DURITY, s. hardheid, vastheid, v.
DUROY, s. kalamink, v.
DURT, S.
DUSK, s.

voy.

DIRT.

et a. schemering, donkerheid, v. ; schemerend,
donker. "-, va. et n. verdonkeren ; donker worden, schemeren. *-ILY, adv. in het donker. *-INESS, s. donkerheid, duisterheid, v. *--IsH, a. *-ISHLY, adv. *-Y, a .
donker, duister; in het donker.
DUST, s. stof, vuilnis, o. drek, m. aanveegsel, o. ; fig.
oorveeg, v. ; geld, o. ; tile-, vijlsel, o. ; saw-, zaagsel,
va. bestoffen, bestuiven, tot stof maken, van stof
o.
reinigen, uitkloppen ; ziften. "-BASKET, s. vuilnismand,
v. * -BORN, a. uit het stof geboren, aardsch. "-BOX, s.
zandkoker, m. * - BRUSH, s. stoffer, m. * - ER, S. stoldoek, rn. *- MAN, s. vuilnisman, opkorter, m. "-Y, a.
stoffig, vol stof.
DUTCH, a. hollandsch. *- BLUE, s. lakmoes, o. *-CLOCK,
s. houten klolc (uit het Zwarte Woud), v. *--GOLD, s.
klatergoud, o. * -- QUILL, s. bereide ganzenpen, v.
* --SPECTACLES, s. pl. neurenberger bril, m. '--TEARS, a.
pl. glastranen, my. *-- TOYS, s. pl. neurenberger
speelgoed, o. * -- WAX, s. fijn zegellak, o.
DUTCHESS, s. hertogin, v. * ... CRY, s. hertogdom, o.
DUTEOUS, DUTIFUL, a. * - LY, adv. gehoorzaam, pligtmatig, onderdanig ; eerbiedig ; eerbiedidlijk. *-NESS, s. gehoorzaamheid, eerbiedigheid, onderdanigheid, v.
DUTY, s. pligt ; eerbied, m. onderdanigheid, v. ; regt, o.
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EAS.

EAR.

vn. verminderen, vergaan, afnernen ; - into,
ontaarden. "...DLING, s. vermindering, vermagering, v.
DYE, va. et a. het verwen; sterven, o.dood,m.; stervend.

tol, accijns, m. belasting ; dienst, krijgsdienst ; wacht,
schildwacht, v. "-FREE, a. tolvrij.
DUUMVIRATE, s. tweemanschap, 0.
DWALE, S. (53) nachtschaduw ; (116) zwarte kleur, v.
DWARF, s. dwerg, m. *-, va. beletten to groeijen, kort
• houden, onder houden. * --ISH, a. "-ISHLY, adv. dwergachtig, klein ; als een dwerg. "--ISHNESS, s. dwergacht igheid, v. "-TREE, S. dwergboom, m. "-Y, a. dwergachtig.
DWELL, va. bewonen. "-, vn. wonen,verbliken,verwijlen,
zich ophouden ; aandringen op. * - ER, s. bewoner ; inwoner, ra. "-ING, s. het wonen; woning, v. verblijf, o.
woonplaats ; levenswijze, v. "-ING-HOUSE, S. woonhuis,
domicilium, o.

DWINDLE,

doodbed, sterfbed, o. "-DAY, s. sterfdag, m.
s. pl. verftvaren, v. MV. 0 -TRADE,s. verfhandel, an. ; verwerij, v.
DYNAMICS, s. pl. kennis der bewegende krachten, v.
DYNASTY, s. regerend stamhuis, o. dinastie, v.
DYSENTERY, s. roode loop, m.
DYSPEPSY, s. moeijelijke spijsvertering, v.
DYSPHONY, 0. moeijelijke uitspraak, v.
DYSURY, s. moeijelijke waterlozing, koude p S, V.
"-BED, s.
"-DRUGS,

E.
EAD, s. geluk, heil, goed, o.
EACH, pro. elk, elke, ieder, iedere; - one, iedereen, een
iegelijk, elkeen; - other, elkander, malkander.
EAGER, a. * -LY, adv. levendig, vurig, hevig ; happig, be-

geerig ; scherp, streng ; broos ; zuur ; kokend, heet ; heviglijk, vuriglijk, met scherpheid. *-,s. hevige vloed, m.
"-NESS, s. hevigheid, drift, scherpheid ; strengheid, zuurheid ; begeerigheid ; vurige begeerte, v.
EAGLE, s. arend, adelaar, m.
* - EYED, "-SIGHTED, a.
scherpziende, met adelaarsblikken. *-owL, s. steenuil,
nachtuil, m. *-SPEED, S. snelheid (als die) van eene
arendsvlugt,v.*-ss, s. wijfje van den arend, 0. "-STONE,
s. arendsteen, m. "-T, S. jonge arend, m.
EAGRE, s. vloed, tegenvloed, springvloed, m.
EALF, S. nar, zot, gek,
EAM, EAME, S. 00M, M.

s. eenjarig lam, 0.
oor ; gehoor; handvat, hengsel, o.; (koren) aar,
v.; fig. smaak, m.; to have one's -, bij iemand in
gunst staan; to be in debt over head and -s, tot over
de ooren in schulden steken; wide -s and a short tongue, hoorveel en spreek weinig. *-, va. (136) bebouwen,
beploegen. *-, vn. (136) aren vormen; aren lezen.
"-ABLE, a. bebouwbaar, ploegbaar.
"-AL, a. hoorend;
luisterend. "-noss, s. oorring, M. "-ED, a. met wren,
met hengsels, met aren.
EARL, s. graaf, m. "-'S LADY, S. gravin, v.
EARLAND, S. akker-, houwland, o. "...LAP, s. °oriel, v,
EARLDOM, s. graafschap, 0.:; gravenstand, m.
EARLESS,, a. zonder sorest; doof.
EARLIEST, a. et adv. vroegst, op zijn vroegst.
s. vroegte, vroegtijdigheid, v.
* ...LY, a. et adv. vroeg,
vroegtijdig, tijdig, snel ; bij tijds.
EARMARK, S. oormerk, teeken, o.
EARN, va. oogsten; verwerven, verkrijgen, verdienen, bekomen ; medelijden hebben.
EARNEST, a. et adv. * - LY, adv. ernstig, ijverig, vurig,
dringend ; met aandrang, ernstiglijk. *-, s. ernst, ijver,
ill.; regt van overleving, 0. ; - money, handgeld, 0.
godspenning, m. '--NESS, s. ernst, ijeer, ni. berigheid,
v. aandrang, m. zany, v.
EARNING, s. oogst, us. inzameling, verdienste ; gestreinde
inelk, v.
EAR-PICKER, s. oorlepeltje, o. ``... - PIERCING. a. oorverdoovend, doordringend.
EARSH, s. akkerland, homeland, o.
EARSHOT, s. heretic van het gehoor, o.
EAN, va. lammeren werpen.

EAR, S.

EARTH, s. aarde, v. aardboden, aardbol; growl, m. land,
va. begraven, met aarde
o.; klei, v. ; voskuil,
bedekken. * - , vn. in de aarde kruipen, zich begraven.
"-BAG, s. (68) aardzak, M.
"-APPLE, s. wolfsbes, v.
0 -BOARD, s. (136) strijkbord, o.ploegplank,v. " - BORN,
"-BOUND, a. aarda. van de aarde geboren, aardsch.
vast, tot den grond behosnende. *- EN, a- ran aarde,

aarden ; van teem, leemen ; aardsch, wereldsch. * -FLAX,
s. bergvlas, asbest, 0. * - INESS, s. het aardsche. k -LINESS, S. wereldschge.zindheid, v. 0 -LING, s. aardbewoner, noon der aarde, sterveling, M. * -LY, a. aardsch,
ligchamelijk, stoffelijk, zinnelijk ; genzeen, slecht.*
ND, a. wereldschgezind. "-MINDEDNESS, s. wereldschgezindheid, v. * -NUT, s. aardnoot, v. * -PEA, s. wikke,
soort van enact, v, * -QUAKE, s. aardbeving, v. 0 -SHAKING, a. aardschuddend, vulkanisch. * -WORM, 0. aardworm ; fig. arnze drommel, M. 5 -1. , a. aardachtiy,
aardsch, wereldsch, zinnelijk; ruw.
EAR-TRUMPET, 0. oorhoren, m. gehoorbuis, V. "...-WAX,
S. oorsmeer, o. "...-WIG, s. oorworm ; llb. oorblazer, aanlirenger, m. "...-WITNESS, S. oorgetuine, tn.
EASE, s. rust, v. gemak, o.gemakkeliikhcid; .verzachting,
verligting ; vrijheid, v. ; .welbehagen, a. ; at - , op zijn
gemak; chapel of - , bij - , nood•, hulpkerk, * - , va.
geruststellen; verzachten, verligten„ bevrijden, ontslaan,
bevrijden van ; (126) de zeilen schoot geven. * - FUL, a.
vreedzaam, stil.
EASEL, s. schildersezel, M.
EASELESS, a. rusteloos, onrustig ; onbehagetijk.
EASEMENT, s. gemak; heimelijk gemak, o.; verligting,
bevrijding, v. ; sekreet; (83) servituut, 0.
*...NESS, s.
EASILY, adv. rustig, gemakkelijk,
gemakkelijkbeid, zachtheid, ongedwongenheid, vrijheid ;
bereidvaardigheid, welwillendheid, v. welbehagen, o.
EAST, s. oosten, a. k-, a. oostelijk.
EASTER, s. Paschen, an. Pansy:West, 0. ' - DAY, s.panscitdag, m. " - EVE, s. avond soot Paschen, M. 5 - FAIR, S.
pansch,u is, v. " - LY, adv. oostelijk, ten oosten, oostwaarts.
" - MOST, a. geheel in het oosten. * - N, a. oostelijk.
5 - WEEK, s. paaschweek, v.
' - WIND, s. oostewind, m.
` - WARD, adv. oostwaarts, naar het oosten.
EASY, a. it adv. gemalchelijk ; zacht, mak, vtiendelijk,
ongedwongen, tigt, gewillig, .inschikkelijk ; vrij,gemeenwain ; - of belief, ligtgeloovig; - to he spoken to, toegankelijk, getneenztain, vriendelijk, voorkomend ;
labour, (148) gemakkeljke verlossing, V. '-CHAIR, S.
ieltningstoel, an.

EDG.

EFF.

EAT, va. et n. eten, vreten, verteren; - in, - into, invreten ; - up, opeten, verslinden, uitputten, uitzutgen;
- well, goed leven; goed smaken; - one's words, zijne

houden ; - in, insehuiven, invatten ; longs zeilen :
wegrukken. *-D, a. gescherpt ; omzoomd, geboord.-of ,
"-LESS, a. stomp. * - LONG, adv. Tangs den rand. * -TOOL,
s. snijdend werktuig, O. "-WISE, adv. zijwaarts, ter
zijde, schuins. "...GING, s. het scherpen, slijpen, o.;
zoom, boord, rand, omslag, in.
EDIBLE, a. eetbaar. "-NESS, s. eetbaarheid, v.
EDICT, s. edikt, bevelschrift, bevel, besluit, O.
EDIFICATION, s. stichting, opwekkirtg, leering, v. "...FICATORY, "...FICANT, a. stichtend, opivekkend. "...FICE,
s. gehouw, O. "...FIER, S. stichtelijk leeraar ; stichter,
in. "...FY, va. opbouwen, houwen, stichten ; leeren.
"...FYING, s. stichting, v. -, a. stichtend.
EDILE, S. (25) bouwheer, magistraatspersoon, M.
EDIT, va. uitgeven. *-ION, s. uitgave, oplage (van een
drukwerk), v. "-OR, S. uitgever,
EDUCATE, va. opvoeden, opbrengen, grootbrengen.
s. opvoeding,v. "...CATOR, S. opvoeder, leeraar, tn.
EDUCE, va. uittrekken, uitbrengen.
EDUCTION, s. uitbrenging, uitleiding ; onderscheiding, v.
EDULCOR ATE, va. (90) verzoeten.
EDULIOUS, a. eetbaar. *-NEss, s. eetbaarheid, v.
EEK, EKE, va. vermeerderen, vergrooten, aanvullen, doen
uitdijen, verlengen.
EEL, s. aal, paling, in. "-BACKED, a. (paat'd) met eene
zwarle streep op den rug. "-POND, "-TRUNK, s. palingvijver, m, aalkaar, v. "-POT, s. aalfttik, v. aalkorf,
In. "-PONT, s. puitaal, in. aa/rups, v. "-SPEAR, s.
elger, aalgeer, M. "-WEAR, s. rooster in een vijveron.

woorden in den hals halen, - herroepen; to - the calf
in the cow's belly, zijne inkomsten vooruit verteren.
"-ABLE, a. eetbaar, smakelijk. "-ABLES, s. pl. eetwaren, levensmiddelen, v. o. my. "-BEE, s. (73) beenvreter, in. "-ER, s. eter, vreter, m. ; bijtmiddel, O. "-ING,
s. het eten. "-ING-HOUSE, S. gaarkeuken, v.
EAVES, s. pl. rand van het dak, m.; goot, v. " - DROP,
vn. regenwater opvangen; fig. beluisteren, afluisteren.
"-DROPPER, s. luistervink, m. "-LATH, s. (13) dakspar, v.
EBB, "-ING, s. eb, v. ; fig. vernal, o. *-, vn. ebben; afnemen. "-ING-WATER, S. laay water, O.
EBEN, EBON, "-Y, s. et a. ebbenhout, o.; ebbenhouten,
van ebbenhout. "...BONIST, s. ebbenhoutwerker, tn.
EBRIETY, EBRIOSITY, s. dronkenschap, v.
EBULLITION, s. opborreling, koking, v.
ECCENTRIC, "-AL, a. (64) uitmiddelpuntig ; fig. excentriek,
afwijkend, ongewoon, zonderling. "-ITY, s. (64) uitmiddelpuntigheid; fig. excentricitezt, afwijking, zonderlingheid, v.
ECCLESIASTES, s. de Prediker van Salomo, tn. "...ic,
s. et a. geestelijke, m. ; geestelijk, kerkelijk. *...ices, s.
het hock van Jezus Sirach.
ECHINATE, "-D, a. stekelig. "...NUS, s. egel, zeeegel,
ECHO, s. echo, weerklank, m. "-,
va. terugkaatsen.
* - , vn. wedrklinken, weergalmen. "-METER, s. (109)
klankmeter, M.
ECLEGMA, s. dikke borstsiroop, v.
ECLIPSE, s. eklips, verduistering ; fig. verdonkering, tatting, v. *-, va. et n. verduisteren ; fig. vernietigen,
ititzvisschen, overtreffen. "...TIC, S. (101) zonnezveg, m.
ECLOGUE, s. (19) herderszang, m.
ECONOMIC, "—AL, a. "—ALLY, adv. spaarzaam, zuinig,
huiselijk, huishoudelijk. "...NOMIST, s.hrtishouder ; landhuishoudkundige,
va. spaarzaam gebruiken. "...NOMY, s. huishouding ; landhuishoudkunde ;
inrigting; spaarzaamheid, v.
ECSTASIED, a. verrukt, buiten zich zelven, in vervoering,
opgetogen. "...SY, s. verrukking, geestvervoering, verbijstering, v. * ... TIC, -AL, a. in overspanning, uilermate
verrukt.
ECTYPE, s. afdruksel, o. kopij, v.
ECUMENIC, "-AL, a. algemeen.
EcussoN, s. wapenschild, o.
EDACIOUS, a. vraatachtig, vraatzuchtig.
EDACITY, s. vraatachtigheid, vraatzucht, v.
EDDER, s. tuinhout, rijshout, o. *-, va. met takkebossen
afdammen. "-DOWN, s. zeer zacht dons, O.
EDDISH, S. nagras, etgroen, O.
EDDY, s. draaistroom, terugslag des waters, in. dr•aikolk, v. springvloed, m. "-, a. draaijend."--,vn.draaijen. "-WATER, S. (126) kielwater, zog, O. "-WIND, s.
dwarl-, gijp-, wervelwind, in.
EDEN, s. paradijs, o. Eden, m.
EDENTATED, a. tandeloos, zonder tanden.
EDGE, s. scherp, o. egge, v. kant, rand, zoom, m. suede,
v. ; snijdend werktuig, o. ; drift, hevigheid ; schranderheid, scherpzinnigheid, v. ; - of the water, oppervlakte des waters, v. zvaterspiegel, m. ; to set on -,
scherpen; to put to the - of the sword, over de kling
fagot; fall back, fall
er gebeure wat er wit. *-,
va. scherpen, slijpen, aanzetten; zoomen, omboorden,
omzetten ; eggen ; fig. aanzetten, aanporren, opruijen.
"-, vn. voortdringen; - away, (126) van de kust of-
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adv. voy. EVEN, EVER.
'A FFABLE, a. uit to spreken.
va. uitwisschen, uitschrappen, uitvegen ; (83)

E'EN, E'ER,
EFFACE,

vernietigen, to niet (torn, nietig verklaren.
EFFASCINATE, va. hetooveren.
EFFECT, S. werking, uitwerking,

v. gevolg, o. indruk ;
- , in der dam' ;
tot dot einde ; to take -, welslagen, van goede
uitwerking zijn. '-, " - UATE, va. uitwerken, bewerker,,
tot stand brengen, besluiten. "-IBLE, a. uitvoerbaar,
doenlijk. " -ION , s. gevolgtrekking, v. ; a lg emeen
stel, O. k -IVE, a. "-IVELY, adv. werkend, werkzaam ;
britikbaar ; werkelijk, inderdaad. "-LESS, a. zonder
werking, vergeefsch. "-OR, s. bewerker, uitwerker, m.
" - s, s. pl. goederen; effekten, staatspapieren, o. mv.;
have, v. vermogen, O. "-UAL, "-UOUS, a. -UALLY, adv.
we•kzaam, vermogend ; op eene krachtige wijze. "-UALNESS, S. werkzaamheid, wezenlijkheid, v. ; vermogen, O.
EFFEMINACY, "...NATENESS, "...NATION, s. verwijfdheid,
weekelijkheid, lafheid; wellustigheid, geilheid, v. * ...N ATE,
s. et a. verwijfde, wellusteling, weekelijk,vertvijfd.
va. verwijfd waken, uitmergelen, ontzenuwen. -, vs.
verwijfd worden. "...NATELY, adv. op eene verwijfde
wijze,
EFFERVESCE, vn. opbruisen. "-NCE, s. opbruising, opwelling, v. * - NT, a. opbruisend, opvliegend.
EFFETE, a. onvruchtbaar, onbekwaam; fig. uitgeleefd,
versleten.
EFFICACIOUS, a. "-LY, adv. krachtig, werkend ; werkda•
dig. "-NESS, * ...CACY, S. kracht, werking, werkdadigheid, werkende kracht, v. "...CIENCE, "...CIENCY, s.
werkzaamheid, kracht ; werkende oorzaak, v. "...CIENT,
S. uitwerker, in. oorzaak, v. -, a. werkend. "...GIATE,
va. naar het leven schilderen; in beeldtenio ophongen.
"...GY, s. beeld, o. beeldtenis, afbeelding, v.
EFFLAGITATE, va. eischen, vorderen.
EFFLATE, va. opblazen.
gang,

to

that

; doel, o.; waarheid, v.; in

-

,
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ELA.

ELI.

EPPLORE $ CENCE , * ... CBNCY , s. het btoeijen, uitbotting ;
fig. sierlijke uitdrukking, V. *...esxT, a. bloeijend,

uitbottend.

EFFLUENCE , * ... ENCY , s. uitvloeisel, 0. uitstorting, V.
`...ENT, a.. uitvloeijend. * ...VIA, S. pl. uilvloeisels, 0. my.
EFFLUX, Vn. uitv loeijen. *-ION, S. uitvloeijing , V.
EFFORCE, va. dwingen, noodzaken ; met geweld doorbreken, een doortogt banen. *... FORM , va. vormen.
EFFORT , S. poging, moeite, inspanning, v. streven, o.
EFFOSSION , s. opgraving, V.
EFFRAIAELE, a. verschrikkelijk. *...FRAY, Va. verschrikken.
EFFRONTERY, s. onbeschaamdheid, v.
E FFULGE, vn . stralen, blinken, schitteren. *_ NCB, s. straling, v. ; glans, m. *-NT, a. stralend, schitterend.
EFFUSE , va. uttgieten, uitstorten. * ... SIGN , s. uitgieting,

uitstorteng, verspreiding; verspilling, v. *...SIVE, a.
uitstortend ; verspillend, verkwistend.
EFT, adv. spoedig, snel, dadelijk. *-, S. waterhagedis, v.
EGERMINATE, vn. uitbotten, kiemen.

uitwerpen, ledigen. `-ION, s. uitwerping, v.
stoelgang, m.
ei ; (13) eivormig sieraad, 0. *- ON, va aanhitsen, aanporren, aanzetten. *- c UP, S. ejerdopje, 0. * -LER,
S. eijerenverkooper, m. *-SHELL, S. eijerschaal, v.
EGLANTINE, S. egelantier, nI. wilde roos, v.
EGOISM, EGOTISM, S. ego'ismus, eigenhelang, 0. zel fzucht,
V. *...TIST, S. zelfzuchtige, eigenbelangzoeker, m.
vn.
to reel van zich zelven spreken.
EGREGRIOUS, a. *-LY, adv. uitnemettcl, n itmttntend, nitstekend, ongemeen; bij uitstek; verwerpelijk. * - NEBB,
S. u•itnemendheid. ongemeenheid, v.
EGRESS, *-IoN, S. uitgang, nitloop, m.
EGRET, * -TE, S. witte rciger; veder'bos, UI.
EGRI\IoNY, S. kommer, m. zorg, V.
EGEET, Va.

EGG, s.

EGRIOT, S. Voy. AGRIOT.
EIDER-DOWN, S. eiclerdons, 0. ...-DUCK, S. eidergans, v.
IIO'UT, a. et s. acht; de acht, v. ; eiland, 0. * -EEN, a.
actattien. *-EENTH, a. achtticnde. * - FOLD, a. achtvoudig. * -H, a. achtste. * -HLY, adv. ten aehtste. * -IETII,
.I. 'tachtigste. '-SCORE, a. acht maal twintig, honderd
en zestig. *-Y, a. tachtig.

EIGNE, a. ecrstgchoren, oudste ; ont'ervreemdbaar.
E IEET-HOLE, S. nesteigat, o.
E ISEL, S. az jn, edile, In.
t'IT H ER,
pro. con van heide, ieder•, elk. *-,
11e12 ij, of.
EJACULATE, va.

conj.

2titw erpen, ltitscheten. *...TION, S. ttit-

trerping, ui,tschieting, V. ; schietgehecl, o. ttcltt, oh.
t ...TORY, a. uitstortend.
Va. uitwerpen, Uitschieten. * -ION, s. oitruer•ping,
lCdi(/ing, nitstorting; ui!staatisr;, V. - IIENT, S. (83) ttittverping, v. bevel on to vertrekken, o.
E.JUI,ATION, s, gelt.toil, geklag, o. ; oeeklagt, v.
I:, conj. ook, zelfs tcanncer, al, Wctsn,ecr• ook.
^ '.KIUG - PIECE, S. (50 , 71) v'er'leYtgstulo, o.
F I.ABORATE, a. uitgcwerkt, rrret zorj hewer/tct, cloorwroclit.

EJECT,

ellehoog, hoek, m bogt, v.; - of land, (4)
landtong, v.; he is always at her -, hij is steeds am
en bij haar ; at the -, in de nabijheid. *-, va. met
de ellebogen stooten. *-, vn. uitsteken, vooruitkomen,
vooruitdringen, een elteboog carmen. *-CHAIR, S. arm-,
leuningstoel, m. *-ROOM, S. speling, ruimte, V. * -SCRAPER, S . speelman, m. * -SHAKER, S. dobbelaar, m.
ELD, S . hooge ouderdom, m. ; nude lieden, mv.
ELDER , S. oudere, oudste, ouderling ; uijer, m. ; (53)
vlier, v. *-, a. ouder. * - BERRY , S. vlierbes, v.
a. oudachtig. *- S, s. pl. oudsten, voorvaderen, m. mv.
*-SHIP, S. eerstgeboorte, v. ; ouderdom, m. ; ambt van
ouderling, o. *-syROP , S. vliersiroup, V. * -TREE, S.
vlierboom, m. *-VINEGAR, s. vlierazijn, m.
ELDEST, S. oudste, eerste, m. ; voorhand, v.
ELECT, va. kiezen, verkiezen, zijne keus vestigen op,
uitzoeken. *-, S. uitverkorene, m. *-, a. uitverkoren,
gekozen. *_ANT S. kiezer, m. * -ION , s. verkiezing,
keuze, voorkeur, v. *-IvE, a. ki.ezend. * - IVELY, adv.
bij keuze, bij voorkeur. * -OR, S. kiezer ; keurvorst,
m. *-ORAL, a. keurvorstelijk. * -ORATE, S. keurvorstendom, 0. * -ORESS, * -RESS, s. keurvorstin, V.
SHIP, S.
S. waardigheid eens keurvorsten, v.
ELECTRE , s. barnsteen, amber, m.
ELECTRIC, *-AL, a. cone aantrekkende kracht hebbende,
elektriek, elektrisch. * -ITY, s. aantrekkende kraehl,
ELBOW , S.

elektriciteit, v.

* ...TRIFIC ATION, S. opwekking van -,

werking door de elektriciteit, V. *...TRIFY, va. de aantrekkende kracht opwekken, elektriser'en. *...TRIBE, Va.
(73) door elektriciteit aantrekken.
ELECTUARY, S. (22) slikartsenij v.
ELEEMOSINARY, s. aatmoezenier, m. *-, a. van aalntoe••
zen blonde ; iveldadig.
ELEGANCE, * ...CY, s. sierlijkheid, fraaiheid, V.
ELEGANT, a. * -LY, adv, sierlijk; fraai, net ; keur•iglijk,
netjeo. *- NESS, S. sierlijkheid, fraaiheid, v.
ELEGIAC, S. treurdicht, o. * - , a. treto'ig, elegisch.

S. treurzang,

fI.

"...GI',

treurdicht, o.

E LEMENT, s. element, bestanddeel, a.; hoofdstof, v. beginoel, o. " - , Va. zamenstetlen, clen gr'ondstag leggen
tot. *-AL, * -ARY, a. oor•spronkelijk, cenvoudig, row.
* -ARITY, S. oorspronkelijkheid, v.
ELENCH, S. bewijogr•ond, III.; drogrede, v.
ELEPHANT , S. oliPant, II1.; elpenbeen, iTlove, 0. *- IASIS,
S. (ed) oli fantsschur ft, V. * -INE, a. van den oli fant ;
too-en. * - 'S OIL, S. rohbentraan, v.
ELEVATE, Va. verhe;'en, verhoogen, trotsclt -, hoogmoeri g makes; opwinclen, vrotijk maker. *-D, a. t'erheven,
hooq, hoot'aarrliq, irrolijlr, ('ptlCWOndert. * ...TIoN,s. verhefgntl, ve' ooging ; verhet ^ enheid, hoogte; WUctr•diglteid,
opeblazenheid, V. * ...TOR, S. (30) opltalcr, Oh.
ELEVE, s. kwcckeling, boning, ui.
ELEVEN, a. elf. * -TH, a. clfde. * -THLY, adv. ten clfde.

...I A, Va. nitwerken, 7rtet ZOrg beu.'erken.
—NESO,
'PeoN, s. ztitwerking, door'wrochthehl, V. krtrtstwerk, o.
J LANCE, va uitschieten, uitstooten, schteten.
ELAPSE, V11. t'elope, verstr°ijkcn.
ELASTIC, a. reh°bear, rtit • cttcrt. ^ t, teerIt' Cchtig - * ..ITY, s.

el/', dwerg, geest, Benton, m. ; toovCrgodin,
toor'er'ni,rnf, v. *-. VI. het ltaar verwarren. *-, VII. tercrt makes , spoken. * - IN, a. van de el fcn, spookaclatig.
ELICIT, va. t'oortbrengen, rcitslaan, uithalen, doen ztitkovtert, rtitbrengen, uitlokkcn. `-, a. z'oortgehragt, in working.
*-ATION, S. voortbrenginq, V. het in zocrlci,ott brengen.
ELIDo, v a. locket, vo(/l'ui-Ien ; t)erZrvak/.'en , (08) titlrctOil.
ELIGIBILITY,
* ...GIBLENESS, S.
l 'c'rkiestlaclr°trefd, v.

''kbaarheid, ttitet1en4c 1,°racltt, ve'I'II tcht, v.
Er. ra, s. Bert, p juboont, Ill. '.-, a. opgehlctzen, teot, ^ ch, lumy-

I.LIMINATE,

n.oedig. *-, V . opgchlazcrt nt,akert, t'erke//tin; uitzettert,
op?,lazen. *...'rloN, S. t'cnccing, opgeblaenhcid, trotsch-

heid, v.

ELw, s. (30)

'..,GIIILE, a. icr'kieshaa-r ; verkieslijk.
Va. I'ci/'aihtCtl, ri'egjauen.
ELISION, s. scheidirul, deeling; (98) nitluting, V.
ELIYATE, va. (90) zacht o f ieden, afkoken. 'r ...ATION, s

7'

trf/:a/tog, lekirtg, v.

EMI.

EMB.
ELIXIR. s. uittreksel, elixir, o. het beste.
ELK, s. eland, m. ; zwaan, v. * - E, s. (53) steeneik, m .
ELL, s. el, v. * - ER, s. (53) voy. ALDER.
ELLIPSIS, s. uitlating, elhps, v.; langwerpig rond, O.
* ...TIC, —AL, a. langwerpig rond.
ELM, s. (53) olm, olmboont, m.
ELME, * -S-FIRE, S. (126) vredevuur, St.-Elnzus-vuur, o.
ELMY, a. vol olnten ; met olmboomen beplant.
ELOCUTION, s.uitspractic,voordragt,taal, welsprekendheid,v.
ELOGIUM, ELOGY, s. lofrede, lofspraak, v.
ELOIGNE, ELOIN, va. verwijderen.
ELONGATE, va. verlengen, uitstrekken. *-, vn. zich verwij-

deren, zich. uitstrekken, reiken. k ...GATION, s. verlenging, verwijdering, v.
ELOPE, vn. wegloopen, verdwijnen. * - MENT, s. ontlooping ; (83) ontsnapping, v.
ELOQUENCE, s. welsprekendheid, v. "...QUENT, a. —LY,
adv. wasprekend. —NESS, s. welsprekendheid, v.
ELSE, pron. under, andere. *-, conj. antlers, of , zoo
niet. * - wHERE, adv. elders, ergens asides's.
ELUCIDATE, va. ophelderen, toelichten, ontwikkelen, verklaren. * ... TION, s. opheldering, toelichtinq, verklaring,
ontwikkeling, v. * ... TIVE, a. toelichtend, verklarend.
* ...TOR, s. ititlegger, in
ELuCT.ATION, s. het doordringen.
ELuCUBRATION, s. uitwerking, voltooijing , v.
ELUDE, vs. ontduiken, ontwijken, ontgaan, veriljdelen.
ELUDIBLE, a. te ontduiken.
ELumBATED, a. lendenlam.
Er.usioN, s. list, v. bedroy, o. listige ontdulking, uitvlugl, v. * ... SIVE, a. -LY, adv. ontduikend, bedriegelijk. * ... SORY, a. sluw, listig, bedriegelijk.
ELUTE, va. afwasschen. ',..TRIATE, va. (9U) afgietest ,
aftappen.
ELVES, s. pl. voy. ELF. '...VISH, a. voy. ELFIN.
ELYSIAN, a. elizeesch, verrukkelijk ; - fields, de Elizecache velden, a. mv.
EMACERATE, * ...CIATE, va. uitmergelen, vermageren."--,
vn. vermageren, nzager worden, uitteren. * ...TION, s.
vermagering, v.
EMACULATE, va. reinigen, zuiveren; (vlekken) uitwisschen. * ... TION, s. reiniging, zuivering, v.
* ... NATORY, a. voortkonzend,voortEMANANT,
spruitend. *...NATE, vn. voortspruiten, voortvloesjen.
* ...NATION, S. uitvloeisel, o.
EMANCIPATE, va. mondig verklaren, van de voogdij ontslaan. k ...PATION, s. mondigverklaring, vrijstelling, v.
EMARGINATE, va. afranden; kartelen; van kantteekeningen voorzien.
EMASCULATE, va. ontmannen ; fig. verwijfd maken.
k ...TION, s. ontmanning, v.
EMBALE, va. inpakken. "...BALM, va. balsemen. - ING, s.
bet balsemen, o. balseming, v. * ...BANK, va. indijken.
-RENT, s. indijking, v. va. insluiten, verhinderen, belemmeren.
EMBARGO, S. beslag op sehepen, o. * ... BARGUE, va. in
beslag ?semen, embargo leggen (op sclzepen).
EMBARK, va. inschepen. "-, vn. zich inschepen, aan
boord gams; zich inlaten, zich steken, zich mengen (in
iets). *- ATION, s. inscheping ; fig. onderneming, v.
EMBARRASS, va. verwarren, in verwarring brengen; verlegen maken. * - MENT, s. verlegenheid, verwarring, v.
EMBASE, va. verminken, vervalschen, vernederen.
EMBASSADOR, '...DRESS, S. afgezant, rn. - svrouw, V.
s. gezantschap, o.
EMBATTLE, va. et n. in slagrirde scharen, -stellen ; - staun.
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va. (126) in eene baai opsluiten; batten, wasschen, nat maken. *-, vn. in eene baai loopen. *- BD,
a. (126) op lagerwal geraakt.
EMBEDDED, a. ingedrongen.
EMBELLISH, va. ver fraaijen, opschikken,versieren.*-MENT ,
s. verfraaijing, versiering, v.; sieraad, o.
EMBER-DAY, EMBERING, s. quatertemper, aschdag,
.
EMBERS, s. pl. heete asch, v. beet kolengruis, o.
EMBEZZLE, va. ontureentden ; verdoen, verkwisten. * - MENT,
s. ontvreemdissg, v. ; roof, m. verkwisting, v.
EMBLAZE, * ...ZON, va. schilderen, versieren ; nzet blazoenenversieren."...zoNER, s wapenherant; versierderon.
EMBLEM, S. zinnebeeld, sinsbool, o. *-, "-ATIZE, va. zinnebeeldig voorstellen. * - APICAL, a. * - ATICALLY, adv.
zinnebeeldig ; met zinszebeelden. * --ATIST, s. uitvinder
can zinnebeelden, m.
EMBLEMENTS, s. pl. voortbrengselen ran den grond, O. OM
EMBODY, va. voy.IMBODY. * ...BOLDEN, va. voy. IMBOLDEN.
EMBOGING, EMBOGUING, s. monding eener ritzier, v.
EMBOLISH, s. inla,sching (van een schrikkeldag), v.
EMBOLUS, s. zuiger, m.; spit, v.
EMBORDER, va. zoomen, omboorden.
EMBOSOM, va. voy. IMBOSOM.
EMBOSS, va. drijeen, gedreven werk nzaken, opwerken.
" - ING, s. het .v ervaar dig en van gedreven werk " - MEET,
s. gedreven werk, opwerk, o. ; verhevenheid, v.
EMBOTTLE, va. boneless, in flesschen aftappen, in bundels bindess. * ... BOUND, va. insluiten.
EMBOW, (IMBOw), va. svelven. "-ED, a. gewelfil. * - EL, va.
ontweijen ; insluiten. * - ER, vn. et a. soonest; in een
pried sluiten.
EMBRACE, s. onzhelzing, omarming, v. *
va. marines?,
o ► helzen, omvatten; drukken ; in zich, bevatten, inhouden, behelzen. " - MEET, s. amarming, onzhelzing, v.
"-R, s. inflamer, in. * ...CING, s. onshelzing, v.
EMBRASURE, S. (113) schietgat, o.
EMBROCATE, va. inwrifven, better. * ...TION, S. inwrijmg, betting, v.
EMBROIDER, va. borduren. " - ER, s. borduurder, m. borduurster, v. * - ING-FRAME, S. borduurraam, 0. - Y,
s. het borduren, borduursel,borduurwerk ; glazuursel,0.
EMBROIL, va. verwarren, versvikkelen, storen, tweedragt
zaaijen. * - ING, MEET, s. verwarring, verwikke,ling , v.
EMBROWN, va. bruin -, donker maken.
EMBRUE, va. indompelen, ?tat maken.
EMBRYO, s. oszgeboren vrucht ; fig. zaak (lie nog niet tot
rijpheid is gekomen, v.
EMBAY,

EMBURSE, va. voy. IMBURSE.

EMBUSY, va. te werk stenos.
1,23,1E, s. oom, m.
EMEND, va. verbeteren. "-ABLE, a. verbeterbaar. * - ATELY,
a. verbeterd ; juist. * - ATION, s. verbetering, hervorming ,
v. * - ATOR, s. verbeteraar, hervormer, m.
EMERALD, s. et a. smaragd,
smaragden; rough - ,

ruwe smaragd, m.
EMERGE, vn. oprijzen, uitkonzen, te voorschijn konzen.
" - NCY, s. onverwachte gebeurtenis, omstandigheid, v .

voorval, toeval, o. ; dringende noodzakelijkheid, v. *-NT,
amprijzende,ontstaande;plotseling,onverwachts; dringend.
amaril, o.; glazenmakersdiamant,m.
EMEROIDS, s. pl. (22) aanbeijen, v. mv.
EMERSION, s. (101) .wederverschijning, v.
EMET, s. mier, v. " — IC, s. et a. braakmiddel, o.
EMEW, s. kasuaris, m.
EMFORTH, prep. krachtens, ingerolge.
EMICATION, S. (90) vonkeling, v.
EMERIL, EMERY,S. (17)
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ENC.
•

EMR.

water, o. pis, v.
landverhuizer ; uitgewekene, m. "...GRATE,
vn. van woonplaats veranderen, opbreken.
S. uitwijking ; landverhuizing, v.
EMINENCE, * ...NENCY, S. hoogte, verhevenheid, v. top, m. ;
eminentie, v. ; gezwel, o. * .. NENT, a. -LY, adv. hoog,
verheven, uitstekend, beroemd, bijzonder; bijzonderlijk,
voortrelfelijk, bij uitnernendheid.
EMISSARY, s. zendeling ; spion, spie, m.
EMISSION, s. uitgifte, v. het in omloop brengen.
EMIT, va. uitzenden ; uitwerpen, van zich geven, verspreiden, (stralen) werpen.
EMMESH, va. belemmeren, vangen.
EMMET, s. voy. EMET.
EMMEw, va. opsluiten (in eene kooi).
EMOLLIENT, s. et a. verzachtend middel, o. ; verzachtend.
EMOLLITION, S. verzachting, verweeking„! v.
EMOLUMENT, S. winst, v. voordeel, bijvalletje, O.
EMOTION, s. aandoening, ontroering, ontstettenis ; beweging, opschudding, v.
EMPAIR, va. voy.
EMPALE, va. afpalen ; spiesen, aan een paalspitten ; omstuiten, omheinen. " - mENT, s. afpating,v.; het spiesen.
EMPANNEL, S. lijst der gezworenen, v.
EMPARK, va. omheinen, insluiten. * ... PASM, S. welriekend
poeder, 'O. "...PASSION, va. roeren, bewegen. "...PAST,
va. pappig maken. "...PEACH, va. aanklagen ; betwijfelen; verhinderen. * ... PEOPLE, va. tot een volk vereenigen. * ... PERESS, S. keizerin, v. "...PERIL, va. in gevaar
brengen. * ... PEROR, S. keizer, M.
EMPHASIS, S. geveinsde nadruk in het spreken, M. "...TIC,
-AL, a. -ALLY, adv. hoogdravend, nadrukkelijk.
EMPIRE, S. rijk, keizerrijk, a. ; heerschappij, v. ; gebied, o.
* - AL, a.
EMPIRIC, S. empirikus ; kwakzalver, m.
kwakzalverachtig ; de ervaring raadplegende ; - remedy,
huismiddel, a. ' - ISM, s. op ondervinding gegronde geneeswijze; kwakzalverij, v.
EMPLASTER, s. pteister, v. "...PLASTIC, a. kleverig.
EMPLOY, va, aanstellen, bezig houden, in het week stetlen; aunwenden, bezigen, gebruiken; - one's self, bezig
zijn, onledig zijn. *-, s. ambt, a. ; bezigheid, v. " - ABLE,
a. bitikbaar, aanwendbaar. " - ER, s. gebruiker ; (34)
kommittent, principaal, ln. " - ING, s. gebruik, o. aanwending, v. " - MENT, S. bezigheid, v. werk ; ambt, beroep, O.
EMPOISON, va. vergiftigen, verheven. * - ER, M. gifmenger, vergiftigcr, ln. * - MENT, s. vergiftiging, v.
EMPORIUM, "...RY, s. (34) stapelplaats, handelsplaats,
markt, v.
EMPOVERISH, va. arm maken, verarmen ; fig. uitputten.
* -MENT, s. verarming ; fig. nitputting, v.
EMPOWER, va. votmagt geven, magtigen, in staat stellen;
heacht geven, - verleenen.
EMICTION, S.
EMIGRANT, S.

EMPRESS, S. keizerin, v.
EMPRISE, s. gevaarlijke onderneming, v.
EmPTIER, s. lediger, M. * ...TILY, adv. ledig,

Ude/.
s. aankoop,
ESS, s. ledigheid; ijdelheid,
Loop,
'...TILY, adv. tedig; ijdel, nietig ;
ouvrnehtbaar. "...TY, va. iedigen, uittedigen, ove•schenken. -, vn. ledig loopen ; getedigd woolen.
EMPURPLE, va. purperrood verwen.
sink brengen.
EMPUZZLE, va. ?Trier/en maken, Van
EMPYREAL, a. heme/sch.
BAN, s. hoogste hemet,
EMPYREUMATICAL, a. (:)0) naar brand riekende, brutally.
EMPYROSIS, s. brand, nl. verbranding, v.
EMROD, s. glazenmakers diamant, ni.

EMROSB, S. (53) klaproos, V.
EMULATE, va. wedijveren met, streven naar, trachten to
evenaren, navolgen. "...LATION, s. naijver, wedijver, m.
mededinging, v. ".... LATIVE, a. naijverig. * ...LATOR, s.
mededinger, medestrever, M. * ...LATRESS, S. mede-

dingster, v.
va. uitmelken ; uitputten. *-11T, a. (74) tot zich
trekkend, uitzuigend.
EMULOUS, a. * - LY, adv. wedijverend, ijverzuchtig, naijverig ; met naijver.
EMULSION, S. (22) amandelmelk, v. koeldrank, m.
EMUNCTORY, S. (22) ontlaster, M.
ENABLE, va. in slant stellen, bekwaam maken. *-MENT,
S. het in staat stellen, bekwaammaking, v.
ENACT, va. verordenen, bevelen, besluiten, verrigten; volvoeren, doen. *-, * -MENT, S. besluit, o. verordening, v.
s. wetgever, m.
ENAMBUSH, va. strikken spannen, in eene hinderlaag
verbergen.
ENAMEL, S. brandver f , v . ; brandschilderwerk, glazuursel,
o. "-, va. brandschilderen, emailleren. * - ER, s. brandschilder, m. *-ING, s. brandschilderwerk, a.
ENAMOUR, va. liefde inboezemen, boeijen. "-ED, a. verliefd.
EMULGE,

ENAMURATO, S. VOy. INAMURATO.
ENARRATION, s. verhaal, a. vertelling, v. berigt, o.
14:NATE, a. uitgroeijende.
ENCAGE, va. kooijen, in eene kooi sluilen.
ENCAMP, va. et n. legeren, zich neerslaan, kanzperen.
* -MENT, S. legering, v. leger, o.
ENCANKER, va. invreten; bederven.
ENCASE, va. kisten, insluiten.
ENCAUSTIC, S. ingebrand wasschilderwerk, a.
ENCAVE, va. in een hot verbergen.
ENCEINT, a. (83) zwanger. "-E, S. omtrek, oznkring, m.
ENCHAFE, va. woedend maken, aanhitsen.
ENCHAIN, va. ketenen, boeijen, kluisteren.
ENCHANT, va. betooveren; fig. bekoren, innemen. ' - ER,
S. toovenaar, tooveraar, m. *-INGLY, adv. betooverend,
tooverachtig "-MEET, S. betoovering, tooverij, v. -RESS,

s. toovenaarster, v.
ENCHASE, va. inzetten. * ...SING, s. Muffing, V.
ENCINDERED, a. tot ctsch verbrand.
ENCIRCLE, va. onzgeven, omringen. * - T, S. cirkel, kring , M.
INCLINE, vn. VOy. INCLINE.
ENCLOISTER, va. in een klooster opsluiten.
ENCLOSE, va. insluiten, omheinzen ; inhoutlen, bevatten.
* -D, s. bijlage,v.;ingesloten brief, n. *-E, s. omslag, is.
ENCLOSURE, s. onzheining, inslaiting, alzondering ; in-

gesloten raimte, v.
ENCOFFIN, va. kisten (een lijk).
ENCOMBER, va. VOy. ENCUMBER.
ENCOMIAST, s. lofredenaar, m.

s. lofrede,
spraak, v.
ENCOMPASS, va. omgeven, omringen, instailen; belegerem * -MENT, s. wijdloopigheid, v.
ENCORE, iat. da caps.
ENCOUNTER, va.
ontmoeten, aantreikn ; aangrijpen,
aaneallea, aantasten. "-, vn. handgemeen worden,
vechten. *-, s. ontmoeting, v.; gevecht, tweegevecht, o.
schermutseling,v.; voorval, toeval, o. ; hevige toesprank,
V. R -ER, s. vijand, tegenstazzder, m. teyenpartij, v.
ENCOURAGE, va. auninoetligen, aanvaren, aanwakkeren,
aanzetten, aansporen ; bevorderen,ondersteunen. "-MENT,
s. aanmoediging, aansporing, v. spoorslag, m.; bees).dering, ondersteaning, v. '-R, S. aanmoediger; beschertiler, in.

* ...CRIMSONED,

a%

hoogrood. *...caurnn, a. gekruld.
inbreuk maken op, de grenzen
overschrijden *cm, zich lets aanmatigen, zich: wederregtelijk toeeigetft * - ER, s. csanmatiger, overweldiger, :m.
"-ING, *-MENT, s. aanmatiging, inbreuk,overweldiging,v .
ENCRUST, va. met eene korst bedekken.
ENCUMBER, va. beslommeren, verwarren ; bezwaren;
S. beslommering,
met schulden belasten.
bezwaring, belasting, v. bezwaar, o. * ... BRANCBR, s.
hypothekaire schuldeischer, m. *
ENCYCLICAL, a. rondgaande; - epistle, rondgaande brief, m.
ENCYCLOPEDE, *...DIA, s. beschrijving van alle kunsten
en wetenschappen, v. * ... DIAN, a. alomvattend, algemeen, encyklopedisch.
o.
END, s. eind, einde, eindje; doel; gevolg, voornemen,
uitkomst, v. ; dood, m.. stukje, brokje, o. ; on -, overbij
by
the
-,
eind ; most an -, meestal, meestendeels ;
toeval ; to no -, vergeefs, vruchteloos ; to the - that,
opdat, ten einde ; to be at one's wit's -, ten einderaacl
zijn; to be all for one's -, alleen op zijn eigen voordeel bedacht zijn. "-, va. eindigen, een einde maken
aan. *-, vn. een einde nemen, ophouden; sterven.
ENDAMAGE, va. beschadigen. * - ABLE, a. schadelijk, gevaarlijk. * - MENT, S. schade, v. verlies, 0.
ENDANGER, va.*in gevaar brengen. * - MENT, s.gevaar,o.
ENDEAR, va. bemind gehapt makers, veraangenamen ;
verduren. "-MENT, s. liefkozing ; beminnelijkheid, bekoorlijkheid, v. ; opslag, tn. verhooging (van ppijs), v.
ENDEAVOUR, s. paging, v. streven, o. "-, va. et n.pogen,
trachten, streven.
ENDEMIC, "-AL, a (22) aan land of yolk eigen.
ENDBNIZE, Va.. het burgerregt verleenen ; vrij maken,
vrijlaten; naturalizeren.
m.
ENDER, s. volbrenger, voleindiger, voltooijer,

ENCROACH, vn. - upon,

ENDICT, Va. *-MENT, s. VOy. ENDITE, ENDITEMENT.
ENDING, S. einde, slot, eindwoord, e.
ENDITABLE, a. to beschuldigen.

va. eene aanklagt inleieren, aanklagen, beschuldigen ; opstellen, in de pen geven, dikteren, voor*...TER, s. beschuldigde, m. "-MENT, S. aanklagt, beschuldiging, v.
ENDIVE, s. andijvie, chicorei, v.
ENDLESS, a. * - LY, adv. eindeloos,oneindig ; zonder einde.
*-NESS, s. eindeloosheid, oneindigheid, v.
ENDLONG, adv. regtuit. * ...MOST, adv. op het verst; otngekeerd.
ENDOCTRINE, va. onderwijzen, leeren, onderrigten.
ENDORSE, va. endosseren, op den rug schriiven. * - E, s.
(3/o) geendosseerde, houder, m. * - MENT, s. endossement;
opschrift, o. * - R, a. (34) endossant, m.
ENDOW, "-ER, va. begiftigen, schenken, stichten. *-ED, a.
begaafd, begiftigd. * -MENT, s. stichting, begiftiging,
schenking ; gift ; gave, v. * - MENTS, s. pl. begaafdheden,
ktindigheden, v. mv. talent, o.
ENDRUDGE, va. in slaverntj brengen.
ENDSMAN, S. opkooper, voorkooper, m. * ...WOMAN, S. opkoopster, voorkoopster, v.
ENDUE, va. bekleeden ; begiftigen.
-RANCE, S. het verduren,
ENDURABLE, a. verdragelijk.
uitstaan, lijden, geduld, o. duur,sn.*...RATE, va.verharden. "...RE, va. verdragen,duren, lijden, doorstaan, dulden.
vn. duren. * ...RER, s. lijder, ns.
ENDWAYS, adv. met de einden aan elkander.
adv. overeind.
ENECATE, va. dooden, ombrengen.
ENDITE,

zeggen.
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ENG.

ENE.
ENCRADLE, va. in de wieg leggen.

ENEMY, s. vijand ; duivel, m.
ENERGETIC, *-AL, a. * - ALLY, adv. * ...GICAL, a. -LY,
adv. krachtig, krachtvol, sterk, nadrukkelijk; met na-

druk. * ...GIZE, va. kracht geven, -bijzetten,-verleenen,
aanzetten. * ...GY, s. kracht, klem, v. nadruk, m. * ...VATS,
*...VE, va. ontzenuwen, verzwakken. * ...VATION, s. ontzenuwing, verzwakking, v.
ENFAMISH, va. uithongeren.
5. verzwakking, v.
ENFEEBLE, va. verzufkken.
ENFELLONED, a. gruwzaam, wreed.
ENPEOFF, va. beleenen, in leen geven. * -MENT, s. beleening, v. ; leenbrief, m.
ENFETTER, va. boeijen, in kluisters leggen.
ENFIERCE, va. vertoornen.
ENFILADE, s. rij, volgreeks, regte lijn, v. *-, va. in
eene regte lijn bestrzjken.
EMPIRE, "...FLAME, va. doen ontvlammen, in brand zetten. * ... FOLD, va. toevouwen. * ....FORM, va. vormen,
een norm geven.
ENFORCE, va. dwingen, geweld eefenen, doorzetten, aandringen ; versterken ; kracht bijzetten. * vn. bewijzen.
*-DLY, adv. met dwang. "-MENT, 5. dwang, m. kracht,
v. aandrang, m. geweld ; voldingend afdoend bewijs, o.; noodzakelijkheid, v.
ENFOULDRED, a. met bliksem gepaard.
ENFRANCHISE, va. het burgerregt verleenen ; vrijmaken ;
naturalizeren. * - MENT, s. vrijmaking, vrijverklaring,
naturalisatie, v. *-R, s. vrijmaker, bevrijder, m.
ENFROWARD, va. wedrspannig maken.
* ... FROZEN, a.
bevroren.
ENGAGE, va. verpanden ; verbinden, toezeggen, bewegen,
aanmoedigen, overhalen; verpligten, beloven; bekoren,
boeijen, innemen; verhuren inwikkelen; bezig houden ; wagen ; behalen, verkrijgen. *-, vn. zich inlaten;
handgemeen worden, vechten. "-DLY, adv. verpligt, verbonden. * - MENT, s. verpanding ; verpligting, verbinding ;
o.
verkleefdheid; bezigheid ; beweegreden, v. ; gevecht,
"...GINGf, a. innemend, bekoorlijk, aantrekkend.
ENGAOL, va. in den kerker sluiten.
ENGARRISON, va. in garnizoen leggen, bezetten.
vn.
ENGENDER, va. voortbrengen, telen, verwekken. *-,
voortkomen. "-ER, s. voortbrenger, teler, m. "-ING, s.
voortbrenging, v.
ENGILD, va. glunzen. * ... GIN, s. verstand, o.
ENGINE, S. werktuig, instrument, o. ; brandspuit ; list ;
kunstgreep, v. * -ER, s. werktuigkundige, ingenieur, tn.
* -MAN, S. spuitgast, m. * -RY, 5, machineries; artillerie, genie, v.
ENGIRD, va. omgeven, omsingelen, omgorden, omringen.
ENGLAD, va. verblijden, vervrolijken.
ENGLISH, va. in het engelsch vertalen.
ENGLUT, va. inzwelgen, inslikken ; opproppen, opvullen.
"...GORGE, va. verslinden, verzwelgen. "...GRAFF, Va.
eaten, griffelen. * ...GRAIL, va. inkerven. * ... GRAIN, va.
karmozijnrood verwen. * ... GRAPPLE, vn. hangemeen raken. * ... GRASP, va. grijpen, vatten.
ENGRAVE, va. snijden, griffelen, graveren, uitsteken,
beeldsnijden ; begraven. s. graveerder, A9laatsnijder, m. * - RY, s. gegraveerd werk, o. * ... PING, s.plaat,
koperplaat, v.
ENGRIEVE, va. krenken, kwellen, grieven.
ENGROSS, Va. dik maken, verdikken ; vergrooten ; mesten ; de grosse eener akte waken, grosseren, in het net
schrijven; opkoopen; zich meester maken van. "-ER,
s. schrijver ; opkooper, m. * - MENT, s. kopij, v. afschri ft ; het opkoopen.
15
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ENGUARD, va. bewaken, beschermen, beschatten.
ENGYSCOPE, S. vergrootglas, 0.
• ENHANCE, va. verhoogen, does dike* (den 'Ns), vergrooten, verzwaren. -MEET, s. opslag, iq. verhooging

(van prijs), v. s. bieder, m.

ENHAPPY, va. gelukkig maken. *...114.1),BOuR, va. bewonen. * ...HARDEN, va. aanmoedigen.
-TICAL, a. * -TICALIT,
ENIGMA, s. raadsel, o.

selschrijver, zu.
-adv. raadselachtig. * - TIST, s. r
ENJOIN, va. aanbevelen, gelaste , bevelen; opdragen.
"-ING, *-MENT, s. last, m. bevel, O.
ENJOY, va. genieten, bezitten. "-, vn. het Leven genieten,

zich verheugen. * - ABLE, a. voor genet vatbaar; rijk
aan genot. *Ala, s. genieter, bezitter, m. * - MENT, s.
genot, bezit, genoegen, o. vreugde, v.
ENKINDLE, va. ontsteken, ontvlammen. *-, vn. ontvlammen, ontbranden. * ... LARD, va. bespekken.
ENLARGE, va. verwijden,verbreeden,vergrooten,uitzetten;
den prijen loop Eaten. "-, vn. zich uitstrekken, zich
verspreiden, in bijzonderheden treden, wijdloopig zijn.
*-MENT, s. verwijding, verbreeding, vergrooting ; wijdloopigheid ; loslating, v.
ENLIGHTEN, * ...LIGHT, va. verlichten; opklaren ; vervrolijken. * - ER, s. verlichter, m. "-ING, s. verlichting,
opklaring, v.
,
ENLINK, va. ketenen, boeijen, aaneenschakelen.
ENLIST, va. aanwerven. "-MOTT, S. aanwerving, ligting, v.
ENLIVB, * -N, va. bezielen, verlevendigen, vervrolijken.
o.
* -NER, s. vervrolijker, m.; opwekkingsmiddel,
ENMARBLE, va. tot warmer waken, verharden.
va. verstrikken, vangen.
ENMITY, s. mjandschap, v. heat, m.
ENNOBLE, va. adelen, veredelen. * - MENT, s. veradeling ;
verheffing, v.
ENODATB, ENODE, va. ontknoopen, oplossen. * ... DATION,
s. oplossing, ontknooping, v.
ENORMITY, *...ousNsss, s. ongeregeldheid, buitensporigheid, bovenmatighezd ; snoodheid, v. gruwel, m.*...ous,
a. -LY, adv. ongeregeld, onmatig, bovenmatig ; verschrikkelijk, gruwelijk, ijselijk ; bovenmate.
ENOUGH, s. genoegzaamheid, v. "-, a. et adv. genoegzaam,
toereikende, voldoende ; genoeg.
ENQUIRE, vn. ENQUIRY,

s. voy. INQUIRE, INQUIRY. •

ENRAGE, va. woedend maken, vertoornen.

"-DLY, adv.

in woede, toornig.
ENRANGE, *...RANK, va. in orde schikken,regelen,rang-

schikken. * ... RAPT, -URE, va. verrukken, betooveren.
ENRAVISH, va. verrukken, bekoren. *-nro, a. verrukke-

lijk. * - MENT, s. verrukking, v.
ENREGISTER, va. in een register opschripen,registreren.
ENRHEuM, va. et n. verkouden maken ; - worden.
ENRICH, va. verrijken; vruchtbaar maken; verfraaijen.
* -MENT, s. verrijking, v.
ENRIDGB, va. met voren maken, uitholen. * ... RING, va.
omringen, omgeven. "...RIPEN, va. rijp makers, doen rij-

pen. * ... ROBE, va. kleeden, inkleeden.
ENROL, va. inschrijven, op de rol brengen; opschrijven,

aanwerven; inwikkelen. * - LER, S. inschrijver, ca. "-MENT,
s. opschrijving, aanwerving; rol, v.
* ... ROUND, va. omringen, omgeven.
va. in veiligheid brengen.

ENROOT, va. doen wortel schieten.

ENSAmPLE, s. voorbeeld, voorschrift,

o.

ENSANGuINE, va. bebloeden. * ... SCHEDULE, va. opschrijyen, insehrijven. * ... SCONCE, va. verschansen, dekken.
"...SEAL, va. veredelen. "...SEAM, va. zoomen, omzoomen, toenaaijen. * ... SEAR, va. toeschroeijen. * ... SHIELD,

bedekkes, beschermen. "...SHRINE, va. whale»,
* wegsluiten.
ENSUORM, a. zwaardvormig.
, m. vlag, v.;
ENSIGN, s. teeken; vaandel, o. sla
vaandrig, *-, va. teekenen. "-BEA , s. vaandelItrager, vaandtig, m. "-CY, s. vaandrigspost, m.
ENSLAVE, va. tot slag maken, verslaven. *- MENT, s.
slavernij, v. *- R, s. onderdrukker, m.
ENSNARE, va.verstrikken, verlok ken. * ... SOBER, va. nuclater waken. *...STAMP, va. inslaan. "...sus, vn. volgen,
voortvloeijen. ,
- va.

ENSTJRANCE, S. * ...SURE, va. *... SURER, S. voy. INSURANCE, INSURE, INSURER.
ENTABLATURE, s. (13) bovenste eener zuil, dekstuk, o.
ENTACKLE, va. (126) optuigen, takelen.
ENTAIL, "-MENT, s. (83) vastgemaakt erfgoed, o. *-,va.

de erfopvolging bepalen ; insnijden.
va. temmen, beteugelen. "...TANGLE, va. verwarren; verlegen maken. -RENT, s. verwarring, v.
"—TENDER, va. verteederen.
treden in; inschrijven,opENTER, va. gaan
komen
schrijven; toelaten; aangeven; inwijden; (126) enteren.
*-, vn. binnenkomen, binnentreden, inkomen, mgaan;
- an action, een proces aandoen; - appearance, procesverbaal opmaken; - goods at the customhouse, (34)
koopmansgoederen aangeven; - his protest, laten protesteren ; - into, indringen, doordringen; - short, (34)
de regten bij de aangifte ontduiken; - the liAs, (68)
dienst nemen; het gevecht beginnen; - up judgment,
een vonnis aanteekenen; - upon, aanvaarden. * - ING,s.
ingang, m. intrede, komst, v. "-ING-ROPE, s. (126)
valreep, v. "-LACE, va. door-, zamenvlechten.
ENTEROCELE, S. (22) darmbreuk, v.
ENTERpARLANCE, s. rnondgesprek, onderhoud, o. * ... PRISE,
s. order neming, v. va. ondernemen, beproeven. "...PRISER, S. ondernemer, s. et a. onderneming, v. ; ondernemend.
ENTERR, va. begraven, bedelven.
ENTERTAIN, va. onderhouden, voeden; onthalen, ontvangen; aannemen; koesteren. * - ER, s. onderhouder ; gastENTAME,

heer, waard, m. * - ING, a. onderhoudend, aangenaam.
* -MENT, s. onderhouding , voeding ; opname, v. onthaal ;
onderhoud; gastmaal; tusschenspel, tijdverdrijf, aangenaam onderhoud, o.
ENTNRTISSUED, a. doorweven, doorwerkt.
ENTHRIL, va. doorboren, doordringen.
ENTORONE, va. op den troon plaatsen. * ... NING, s. troons beklimming, troonsbestijging, v.
ENTHUSIASM, s. geestdrift, verrukking, v.
* ... SIAST, s.
geestdrijver, in. * ... SIASTIC, -AL, a. -ALLY, adv. dweepachtzg ; hartstogtelijk, in geestdrift.
ENTICE, va. verlokken, bekoren, aantrekken; - away,
aftrekken, verleiden. * - MENT, s. verlokking, v. lokaas,
o. • verleiding ,v . * - R, s. verleider, vleijer, m. * ... CINGLY,
adv. op eene verleidelijke wijze.
ENTIRE, a. *-LY, adv. geheel, volledig, ongeschonden,
ganscla ; opregt, getrouw ; to eenenmale, geheel en al,
ganschelijk, onpartijdig. * - NESS, S. volledigheid, ongeschondenheid, v. *- TY, s. het geheel.
ENTITLE, va. betitelen; regt
aanspraak germ.
ENTITuLATION, s. titel, m.; opschrift, o.
ENTITY, s. wezen, daarzijn, wezenlijkheid, v.
ENTOIL, va. in een net vangen, verstrikken ;
fig. verschalken. * ... TOMB, va. begraven, ter aarde bestellen,
bijzetten. -MENT, s. begrafenis, v.
ENTOMOLOGY, s. insektenkunde, v.

EPL
EXTRAIL,

va. endereets mengen; bent make*. *-14,
ingewanden, o. my. gedtsrmte; fig. bin*enste, o.
ENTRANCE, s. intrede, v. ingang, m. komst, v.; aanvang,
m. begin, o. inleicling, v.; (126) voorsteven, m. *-, va.

verrukken, in vervoering -, in verrukking brengen.
ENTRAP, va. voy. ENTOIL.
ENTREAT, va. bidden, smeeken, verzoeken; behandelen.

*-, vn. handelen, spreken. *-, "-ANCB, "-ING, "-Y, s.
bede, smeeking, V. verzoek, o. * -ABLE, a. handelbaar.
ENTRENCH,

va. voy. INTEBNCH.
ENTRBPOT, s. entrep6t, magazijn, 0.
ENTRY,

s. ingang, intogt, m. intrede, v. ; voorhof ; post,
m. ; inschrijving, v.; invoer, m. ; (83) bezitneming ; inleiding tot de mis, v. ; single -, boekhouden , o. ; double
italiaansch boekhouden.
ENTWINE, "...TWIST, va. omwinden, omsling eren, vlechten,
inwikkelen.
ENUBILATB, va. ontwolken. "-mous, a. helder, zonder
wolken, onbetelkt.
ENUCLEATB, Va. oplossen, verklaren, ophelderen. "...ATION,
s. verklaring, oplossing, opheldering, v.
ENUMERATB, va. opnoemen, opsommen, optellen. "...TION,
s. opnoeming , opsomming,optelling , v .* ...TIVB, a. optellend .
ENUNCIATE, va. uitspreken, uitdrukken, verklaren.
* ...ATION, s. uitdrukking, voordragt, v.
"...ATIVB, a. gewagmakend, verklarend.
ENURE, va. gewennen. "-, vn. gelden, geldig zijn. "-MBNT,
s. gewoonte; geldigheid, v.
ENVELOP, va. inwikkelen, inzwachtelen, wikkelen, inhullen ; voeren. "-B, s. omalag, m. bedekking, v. bekleedsel, o. "-MBNT, s. inwikkeling ; verwikkeling, v.
ENVENOM, va. vergiftigen; fig. hatelijk maken.
ENVERMEIL, va. rood verwen.
ENVIABLE, a. benijdenswaardig. "...VIER, s. benijder, m.
"...vim's, a. -LY, adv. nijdig, afgunstig; uit nijd, met
afgunst. "...VIOUSNESS, S. nijd, m. afgunst, v.
ENVIRON, va. omgeven, otnrzngen, omsingelen; berennen,
belegeren, inslurten. "-S, s. pl. nabuurschap, v. omtrek,
m. omliggende plaatsen, omstreken, v. my.
ENVOICB, s. (34) faktuur, v. konnossement, o.
ENVOY, s. afgevaardigde, gezant, afgezant , bode, m.
"-SHIP, S. waardigheid van gezant, v.
ENVY, s. nijd, m. afgunst, v.
va. benijden. *-, vn.
nijd koesteren.
ENWHEEL, va. voy. ENVIRON. "...WIDEN, va. verwijden,
uitzetten. "...WOMB, va. bezwangeren, fig. heimelijk be
graven, verbergen. "...WRAP, va. voy. 1NWRAP.
EOLIPYLE, s winclkogel, M.
EPACT, s. (104) epacta, v.
EPAULET, S. (68) epaulet, v.
EPAULMENT, S. (1,13) borstwering, v.
EPHEMERA, s. dagdiertje, haft, o.• (22) koorts van emn
dag, v. "...RAL, "...RIC, a. eendaagsch;
'
fig. vergankelijk. s. dagboek, 0.; astronomische tafel, v.
"...RIST, s. dagboekschrzjver ; planeetlezer, m.
EPIC, a. episch, tot het heldendicht behoorende.
EPICBDIAN, a. klagend, treurig. * ... CEDIUM, s. lijkdicht,
o.
s. (98) gelijkslachtig.
EPICURB, "...BEAN, s. epikurist,wellusteling,m. "...RBAN,
a. wellustig, epikuristisch. "...RISM, s. leer van Epiku* rue, v. ; wellustig leven, o.
EPIDEMIC, *-AL, a. heerschend, aanstekend (van ziekten).
EPIDERMIS, s. (74) opperhuid, v. "...oAsTRold, s. (74)
oppersmeerbuik, m. "...GLOTTIS, s. (74) keellelletje,
strotlapje, O.
EPIGRAM, s. puntdicht, O. * -MATID, *- MATICAL, a. als
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een puntdicht. "-MATIBT, S. maker van puntdichten,m
EPIGRAPH, s. opschrift ; motto. 0.
EPILEPSY, S. (22) vallende ziekte, v. "...LBPTIC, a. met
de vallende ziekte behebt.
EPILOGIZE, vn. besluiten. "...LOGUB, s. slotrede, v.
EPIPHANY, s. Driekoningenfeest, o.
EPISCOPACY, s. bisschoppelijke waardigheid, v. bisschoppelijk bestuur, O. * ...PAL„a. bisschoppelijk ; - court,
geestelijk gebied, o. "...PALIANS, s. pl. bisschoppelijken,
episkopalen (in Engeland), m. my. "...PATE, S. bisdom, o.
EPISOD.B, s. bijverdloistsel, tusschenverhaal, 0. "...DIC,
-AL, a. tot de episode behoorende.
EPISPASTIC, S. (22) trekpleister, v. *-, a. trekkend.
EPISTLE, s. brief, zendbrief, m. epistel, v.
"-R, s. briefschrijver ; epistellezer, M.
EPISTOLAR, "-Y, a. - style, briefstijl, m.
EPISTYLB, s. (13) architraaf, V. moerbalk, m.
EPITAPH, S. grafschrift, O.
EPITHALAMIUM, s. bruiloftsdicht, o.
EPITHBM, s. (22) pap, v. otnslag, m.
EPITHET, s. bijvoegelijk naamwoord, o. ; bijnaam, m. "-,
va. betitelen, eenen bijnaam geven.
EPITOME, s. kort begrip, uittreksel, o.
va. verkorten, uittrekken. * ...MISER, "...MIST, S. verkorter, M.
EPOCH, *-A, s. tzjdstip, tijdpunt, 0.
EPODE, 8.0/0iVer8, o. slotzang, nazang, m.
EPOPEB, s. heldendicht, o.
EPSOM-SALT, S. bitterzout, O.
EPULATION, s. feestmaal, gastmaal, banker, O.
EQUABILITY, * ...BLENESS, S. gelijkvormigheid ; evenredigheid, gelijkheid, v. "...BLit, a. gelijkvormig. "...BLY,
adv. op eene gelijkvormige wijze.
EQUAL, s. gelijke (in rang, stand enz.). "-, a. gelijk, gelijkvornig, evenredig ; onpartijdig, onverschalig ; billijk; berekend, geschikt, bestand, in staat. "-, va. gelijk maken. *-, vn. gelijk zijn, gelijken, evenaren.
k -ISATION, s. gelijkmaking, v. "-ISE, vn. gelijkstellen,
gelijk maken. -ITY, S. gelijkvormigheid, evenredigheid,
gelijkheid, v. "-LY, adv. gelijkelijk, overeenkomstig.
"-NESS, s. gelijkheid, v.
EQ1JANGULAR, EQUIANGULAR, a. (64) gelijkhoekig.
EQUANIMITY, s. gelijkmoedigheid, bedaardheid van geese,
v. "...mmous, a. gelijkmoedig.
EQUATION, s. (64, 101) gelijkmaking, evening, vergelijking, equatie; v. "...TOR, S. evennachtslijn, -linie, v.
evenaar, m. * ... TORIAL,
tot de evennachtslijn behoorende ; onder de linie.
EQUERRY, S. dal ; stalmeester, m.
EQUESTRIAN, a. rijdend, to paard, ridderlijk.
EQUICRURAL, *...CRURE, a. (64) gelijkbeenig. * ...DIS TART, a. op gelijken afstand. "...PORMITY, s. gelijkvormigheid, V. "...LATERAL, a. gekkzijdig. "...LIBRATS, va. in evenwigt stellen, van gelijk gewigt maken.
*...LIBRATION, s. evenwigt, 0. *...LIBRIOUSLY, adv. in
evenwigt. * ... LIBRIST, S. koordedanser, springer, m.
"...LIBRIUM,
evenwigt, 0. "...MULTIPLB, a. met het-zelfde getal vermenigvuldigd.
EQUINAL, EQUINB, a. van een paard.
EQUINECESSARY, adv. even noodzakelijk.
EQUINOCTIAL, a. tot de dag- en nacht-evening beheorende.
A'...Nox, s. dag- en nachtevening, v.
EQUINUMERANT, a. van hetzelfde getal, gelijk in getal.
EQUIP, va. uitrusten, kleeden,wapenen,bemannen. "-AGE,
s. uitrusting ; kleeding, v. ; pakkanclje; gevolg ; scheepsyolk, o. ekwipaadje, v. ; koets en paarden. "-AGED, a.
van eene uitrusting voorzien.
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hjkerwijze, met in billijkheid.
v.
*...VALENCY, s. gelijkwaardigheid,
* ...VAIONT, a. -LY, adv. gelijkwaardig, van dezelfde
waarde. * ... VOCALNZSS, s. dubbelzinnigheid,
a. -LY, adv. dubbelzinnig, onzeker ; op eene dubbelzinnige
wijze.."...vocATB, vn. dubbelzinnig zijn, raadselachtig
spreken. * ... VOCATION, s. dubbelzinnigheid, v. *...vocATon, s. dubbelzinnige spreker; pligtverzuimer, m.
'...VOKE, s. dubbelzinnigheid, v.
ERA, 8. tijdrekening, v. tijdstip, o.
ERADIATION, s. uitstraling, v. *...DICATE, va. uitroeijen,
ontwortelen. * ...DICATION, s. ontworteling, uitroeijing,
v. * ...DICATIVE, a. (22) in den grond genezend.
s.
in den grond genezend (radikaal) middel, o.
ERASABLE, a. uitwischbaar.
ERASE, va. uitwisschen, uitschrappen ; verdelgen, vernietigen, slechten. *-, vn. uitgaan. * -MENT, s. uitschrapping,
verdelging, vernietiging, v.; erasing-knife, schrapmes, o.
long, binnen kart,
ERE, adv. eer, eerder, vroeger; weldra, eerlang ; - now, voorheen, vroeger, eertijds ;
- while, sedert kart, onlangs.
ERECT, va. oprigten, bouwen, optrekken; bemoedigen. *-,
vn. , oprijzen, zich oprigten. *-, a. regt, regtop. * - ION,
s. oprigting, verheffing, opbouwing, v.; gebeuw, o.; opbeuring, opwekking, v. * - IVE, a. opbeurend, stichtelijk.
k -NESS, s. regte houding, regtheid, v.
EREMTT, "-E, s. heremiet, kluizenaar, m. "-AGE, s. kluizenaarshut, hermitagie, v. "-ICAL, a. als een kluizenear, tot een kluizenaar behoorende.
EREPTATION, s. uitkruiping, v. * ... TION, s. ontrukking, v.
ERGOT, s. haneupoor, v. *-ism, s. vitterij, kibbelarij, v.
ERMELINE, *...MINE, S. hermelijn, o. * ... MINED, a. met
hermelijn bekleed.
ERODE, va. wegvreten, wegbijten, uitvreten.
* ...SION, s.
uitvreting, wegvreting, wegbijting, v.
EROTIC, * -AL, a. uit liefde, tot de liefde behoorende.
ERR, vn. dwalen, dolen, verdwalen, afwijken, een misslag.
begaan. * - ABLE, a. feilbaar, aan dwaling onderhevig.
* -ABLENESS, s. feilbaarheid, v.
ERRAND, s. boodschap, opdragt ; zaak, v. ; boy, loopjongen, m.- - goer, bode, boodschapper, m.
ERRANT, a. 'dwalend, dolend; - knight, dolende ridder,
m. ; - star, dwaalster, planet, v. *- RY, s. omdoling,
rondwandeling ; dolende ridderschap, v.
ERRATA, s. pl. * ...TUM, s. lijst -, opgave „van drukfeilen, v.
ERRATIC, a. dolend, zwervend, dwalend, ongeregeld.
"-ALLY, adv. in den blinde, in het onzekere.
ERRE, s. (44) spoor, o. trektijd ; voorpoot van wilde dieren, m.
ERRING, s. het dolen, dwalen.
* - LY, adv.
ERRONEOUS, a. dwalend, verkeerd, valsch.
verkeerdelijk, bedriegelijk. *-rums, s. dwaling, valschheid, verkeerdheid, v.
ERROR, ERROUR, s. dwaling, fell, font, v. misslag,
zonde, v.

EQUIVALENCE,

EST.

ERR.

EQUIPENDBNCY, s. evenwigt, o. ; besluiteloosheid, V.
EQUIPMENT, s. uitrusting, v.
EQUIPOISE, 8. evenwigt, o. "-, va. its evenwigt
"...POLENOE, s. (57) gelijkheid van waarde, v. * ...POLENT, a. gelijkwaardig. * ...PONDERANCE, s. gelijkheid
van zwaarte, V. * ...PONDERANT, ...DBROUS, a. van gelijke zwaarte, evenwigtig.
* ...PONDERATE, vn, even
zwaar wegen, gelijkwigr zijn.
va. in evenwigt stellen.
EQUITABLE, a. billijk, regtvaardig, redelijk, onpartijdig;
- debt, schuld van eer, v. "-NESS, *...TY, s. billijkheid,
regtvaardigheid, onpartijdigheisl, v. * ...TABLY, pdv. bit-

a. oud-schotsche kcal, v.
DIST, adv. eerst, weleer, tot due ver.
s. het blozen. "...CENT, a.

Ens, a. (53) wikken,

ERUBESCENOE, *...CENCY,

blozend,.schaamrood.
va. oprigpen. * - ATION, s. oprispang, v.
* ...DITION, s. geleerdheid, kennis,
wetenschap, v.
ERUGINOUS, a. koperachtig.
ERUNCATION, s. uitgeroeid onkruid, o.
ERUPTION,..s. ultbreking, uitbarsting, v. uitvat, aanval;
huitluitslag, m. it -AVE, a. uitbrekend.
ERYSIPELAS, s. (22) roos (in het aangezigt), v.
ESCALADE, s. beklimming met stormladders, v.
ESCAPE, va. et n. vermijden, ontvlieden, ontkomen, ontsnappen. * s. ontsnapping , vlugt ; uitvlugt ; uitspatting ;
dwaling, v. tnissiap, m.
ESCARGATOIRE, s. slakkenfokkerij, v.
ESCARP, va. (113) doen afloopen, steil waken.
ESCHALOT, s. (53) sjalotte, v.
ESCHAR, s. (36) roof (op wonden), v. * +-OTIC, a. brandend,
ESCHEAT, vn. (83) aan den oorspronketijken eigenaar
vervallen ; min den stoat komen. s. vervallen leen,
o. *- AGE, s. regt van den souverein op vervallen goederen, o.
ESCHEW, va. vermtjden, ontwijken.
ESCORT, va. geleiden, konvoijeren, dekken, vergezellen. "-,
s. geleide, konvooi, o. bedekking, v.
&COT, s. belasting, opbrengst, v.
ESCOUADE, s. rot, (deel eener kompagnie voetvolk), o.
ESCOUT, s. spion, spie, bespieder, luisteraar, m.
ESCRIPT, s. schrift, afschrift, o.
ESCRITOIR, s. schrijfgereedschap, o. ; schrijfiessenaar, m.
ESCROW, s. overeenkomst onder bewaring eens derden, v.
ESCUAGE, s. leendienst, ridderdienst, v.
ESCULENT, s. eetwaar, v. voedsel, o. *-, a. eetbaar.
ESCUTCHEON, s. wapenschild, geslachtwapen, o.
ESPALIER, s. latwerk, o.
ESPARCET, s. (53) spurrie, v. klavergras, o.
ESPECIAL, a. *- LY, adv. voornaam, bijzonder ; vooral,
in het bijzonder, voornamelijk, bijzonderlijk.
ESPIAL, ESPIER, s. bespieder, m.
ESPIERY, ESPIONAGE, s. bespieding, v.
ESPLANADE, s. vlakte, v. plein voor eene vesting, o.
ESPLBES, s. pl. opbrengst (der velden), v.
ESPOUSAL, a. tot de bruiloft behoorende, huwelijks. *-s,
s. pl. verloving, trouwplegtigheid, v. * ... SE, va. verloven,
trouwen, huwen ; fig. aankleven, verdedigen, omhelzen.
s. bruid, v. * ... SER, s. aanhanger, aanklever, verdediger, m.
ESPY, va. bespieden, bespeuren, ontdekken ; gewaar worden. *-, vn. op kondschap uitgaan, op den leer staan.
ESQUIRE, s. schildknaap (titel in Engeland), m. *- Y, s. .
voy. QUERRY.
titel -, rang van schildknaap,
ESSART, va. uitroeijen, ontwortelen.
ESSAY, va. beproeven, proberen, trachten. *-, s. beproeving, proef, v. ; proefstuk, o. * - ER, s. geldtoetser,
keurmeester, tn.
ESSENCE, va. welriekend maken. *-, s. wezen, o. wezenlijke natuur, v. ; vest, m. ; reukwater, 0. * ...TIAL,
s. wezen, bestanddeel, het wezenlijke, o. grondstdf,
hoofdzaak, v. beginsel, o. - , a. -LY, adv. wezenlijk ;
hoofdzukelijk. * ... TIALITY, s. wezenlijkheid, v.
ESOINE, s. (83) wettige verschooning, v.
ESTABLISH, va. vaststellen, gronden, inrigten, daarstellen,
stichten, vestigen, bevestigen. * - ER, s. daarsteller, stich-

ERUCT, * -ATE,

ERUDITE, a. geleerd.

ETY.

EVE.

terAprigter, vestiger, insteller, 111. k -MBNT, s. vaststalling, instelling, claarstelling, stickling, inrigting ;
• bevestiging ; verzorging; nederzetting, vestiging, v. ;
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ETYMON, s. (98) staliiwoord, o.

avondmaal, o.; dankzegging, v. * -ICAL, a.
tot het avondmaal behoorende.
gelukwensching, v.
ESTAFET, s.
EuGH, s. (53) ijp, iep, taxis, m.
postrijder, m.
ESTAL, va. in
i beslag netnen.
EULOGY, s. lof, m. lofspraak, v.
s. inbeslagneming,v.
ESTATE, s. stand ; toestand, rang, fn. betrekking, v. ; verEUNUCH, s. gesnedene, m. *-, * - ATE, va. snijden, lubmogen, o. goederen, o. mv.; land, o. bezitting, v. landben, ontmannen.
goed, o. ; real and personal -, reerende en onroerende
EUPHONIC, *-AL, a. welluidend. *...PHONY, s. welluigoederen, o. mv.; man's -, mannelijke leeftijd, m. *-,
dendheid, v. * ... PHRASY, s. (53) oogentroost, o.
va. vermaken, toedeelen.
EURUS, s. (19) oostewind, m.
ESTEEM, s. achting, schatting, waardering, v. "-, va.
EURyTHEY, s. overeenstemming der deelen, regelmatigschatten, achten, maarderen, vereeren ; meenen, oordeeheid, evenredigheid, v. ,
len. * - ABLE, a. achtenswaardig. "-ER, s. schatter,
EVACUANT, a. et s. buikzuiverend (geneesmiddel),
o.
waardeerder, m.
* ...CUATE, va. ledigen, ontruimen, lozen ; opheffen.
ESTERLING, s. voy. STERLING.
...TION, s. lediging, ontruiming, lazing, opheffing, v.
ESTIMABLE, a. achtenswaardig. * - NESS, s. achtenswaarEVADE, va. et n. ontsnappen, ontkomen, ontgaan, ontwijdigheid, v. "...MATE, va. schatten, waarderen; berekeken, vermijden. * ...DING, s. ontsnapping, v. * ...GATION,
nen, een overslag maken. * ... MATION, s.schatting,waars. verstrooijing der zinnen, v.
dering, taxatie, v. omslag, m. berekening; achting ;
EVANESCENCE, s. verdwijning, v. * ... CENT, a. verdwijmeening, v. * ... MATIvii, a. schattend, waarderend.
nend, vervliegend.
"...MATOR, s. schatter, waardeerder, taxateur, m.
EVANGEL, "-Y, s. evangelic, o. "-ICAL, a. evangelisch.
ESTIVAL, a. van den zomer, zomer... * ... VATE, vn. den
s. verkondiging van het evangelic, v. *-IsT, s.
zomer doorbrengen,
overblijven. "...VATION, s. het
evangelist, m. * - IZE, va. het evangelic leeren, - verdoorbrengen van den zomer; zomerverblijf, o.
kondigen.
ESTOP, va. beletten. * -PEL, s.(83) het beletten eener aanklagt.
EVANID, a. .zwak, flaauw, ligt verschietend, lids, verESTOvER, s. (83) onderhoud, o. alimentatie, v.
. gankelijk.
vp„ voy. VANISH.
ESTRADE, s. (13) hoojte, optrede, v.
EVAPORATE, va. doetoweerdampen, - vervliegen, verdrijESTRANGE, va. vervreemden, vremid maken, afbrengen ;
ven. *-, vn. verdampen, vervliegen. "...RATION, s. uitaftrekken (van), afkeerig maken, verwijderen, terugwaseming, uitdamping, verdamping, v.
houden. * - MElvT, s. vervreemding, verwijdering, terugEVASION, s. verdwijning, ontsnapping; uitvlugt, listige
houding, v. * - R, s. vreemdeling, m.
ontduiking, v. *...sivg, a. -LY, adv. ontwijkend ; door
ESTRAPADE, s. wipgalg, v. ; het wippen.
drogredenen.
ESTRAY, s. et a. voy. STRAY.
EVE, s. avond, avond War een feest, m.
ESTREAT, s. (83) getrouw afschrift, o.
EVECHURE, s. veldkrekel, m.
ESTREPEMENT, s. (83) uitputting der landerijen (door
EVECTION, s. wegvoering ; afwijking (der maan), v.
EVEN, s. avond, m. *-, a. even; effen, gelijk, glad; joist;
den huurder), verwoesting van een veld, v.
ESTRICH, ESTRIDGE, s. struisvogel, m.
onpartijdig ; bedaard, gelaten. *-,
adv. even, joist,
ESTUANCE, s. hitte, v. * ARY, s. monding, bogt, v. zeezelfs, ook, evenzoo, maar ; - or odd, even of oneven ;
arm, m. * ... ATE, vn. koken, zwellen, opbruisen. "...A- as, even als; - down, joist antler,' - now, joist nu,
TION, s. koking, opbruising, v.
than; - on, regtuit; - so, even zoo, joist zoo ; though,.
ESTURE, s. geweld, o. hevige beweging, onstuimigheid,
zelfs wanner. va. effen gelijk maken; vereffeberoerte, v.
nen. * - ER, s. vereffenaar, m. * - HAND, s. gelijkheid van
ESuRIENT, a. hongerig. * ... RING, a. bijtend.
stand, v. "-HANDED, a. regtvaardig,billijk, onpartijdig.
ETAPPIER, s. (68) proviandmeester, m.
EVENING, s. effenmaking, gelijkmaking, v. ; avond, m.
ETCH, va. etsen.
*-, adv. gelijkelijk, op gelijke wijze, even zoo. * - PRAYER,
s. nagras ; braakland, o. *- ING, s.
het etsen, o.; geelste plaat, v.; - needle, etsnaald, v.
s. avondgebed, o. *- STAR, s. avondster, Venus, v.
ETERNAL, s. de Eeuwige, God, m. *-, RTERNE, a. eeus. avondtijd, avondstond, m.
EVENLY, "...NESS, s. gelijkheid, effenheid,regelmatigheid;
wig, oneindig, eindeloos; - flower, (53) papierbloem, v.
"-IzE, *... NizE, va. vereeuwigen, onsterfelijk maken.
glanzing ; juistheicl ; 4npartijdigheid ; gelijkmoedigheid,
)"-LY, adv. eeuwiglijk, veer eeuwig. * ... NITY, s. eeurust, kalmte, v.
EVENSONG, s. avondgezang, o.
wigheid ; oneindigheid, v.
ETHER, s. fijne -, dunne hemellucht, v. ether; gezuiverde
EVENT, s. gebeurtenis, v. voorval ; gevolg, o. uitkomst, v.
wijngeest, m. '- BAL, *-BOUS,a. luchtvormig, hemelsch.
EVEN-TEMPERED, a. gelijkmoedig.
EVENTERATE, va. (de ingewanden) uitnemen, ontweijen,
ETHICAL, a. * - Ly, adv. zedelijk, zedekundig.
ETHICS, s. pl. zedeleer, moraal, v.
den buik openen.
ETHNIC, *-AL, a. heidensch. *-, s. heiden, m.
EVENTFUL, a. rijk aan gebeurtenissen, avontuurlijk.
EVENTILATE, va. wannen, ziften ; fig. uitpluizen, anderETHOLOGY, s. verhandeling over de zeden, v.
zoeken. * ... LATION, s. zifting ; fig. uitpluizing, v.
ETIOLOGY, s. leer van de oorzaken der ziekten, v.
EVENTUAL, a. *-LY, adv. toevallig, -lijk, gebeurlijk.
ETIQUETTE, s. etikette ; ceremonie, pligtpleging, v.
ETUI, "-CASE, s. koker, m. kokertje, bestek, huisje, o. •
EVER, adv. immer, ooit, altijd, steeds ; for - , voor altijd ; ETYMOLOGICAL,a. woordalleidend, woordgrondend.* ...GIST,
after,- since, sedert diem tijd ; - and a day, altijd en eeuwig;
s. woordafleider, beoefenaar der woordgronding,
- and anon, van tijd tot tijd.* -BLoomING,* -BLowiNG,a.alto.
tijd bloeijende.*-BUBBLING,a.altijdmurmelende."-BuRNvn. den oorsprong der woorden onderzoeken,
ING, a. eeuwig brandende. "-DURING, a. eeuwigdurend,
woorden afleiden. * ... LOGY7 s. woordafleiding, woordvoortdurend. "-GREEN, a. altijd groen. s. (53) maagdegronding, v.
o.

n

...

EUCHARIST, s.

grondslci,m.;ke

EDGE, s.

EXA.

EXC.

palm, v. * -GREEN-OAK, S.
eik, fn. * -LASTING,
s. et a. eeuwige, o. eeuwigheid,v.; eeuwig. "-LASTINGLY, adv. in eeuwigheul. * -LASTINGNESS, s. eeuwigheid, v. het eeuwigdurende. "-LIVING, a. onsterfeiijk.
*-MORE, adv. altijd, eeuwig, steeds.

s. naauwkeurlheid, stiptheid, naauwgezetheid,
di g,
heldv.* a, a. knevelesar, m.
EXAOVATB, va. wetten, scherpen, slijpen.
EXAGGERATE, va. overdrijven,vergrooten; ophoopen. "...RATION, s. overdrijving ; ophooping, V.
EXAGITATE, va. plagen, aanporren, aanzetten, bewegen.
"...TATION, 8. beweging, aandoening, onrust, V. .
EXALT, va. verheffen, vervoeren, verhoogen, keen, prijzen, roemen. *-ATIO/4, S. verheffing, verhooging, vervoering, V. * -ED, a. verhevea ; geroemd, grout, hoog ;
edel. * - BDNESS, S. verhevenheid, hoogheid,trotschheid,v .
EXAMEN, s. beproeving, v. onderzoek, O.
s. die onderEXAMINABLE, a. to onderzoeken.
zochtmoet worden. * ... NATE,s. geteamineerde,m. "...NER,
* ...NATION, 8. onderzoek, o. *...NATOR, s. onderzoeker,
ondervrager, examinator, m. * ...NE, va. onderzoeken,
beproeven, ondervragen, bezoeken,beschouwen, verhooren.
EXAMPLARY, a. voorbaldig.
EXAMPLE, s. voorbeeld ; voorschrift, o. *-, va. een voorbeeld geven, stellen, aanwijzen.
EXANGUINOUS, a. bloedloos.
EXANIMATB, va. ontzielen, van het leven berooven ; ontmoedigen; ter 1neder slaan. ", *...MOVE,
.a. ontzzeld,
levenloos ; ontmoedigd, nedergeslagen. * ... MATION, s.
ontzieling, deeding ; onmagt, v.
EXANNUAL, a. jaarlijksch.
EXANTHEMATA, S. pl. huiduitslag, m.
* ... TION,
EXANTLATE. va. uitpompen, uitputten, ledigen.
S. uifputting, uitpomping, lediging, v.
uitwerking,
v.
EXARATION, s. bewerking,
EXARCH, S. (77) stedehouder in Italic, m.
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va. verwoesten, vernielen. * ...8ION, s.
verwoesting, vernieling, v.
waakzaam.
body, - one, iedereen, elkeen;
- day, eiken dag, dagelijks, alle dagen; - other day,
om den anderen (la• - thing, alles, elke zaak ;
- where, overal; -whit, geheel en al, alles.
EVESDROpPER, s. luisteraar; landlooper, m.
EVESTIGATE, va. uitvorschen, navorschen, opsporen.
"...CATION, s. uitvorsching, v. onderzoek, o.
EVICT, va. overituigen ; (83) uitwinnen, overstaag werpen,
wit het bezit stellen.
s. overtuiging, v. bewijs,
o.; (83) uitwinning, ontzettiftg uit het bezit, v.
EVIDENCE, s. oogenschijnlijkheid, duidelijkheid, blijkbaarheid ; getuigenis, v. bewijs, o. ; getuige, m,*-, va.
bewijzen, aantoonen. * ... DENT, a. oogenschijnlijk; duidelijk, blijkbaar, klaar. "...DENTIAL, a. hetgeen duidelijk bewijst."...DENTLY, adv. baarblijkelijk, klaarblijkelijk.
EVIL, a. et adv. slecht, kwalijk, erg, kwaad, boos, bedorven. *-, s. kwaad, booze, o. boosheid ; ziekte, v. ongemak, lijden, o. ; duivel, m.; the king's -, kropzweer, v. kiter
keelgezwel, o. * -AFFECTED, a. ongezind. "-DOER,
genegen, ongunstig, slecht
*-woRKER, s. boosdoener, m. * - EYE, s. fig. kwaad
wangunstig oog, o. leede oogen,o.mv. * - FAVOURED, a.
v.
misdeeld, ongunstig, leelijk.-MESS, s. mismaaktheid,
* -Ly, adv. slecht, kwaad. "-MINDED, a. kwalijkgezind.
* -NESS, s. boosheid, snoodheid, ondeugendheid, slechtheid, v. "-SPEAKING, s. et a. Mastering, v. ; kwaadsprekend. * -WISHING, a. kwaadwillig, boosaardig.
EVINCE, va. bewijzen, aantoonen ; overwinnen. "...CIBLY,
adv. met bewijskracht, ontegenzeggelijk.
EVIRATE, va. ontmannen. *-, m. gesnedene, m.

EVERSE, EVERT,

EVER-WATCHFUL, a. steeds
EVERY, a. elk, leder, al ; -

voy. EVENTERATE.
EviTABLE, a. vermijdelijk, mijdbaar.
* ...TATE, * ...TN,
va. vermijden, ontwijken. * ... TATION, s. verntijding, v.
EVITERNAL, a. altiiddurende. * ... TERNITY, s.zeer lange

EVISCERATE, va.

tijd, m. bepaalde eeuwigheid, v.
EvoCATE, EVOKE, va. oproepen. * ...CATION, s. oproeping, v.
EVOLATION, s. het wegvliegen.
EVOLUTION, s. (68) wapenoefening, krijgsbeweging. v.
EVOLVE, va. ontwikkelen, openen, oplossen, ontvouwen ;
uiteenrollen. "-, vn. zich ontwikkelen, zich uitbreiden.
EvoMITION, s. braking, v.
EVULCATION, s. het ruchtbaar worden.
EvuLsioN, s. (36) uitrukking, v.
EwE, s. ooi, ooije, v. *-, vn. lammeren werpen. "-LAMB,
s. ooilam, o.
EWER, s. lampetkan, v. * -Y, s. ambt van tafeldekker, o.
Ew-TREE, s. (53) ijp, iep taxis, m.
EXACERBATE, va. wrang maken, verbitteren. *...RATION,
s. verbittering ; (22) prikkeling, v.
"...VATE, va. ophoopen. "...VATION, s. ophooping, v.
EX ACT, va. vorderen, eiscben, afpersen, knevelen. *-,
vn. - upon one, overvragen, snijden. *-, a. juist, net,
naauwkeurig, stipt, naauwgezet. "-ER, s. eischer, ofperser, knevelaar ; overvrager, ni. k-ION, s. vordering,
v. eisch, m. afpersiny, knevelarij,v.*-ITUDR,s.naauwkeurigheid, juistheid, stiptheid, naauwgezetheid, v. *-1, Y,
adv. juist, naauwgezet, naauwkeurig, stiptelijk. *-NEss,

EXARTHREMA, EXARTICULATION, s. ontwrichting, v.
EXASPERATE, va. verbitteren, vergrammen, tergen.
* ...TION, S. ver* ...TER, s. aanhitser, verbitteraar, m.

bittering, terging, aanhitsing, v.
EXAUCT(TH)ORATE, va. ontslaan, afzetten, wegzenden.
"...TION, S. ontslag, o. afzetting, v.
EXAUGURATION, S. ontwijding, ontheiliging, v.
EXA.UTHORIZE, va. de magi ontnemen.
EXCANDESCENCE, * ...CY, s. hitte, v. gloed, m. ; woede,

gramschap, v.
EXANTATION, s. onttoovering, V.
EXCARNATE, va. ontvleeschen, vermageren.

* ... NIFIC ATION, S. ontvleesching, v.
va. uithollen. * ...TION, s. uitholling, v. ; hol, o. groef, v. '...TOR, S. uttholler, M.
EXCECATE, va. verblinden. * ... TION, s. verblinding, V.
EXCEED, va. overschrijden, overtreffen, buiten gaan.
"-ABLE, a. te overtreffen, overtrefbaar. * - ING,a. * - INGLY, adv. overtreffend, overschrijdend, bovenmatig, uitermate, verbazend, buitengewoon, ongemeen, zeer. * -INGNESS, S. overmaat, V.
EXCEL, va. et n. overtrelten ;
uitblinken, uitmunten.
"-LENCE, "-LENCY, S. voortreffelijkheid, uitmuntendheld, heerlijkheid, grootheid ; excellentie, v. "-LENT,
a. "-LENTLY, adv. voortreffeldk, uitmuntend,
uitstekend ; bijzonderlijie, bij uitnemendheid. "-LENTNEsS,
S. voortreffelijkheid, v.
EXCELSITY, s. verhevenheid, hoogte, v. ; hoogmoed, m.
EXCENTRICITY, s. nitnziddelpuntigheid, exentriciteit, V.
EXCEPT, va. ttitzonderen, uitsluiten ; - against, weigeren,
afwijzen, verwerpen, wraken. k-, prep. uitgezonderd,
behalve. k-, con, tenzij, ten ware. "-ING, prep. met
uitzondering van. *-ION, s. uitzondering, uitsluiting ;
verwerping, wraking ; tebenwerping, uitvlugt, v. ; verwijt, o. "-IONABLE, a. wraakbaar, roar wederlegging
EXCAVATE, EXCAVE,

EXC
vatbaar. *-1Ous, a. gepaelijk, twisiziek. * -I0118NBSS, S.
gemelijkheid, ligtgeraaktheid, twistzucht, v. a.
* -LESS, a.
eene tegenwerping bevattende, uitzonderende.
zonder uitzondering, algemeen. * -OR, s. tegenspreker,
wederlegger, m.
EXCERN, va. uitpersen, uitdrukkets; doorzijgen, kleinzen,
afzonderen.
EXCERP, va. uittrekken, uitlezen, uitkiezen.
* -T, s. uittreksel, o. *-, a. uitgetrokken. s. uitkiezing,
v. uittreksel, o.
EXCESS, s. overmaat, buitensporigheid, v.; (84) overschot, o. "-IVE, *-IVELY, adv. bovenmatig, onmatig,
buitensporig, overdreves, bovenmate. * -IVENESS, s. bovenmatigheid,overdaad, overtolligheid,buitensporigheid,v
EXCHANGE, va. ruilen, wisselen, verwisselen. s. rail,
wissel, m. wisseling, verwisseling, railing, v. ; wisselbrief ; wisselkoers, m. ; bears, v. * - ABILITY, s. railbaarheid, wisselbaarheid, v. "-ABLE, a. ruilbaar, verwisselbaar. "-BROKER, s. wisselmakelaar, m. * - R, s.
wisselaar, bankier, m. * ... GING, s. railing, v. wissel,
m. het ruilen, wisselen.
EXCHEQUER, s. schaakbord, o. ; schatkist, rekenkamer,
v. "-, va. voor .1zet hof der rekeningen dagvaarden.
EXCISABLE, a. belastbaar ; aan accijns onderworpen.
ExCISE, s. accijns, inpost, m. belasting, v. "-, va. met
accijns belasten ; belasting he/fen. "-MAN, s. ontvanger
der accijnsen, m. * - OFFICE, s. kantoor der accijnsen, o.
EXCISION, s. uitsnijding, uitroeijing, v.
EXCITABILITY, s. prikkelbaarheid, v. *...TABLE,a.prikkelbaar. "...TATE, va. opwekken, prikkelen, aansporen,
aanzetten. * ...TATION, s. opwekking, aansporing, prikkeling, v. "...TATIVE, a. opwekkend, prikkelend.
EXCITE, va. opwekken, aanzetten, aansporen, aanhitsen,
aanvuren, aanmoedigen. * - MENT, s. beweegreden, opwekking, aansporing, prikkeling, beweegoorzaak, v. beweeggrond, m. * - R, s. aanmoediger, gpwekker, m.
EXCL'AIM,vn.uitroepen,schreeuwen. *-,s.uitroep,schreeuw,
rn. "-ER, s. uitroeper, schreeuwer, m.
EXCLAMATION, S. uitroep, m. geschreeuw ; (98) uitroepingsteeken, o. "...TORY, a. uitroepend ; ijverend.
EXCLUDE, va. aitsluiten,verwerpen,uitzonderen; uitbroeijen,
uitbrengen. * - R, S. uitsluiter, m. * ... DING, a. uitsluitend.
*...sroN, s. uttsluiting, uitzondering, ttitbroeijing,voortbrenging, v. "—SEE, —UST, s. uitsluiter, m. *...SIVB,
a. uitsluitend ; - of, ongeacht, niettegenstaande. * ...SIVELY, adv. bij uitsluiting.
EXCOCT, va. uiikoken, opkoken.
ExcocarATz,vikuitdenken,verzinnen, uitvinden. * ... TION,
s. uitvinding, v.
ExcommuNR, va. uitaulten. * ...NICABLE, a. in den ban
to doen. "...NICATE, va. in den kerkban doen. * ...NICATION, s. kerkban, m.
EXCORIATE, va. het vel afstroopen, villen. * ...TION, s.
afstrooping , villing ; fig. afpersing, knevelarij,berooving ,v
EXCORTICATION, s. ontbasting, v.
EXCREATE, va. broken, uitrogehelen. "...TION, s. braking,
v. uitwerpsel, o.
'EXCREMENT, s. uitwerpsel, o. drek, m. * -AL,.-IOUS,
"-IZB, va.
*-OUS, a. tot 4set uitwerpsel behoorende.
uitwerpen, broken.
o.
EXCRESCENCE, * ...CENCY, s. uitwas, knoestgezwel,
"...CENT, a. uitwassend ; knoeslig.
EXCRETE, va. ontlasten, afscheiden. * ... TION, s. afscheiding, v. uitwerpsel, o. *... TIVE, "—TORY, a. (22) afvoerend, uitwerpend. * ...TORY, s. (74) afscheidingsvaten, o.
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a. lijdend, aan folteringen blootgesteld ;
de pijnigingen waard. * ... CIATE, va. martelen, pijnigen, folteren. * ...OIATION, s. pijniging, faltering, marteling, v.
EXCUBATION, s. nachtwacht, waking, v.
EXCULPABLE, a. teverontschuldigen. * ... PATE, va. verontschuldigen, regtvaardigen; boeten. * ... PATION, s. verontschuldiging,regtvaardiging,verzoening,v. * ...PATORY,
a. regtvaardigend.
EXCURSION, s. uitstapje, togtje, o.; afwijking, v. ; inval,
in. stroopingOtr. "...SIVE, a. * ...SIVELY, adv. zwervend,
afwijkende, met afwijking. * ... SIVENESS, s. afwijking,
rondzwervinq, v.
EXCUSABLE, a. verschoonlajk, verschoonbaar. "-NESS, s.
verschoonbaarheid, v. * ...SATION, s. verschooning, regtvaardiging, verontschuldiging, v. * ...SATORY, a. verontschuldigend.
EXCUSE, s. verontschuldiging, v. voorwendsel, o. *-, va.
verontschuldigen, regtvaardigen, verschoonen ; ontslaan,
vrijspreken, onthe 'Ten. "...SABLE, a. verschoonbaar. * ... SA*-LESS, a. onverBLENESS, s. verschoonbaarheid, v.
schoonbaar, onvergeeflijk.
* - R, s. verontschuldiger,
verdediger, m.
Excuss, va. (83) in beslag nemen, aanhouden. *-ION, s.
(83) inbeslagneming, aanhouding, v.
EXECRABLE, a. verfoeijelijk, afschuwelijk, afgrijselijk .
* ... CRA •
"-NESS, s. verfoeijelij kheid, afschuwelijkheid, v.
BLy, adv. op eene ierfoeijelijke wijze.
* ...CRATE, va.
verfoeijen, verafschuwen; verwenschen, vervloeken.
* ...CRATION, s. vervloeking, verwensching, v .*...CRATORY,
s. vervloekingsformulier, o. ; vervloeking, v. vloek, in.
EXECT, va. wegsnijden. s. uitsnijding, v.
EXECUTE, va. uitvoeren, volbrengen, volvoeren; ter dood
brengen; uitoefenen. "-R, s. uitvoerder, volbrenger, m.
* ...TION, s. uttvoering, voltrekking; strafoefening ; ver* ...TIONER, s.
woesting ; afbreuk; inbeslagneming, v.
o. * ...TIVE,
voltrekker; scherpregter, m.; fig. werktuig,
* ... TOR, s.
s. et a. uitvoerend; uitvoerende magi, v.
* ... TORSHIP,
volvoerder; executeur-testamentair, m.
s. executeurschap, o. "...TORY, a. et s. uitvoerbaar ;
volmagt tot de executie, v. * ...TRESS, *...TRIX, s.
uitvoerster, v.
EXEGESIS, s. (31) verklaring, uitlegging, v.
EXEGETICAL, a. exegetisch, uitleggend.
EXEMPLAR, s. exemplaar, voorbeeld, patroon, o. *- ILY,
adv. voorbeeldiglijk. * - INESS, * -ITY, s. voorbeeldigheid,
v. * -Y, s. exemplaar, afdruksel, o. -, a. voorbeeldig.
EXEMPLIFICATION, S. verklaring door voorbeeld, v.;
(83) authentzek afschrift, o. "...FIER, s. die 'door voorbeelden staaft. "...FY, va. door voorbeelden staven;
een getrouw afschrift maken ; overschrijven.
EXEMPT, Va. bevrijden, onthigen, vrijstellen. * s. (68)
vrijman; (83) deurwaarder, m. *-, a. vrij, bevrijd,
ontheven; uitgezonderd. "-IBLE, a. bevrijd, bevoorregt.
*-zoN, s. vrijdom, m. vrijlating, vrijstelling, ontheffing, v. "-ITIOUS, a. scheidbaar.
EXENTERATE, va. ontweijen. * ... TION, S. ontweijing, v.
XEQUIAL, a. van eene begrafenis, tot eene lijkstaatsie
behoorende. * ... QUIES, s. pl. lijkstaatsie, uitvaart, begrafenisplegtigheid, v.
EXERCENT, s. beoetenaar, praktizijn, m. *-, a. uitoefenend.
a. uitvoerbaar.
EXERCISE, s. uitoefening, beoefening, oefening,bezigheid,
tnspanning,godsdienstoefening,v.; opstel, o. thema,oefening, v.; ambt, a.; dienst, v. *-, va. oefenen,beoefenena
uitoefenen, vormen, afrigten. *-, vn. zich bewegen, zich
EXCRUSIABLE,
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oefenen, exerceren. *-R, s. beoefenaar, M. "...CITATION,
s. oefening, v. gebruik, o.
EXERGUE, s. (70) ruitnte voor het jaargetal, v.
EXERT: va. met ijver verrigten, alle kracht aanwenden,
s. in- inspannen ; - one's self, zijn best doen.
spanning, poging, bemoeijing, uiting, aanwending, v.
EXESION, S. doorvreting, v.
EXBSTUATION, S. koking, gisting, v.
EXEUNT, (108) zij vertrekken,
EXFOLIATE, vn. afschilferen, ontbladerdworden. " —vow ,
a. ontbladering ; (36) afschilfering, v.411k..TivB, a. atschilferend.
EXHALABLE, a. vlugtig, vlug,uitdampbaar,uitwasembaar.
"...HALEMENT, S. uitwaseming, uitdamping, vi ; damp, m. "...HALE, va. uitdampen,uitwasernen.
"-IBLE,
EXHAUST, va. uitputten,inzuigen, tot zich trekken.
a. uitputtelijk. -ION, *•MENT, s. uitputting,v. *-Npro,
p1. (64) leer van de gelijkheid der grootheden,v.*-LBss,
a. onuitputtelijk.
EXHEREDATE, va. onterven. * ... TION, s. onterving, v.
EXHIBIT, va. vertoonen, ten toon spreiden, voorstellen.
*-, s. ingeleverd stuk, o. vertooning, v.; - annexed,
bijlage, v. * - ER, "-OR, s. aantooner, voorsteller, m.
*-ioN,s.vertooning,inlevering,voorstelling;tentoonstelling,
jaarwedde, v. loon, o. bears, v. * - IONER, S. student op
eene beurs, m. "-IVE, *-ORY, a. voorstellend.
* ... TING, a.
EXHILARATE, va. vervrolijken, opbeuren.
vervrolijkend. * ... TION, s. vervrolijking, opbeuring, v.
EXHORT, va. vermanen, aansporen. * - ATION, s vermaning, aanmoediging, aansporing, v. "-ATIVE, *- ATORY,
a. vermanend, aanmoedigend.
EXHUMATION, s. opdelving, ontgraving, v.
EXICC ATE, va. uitdroogen, opdroogen.
EXIGENCE, *...GENCY, S. vereischte, o. ; eisch, drang,
s.
* ... GENT, a. dringend, eischend.
nood, druk,
dringende zaak, moeijelijkheid, v. nood, m. ; einde:
noodmiddel, o.; (83) dagvaarding, v. * ... GENTER, s.
deurwaarder, m. * ... GIBLE, a. eischend, vereischt.
EXIGUITY, s. kleinheid, nietigheid, geringheid, onbeduidendheid, v. * ... GUOUS, a. klein, gering, nietig, onbeduidend, van luttel beleekenis.
EXILE, s. verbanning, ballingschap, v. ; balling, banneling, m. "-, va. verbannen, bannen. *-, a. klein, gering,
fijn, dun. * - MENT, s. verbanning, v.
s.
EXILITION, s. het uitspringen; dunheid, v.
tengerheid, dunheid, v.
EXIMIOUS, a. uitgezocht, uitgelezen,uitstekend, voortreffelijk.
EXINANITE, va. verzwakken, vernietigen. * ... TION, s. vernietiging, verzwakking, uitputting, v.; verlies, o.
EXIST, vn. bestaan, zijn, in wezen zijn, leven. * - ENCE,
o. "-ENT,
* -ENCY, s. bestaan, aanwezen, daarzijn,
* •ENTIAL, a. bestaande„ aanwezig, in wezen, voorhanden. * - IBLE, a. bestaanbaar ; mogelijk.
EXISTIM ATION, s. meening, v. gevoelen, o. gedachte, v.
o. uitgang, m.;
EXIT, (108) vertrekt, af. "-, s. vertrek,
fig. overlijden, einde, o. dood, m. ; to make one's -,
* - ICAL, *-IOUS, a. verderfesterven, overlijden.
lijk, schadelijk, doodelijk.
EXODE, s. (108) klucht, v. kluchtspel, o.
Exonus. EXODY, s. tweede boek van Mozes, o. Exodus.
EXOLETE, a. oud, verouderd.
EXOLUTION, s. (22) verslapping der zenuwen, v.
EXOLVE, va. losmaken, lossen, betalen; verliezen.
EXONERATE, va. ontlasten, ontladen,verligten, bevrijden,
ledigen. * ... TION, S. outlasting ,ontheffing, ontlading, ledi
ging, verligling, v. * ... TIVE, a. ontlastend, verligtend.

EXP.
EXOPTABLB, a. wenschelijk, is wenschen. * ...ATION, s.
•
wensch, m. verlangen, o.
EXORABLE, a. verbiddelijk..*...RATE, va. afsmeeken.
EXORBITANCE, "...ANCY, "...ANTNESS, S. buitensporigheid,
overmaat, v. * ...ANT,a. -LY, adv. buitensporig, bovenmatig,
buitengemeen. "...ATE, va. overdtiven, overschrijden.
EXORCER , EXORCIST, s. bezweerder, duivelbanner, m.
va. bezweren, uitbannen. * ... CISM, s. bezwes. bezwering,duivelbannerij,v.
ren, uitbannen.
EXORDIAL, a. inleidend. "...DIUM, s. aanvang, m. inleiding, v. "...NATION, 9. verszering, v. sieraad, o.
EXOSSATB, va. ontbeenen, de beetaleren uithalen.
"...EOUS, a. beenloos, ontbeendF'
EXOSTOSIS, s. (36) overbeen, o.
EXOTERIC, "-AL, a. algemeen, openbaar.
EXOTIC, *-AL, s. uitheemsch gewas, o. *-, a. uitheemsch,
vreemd.
EXPAND, va. uitbreiden, uitspreiden , verspreiden.
EXPANSE, s. uitgestrektheid, vlakte, v. ; - of heaven, firmament, uitspansel, O. * ...SIBILITY, S. uitzetbaarheid,
v. * ...BIBLE, *...SILK, a. uitaetbaar, voor uitzetting vats. uitzetting, uitbreiding ; oppervlakte,v.
baar.
* ...invE, a. uitzettehd, uitzetbaar. "...SIVENESS, S. uitzelbaarheid, v.
EXPATIATE, va. uitweiden (over een onderwerp). * ...TION,
s. uitzueidisig, wijdloopigheid, v.
EXPATRIATE, va. verbannen, uitzetten. *-, vn. zijn va"...TION, s. (vrijwillige)
derland verlaten, uitwijken.
verbanning, uitwijking, v.
EXPECT, va. verwachten, hopen, wachten, verbeiden, to
gemoet zien. * -ABLE, a. to verwachten.*-ANCB, * -ANCY, *-ATION, s. verwachting, v. uitzigt, o. hoop, v.
"-ANT, a. et s. verwachtend ; die op iets verwachting
• heeft. * -ATIVE, s. verwachting, v. regt vanOopvolging,
o. -, a. verwachtend, in verwachting. "-ER, s. verwachter, m.
EXPECTORATE, va. uitwerpen, ophoesten ; fig. zijn hart
uitstorten. * ...TION, s. uitwerping, ophoesting ; fig. uitboezeming, v. * ...TIVE, s. et a. borstzuiverend middel,
o. ; borstzuiverend.
EXPEDIATE, va. voy. EXPEDITE.
EXPEDIENCE, * ...DIENCY, * ...DIENTNESS, S. oorbaarheid, doelmatigheid, nuttigheid, geschiktheid ; volvoering, v. ; spoed, M. "...DIENT, s. middel, o. uilweg, m. "...DIENT, a. etadv. raadzaam, oorbaar, doelmatig, nuttig, snel. * ...DITATE, va. (44) eenen bond de
teenen aan de voorpooten uitsnijden. "...DITE, va. bespoedigen; afvaardigen, afzenden ; %erligten. -, a.
vlug, spoedig, snel; ligt, gemakkelijk ; - force, ligte troepen, m. my. * ...DITELY, adv. spoedig ; snel, met spoed,
in allerijl. * ...DITION, s. vlugheid, v. spoed, m. ; onderneming, expeditie, v.; togt, m. reis, vaart,v.; veldtogt, M. "...DITIOUS, a. * ...DITIOUSLY, adv. vlug, spoedig ; ijlings. "...DITIOUSNESS, s. vaardigheid, vlugheid,
v. * ...DITIVE, a. vaurdig, gezwind.
EXPEL, va. verdrijven, uitdrijven, uitstooten, verjagen,
verbannen, uitwerpen. * -LER, S. verdrijver,m. * -LING,
S. ver7irijving, v. " •
EXPENCE, S. uitgave, uitgaaf, v. ; to be at the - uitges. pl. kosten, onkosten, m. mV.
ven, besteden,
* -ITURE, s.
EXPEND, va. uttgeven, betalen, besteden.
uitgave, aanwending, v.
EXPENSE, s. uitgaven, kosten, v. m. my * -FUL, a. kostbaar,
duur. * -LESS, a. vrij van onkosten ; goedkoop. * ...SIVE ,
a. -LY, adv. kostbaar, verkwistend, mild, duur. -NESS,
kostbaarheid, verkwisting, v.

EXP.
EXPERIENCE, S. ondervinding ; beproeving, proef, v. *-,

va. ondervinden ; ervaren, beproeven ; - a depression,
(34) in prijs dalen, afslaan. "-D, "...RIENT, a. van
ondervinding, ervaren, bedreven, beproefd. *-R, s.
proefnemer, m.
EXPERIMENT, s. proef, beproeving, v. *-, va. beproeven;
proeven nemen, proefnemingen doen. "-AL, a. "-ALLY,
adv. proefondervindelijk. * -ALIST, s. proefondervindelijke geleerde, m.
EXPERT, s. kenner, deskundige, zaakkundige, m. *-, a.
"-LY, adv. ervaren, kundig, bekwaam ; als deskundige,
met kennis van taken. *-rutss, s. bekwaamheid, vlugheid, zaakkennis, ervarenheid, v.
EXPETIBLE, a. wenschelijk, wenschenswaard.
EXPIABLE, a. te boeten.
EXPIATE, va. boeten, verzoenen, afwenden, herstellen,
vergoeden. * ... TION, s. boete, boetedoening, verzoening,
vergoedang, v. ; zoeno//'er, o. * ... TORY, a. verzoenend.
EXPILATION, s. plundering, berooving, v. diefstal, m.
EXPIRABLE, a. eindigbaar. ...RATION, s. uitademing, v.;
sterven, eindigen, o. afloop, dood, m. ; uitdamping, v.
damp, m. uitwaseming, v. ; vervaltijd, m.
"...RE, va.
uitademen, uitwasemen.
vn. sterven, den gees" geven,
eindigen, omkomen; ten einde loopen; afloopen ; (34)
vervallen; (3) springen. * ... RING, s. voy. EXPIRATION.
EXPLAIN, va. uitleggen, ontvouwen, uiteenzetten, verklaren, ophelderen. * - ABLE, a. verklaarbaar. * - ER, s. uitlegger, verklaarder, m. * ... PLANATION, s. uitlegging,
verklaring, v. zin, m.
EXPLEES, s. pl. opbrengsten, v. mv.
EXPLETION, S. vulling, aanvulling, v. * ... TINE, s. plaats.
vulling, aanvulhng, v. stopwoord, o. -, a. aanvullend.
EXPLICABLE, a. uiticgbaar. * ... CATE, va. ontvouwen, ontwikkelen, verklaren. * ... CATION, s. opheldering, verklaring, v. * ... CATIVB, a. ophelderend, verklarend,uitleggend. "...CATOR, s. uitlegger, verklaarder, m.
EXPLICIT, S. einde van een boek, o. *-, a. "-LY, adv.
duidelijk, uitdrukkelijk, stellig, bepaald; bepaaldelijk.
"-NESS, s. duidelijkheid, uitdrukkelijkheid, klaarheid,v .
EXPLODE, va. uitjouwen, uitwerpen, wegjagen, uitstooten,
verwerpen. *-, vn. ontplo/fen. -R, s. verwerper, uitjouwer ; uitdrijver, m.
EXPLOIT, *-URE, S. daad, verrigting, heldendaad, v.
felt, o. *-, va. volbrengen, uitvoeren, iets groots verrigten. * - ABLE, a. uitvoerbaar.
EXPLORATE, * ...RE, va. uitvorschen, onderzoeken, nasporen. * ... RATION, *...REMENT, * ...RING, S. uitvorsching,
navorsching, v. onderzoek, O. *...RATOR, s. navorscher,
onderzoeker, m. * ... RATORY, a. onderzoekend.
EXPLOSION, s. uitbarsting, ontploffing, v. *...sivz, a. losbarstend, met gedruisch, ontplo//'end.
EXFOLIATION, S. berooving, ontblooting, v.
EXPOLISH, va. glad maken, polijsten.
EXPONENT, s. (122) exponent, o.
EXPORT, va. uitvoeren, vervoeren,verzenclen.*-, * - ATION,
s. uitvoer, uitvoerhandel,m. *-ABLE, a. uitgevoerd kunnende worden. "-ER, s. uitvoerder, verzender (van koopwaren), m. S.s. pl. uitvoer,m.uitvoerartikelen,o. mv.
EXPOSAL, s. blootstelling, v. * ...POSE, va. ten toon stellen: blootstellen, wagen, prijs geven; openleggen, verklaren ; berispen. * ... POSITION, s. blootlegging, ontwikkeling, uitlegging ; lagging, v. stand, m. "...POSITIVE,
...TORY, a. verklarend. "...POSITOR, s. uitlegger, m.
EXPOSTULATE, vn. et a. redeneren ; zich beklagen ; twisten, betwisten. * ... LATION, s. woordenwisseling, redenering ; klagt, v. twist, m. * ... LATOR S. redetwister,
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klager, twister, m.
* - LATORY, a. eene klagt inhoudende; redetwistende.
EXPOSURE, S. voy. EXPOSITION.

EXPOUND, va. uttleggen, verklaren.

"-ER, s. uitlegger,
verklaarder, m. "-ING, s. uitlegging, verklaring, v.
va. uitdrukken, uiten, getuigen, voorstellen, afschilderen. *-, a. uitdrukkelijk, duidelijk, klaar, juist,
stellig ; opzettelijk. *-, s. koerier, renbode, m.
a. nit te drukken. * - ION, s. uitdrukking, voorstelling,
v. beeld, o. "-ivn, a. * - IVELY, adv. krachtig, vol uitdrukking, nadrukkelijk. "-INTRNRss, s. uitdrukkelijkheid, v. nadruk, m. * - LY, adv. uitdrukkelijk, bepaaldelijk. *-NEss, s. duidelijkheid, klaarheid, v. * - URE, S.
uitdrukking, V. indruk, m. beeld, O.
EXPROBRATE, va. verwijtingen verwijten domberispen,
doorhalen; schelden. * ...BRATION, S. verwijt, o. berisping, v. * ... BRATIVE, a. verwijtend.
EXPROPRIATE, va. onteigenen. "...ATION, s. onteigening, vV.
EXPUGN, va. veroveren, stormenderhand innemen."-ABLE,
a. neembaar, veroverbaar. * _ATION, S. verovering, inneming, v. "-ER, s. veroveraar, overweldiger, m.
EXPULSE, va. verdrijven, verjagen. *...sioN, s. verdrijving,
uitzetting, v. *...sivn, a. uitzettend.
EXPUNCTION, S. uitwissching, doorhaling, afschaffing, vernietiging, v. "...PIING* va. uitwisschen, doorhalen, afschaffen, vernietigen, uitschrappen.
EXPURGATE, va. zuiveren, reinigen. * ...GATION, S. (22)
zuivering,v.*...GAToitY, * ...GATORTOUS, a. reinigend,zuiverend ; expurgatory index, lijst der verboden boe ken, v.
EXPUTE, va. uitspuwen.
EXQUISITE, a. uitgezocht, uitgelezen, keurig, voortreffelijk, uitstekend ; nieuwsgierig. * -LY, adv. ongemeen,
keurighjk ; volmaaktelijk, volkomen. * - NESS, s. uitge* ...SITIVE,
zochtheid, keurigheid, uitmuntendheid, v.
a. -LY, adv. juist, naauwkeurig.
EXSCIND, va. urtsnijden.
* ... SCRIBE, va. overschrdven,
uitschrijven, kopieren. k ...SCRIPT, s. kopij, v. afschrift, o.
EXSICCANT, * ...CATIVE, a. uitdroogend, opdroogend.
* ...CATS, va. uitdroogen, opdroogen. "...CATION, S. uitdrooging, opdrooging, v.
EXSPITITION, S. uitspuwing, V. *...SPUTE, va. uitspuwen.
EXSUCCOUS, * ...CULBNT, a. zonder sappen, saploos.
EXSUCTION, s. het uitzuigen, uitzuiging, v.
EXSUDATION, S. het uitzweeten, uitzweeting, v.
"...SUDE,
* ...SUDATB, va. doen uitzweeten, uitwasemen.
EXSUFFLATION, s. uitblazing, uildrijving, v. "...FLICATE,
a. verachtelijk, afschuwelijk. * ...FOLATE, va. fluisteren.
EXSUSCITATE, va. oinvekken, aansporen, verlevendigen.
EXTANCE, *...TANCY, s. verhelfing, v. ; bestaan, O. * ...TANT,
a. uitstekend (boven anderen) ; in het gezigt; bestaande,
aanwezig ; voorhanden, bekend.
EXTASY, s. EXTATIC, a. voy. ECSTASY, ECSTATIC.
EXTEMPORAL, a. * -LY, adv. * ...PORANEOU'S, "...PORARY,
a. "...PORE, adv. voor de vuist, onvoorbereid, onbestudeerd, plotseling; plotselings. * ...PORINESS, S. gave om
voor de vuist te spreken, v.
* ...PORIZE,- vn, voor de
vuist spreken, verzen maken, improviseren.
EXTEND, va. uitstrekken, uitbreiden; (83) in beslag nevn. zich uitstrekken. * -ER, s. verwijderingsmen.
werktuig, O. *-IBILITY, s. rekbaarheid, uitzetbaarheid,
v. "-limn, a. rekbaar, uitzetbaar.
* -LESSNESS, s. on-eindigheid, grenzenloosheid, v.
EXTENSIBLE, a. uitzetbaar, rekbaar. "...SIBILITY, "...SIBLENESS, s. uitzetbaarheid, rekbaarheid, v. *...sioN,
* ..SIVENESS, S. uitbreiding; uitgestrektheid, v. °man.,
m. * ...SIONAL. *...SIVB, a. * ...SIVRLY, adv. uitgebreid,
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* ...8Iuitgestrekt, veelomvattend; van grooten omvang.
VENESS, S. uitzetbaarheid, v. * ...TOR, S. (74) uittrekkende spier, v.
EXTENT, S. omvang, m.' uitgestrektheid, ruimte, v. omtrek, m. ; (83) inbeslagneming, v. *-, a. uitgestrekt.
EXTENUATE, va. doen vermageren; verkleinen, verminderen ; bewimpelen, verzachten. *-, a. dun, klein, wager, verzwakt, schraal. * ...ATION, S. verkleining, vermindering ; verzachting, v.
EXTERIOR, * -ITY, S. buitenste, uiterlijke, o. buitenzijde,
v. a. uitwendig, uiterlijk. * - LY, adv. uiterlijk.
EXTERMINATE, EXTERMINB, va verdelgen, uitroeijen,
vernietigen. K.-NATION, S. verdelging, vernietiging, v.
"...NATORY, a.
"...NATOR, s. verdelger, uitroeijer, m.
verdelgend, uitroeijend, verwoestend.
EXTERN, ":-AL, a. uitwendig ; uiterlijk, buitenlandsch.
*-ITY, S. uitwendigheid, v. "-ALLY, adv. uiterlijk.
s. pl. buitenzijde, y.
EXTERSION, s. het uitvegen, uitwisschen, o. uitwrijving, v.
ExTIL, vn. afdruipen, uitdruipen. "-LATION, s. afdruiping, uitdruiping, v.
EXTIMULATE, va. aanprikkelen, aanzetten, opwelcken.
ExTnicT, va. voy. EXTINGUISH. *-, a. uitgebluscht, nitgedoofd ; afgeschaft, vernietigd. s. uitblussching,
uitdooving ; afschaffing, ophouding, v.
EXTINGUISH, va. uitblusschen, uitdoen, verdooven; vernietigen, afschaffen , allossen, delgen. * -ABLE, a. uit
te blusschen, bluschbaar, te vernietigen, aflosbaar. * -ER,
S. kaarsdompertje, O. *-ING-ENGINE, s. brandspuit, v.
* -MENT, s. voy. EXTINCTION.
"-ABLE, a.
EXTIRP, "-ATE, va. uitroeijen, verdelgen.
uit te roeijen. * - ATION, S. uitroeijing, uitrotting, v.
*- ATOR, s. uitroeijer, verdelger, m.
EXTOL, va. verheffen, roemen, prijzen, verheerlijken. * - LER,

S. lofredenaar, m.
afpersing, v. "...SIVE, a. dwingend, gewelddadig, afknevelend ; afgeperst. -LY, adv. door afpersing, met geweld.
EXTORT, va. ontwringen, afpersen, afdwingen, afknevelen. * - ER, *-IONER, S. knevelaar, onclerdrukker, m.
s. knevelarij, afpersing, onderdrukking, v.
*-IOUs, a. afpersend ; afgeperst.
EXTRA. adv. bovendien, buitendien, buitengewoon.
EXTRACT, va. uittrekken, uitnemen, verkorten. *-, s.
uittreksel, extrakt, o. geboorte, afkomst, v. *-Ica., s.
uittrekking ; geboorte, afkomst, v. * -IVE, a. uitgetrokken
kunnende worden. * -OR, s. (36) tang, v.
EXTRADICTIONARY, a. niet in woorden bestaande, werkelijk. * ... GENOUS, a. vreemd, uitheemsch. * ... JUDICIAL,
a. * ... JUDICIALLY, adv. buiten den regterlijken vorm.
* ...MISSION, S. uitlating ; uitzending, v. * ... MUNDANE,
a. buitenwereldsch, niet bestaande, zinnebeeldig. *...NEOuS, a. vreemd, buitenlandsch ; vreemd, niet natuurlijk ; - fossils, versteeningen, v. My. * ... ORDINARIES,
s. pl. buitengewone onkosten, m. mV * ... ORDINARILY,
adv. buitengewoon. * ... ORDINARINESS, s. buitengewoonheld, ongemeenheid, merkwaardigheid,v.; buitengewoon
geval, O. * ...ORDINARY, a. buitengewoon, ongemeen, zeld
zaam. * ... PAROCHIAL, a. niet tot het kerspel behoorende ; - land, tiendvrij land, O. * ...REGULAR, a. buiten den regel; ongeregeld.
EXTRAUGHT, p. et a. uitgetrokken.
EXTORSION, s.

EXTRAVAGANCE, * ...GANCY,

ANTNESS, * ...GATION,

s. buitensporigheid, afwijking ; ongerijmdheid, v. onzin,
• in. dolheid; verkwisting, v. * ... GANT, s. dweeper, raaskaller; landlooper, m. * ...GANT, a. -LY, adv. buiten-

sporig, ontnatig, ongerijmd, verkwistend ; op eene bui* ...GATE, vn.
tensporige wijze; dweepziek ; dwaas, zot.
buitensporigheden bedrijven; raaskallen,van het spoor zijn.
EXTRAVASATE, vn. nit-, overvloeijen. * ...VASATION, S.
* ...VERSION,
(22) uitstorting der eaten, uitvloeijing, v.
s. urtstorting, uitwerping, v.
EXTREAX, a. voy. EXTREMB. * ... TREAT,s. vOy.EXTORTION.
EXTREE, S. voy. AXLE-TREE.
EXTREME, S. uiterste, buitenste,uiteinde,o.; overdrijving,
v. *-, a. "-LY, adv. uiterst, uitermate, hoogst, in den
hoogsten graad, laatst, groot, overdreven; zeer, onges. uitermeen ; - unction, laatste oliesel, o.
ate, einde, o. ; uiterste nood, m.
EXTRICABLE, a. te vermijden, af te wenden, vermijdbaar.
*...BATE, va. ontwarren, losmaken, uitredden,uithelpen.
*...CATION, S. losmaking, vrijmaking, v.
EXTRINSIC, *-AL, a. * -ALLY, adv. uitheemsch, vreemd;
uiterlijk ; van buiten.
EXTRUCT, va. bouwen, opbouwen, oprigten, daarstellen,
optrekken. * -ION, s. het bouwen; oprigting, v. "-ivit,
a. opbouwend, oprigtend. * -OR, s. opbouwer, oprigter, m.
EXTRUDE, va. uitstooten, uits luiten, wegjagen.
S. uitstooting, uitsluiting, verdrijving, v.
EXTUBERANCE, s. uitwas, o. bult, knobbel, m.
EXTUMESCENCE, s. gezwel, o. buil, v.
EXUBERANCE, * ...BERANCY, s. overvloed, rn. overmaat,
* ...BERANT, a. -LY, adv.
menigte, overtolligheid, v.
overvloedig, weolderig, overdadig ; in overvloed, rijkelijk.
"...BERATE, vn. in overvloed aanwezig zijn.
Exuccous, a. voy. EXSUCCOUS.
EXUDATE, * ... DE, va, et n. uitzweeten. * ...DATION, S.
uitzweeting, v.
EXUFFLICATE, va. voy. EXSUFFLICATE.
EXULCERATE, vn. zweren. "-, va. doen zweren; fig. ver* ...ATION, s.
bitteren, vergrammen, kwellen, opzetten.
verzwering, zweer, ettering ; verbittering, v.
EXULT, vn. juichen, zich verheugen, opgetogen zijn van
blijdschap. * -ANT, a. juichend, vreugdevol. * -ATION,
S. vreugde, opgetogenheid, v. het juichen.
EXUNDATB, va. et n. overvloeijen, overloopen, overstroomen. * ...DATION, S. overlooping, overvloeijing, overstrooming, v.
EXUPERABLE, a. overkomelijk, verwinbaar.
* ...ANCE, s.
overwigt, o. overmaat, v. * ...ATE, va. overtreffen, te
boven komen, overkomen. * ...ATION, s. overwigt, o. voortreffelijkheid, v.
EXURGENT, a. zich verheffende.
EXUSCITATE, va. voy. EXSUSCITATE.
EXUST, va. verbranden.
s. verbranding, vertering, v.
EXUVIAE, s. pl. (72) afgelegde huid, v.
EY, s. eilandje, beekje, O.
EYAS, s. (44) nestvalk, m. *-, a. nog vederloos. * -MUSKET, s. jonge sperwer; fig. lomperd, m.
EYE, s. oog ; gezigt, o. ; blik, aanblik, m. aanzien, o.;
zorg, beschouwing, v. ; aangezigt ; gat, o. ; mass, v.
steek ; (53) knop, m.; - of a jewel, water van edelgesteenten, o. ; - of a rope, knoop in een touw, , strop, rn. ;
- of pheasants, broedsel fazanten, o. ; to go in the
wind's -, (126) tegen den wind zeilen; dead man's -,
dakvenster, o." - , va. beoogen ; naoogen, in het oog houden ,
aanzien, beschouwen. *-, vn. zich vertoonen, zich voordoen, schijnen. * --BALL, S. oogappel, M. *.BEAM, s.
gezigtsstraal, blik, m. * -BITE, va. met de oogen bekoren. * -BROW, S. wenkbraauw, ni. * -D, a. met oogen;
in het oog gehouden, bewaakt. *-DROP, s. traan, m.
* -FL AP, s. (86) 00g/ap, hlinrllep , rn. -GL ANCE, S.

FAI.

FAC.
blik, lank, M. "-GLASS, s. bril, iu„ kijkglas,o. * - HOLE,
s. oogholte, v. * -LASH, s. ooghaar, o. "-LESS, a. zonder oogen, blind. "-LET, "-LET-HOLE, s. nestelgat, 0.
k
* -LIAD, s. blank, lonk, m. . -LID, s. ooglid,o. "-SALVE,
s. oogzalf, v. "-SERVANT, s. oogendienaar, m. "-SERVICE, s. oogendienst, vleijerij, v.
"-SHOT, s. blik, oogopslag, tn. "-SIGHT, s. gezigt, 0. "-SORE, S. oogzweer,
v. ; fig. doom in het oog, m. "-SPLICE, s. (126) splissing, v. splishoorn, m. "-SPOTTED, a. gespikkeld, met
oogjes. "-STRING, S. (74) gezigts-, oogzenuw, v.
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"-TOOTH, S. (74) oogtand, M. * -TUBE, S. teleskoop,
verrekijker, m. "-W ATER, s. oogwater, 0. "-WITNESS,
s. ooggetuige, m.
EYER, s. lonker, toelonker, m.
s. nest, o.
EYES, s. pl. blikken, m. mv.; piercing -, fig. adelaars-,
arendsougen, o. mv.
EYET, EYGHT, EYOT, s. eilandje, o.
EYRE, s. houtvesterschap, o. ; justices in -, ommegaande
regters, m. mv. reizend geregtshof, o.
EYRY, s. adelaarsnest, o.

F.
FABACEOUS, a. boonachtig, als eene boon.
FABIAN, a. langzaam, traag.
FABLE, s. fabel, v. verdichtsel; vertelsel,

o.; godenleer,
v. *-, va. et n. verdichten, verzinnen, liegen. "-D, a.
verdicht ; beroemd in de godenleer. "-R, s. fabeldichter,
fabelschrijver, sprookjesverteller, m.
FABLING, s. fabelen, v. mv.
F ABRIC, s. gebouw, stelsel, zamenstel, o. ; fabriek, v.
"-ATE, va. vervaardigen, bouwen, vormen, zamenstellen ; valsckelijk smeden, verzinnen.
"-ATION, s. vervaardiging, zamenstelling, inrigting, v. ; gebouw,
o.
* -ATOR, s. vervaardiger, zamensteller, labriekant,
M.
* --LANDS, s. p1. kerkelijke landerijen, v. mv.
ABRILE, a.' tot timmerwerk -, tot metselwerk -, tot
smidswerk behoorende.
FABULATOR, * ...LIST, S. fabeldichter, fabelschrijver, m.
"...LIZE, va. verdichten, verzinnen.
"...LOSITY, S. fabelachtigheid, v. "-mous, a. -LY, adv. fabelachtig.
"...LOUSNESS, s. fabelachtigheid, v.
FACADE, s. voorgevel, m. front, o.
FACE, s. gezigt, aangezigt, voorkomen, o. gestalte, gedaante, v. aanzien, voorhoofd, o.; zijde, buitenzijde,
oppervlakte; voorzijde, v. voorgevel ; toestand, m. gesteldheid ; tegenwoordigheid ; vermetelhcid ;
(46) pop,
v. ; (3) mond, m. monding, v. ; to make -, gezigten
trekken; to carry two -s, niet regt door zee gizan ; het
vuur in de eene en het water in de andere hand dragen; he has no - but his own, hij heeft geen geld op
zak; right about - . 1 (68) regtsom keert I *-, vn. zich
omkeeren ; huichelen. "-, va. aanzien, under de oogen
zien, trotseren ; tegenover staan; bekleeden,ornkleeden;
- about, zich omkeeren, zwenken ; - a card, cone kaart
draaijen ; - down, - out, staande houden, met onbeschaarndheid volhouden.
FACED, a. met een•gezigt,met eene tronie.
FACADE, s. voorgevel, m. front, o.
FACELE, s. gespikkeld beontje, O.
FACELESS, a. zonder aangezigt; onbeschaamd.
FACE-PAINTER, s. portretschilder, m.
FACER, s. groote drinkbeker ; fig. slag in het aangezigt, m.
FACET, s. ruitje (in edelgesteenten), o.
FACETS, "...TIMIS, a. -LY, adv. boertig, koddig, boertiglijk. "...TIOUSNESS, S. kortswijl, boerterij, grap, v.
FACILE, a. gemakkelijk, ligt, ligtgeloovig ; inschikkelijk,
toegaend, heusch. *-NESS, s. toegevendheid, inschikkelijkheid, heuschheid, v. "...LITATE, va. gemakkelijk
maken, verligten. "...LITATION, s. verlzgting, v. "...LITY, S. gemakkelijkheid ; toegevendheid ; ligtgeloovigheid,v.
FACINERIOUS, a. slecht, snood, goddeloos.

FACING, a. aanzien, o. voorzijde ; versiering, v. sieraad ;
omzetsel, o. bekleeding, v. "--, adv. tegenover.
a. slecht, goddeloos, boos, snood. "-NESS, s.
boosheid, snoodheid, slechtheid, v.
FACT, s. feit, o. daad, daadzaak, handeling, wezenlijkheid, v. ; stuk, o. akte, v. ; in
inderdaad, werkelijk.
FACTION, s. partij, faktie, v. ; oproer, o. ; oneeni,gheid,
tweedragt, v. "-ARY, s. partijg anger, vloekverwant, eedgenoot, m. "-ER, "-IST, s. oproerling, raddraaijer, belhamel, m. * ... TIOUS, a. -LY, adv. oproerig. "...TIOUS.
NESS, s. oproerigheid, v.
FACTIST, s. tooneelschrijver, m.
FACTITIOUS, a. * - LY, adv. kunstig, nagemaakt, gemaakt,
gekunsteld ; met kunst, niet natuurlijk. * - NESS, s. kunstigheid, v.
FACTIVE, a. voortbrengend, produktief.
FACTOR, s. faktoor, makelaar, agent, kommissionair, m.
"-AGE, "-SHIP, s. makelaarschap, agentschap; kommissieloon, o. * -Y, s. faktorij, v. kantoor, o.
FACTOTUM, S. albedrijf, faktotum, albeschtk, m.; (IQ)
kw adraat, o.
FACTURE, s. maaksel, fatsoen, o.
FACULENCB, s. glans, in. helderheid, v.
FACULTY, s. vermogen, o. kracht ; eigenschap, bekwaamheid, magt,bevoegdheid ; vergunning ,volmagt ; fakulteit, v.
FACUND, a. welsprekend. "-ITY, s. welsprekendheid, v.
FADDLE, vn. beuzelen, wisjewasjes waken. *-, va. (eon
kind) liefkozen. *-, s. wisjewasjes, beuzelingen, o. v.
MV. -R, s. beuzelaar, m.
FADE, a. la f, mat, bleek. *-, vn. verwelken, verleppen,
verdwijnen, verflensen, verflaauwen, verschieten, vergaan. "-LESS, a. onverwelkbaar, duurzaam.
FADGE, vn. zich schikken, overeenstemmen; gelukken.*-,
s. takkebos, m.
0.; zekere iersche
FADING, s. verwelking, v. slotrijm,
dans, m. *-, a. verwelkbaar, vergankelijk. "-NESS, s.
vergankelijkheid, v.
FADY, a. in verval, achteruitgaande.
FAECES, s. p1. he/fe, v. grondsop, o. droesem, drek, M.
FAFF, vn. zwellen. "-LE, vn. stamelen.
FAG, va. et n. vermoeijen ; slaan, afrossen. *-, s. slaaf,
sloover, arbeider, m. "-, "-END, s. eind van een touw,
o.; zelfkant, m.
FAGOT, s. takkebos ; lorrendraaijer, valsche soldaat, m.
"-, va. in bossen binden; fig. (iemand) binden, knevelen. "-STEEL, s. (soon van) stoat, 0. "-STICK, s. stok
uit een takkebos, m.
FAGS, int. to drommell wel,
FAIL, va. verwaarloozen, verlaten, in den steek laten
FACINOROUS,
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FAKE, S. (126) slag van een opgeschoten touw, m. rol

tow, v. *-, va. verrigten, volbrengen.

zeis- , zeissen-, sikkelvormig ; gehoornd (als de maan). * ...TION, s. kromming, v.
O.
FALCHION, s. korte kromme sabel, v. krom houwertje,
FALCON, S. valk, m. "-ER, M. valkenier, M. * -RY, S.
valkenjagt, v.
FALD, FALDA, S. perk ; perkregt, O. *-AGE, * -FEE, S.
FALCATE, * -D, FALCIFORM, a.

belasting op het perkregt, v. * - STOOL, s. knielstoel, m.
s. val, m. verval, o. ; helling ; vermindering, v.
ondergang, dood, m. nederlaag ; monding, v. ; herfst,
m.; falbala; klankmaat, v.; waterval, m. ; daling (der
fondsen), v.; - of men, zondenval, m.; - of rain,stortregen, m,; - of the moon, het afnemen van de maan.

FALL,

•

FAL.

bedriegen. *-, vn. missen, niet slagen, ontbreken, te
kort schieten ; eindigen, ophouden ; kwijnen; bankroet
gaan. *-, * -TJRE, S. gebrek ; verzuim, o. ; dood, m.;
bankroet, o. *-4„NcE, s. veronachtzaming, v.verzuim, O.
"-ING, S. gebrek, o. misslag, m. verzuitn, o. ; onvolmaaktheid, v. "-URE, S. - of crops, misgewas, O.
FAIN, a. et adv. vrolijk; verpligt, half gedwongen; gaarne.
*-, vn. verlangen, varig wenschen. * - NESS, S. verlangen, O.
FAINT, a. zwak, kwijnend, flaauw, krachteloos, magteloos, uitgeput ; traag, lui ; laf, blood, beschroomd ;
-blue, bleekblaauw, o. *-, vn. verwelken, wegkwijnen;
verdwijnen ; krachteloos worden, verzwakken, flaauw
vallen. *-, va. ter nederslaan, ontmoedigen. * - HEARTED, a. "-HBARTEDLY, adv. laf, lathartig; under
moed, als een bloodaard. * - HEARTEDNESS, S. lafhartigheid , kleinmoedigheid, v. * -ING, s. bezwijming , flaauwte, v. overval, m. "-ISH, "-Y, a. zwak, mat. * - ISH*-LING, s. et a. lafNESS, S. zwakheid, matheid, v.
aard, m. ; bang, vreesachtig. "-NB88, s. zwakheid, matheid, flaauwheid; traagheid ; schroomachtigheid, v.
FAIR, a. et adv. fraai, moot, schoon, hupsch,* lief; helder, klaar, rein, zuiver, blond ; goed, gunstig, vriendelijk, zacht, voorkomend ; eerlijk,billijk,opregt,trouw ;
gelukkig ; gemakkelijk; bedaard ; bevallig, beleefd ; lieopregtelijk, gelukkiglijk, beleefdelijk; to copy -,
in het net overschrijven; - and softly goes far, at te
haastig is kwaad. "-, s. het schoon; het schoone geslacht, o. ; schoonheid, schoone, v. ; kermis, jaarmarkt,
v. *-, va. verszeren, optooijen. * - DEALING, S. eerlijkheid, v. * - FACED, a. schoon, welgemaakt; vriendelijk.
*-HAIRED, a. blond. * -ING, s. kermis, jaarmarkt, v.;
kermisgeschenk; kleinood, lief."-LY , adv.
eerlijk, volkomen, geheel, opregtelijk, voor de vuist, onbewimpeld, schoon. * - NESS, S. schoonheid, aardigheid,
zuiverheid; goedheid; eerlijkheid, regtschapenheid, opregtheid, zachtheid, goedhartigheid, vriendelijkheid, v.
* -SPOKEN, a. innemend, vleijend, lief. * - TOWN, S.
snarktvlek, o. *- WAY, s. (126) vaarwater, O. "-WEATHER, s. gunstig weder, o. * - WIND, s. gunstige wind, m.
FAIRY, S. fee, toovergodin, toovernimf, tooveres, heks ;
tooverij, v. ; wonder, O. *-LIKE, a. van de feeen, tooverachtig, wonderbaar. * - TALE, s. toovergeschiedenis, v.
FAIT, S. (83) overeenkomst, v. vergelijk, O.
FAITH, S. geloof, vertrouwen, o. trouw, belotte, v.
woord ; geloofsartikel, o. leer, v. * - BREACH, s. trouweloosheid, woordbreuk, v. * - FUL, a. * - FULLY, adv.
getrouw, geloofwaardig, eerlijk, trouw, opregt; geloong,
vertrouwend, met vertrouwen. * - FULNESS, s. trouw,eeropregtheid, v. ; geloof, vertrouwen, O. * -LESS,
* - LESSNESS, S. ona. trouweloos, ontrouw, ongeloovig.
geloof, o. ontrouw, trouweloosheid, verraderij, v.
F AITOR, FAITOUR, S. sclzavuit, schelm, M.

FAL.

*-, va. vellen, doe's vallen, werpen ; does dalen. *-,
vn. vallen ; toebehooren, toevallen, afslaan,verminderen
(in prijs), dalen; worden, ontstaan; afnemen, verminderen;
- a crying, beginnen te weenen ; - aboard with a ship,
(126) aanzeilen, aanklampea ; fig. met drift op iets
vallen ; - all along, zoo lang als men is nedervallen;
- a note, (109) eene noot lager zingen ; - asleep, in
slaap vallen; - astern, (126) overstaag wenden; - away,
afvallen, vervallen, vermageren, verminderen ; - back,
achteruitgaan, terugvallen, wij ken, terugtrekken ; - back
- edge, het moge gaan zoo het wil; - calm, (126) bedaren ; - down, nedervallen, omvallen, zich nederwerpen,
inzakken, a fvaren; - due, ten deel vallen; - forward,
voorover vallen ; - foul of, zich wrijven aan; - foul
upon, elkander aanvallen; - from, afvallig worden,
opstaan tegen, oproer waken ; - headlong, met het hoofd
voorover vallen ; - heavy upon, verpletteren ; gevoelen;
- in, invallen, geraken; ontmoeten, aantreffen ; toestemmen; - in hand with, ondernemen, wagen; - in
with,
lbve with, verlieven, verliefd worden op ; - in
aantreffen, zamenkomen met ; handgemeen worden;
overeenkomem ; - into, toegeven ; - off, afvallen, dalen;
veranderen ; uitsterven ; - on, aanvallen ; - on one's
back, op den rug vallen, achterover vallen ; - out, uitout to, ten
vallen ; het oneens worden ; voorvallen ;
deel vallen ; - over, overloopen, overgaan ; - short,
niet toereikend zijn , to kort schieten, missen ; - sick,
ziek worden ; - to, zich begeven aan, zich toeleggen op,
aanvangen, beginnen; toevallen; - to one's share, ten
deel vallen, toevallen; - to the leeward, (126) onder
den wind komen ; - together, ontmoeten, aantreffen, in
botsing komen ; - under, vallen onder, geraken onder,
behooren tot ; bezwijken; (iets), bedenken.

upon, aanvallen ; komen op

listig, listiglijk, bedriegelijk,
valsch, valschelijk. * - NESS, s. bedriegelijkheid, valschheid, v.; bedrog, O.
to
FALLACY, s. bedriegerij, v. bedrog, o.; drogrede, v.;
put a - upon one, fig. iemand zand in de oogen strooijen.
FALLEN CHEEKS, s. pl. ingevallen kaken, v. MV.
FALLENCY, s. dwaling, V.
FALLIBILITY, "...BLENESS, S. feilbaarheid, v. "...BLE, a.

FALLACIOUS, a. *- LY, adv.

feilbaar.

FALLING, s. val, m. verval, o. ; - away, afval,m.; - down,
voetval, m.; - in, diepte, v. ; - off, (126) het afdrijven ;
- out, oneenigheid, v. verschil, O. * -AXT, 8. houtbijl, v.
* -BOARD, S. val, m. *- SICKNESS, S. vallende ziekte,
v. * -STAR, S. (101) vallende ster, v.
FALLOW, s. braakland, o. *-, a. vaal, rosachtig ; braak;
veronachtzaamd. *-, va. braak laten liggen, veronacht-

zamen ; voor de eerste n'aal (eenen akker) omploegen,
ontginnen. * va. braak liggen ; vaal worden. * -FUCK,
S. damhert, O. * -DEER, s. wijfje van een damhert, o.
* -NESS, s. het braakliggen; onvru,chtbaarheid, v.
FALSARY, S. vervalscher, falsaris, m.
FALSE, va. vervalschen, bedriegen. *-, a. valsch, onwaar,
onecht, trouweloos, dwalend, bedriegelijk, vervalscht.
* -ERAY, S. (113) onderwal, M. * -CONCEPTION, S.
misgeboorte, v. * - DEALER, S. bedrieger, m. *- FACED,
a. huichelend. * - FIRE, S. blikvuur, O. * -HEARTED, s.
bedrieger,m.*-HEARTED, a. valsch,trottweloos.*-HEARTEDNESS, s. valschheid , dubbelhartigheid, v. bedrog,
verraad, O. * -KEEL, s. (126) looze kiel, v. * -MUSTER,
S. (68) lorrendraaijer, valsche soldaat, m. * -HOOD, S.
*-Lr,
valschheid, onwaarheid, leugen, v. verraad, o.
* - NESS, S. valschheid,
adv. vals6helijk, verkeerdelijk.

FAN.
bedriegelijkheid, v. bedrog, o. * -11, s. bedrieger, huichelaar, m.
FALSETTO, s. (109) falset-stem, v.
FALSIFIABLE, a. vervalschbaar. *...FICATION, s. vervalaching, v. "...FICATOR, "...FIER, s. vervalscher, falsaris ;
bedrieger, leugenaar, m. "...FY, va. vervalschen, schenden. -, vn. liegen ; - a thrust, bedriegen, opligten, verschalken. "...TY, s. valschheid, leugen, v.
FALTER, vn. wankelen, haperen, stamelen, blijven steken.
*-, va. reinigen, zuiveren. "-ING, s. wankeling, papering, v. ; misslag, m. ; het stamelen. *-LY, a. et adv.
met moeite, schoorvoetende; stamerende.
FAMBLE, vn. voy. FALTER. "-CHEATS, s. pl. ringen;
handschoenen, m. my.
FAME, s. faam, mare, vermaardheid, v. roem, m. *-,
va. et n. beroemd maken, - worden. "-D, a. beroemd,
vermaard, befaamd. * -LESS, a. niet vermaard, onbekend.
FAM-GRASP, vn. de hand schudden.
FAMILIAR, s. huisvriend, gemeenzame vriend ; huisgeest,
kabouter, m. *-, a. huiselijk, vertrouwd, gemeenzaam,
minzaam, ongedwongen. *-ITY, "-NESS, s. vertrouwelijkheid, gemeenzaamheid, ongedwongenheid, vriendelipcheid, v. "-IZE, va. gemeenzaam maken; tam maken;
- one's self, zich gemeenzaam maken. * -LY, adv. op
vertrouwelijken voet, op gemeenzame wijze ; gewoonlijk.
FAMILY, s. familie, v. gezin, huisgezin, o. huishouding ;
soort, v. geslacht, o. "-DUTY, s. huwelijkspligt, m.
"-MEDICINE, s. huismiddeltje, o. "-TREE, s. stamboom,
tn. geslachtstafel, v. "-VAULT, s. familiegraf, o. *-WAY,
s. gezegende omstandigheden, v. mv. zwangerschap, v.
FAMINE, s. "...MISHMENT, s. hongersnood, m. *...misH,
va. et n. uithongeren; verhongeren. *-D, s et a. hongerlijder, m.; uitgehongerd.
FAMOSITY, s. vermaardheid, beroemdheid, v.
FAMOSO, s. beroemd man, m.
FAMOUS, a. "--LY, adv. beroemd, vermaard.
"-NESS, s.
vermaardheid, beroemdheid, v.
FAMULATE, va. dienen.
FAN, s. waaijer, m.; vuurscherm, o. ; wan, v. ; vleugel,
m. *-, va. waasjen, verkoelen; wannen.
FANATIC, s. dweeper, m. *-, *-AL, a. "-ALLY, adv.
dweepziek, dweepachtig, geestdrijvend, op eene dweepzieke wijze. *-ALNESS, "-ISM, s. dweeperij, dweepzucht,
geestdriiverij, v.
FANCIFUL, a. "...FULLY, adv. hersenschimmig, wonderlijk,
grillig. "...FULNESS, s. hersenschimmigheid, inbeelding,
grilligheid, v. "...LESS, a. geesteloos, zonder verbeeldingskracht.
FANCY, s. verbeeldingskracht, verbeelding, voorstelling ;
idee, luim, gril, neiging, v. smaak, m.; gedachte, v.
inval, dunk, m. "-, vn. zich verbeelden; gelooven; uitdenken ; behagen scheppen in. "-ARTICLES, s. pl. modeartikelen, o. my. * -FEATHER, S. pronkveder, v. "-FRAMED, a. ingebeeld. "-MAN, s. man die door eene vrouw
onderhouden wordt, m. "-MONGER, s. grilziek mensch,
m. "-SICK, a. ingebeeld ziek.
FANE, s. tempel ; weerhaan, m.
FANG, s. klaauw, slagtand, m. *-, va. vangen, grijpen,
vatten. "-ED, a. met klaauwen, met slagtanden.
FANGLE, s. voy. FANTASY. * -D, a. uitgevonden; new
-, (97) nieuw, nieuwbakken. * -8, s. pl. luchtkasteelen,o.my.
FANGLESS, a. zonder klaauwen, - tanden.
FANGOT, s. (34) baal, v.
FANION, s. (68) trosvaan, v.
FANNEL, s. armsjerp, v. armband, m.
FANNER, s. wanner, m.

FAS.
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FANTASIED, a. wonderlijk.
s. hersenschim, v.
droombeeld, o.
FANTASTIC, "-AL, a. * -ALLY, adv. hersenschimmig, ingebeeld, schijnbaar, wonderlijk, ongerijmd; eigenzinniglijk. *-ALNESS, "-NESS, "...TASTRY, S. zonderlingheid, grilligheid, ongerijmdheid, v.
FANTASY, s. verbeeldingskracht, hersenschitn, fantazie,
inbeelding, neiging, luim, v. *-, va. beminnen.
FANTOM, s. spook, o. schim ; verschijning, v.
FAN, a. dronken, beschonken.
FAR, a. et adv. verwijderd, afgelegen ; ver ; aanmerkelijk,
zeer ; - and near, - and wide, wijd en zijd, wijd en
breed, van alle kanten ; - about, door eenen omweg.*-,
s. speenvarken, o.
FARCE, s. gehakt vleesch, vulsel, o. ; klucht, v. *-, va.
vullen, stoppen, opvullen, farceren. "...CICAL, a. kluchtig.
* ...CIN, "...CY, s. (I12) worm, rn.
FARD, va. blunketsel, o. "-E, va. blanketten.
FARDEL, s. bundel, m. pak, o. ; nachtzak, m. *-, va.
inpakken.
FARD(TH)INGALE, s. hoepelrok, m.
FARE, s. vaart, reis, v. ; voer, o. vracht ; spijs, v. kost;
lichttoren, m. ; bill of -, keukenlijst, spijskaart, v. *-,
vn. varen, gaan, reizen ; leven ; eten, zich voeden.
FAREWELL, s. afscheid, vaarwel, o.; to bid -, vaarwel
zeggen. *-, int. vaarwel ! "-LETTER, s. afscheidsbrief,
m. "-SERMON, s. afscheidspredikatie, v. *-visms. afscheidsbezoek, o.
FAR-FAMED, a. wijd beroemd. * ...-FETCH, s. gezochtheid,
v. ; listige trek, m. ". .-FETCHED, a. ver gezocht, gedwongen. "...-GONE, a. ver weg.
FARINA, s. (53) meelstof, v. "-CEOUS, a. meelachtig.
FARM, s. pachthoeve, hoeve, boerderij ; pacht, huur, v.
"-, va. pachten ; verpachten, verhuren ; bebouwen ;
-out,
verpachten. "-ABLE, a. huurbaar. "-DOG, s. bulhond,
m. "-ER, S. pachter, Boer, landbouwer, m. *--ERLIKE,
"-ERLY, a. boerachtig. * -ING, s. huur, pacht, v. ; akkerbouw, m. ; - utensils, landbouwers gereedschap, o.
FARMOST, a. uiterste, laatste, verst afgelegen.
FARM•SERVANT, s. boerenknecht, m. "...-YARD, s. pachthoeve, v.
FARNESS, s. verte, verheid, verwijdering, v. afstand, m.
FARO, s. farospel, o. "-FIGS, s. pl. kleine vijgen, v. my.
FAR-PIERCING, a. seer doordringend.
FARRAGINOUS, a. gemengd. "...RAGO, s. mengsel, mengelmoes, 0. mengelklomp,•m.
FARRIER, s. hoefsm'el ; paardenarts, m. * -Y, s. hoefsmidsambacht, o. ; veeartsenijkunde, v.
FARROW, s. bigge, v. jong varken, o. *-, vn. werpen,
jongen (van varkens).
FAR-SHOOTING, a. ver schietende. "...-SIDE, s. (86) regterzijde van eenspaard, v. *-...SOUGHT, a. ver gehaald,
ver gezocht.
FART, s. wind, veest, m. k-,vn. eenen wind laten, veesten.
"-CATCHER,s. bediende, m.* - ER,s. veester,windenlater,m.
FARTHEL, va. (126) (zeilen) vastmaken. "-BERRY, s.
slijk, o. vuiligheid, spat, v.
FARTHER, a. et adv. verder ; wijders. *-, va. bevorderen, verligten, aanmoedigen. *-ANCE, s. bevordering,
verligting, hulp, aanmoediging, v. "-MORE, adv. verder,
bovendien. "...THEST, adv. verst.
FARTHING, s. oortje, o. penning, m. ; kopergeld, o.; benzeling, v. "-ALE, s. hoepelrok, m. "-DEAL, FARUNDAL, s. vierde gedeelte van een morgen lands, o.
FASCES, s. pl. (25) bundel, bijlbundel, m.
FASCIA, s. bundelband, band, zwachtel, m.; (13) laag,
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V. *- TED,

FAY.

FAT.

a. met banden, gebonden, gestreept.
s. verband, O. * ...CICLB, S. bundel, m.
FASCINATE, va. betooveren,boeijen,verblznden. * ...NATION,
s. betoovering, verblinding, v. * ...NODS, a. betooverend.
FASCINE, s. legertaklabos,
F ASH, va. ergeren, plagen.
FASHION, s. fatsoen, o. vorm, m.; mode, T. gebrzetk, 0.;
levenswijze, v. ; rang, stand, m.; snede, v. ; voorkomen,
uiterlijk, o. ; snort, v. "-, va. vormen, passen, fatsoeneren, eene gedaante geven. * - ABLE, a. * -- ABLY, adv.
fatsoenlijk, naar de mode. "-ABLE, s. fatsoenlijk man, m.
"-ABLENESS, s. fatsoenlijkheid, navolging der mode, v.
*-ER, S. .fatsoeneerder, die naar de mode werkt, m.
*-IST, "-MONGER, S. modegek, modezot, saletjonker, m.
FASS, s. (46) troef, v. *-, va. troef spelen.
FAST, s. vasten; (126) meertouw, scheepskabeltouw,
o.;
to break one's -, ontbijten. *-, a. et adv. vast, sterk,
onbewegelijk ; digt, gesloten; snel, ring; 'knap ; eng ;
dikwifis ; - by, - beside, nabij, digt bij, in de onmiddellijke nabijheid; - and loose, onbestendig, wankelmoedig. *-, vn. vasten, nuchter blijven; - away, door
vasten verdrijven. * - DAY, s. vastendag, m.
FASTEN, va. vastmaken, bevestigen, hechten, verbinden,
sluiten, verzekeren; - the hatches, (126) de luiken
vastsjorren ; - upon, zich meestermaken ; fig. aanwrijven.
FASTER, s. vaster, M.
FAST-HANDED, a. gierig, karig, vasthoudend.
FASTIDIOSITY, * ...DIOUSNESS, S. overmoed, hoogmoed, m.
hoovaardij, v. "...DIOUS, a. -LY, adv. trotsch, overmoedig, hoogmoedig, hoovaardig ; met hoogmoed.
FASTIGIATE, * -D, a. spits, puntig, spits toeloopende.
FASTING, s. et a. bevestiging, v. ; vasten, o. ; vastend.
* -MAN, s. borg, m.
FASTLY, adv. vastelijk, zeker, zeer.
FASTNESS, S. vasthezd, zekerheid ; vesting ; bondigheid, v.
FAST -SAILER, s. (126) snelle zeiler, in.
FASTUOUS, a. voy. FASTIDIOUS.
FAT, s. vet, spek; vat, o. tobbe, v. *-, a. et adv. vet, dik,
et n. vet
grof ; dom, rijk ; met pitten. *-, va.
maken, mesten : vet worden.
FATAL, a. noodlottig ; onvermijdelijk, ongelukkzg ; doodelijk, treurig ; the - sisters, (30) de schikgodinnen, v mv .;
- stroke, doodelijke slag, m. s. fatalismus,o. leer
van het onvermijdelijk noodlot.* -isT , s. fatalist, m. * -ITY,
-NESS, s. noodlot, o. ; noodlottigheid ; onvermijdelijkheid, v. ; ongeluk, o. * - LY, adv. noodlottig ; noodwendig,
onvermijdelijk; ongelukkiglijk, doodelijk.
FAT-BRAINED, * ...-HEADED, a. fig. dom, lomp.
FATE, S. noodlot, lot, o. lotsbeschikking, v. ; verderf, ongeluk, o. dood, in.; the - s, de schikgodinnen. * -- D, a.
door het noodlot bepaald, voorbeschikt.
FAT-FED, a. vetgemest, zwaarlijvig.
s. dikzak, M.
FATHER, S. vader ; schepper ; biechtvader, m. ; - in laws,
schoon-, behuzvdvader, m. * - , va. als kind aannemen;
- a child on one, iemand het vaderschap geven ; - upon,
toeschrijven, wijten. * - HOOD, s. vaderschap, O. "-LAND,
s. vaderland, O. "-LESS, s. et a. wees, m.; vaderloos.
' - LINESS, s. vaderliefde, v. * - LY, a. et adv. als een
i ■ cader ; vaderlijk.
FATHOM, s. radem, m. ; fig. bereik, o. doorgronding, v.
k - , va. ornvademen; peilen, doorgronden. "-ABLE, a.
doorgrondelijk, doordringhaar.* - ER, s. peiter, ni. * - LESS,
a. ondoorgrondelijk, ondoordrizzaar, onpeilbaar, bodernloos. "-LINE, s. peilloorl, 0.
FATIDICAL, a. voorspellend, waarzeggend. "...FEROUS, a.
noodlottig, doodelijk.

a. vermoeibaar.
* ... CUE, va. vermoeijen, afmatten. -, a. vermoeid. * ... CATION, s. vermoeijing, afmatting, v. "...GUB, s. vermoeidheid, vermoeijenis, moeite, v.
FAT-KIDNEYED, a. dik en vet.
FATLING, S. jong mestdier, O.
FATLY, a. et adv. vet, gemest, dik.
FATNESS, s. vetheiel, vleezigheid, vettigheid ; vruchtbaarheid, v.
FATTEN, va. vet maken, mesten, vruchtbaar maken. *-,
vn. vet worden. * - ER, FATNER, S. vetmester ; mest, m.
*-ING, s. het mesten, meeting, v. ; - house,meststal,m.
FATTINESS, s. vettigheid, v. * ... TISH, a. met aanleg om
vet to worden. * ... TY, a. vettig, smerig, olieachtig.
FATUITY, S. eenvoudigheid, domheid, v. *...ous, a. dom,
eenvoudig, nietig, zwak.
FAT-WITTED, a. dom. * ...- WORK, s. ligt en voordeelgevend werk, 0.
FAUCET, S. zwikje, o. kraan, v.
FATIGABLE,

FAUCHION, S. VOy. FALCHION.
FAUGH1 int. foei
FAULCON, S. voy. FALCON.

FAULT, s. tout, feil, v. misslag, m. ; gebrek , geniis ; ongeluk, o. schu/d; moeijelijkheid, v.; to find - with, berispen; for -, bij gebrek. * - , va. et n. taken, beschuldigen; ontbreken, falen. *-ER, vn. stamelen, stotteren,
aarzelen, weifelen. -, s. overtreder, zondaar, M. *-FINDER, s. hekelaar, bediller, berisper, m. *-FuL, a. gebrekkig, zondig. "-ILY, adv. gebrekkig, slecht. 5 -1Nnss,
s. gebrekkigheid; schuldigheid, v. "-LESS, a. onbesproken, volmaakt. * - LESSNESS, s: onberispelijkheid, volmaaktheid, v. 0 -Y, a. schuldig, zondig, gebrekkig.
FAUN, s. (30) faun, m.; jong eener hinde, O. "-IST, s. nutuuronderzoeker, M.
FAUSEN, s. zeeaal, m.
FAUSET, s. voy. FAUCET.
FAUSSEBR.AYE, s. (113) onderwal, walgang, m.
FAUSTITY, s. gelukzaligheid, welvaart, v.
FACTOR, s. begunstiger, beschermer, m. * ...TRESS, s. begunstigster, v.
FAVEL, s. bedrog, o. *-, a. vaal, geelachtig, bleek.
FAVILLOUS, a. aschachtig.
FAVOUR, S. gunst, weldaad, genade ; goedheid, bescherming, toegenegenheid, begunstiging, v. ; geschenk, o. ;
gunsteling, in. ; gelaat, o. gelaatstrek, m. ; howling ;
liverei, v. ; (34) respijt, o. ; lintenstrik, m. ; in - of,
ter gunste van, ten behoeve van ; your - , (31) uwe geeerde (missive).
va. begunstigen, helpen, bevoordeelen ;
vleijen; gelijken. * - ABLE, a. gunstig, genegen, toegenegen, inschikkelijk; schoon. * - ABLENESS, s. gunst,
goedgunstigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, v.
"-ABLY, adv. gunstiglijk. * - ED, a. begunstigd, bevoorregt. * - EDLY, adv. (WELL-, ILL-,) op eene goals -, op eene
onaangename wijze. "-ER, s. begunstiger, ondersteuner,
beschermer, aanhanger, m. * - ESS, s. begunstigster, v.
* -ITE, s. et a. gunsteling, lieveling, in. ; begunstigd ;
dish, geliefkoosd geregt, O. * - ITISM, S. regering van gunstelingen, v. * - LESS, a. onberpcnstigd; ongunstig, zonder genade.
FAWN, s. jong here, jong reekalf, 5.; vleijerij, v. *-, vn.
werpen; fig. vleijen, kruipen. * - COLOUR, s. verf van
notenbolsters, v. * - ER, s. kruiper, vleijer, in. " - ING,
s. het werpen. k - INGLY, adv. kruipend. "-INGNESS, S.
kruiperij, vleijerij, v.
FAXED, a. harig. " - STAR, S. staartster, komeet, v.
FAY, S. VOy. FAIRY, ELF. *-, tr0/1W, V. gelo,f, 0.

FEL.

FED.
kruisbezie, v.
FEAGUE, va. slaan, kastijden.
FEAL, a. getrouw. "-, va. verbergen. "-TY, S. getrouwheid,
hulde, leenpligtigheid, v.
FEAR, S. vrees, v. angst, in. ontzag, o. schroom ; makker,
m. ; for -, opdat niet, uit vrees van. *-, vn. eta. vreezen, duchten, schrikken, verschrikken. "-ED, a. vreesachtig, geducht. * -FUL, a. -LY, adv. vreesachtig, beschroomd, vol vrees ; vreeselijk, verschrikkelijk. * -FULNESS, s. vreesachtzgheid, vrees, verschrikkelijkheid, v.
k -LESS, a. -LY, adv. onbevreesd, onverschrokken, on-.
besehroomd, zonder schroom.. * -LESSNESS, s. onbevreesdheid, onverschrokkenheid, v.
FEARN, s. (53) varenkruid, O.
FEAR-NOUGHT, s. fries, o. kalamink, v.
FEASANT, s. fazant, M.
FEASIBILITY, * ...SIBLENESS, S. mogelijkheid, doenlijkheid, uitvoerlijkheid, v. "...SIBLE, a. * ...SIBLY, adv.
doenlijk, mogelijk, uitvoerlijk.
FEAST, s. feest, feestmaal, banket, o. *-, va. onthalen,
bevredign. *-, vn. feest houden, gastereren, goede
sier houden, zich vergasten. * -ER, S. smuller, lekker.
bek ; gastheer, M. * -FUL, a. feestelijk, vrolijk. * -ING,
S. feestmaal, O. * -ING-PENNY, S. handgeld, o. "-ING'S
EVEN, s. vastendvond, M. * -RITE, S. feestgebruik, O.
FEAT, S. daad, v. feit, o. izandeling ; grap, v. ; - of activity, kunststuk, o. *-, a. Hug, knap, behendig, kunstvol. "-, va. maken, vormen. *-BOUS, a. "-EOUSLY,
adv. knap, handig.
FEATHER, s. veder, v.; dons, o.; pluim, haarbles (van
paarden), v. ; waaijer, rn.; onderscheiding, v. sieraad ;
slag, o. soort, v.; to laugh at a -, om de minste beuzelingen lagchen ; fine feathers make fine birds, de
klaren maken den man. *-, va. van vederen voorzien,
bevederen, optooijen ; treden (van den haan) ; - one's
nest, zijne schaapjes scheren. * -BED, s. vederen bed,
O. "-BROOM, s. vederbezem, m. * -DRIVER, S. pennelikker, m. * -ED, a. gevederd, gevleugeld. * -EDGE, s.
donne kant (eener plank), m. * -EDGED, a. (107) dun
aan den eenen kant. * -FEW, S. (53) moederkruid, O.
* -FOOTED, a. met gevederde voeten. * -GRASS, s. vedergras, o. *-LESS, a. ongevederd, vederloos ; kaal, naakt.
k -LESSNESS, s. naaktheid, kaalheid, v. *-LY, a. vederachtig ; gevederd. * -MAKER, "-SELLER, s. pluim-, yederbosmaker, -verkooper,m. *-Y, a. gevederd ; vederligt.
FEATLY, adv. knap, netjes. * ...NESS, s. netheid, handigheid, knapheid, v.
FEATCRE, s. gelaatstrek, trek, m. gelaat, o. gedaante,
v. ; werk, o. *-, va. gelijken ; vormen, voorstellen.
FEAZE, va. uitrafelen; fig. afrossen.
FEBRICITATE, vn. de koorts hebben. *...CULOSE, a.
koortsig, koortsachtig. * ...FACIENT, * ...FIC, "...LE, a.
S. et a.
koorts veroorzakend, koortswekkend.
koortsverdrijvend middel, o.; koortsverdrijvend.
FEBRUARY, S. Februarij, Sprokkelmaand, v.
FEBRUATION, s. reinigingsfeest, O.
FECES, S. pl. heffe, v. drab, bezinksel, o. moer, v. slijk, O.
FECULENCE, * ...LENCY, * ...LENTNESS, S. drabbigheid,
moer, v. * ...LENT, a. drabbig, drekkig.
FECUND, a. vruchtbaar ; bevruchtend. * -ATION, S. tn.-richtbaarmaking ; bevruchting, v. "-IFY, va. vruchtbaar
maken. "-ITY, s. vruchtbaarheid, v.
FEDARY, s. bondgenoot, M.
FEDERAL, a. bondgenootschappelijk ; - rights, bondgenootschappelijke regten, o. mv. "—BALM`, s. aanhanger van het stelsel eener bondgenootschappelijke rege-

FEABE, FEA-BERRY, S.
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ring, federalist, m. "...RARY, S. bondgenoot, medepligtige, m. * ...RATE, a. verbonden. * ...RATION, s.
verbond, o. bond, m. bondgenootschap, O. *...RATIVE,
a. bondgenootschappelijk.
FEDITY , s. laagheid, afschuwelijkheid, v.
FEE, s. leen, leengoed, o. ; fooi, v. ; loon, salaris, honorarium, o. belooning, v. *-, va. beloonen, betalen ; omkoopen ; - absolute, vrijleen, O.
FEEBLE, s. zwak, o. zwakke zijde, v. *-, a. zwak,krachteloos, magteloos. * -MINDED, a. zwak van geest, wispelturig. * -NESS, s. zwakheid, v. *...ELY, adv. zwakjes,
zwakkelijk.
FEED, s. voeder, voedsel, eten, o. spijs ; weide, v.; feeds,
mijnaderen, v. my. *-, va. voeden, voederen, onderhou-den, mesten. *-, vn. den vreten, grazen, weiden :
een goed leven leiden; - upon, op iets teren.-high,
*-ER, s. voeder, onderhouder; pluinzgraaf, veehoeder ;
eter, rn. * -ING, S. voedering, v.
FEE-FARM, s. (56) erfcijnsleen, O.
FEEGABY, s. grit, v. luimige inval,
FEBING, s. belooning, v.
FEEL, va. et n. voelen, tasten ; gevoelen, ondervinden,
gewaarworden, inzien ; beproeven ; betasten ; - cold,
vriezen, koud zijn; - for, medelijden hebben met, betreuren ; - hurt, zich beleedigd gevoelen ; buigzaam zijn ; - soft, zacht op het gevoel zijn. *-, s.
gevoel, O. * -ER, s. voeler ; voelhoren, M.
FEELING, s. het voelen, gevoel, o. ; aanraking ; teederheid, gevoeligheid, v. ; voordeel, o. *-, a. * -LY, adv.
voelend, gevoelend, gevoelig, gevoelvol ; to have a -,
omkoopbaar zijn ; - in law-suits, afzetterij, v.
FEES, s. pl. bijvalletjes, buitenkansjes, o. mv.
FEE-SIMPLE, s. (56) vrijleen, O. * ...-TAIL, S. beperkt
leen, o. ; - general, - male, zwaardleen, tnannelijk
leen; - special, - female, konkelleen, vrouwelijk leen.
FEETLESS, a. zonder voeten.
FEG, a. lief, aardig.
FEGUE, va. voy. FEAGUB.
FEIGN, va. et n. verdichten, veinzen, huichelen. "-ED, a.
verdicht, verzonnen, geveinsd, valsch ; - holiness, schijnheiligheid, v.; - matter, verdichtsel, o.; - treble, (109)
piepende stem, v. * -EDLY, adv. verdicht, op eene verdichte wijze, valschelijk. * -EDNESS, s. geveinsdheid, V.
* -ER, S. veinzer, huichelaar, m. * -ING, S. VOy. FEINT.
"-INGLY, adv. geveinsd, met list.
FEINT, S. geveinsdheid, veinzerij, huichelarij, list, v.;
(91) looze aanval, m.; (109) kruis, o. "-, a. verdicht,
valsch ; loos ; onwaar.
FEL, s. (74) gal, v..
FELD-FARE, S. lister, V.
FELICITATE, k ...CIFY, va. gelukkig maken ; geluk wenschen.
* ...CITATION, S. gelukwensching, V. * .a.CITOUS, a. -LY,
adv. gelukkig,
* ...CITY, s. geluk, o. zaligheid, V.
FELINE, a. katachtig ; - family, kattengeslacht, o.
FELL, S. huid, v. ; spoor, o. ; zwaarmoedigheid, v. ; heuvel,
berg, m. *-, a. wreed, bloeddorstig. *-, va. vellen, oznhakken; naaijen, zoomen. * -ABLE, a. velbaar,hakbaar.
*-ER, s. houthakker, m.
FELLIFLUOUS, a. overvloeijende van gal, galachtig.
FELLING, s. het vellen, o. yelling, omhakking, v.
FELL•MONGER, s. vellenkooper, m.
FELLNESS, S. wreedheid, felheid, wildheid, woestheid, v.
FELLOE, s. voy. FELLY.
FELLON, S. (36) fijt, vijt,

V.

s. makker, gezel, genoot, kameraad, in.; medelid, o. ; knaap, vent, kerel ; snaak, gast, m.; weergd,

FELLOW,
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FEB,.

.FEN.

•
gelijke, o. ; to be -, bijeen behooren ; - in office, ambtgenoot, m.; - of a college, student die uit eene beurs
paren,
n.
duivel,
m.
"-,
va.
et
studeert, m. ;.old -, fig.
bijeenvoegen, passen. "—CITIZEN, s. medeburger, m.
"—COMMONER, s. deelgenoot ; medestudent, m. * -- COUNTRYMAN, s. landgenoot, landsman, m. *-- CRAFT, s.
vrijmetselaarsgezel, m. "—CREATURE, s. medeschepsel,
o. medemensch, natuurgenoot, naaste, m. "—DEBTOR, s.
medeschuldenaar, m. "—FEELING, S. medegevoel,medelijden, o. deelneming, v. "—GUEST, s. medegast, medeS. mede-erfgenaam, tn. "—HELgenoodigde, m.
PER, s. medehelper, m. "—LABOURER, s.medearbeider,
a.
broederlzjk,
vriendschappelijk.
m. "-LIKE, *-LY,
"—LODGER, s. medebewoner, m. "—MAIDEN, s. speelgenoot, gezellin, v. "—MEMBER, s. medelid, o. "—PASSENGER, s. reisgenoot, m. "—PRISONER, s. medegevangene, m. "—RULER, s. tnederegent, medebestuurder,
m. --SCHOLAR, s. medeleerling, schoolkameraad, m.
"—SERVANT, s. medebediende, m. "-SHIP, s. gemeenschap, v. deelgenootschap, o. kompagnieschap, vennootschap ; deelneming ; gelijkheid ; beurs (aan eene
hoogeschool), v. --SOLDIER, S. krijgsmakker, wapen"—STUDENT, s. medestudent,
broeder, spitsbroeder, m.
medeleerling, m. "—SUBJECT, s. medeonderdaan, m.
* --SUFFERER, 8. lotgenoot in het lijden, m. "—WORT,
s. (53) gentiaanwortel, m.
FELLY, s. velg van een wiel, v. "-, adv. voy. FELL.
"-MINDED, a. bloeddorstig, hardvochtzg.
FELO-DE-SE, S. (83) zelfmoordenaar, m.
(36) fijt, vijt,
FELON, s. misdadiger, landverrader,
v. "-, *--ious, a. "-LY, adv. misdadig, verraderlijk,
trouweloos ; wreed, gruwzaam ; schuldig, strafbaar ;
wreedelijk. "-Y, s, ontrouw, v. verraad, o. ; hoofdmisdaad, halszaak, v.
FELT, s. vilt, vel, o. *-, "-RE, va. tot vilt maken ; vermengen. "-MAKER, s. vilt-, hoedenmaker, m.
FELUCCA, s. feloek (vaartuig), v.
FEMALE, s. et a. vrouw, v. wijfje, o.; vrouwelijk;
child, meisje, o. ; - fellow-traveller, reisgezellin, v.
lezeres,
v.
"-FRIEND, s. vriendin, v. "-READER, s.
"-SERVANT, s. dienstmaagd, v. "-SEX, s. vrouwelijk
geslacht, o. schoone sekse, v.
FEME, s. (83) wijf, o. vrouw, v. ; - covert, (83) getrouwde
vrouw, v. ; - sole, (83) ongehuwde vrouw,jonge dochter, v.
FEMINALITy, s. natuur der vrouw, v. "...NATE, a. vrou"...NINE, s. et a. wijfje
welijk; zacht, teeder, verwijfd.
o.; vrouwelijk, verwijfd. "...NITY, s. verwijfdheid, v.
FEMORAL, a. (74) van de dij.
FEN, s. veen, moeras, moer, o. ; hoer, v. "-BORN, a. in
een veen geteeld, - geboren.
FENCE, s. verdediging, beschutting ; heining, v. wal, dam,
m. ; het schermen, o. schermkunst,,y.; - of pales, pava. omheinen ; beschutten ; verdedigen,
lissaderzng,
beschermen. *-, vn. zich verweren; schermen; fenced
up, omheind. "-FuL, a. beschermend. "-LESS, a. zonder
beschutting, onverdedigd ; niet omheind, open. "-MONTH,
s. maand waarin het verboden is to jagen, v. bronsttijd, m. *- R, s. vechter, schermmeester, m. "-s, s. pl.
traliewerlc (voor een venster), o.
FENCIBLE, s. et a. soldaat van de landweer,m.; weerbaar .
FENCING, s. schermkunst, v.; het schermen. "-MASTER.,
s. schermmeester, m. " -scHwm,s. schermschool, schermzaal, schermakademie, v.
FEN-CRESS, s. (53) waterkers, v. * ...- CRICKET, s. aardkrekel, m.
and prove,
FEND, va. afhouden, afweren, verdedigen ; V.

year en tegen spreken, disputeren; - off, (91) afweren,
pareren. "-ER, s. haardijzer, o. * -ERS, s. pl. (126)
zwaarden, gijken, o. v. mv.
S. woeker, m. woeFBNERATE, vn. woekeren.
kerwinst, v.
FENESTRAL, a. van het venster.
FEN-FOWL, s. poelgevogelte, O. "...-LAND, s. moerassig
land, veenland, 0. "...-MAN, s. moerasbewoner, m.
FENN, s. draak, m.
FENNEL, s. (53) venkel, v. "-FLOWER, s. (53) zwarte
kornijn, m.
FENNISH, FENNY, a. veenig, moerassig.
FENOWED, a. beschimmeld.
FEOD, s. leen, leengoed, o. "-AL, a. leenroerig. * - ALITY,
s. leenroerigheid, v. "-ARy, "-ATORY, s. leenman,
vassaal, m.
FEOFF, s. leen, leengoed, o. "-, va. in een leengoed stellen. "-BE, s. leenman, m.; - in trust, erfgenaam met
overgifte belast, m. ; - to uses, vruchtgebruiker, m.
"-ER, s. leenheer, m. "-KENT, s. beleening, v. leen,
o.; - in trust, erfgoed met last van overgifte, o.
FERACIOuS, a. vruchtbaar. "...CITY, s. vruchtbaarheid, v.
FERAL, a. akelig, treurig, doodelijk.
FERE, s. makker, genoot ; gemaal, man, m.; in -, to zamen. "-TORY, s. bergplaats voor eene lijkbaar, v
FERIAL, a. alle werkdagen betreffende ; van een feestdag.
* ...RIATION, s. feestviering, v. "—RIB, s. tverkdag der
week; feestdag, m.
FERINE, a. wild, dierlijk, wreed. "-NESS, "...TY, s. wildheid, woestheid, v.
FERM, S. Toy. FARM.

FERMENT, s. gist, giststof ; gisting, broeijing, rijzing, v.;
zuurdeeg ; sprees-, o. *-, vn. et a. gisten; doen gisten.
"-ABLE, a. voor gisting vatbaar. * - AL, s. giststof, v. ;

zuurdeesem, m. -, a. gistend, gisting bevorderend.*-ATION ,
s. gisting ; rijzing, v. *--ATiv.E, a. gistend, rijzend.
FERMILLET, s. gesp, v. haako m.
FERN, s. (53) varenkruid, o.
FERNAMBUCK-WOOD, s. Brazilie-hout, o.
FERNTICLES, s. pl. zomersproeten, v. mv.
FERNY, a. met varen begroeid.
FEROCIOUS, a. * - LY, adv. wild, wreed ; wreedelijk.
"-NESS, "...CITY, s. wildheid, wreedheid, v.
FERREL, a. beslagring, m.
FERREOUS, a. ijzerachtig.
FERRET, S. fret (zeker dier), o.; (91)fleuret ; floretzijde,
v. "-, va. met een fret jagen ; opsporen, vervolgen,
"-ER,
doorzoeken, pla?en ; fig. achter de vodden zitten.
s. fretjager ; bespieder, m. * - ING, s. doorzoeking, v.;
floretband, 0. "-RIBBON, s. floretband, o.
FERRIAGE, s. overvaargeld, pontgeld; het overvaren.
FERRIL, FERRULE, s. beslagring, m.
FURRUGINATED, "...GINOUS, a. ijzerachtig.
FERRY, s. veer, o. overvaart, v. ; veerhuis, veergeld, o.
*-, *- OVER, va. et n. overvaren, overzetten. "-BOAT, s.
veerschuit, v. * - MAN, s. veerman, m.
FERTILE, a. vruchtbaar, rijk. "-NESS, s. vruchtbaarheid,
v. * ... LITATE, va. vruchtbaar .maken; bevruchten.
"...LITy, s. vruchtbaarheid, v. * ... LizE,va. vruchtbaarmaken. "...Ly, adv. overvloediglijk.
FERULA, s. plak, v. * ... LE, va. slaan, kastijden.
FERVENCY, "...vENTNESS, s. ijver, m. your, 0. drift, vurigheid (des gemoeds), v. "...VENT, a. -LY, adv. ijverig,
vurig, gloeijend, blakend ; vuriglijk.
4 -NESS,
FERVID, a. gloeijend, beet, vurig, hevig.
"...VOUR, s. ijver, us. vuur, o.

FIANCE, va. voy. AFFIANCE.
FIAT, s. fiat, bevel tot uitvoering, o. toestemming, bewil-

(IN)

met balken.
FESTAL, a. feestelijk, plegtig ; vrolijk.
FESTER, vn. etteren, dragon. "-ING, s. ettering, Y.
FESTINATE, a. "-LY, adv. haastig, snel ; haastiglijk.

"...TION, s. haast, speed, m.
FESTIVAL, s. feest, o. feestdag, m. "-, "...ivous, a. fees"...IVITY,
telijk, plegtig, vrolijk, aangenaam, bevallig.

s. feestelijkheid, vreugde, plegtigheid, v.
rESTOON, s. festoen, loofwerk, bloetnwerk, o.
FESTUOINB, a. stroogeel. *...oious, a. strooijen.
FBT, s. stuk, o. brok, m.
FETCH, S. loopje, O. list, v. vond, streek, m. "--, va. halen, brengen ; doen, verrigten, maken; bereiken, treffen; opbrengen ; - a blow, eenen slag toebrengen ; - a
circuit, - a compass, eenen omweg maken ; - a leap, eenen
sprong doen. springen; - a sigh, "eenen zucht lozen,
zuchten ; - a turn, - a walk, eene wandeling doen ;
apporteren; - one's breath, ademhalen ; - the-andcar y,
pump, (126) de pomp aan den gang maken; - about,
rondzwerven, zich been en weer bewegen; - again, to
rugbekomen ; - again his spirits, weder tot zich zelven
komen , - away, weghalen, wegbrengen; - down, afhalen, naar heneden brengen; verzwakken, vernederen,
onderdrukken : - high prices, stijgen in prijs; - in,
inbrengen, inhalen, inlaten ; vangen, bedriegen; - in
debts, schulden invorderen ; - off, weghalen, afhalen,
afbrengen, wegvoeren, afvorderen; - out, uithalen,tatbrengen ; - over, bedotten, foppen, bedriegen, bij den
news hebben ; - up, ophalen, naar boven brengen ; inhalen.
FETID, a. stinkend, vunzig, muf. "-NESS, s. stank, m.
FETIFEROUS, a. voy. FERTILE.
FETLOCK, s. haarlok aan den paardenhoef, v.
FETOR, S. voy. FETIDNESS.
FETTER, va. boeijen, binden, ketenen. *-8,• s. pl. boeijen,

kluisters, ketenen, v. my. banden, na. MV. ; fig: slavernij,
v. slavenjuk, O. "-LESS, a. ongeboeid, ongedwongen, vrij,
zonder banden.
FETTLE, vn. zich bezig houden, onledig zijn.
FETUS, S. ongeboren vrucht, v.
O. * -DOTE,
FEUD, s. veete, verdeeldheid, v. ; leenwetboek,
s. aandeel in den buit, O. "-AL, s. et a. leen, o.;
leenroerig. "-ALIO!, *-ALITY, s. leenstelsel, O. * -ARY,
a. leenroerig. *- ATARY, "-ATORY, S. leenman, m.
pl.
* -IST, s. schrijver over het leenregt, m. "-s, s.
veeten, oneenigheden, v. mv. ; boeken over het leenregt, o. mv.
FEUILLAGE, s. lofwerk, o. *...LBMORT, a. bruingeel.
FEU7dETS, s. voy. FEWMETS.

FEUTERER, s. hondenleider, m.
FEVER, s. koorts, v .*-, va. de koorts veroorzaken.
ING, s. koeldrank gedurende de kooks, m.
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FIF.

FEY.
FESCUE, s. wijspin, griffie, griffel, v.
FESELS, s. pl. spelt, V.
FESSE, s. pl. dwarsbalk, band, gordel, m.

"-COOL-

* -ET, s.
koortsje, o. vermaning van koorts, v. "-FEw, s. (53)
moederkruid, o. "-Y ,a. koortsachtig. * -ISHNESS,
s. koortsachtigheid, v. *-ous, a. koortsig, koortsachtig.
"-SICK, a. de koorts hebbende. "-WEAKENED, a. verzwakt door de koorts.
FEW, u. weintg ; a -, eenigen, somtnigen; in - words,
kortelijk, in Utz woord.
FEWEL, s. brand, m. brandhout, o. brandstof, v. "-, va.
aansteken; het vuur onderhouden.
FEWMETS, "...NCISHINGS,s. pl. (44)drek der wilde dieren,m.
FEWNESS, s. geringheid, v. ; Bering petal, klein aantal, O.
FEY, va. uitdiepen, uitbaggeren.

liging, inwilliging, v.
FIB, S. kleine leugen, v. klapuil, knapuil, m. *-, vn. liegen, jokken. "-BER, s. leugenaar, m.
FIBRE, S. vezel, m. * ... BRIL, s. (dun) vezeltje, o. -Lous,

a. vezelachtig. *...BRous, a. vezelig.
FIBULA, s. (74) kuitbeen, O.
FICKLE, a. "...LY, adv. wankelmoedig, onbestendig , onstand-

vastig ; veranderlijk. "-NESS, s. wankelmoedigheid, onbestendigheid, onstandvastigheid, v.
Fico, s. vijg, v. ; knip met den vinger, M.
FICTILE, a. leemen, aarden.
FICTION, s. verdichting, uitvinding, leugen, v. verdichtsel,
loopje, verzinsel, o. "...TIOUS, "...TITIOUS, a. -LY, adv.
verdicht, verzos.nen, valsch, nagemaakt ; valschelijk.
- NESS, s. voy. FICTION. "...TIVE, a. verdicht, verzonnen, denkbeeldig.
FID, S. (128) splitshoren, m. ; pruim tabak, v.
FIDDLE, s. viool; fig. kleinigheid, beuzeling, v. *-, vn.
op de viool spelen; beuzelen, (zijn tijd) vertureluren.
"-BRIDGE, 8. vioolkam, m. "-CASE, s. vioolkas, v.
"-PADDLE, s. beuze/ing, v. wisjewasje, kinderspel, O.
*-PADDLE, vn. lanterfanten, beuzelen. "-PEGS, s. pl.
vioolschroeven, v. my. * -R, s. vtoolspeler, speelman, m.
* -STICK, 8. strijkstok, na.; a -'s end, zoo veel als niets.
"-STRING, s. vioolsnaar, v. "-WOOD, s. bodemhout, O.
FIDDLING, a. op de viool spelende; kinderachtig, beuzelachtig. "-BUSINESS, S. kleinigheid, v. "-MAN, S. dagdiet, beuzelaar, lanterfanter, luiaard, m.
FIDELE, a. getrouw. '...LITY, 8. trouw, getrouwheid, standvastigheid, v.
FIDGE, * - T, vn. kissebissen, heen en weder dribbelen.
"-T,s. onrust, v. gedribbel, 0."-TY, a. rusteloos, ongeduldig.
FIDUCIAL, a. * -1,1r, adv. vertrouwend, vast, met vertrouwen, vastelUk.
FIDUCIARY, a. vol vertrouwen.
FIR, int. voy. FAUGH. FIEF, s. voy. FEOD.
FIELn, s. veld, land, gebied, o.; grond, m, vlakte, v.;
slag; veldtogt, m.• anderwerp, o. stof, v. ; - of action,
- of battle, slagveld, o. *-pAsIL, s. (53) baziliekruid,
O. "-BED, s. veldbed, O. "-BOOK, s. landmetersboek, O.
"-COLOURS, s. pl. veldvaantjes, o. mv. "-CRICKET, s
veldkrekel, m.
-DAY, s. (68) inspektiedag, m. "-ED,
"-FARE, s. kramvogel,
a. in het veld, op het slagveld.
m. "-GATE, s. slagbootn, m. "-LARK, s. veldleeuwerik,
m. "-MARSHAL, s. veldmaarschalk, m. "-MARSHAL S. opperbevelhebber, generalissimos, m.
"-MOUSE, s. veldmuis, V. "-OFFICER, S. stafofficier,
nt. "-PIECE, 8. veldstuk, O. "-PREACHER, s. veldprediker, m. "-ROOM, 8. vrije veld, o. vrije ruimte, v.
"-SPAR, s. (17) teldspaath, m. "-SPORT, S. jagtvermaak,
O. "-STAFF, S. lontstok,m. "-WORK, S. ( il3) veldschans,
V. "-Y, a. open, vrij.
FIEND, s. vijand, duivel, m. ; furie, v. * -FUL, "-LIKE,

GENERAL,

a. duivelsch.
FIERCE,

a. * - LY, adv. wild, woest, fel, wreed, grimmig,

s. wildheid, woestheid, woede, hevigheid, v.
bevel tot uitvoering, o.
ijver, m. drift, v.
F IBR1 , a. vurig , ijverig , driftig , hevig ; a - faced, fig. rood
verzopen gezigt ; - nature, driftkop, m. ; - red, vuurrood ; - trial (77) vuurproef, v.
hevig.

"-NESS,

FIERI-FACIAS, s. (83)
FIERINESS, s. vuur, o.

FIRST, s. voy. F ART.
FIFE,

S. dwarsfluit, v. *-, vn. op eene dwarsfluit spelen.
piper, fluitapeler, m.

*."R,
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FM.

FIFTEEN, a. vijftien. * .TH, a. vijftiende.

a. vijfde. "r-, a. metal, o. ; (109) quint, v. * -LY ,
adv. ten vtifde.
vijftigtal, o. *-, a. vijftigste.
FIFTY, a. vijftig.
s. vijg, v. ; vijgeboom, m. ; beuzeling, kleinigheid;
(22, H2) aanbei, speen, v. "-APPLE", s. vijgappel, m.
"-LEAF, s. vijgeblad, o. "-, va. met de vingers knippen ;
- up and down, rondslenderen.
FIOARY, a. inval, m. luim, v.
FIGGUM, a. grap, gekheid, v.
FIGHT, vn. vechten, kampen, strijden. *-, va. bevechten;
loehalen; - one's day, er zich doorheen slaan; - out,
vechten, door vechten uitmaken, beslechten. "-, s. gevecht, o. strijd, slag, m.; tweegevecht; (126) schanskleed, o. "-ER, s. vechter, strijder, kamper, kampioen,
m. * -ING, s. gevecht, o. strijd, m.
FIGMENT, s. verdichtsel, o. *-AL, a. verdicht.
8. viiFIG-PECKER, 8. (72) vijgeneter, m.
geboom, m.
FIGULATE, 'a. voy. FICTILE.
FIGURABILITY, 8. vormbaarheid, v. * ...RABLE, a. vormboar. "...RAL, a. /iguurlijk, oneigenlijk. "...RATE, a.
gefigureerd. "...RATION, s. vorminq, v. vorm, m. "...R ATIVELY, adv. bloemrijk, figuurlijk. "...RATIVENESS, s.
figuurlijkheid, v.
FIGURE, s. figuur, gedaante, v. vorm, m. ; cijfer ; zinne.
beeld, teeken, simbool; horoskoop, o. ; teekening, plaat,
prent, v. r-, va. vormen, afbeelden, voorstellen, afschilderen; net beelden versieren. "-CASTER, "-FLINGER,
-DANCER, S. fig. vervaardiger van
S. sterrekijker, m.
valsche bankbiljetten, m.
FILACBOUS, a. dradig.
FILACBR, S. (83) aanrijger, m.
FILAMENT, 8. (53) vezeltje, o. *-ous, a. vezelachtig.
FIL ANDER, s. wier, zeegras, 0.
FILBERT, S. hazelnoot, v. "-HEDGE, s. hazelheg , v. "-TREE,
s. hazelaar, m.
FILCH, va. wegkapen, stelen, ontfutselen, rooven. "-BR,
s. ontfutseler, dief, m. "-ING, s. dieverij, v. "-INGLY,
adv. steelsgewijze.
v.;
FILE, s. draad, m. ; has ; lijst, rol, rij, linie, orde,
rot, gelid ; snoer, o. ; vijl, v. *-, va. aanrijgen, innaaijen, hechten ; vijlen; optrekken, opmarscheren ; defileren;
- to, toeschrijven. "-CUTTER, s. vijlmaker,m. "-DUST,
s. vijlsel, O. *--FISH, S. schol, V. "-LEADER, s. (68)
vleugelman, eerste soldaat van een gelid, in. "-MOT,
a. geelbruin. * - R, s. vijler ; aanrijger, m.
FILIAL, a. "-LY, adv. kinderlijk ; als een noon.
s.'kindschap, aanneming als kind, v.
FILIGRANB, "...GREE, "-WORK, S. fijn doorzigtig draadwerk, o.
FILINGS, s. p1. vijlsel, o.
FILL, va. vullen, vol maken, inschenken, vol doen. *-, vn.
vol zijn ; - a ship's bottom, den bodem van het schip bekleeden ; - out, uitgielen; - up, opvullen, vol maken.
"-, s. bekomst, genoegzaamheid, v. genoegen ; larnoen,
o. disselboom, m. "-ER, s. valley, m.; stopwoord ;
paard tusschen de draagboomen, o. -s, pl. binnenste
eener sigaar, o.
FILLET, va. - binden, onuvinden (met een band of zachtel) ; (13) met eene kroonlijst versieren. s. band,in.
strijklint, o. vlecht ; (13) kroonlijst, v. astragaal; (53)
meeldraad, m.; - for a book, vergulde fleet, v. goodrandje, o.;
of veal, kalfslendestuk, O.
FILLIBEG, s. kleed der Bergschotten, O.
FIFTH,

FIFTIETH, 8.

FIN.
FILLING, a. vullend, verzadigend.
va. een knip voor
FILLIP, S. knip voor den neus, m.
den neus geven.
FILLY, t. merrieveulen, o.
FILM, s. vlies, zaadhuisje, o. *-, va. met een vlies overtrekken. "-Y, a. vliezig, met een vlies bedekt, met velletjes.
FILOSELLA, s. floretzijde, v.
FILTER, s. vergiettest, v. doorzijger, filtreerdoek, lekdoek;
minnedrank, m. *-, va. doorzijgen, filtreren. "-INGPAPER, s. filtreerpapier, zijgpapier, 0. 5 -ING-STONE,
s. filtreersteen, m.
FILTH, 8. vuil, o. drek, m.- bederf, o. vuilighezd, onreinheld, V. "-ILY, adv. vuil, morsig, misselijk. "-INBSS,
s. vuilheid, onreinheid, v. * -Y, a. vuil, morsig, smerig,
onrein, gemeen, leelijk, onbetamelijk.
5 ...TION, s. filtrering,
FILTRATR, va. filtreren,doorziften.
doorzijging, v.
FIMBRICATE, va. zoomen, boorden.
FIN, S. vin, V.
FINABLE, a. strafbaar, beboetbaar.
FINAL, a. eindelijk, laatst ; doodelijk ; beslissend ; -account,
slotrekening, v. ; aim, einddoel, o. ; - cause, grondoorzaak, v. 5 -LY, adv. eindelijk, ten laatste, ten slotte.
FINANCES, s. p1. financien, geldmiddelen, v. o. mv. schat.
kist, v. "... CIAL, a. financieel. "...CER, * —OMR, s.
rent-, schatmeester, financier, m.
FINARY, s: tweede smidse, v.
FINCH, s. vink, m. "...CREEPER, s. koolmees, v.
FIND, va. vinden, bevinden ; ontdekken, uitvinden, bemerken, waarnemen, lien ; aantreffen ; verschaffen ; (83)
uitvaardigen ; - amiss, berispen, a fkeuren; tegenspreken;
- his legs, wegloopen, de vlugt nemen; - in one's heart,
trek hebben ; I cannot - in my heart, ik kan er toe besluiten ; - out, uitvinden, ontdekken, verzinnen ; oplossen,
beantwoorden. "-ER, s. vinder, uitvinder ; naspoorder;
speurhond, n. "-FAULT, s. berisper, bediller, vitter,
m. "-FAULTING, a. berispend, hekelzuchtig.
'FINDY, a. lomp, log.
FINE, a. fijn, feeder, zacht, week, aardig, net, fraai,
keurig, schoon ; helder, klaar, rein, zuiver ; listig ;
schoone zaken! fraaije dingen! - force, betel--doings1
scion van hoogerhand, o. inv. "-, s. boete, geldboete ;
belasting, v.; uitkoop, en. leengeld ; einde, o. ; verbannzng, v. "-, va. beboeten ; eene geldboete opleggen ;
louteren, raffineren ; opsieren. vn. boete betalen.
5 --DRAW, va. stoppen. "—DRAWER, s. stopper, m.stopster, v. "—DRAWING, 0. stoppen, 0. "—FINGERED,
a. bekbaam, kunstig , sierlijk. '--LESS, a. eindeloos, zonder einde. "-LY, adv. fijn, fraai, prachtig, rijkelijk,
netjes. "-NESS, s. fijnheid, fraaiheid, schoonheid,pracht;
sluwhoid, v. * -R, s. metaalarbeider, m. *-RY, s.
pracht, v. opschik, tool, en. prachtige kleeding, v.
smeltoven, m. "--SHAPED,a. welgeschapen, welgemaakl.
"—SPOKEN, a. welsprekend, glad van tong. "—SPUN,
a. fijn gesponnen, fijn uitgedacht.
FINESSE, s. loosheid, slimheid, sluwheid, v.
s. schimmel, to. "-ED, a. beschimmeld.
FIN-FOOTED, a. plat-, vlies-, zwemvoetig.
FINGER, s. vinder, in. • vingerbreedte, v. ; duirn, in.
hand ; kunst, v.; to have a - in the pie, de hand in
het spel hebben ; to put -s in eye, weenen. *-, vs.
bevingeren, betasten ; fig. bestelen, stelen. * --BOARD,
0. toetsp/ank, v. * --FRAIL, 0. pop, v. "-ING, 0. her bevingeren, bevoelen, betasten; fijn werk, o. ; (109) vingerzetting, v. * - POST, s. handwijzer ; mijlpaal,

FIR.
s. dief,in.; baker; vroedbrouw, v. * -STALL,
s. vingerling, m. * -STONE, 8. (17) vingersteen, m.
FINOLB-FANGLE, s. beuzelarij, V.
FINICAL, a. * -LY, adv. gemaakt, gekunsteld. *-NB8s, s.
gemaaktheid, v. het gekunstelde.
FINING, s. zuivering, loutering, fijnmaking, v.
FINISH, va. eindigen, voltooijen, voleindigen, afmaken.
*-, s. voltooijing, afmaking, laatste hand, v. "-ER, s.
voleindiger ; voltrekker, uitvoerder,
En.; - of the law,
beul, scherpregter, m.
FINITE, a. geeindigd ; eindig, bepaald. * -LESS, a. oneindig, onbegrensd. "-LY, adv. bepaaldelijk, tot op zekere
hoogte. * -NESS, s. eindigheid, bepaaldheid, v. * ...TIVE,
a. eindigend, bepalend. "...TUDE, s. eindigheid, bepaaldheid, v.; horizon, gezigteinder, m.
FINLESS, a. zonder vinnen. *...LIKE, a. als vinnen, vinachtig. * ...NED, a. tweesnijdend. "...NY, a. gevind.
FIreoR, s. louteraar, zuiveraar, m.
FIR, FIRR, FIRTREE, S. den, pijnboom, M.
FIRE, s. vuur, o. brand, gloed, m.; hitte, v. ijver, hartstogt, m. *-, ova. in brand steken, aansteken, afsteken, af-schieten, branden ; aanhitsen, opstoken. *-, vn. vuren ;
your vatten. " -ARMS, s. p1. vuurwapenen, o. my . schietgeweer. o. "-ARROW, S. vuurpijl, m. * -BALL, s. vuurkogel, m, handgranaat, v. ; lichtbol, m.
* -BEAR, S.
vuurhaak, v. "-BOOT, * -BOTE, s. brand (ale bezoldiging), a. *-BRAND, s. brand, stokebrand, onruststoker,
oproermaker,m.*-BREATHING,a.vuurspuwend.*-BRUSH,
S. haardbezem, m. '-CHACKER, s. voetzoeker,
M.
"-CROSS, S. vuurkruis, noodsein, 0. * -DRAKE, S. (3)
vuurslang, v. vurige draak, m. granaat, v. "-ENGINE,
S. brandspuit, V. * -FAN, S. vuurscherm, O. * -FORK, S.
poker, m. * -GUARD, s. ijzeren hek om den haard, o.
"-INSURANCE, S. brandassurantie, v. * -KILN, S. vuuroven, m. *-LOCK, s. geweerj vuurroer, O. *-MAN, S.
spuitgast ; fig. driftkop, M. * -MASTER, S. vuurwerker, m.
*-NEW, a. nagelnieuw. * -OFFICE, S. brandwaarborgmaatschappij, v. "-PAN, s. vuurpan; pan (aan geweren), v. * -PLACE, s. stookplaats, v. * -PRIGGER, s. dief
bij een brand, m. * -ROOM, s. kamer met een schoorsteen, v. "-SCUTTLE, S. vuuremmer, m.; (126) luik
van een brander, o. * -SHIP, S. (126) brander, m.
* -SHOOT, vn. schieten. * -SHOVEL, S. vuurschop, v.
s. haard, vuurhaard, m.; huiskamer, v. woonvertrek ; huisgezin ; avondgezelschap, O. "-SKREEN, a.
vuurscherm, O. * -SPOUT, S. vuurstraal, m. "-STICK, S.
brandende fakkel, v. *-STONE, S. vuursteen. m. "-TONGS,
s. pl. haardtang, v. * -TRUNKS, s. p1. (126) vuurroer
(op branders), o. * -WOOD, s. brandhout, O. "-WORK, S.
vuurwerk, o. "-WORKER, s. vuurwerker, m.
FIRER, s. brandstichter, m.
FIRING, S. het vuren, o. ; ontbranding,
V. *-IRON, S.
brandijzer, o.
FIRK, va. Oasis, kastijden, tuchtigen, afrossen. *-, s.
slag, stoot, m.
FIRKIN, s. tonnetje, vaatje, O. "-MAN, S. kroeghouder,
biersteker, m.
FIRM, a. vast, sterk, hecht, stevig, hard. *-, s. handelsfirma, v. "-, va. bevestigen, vasthechten.
FIRMAMENT, s. uitspansel, o. "-.AL, a. hemelsch.
FIRMER. s. graveerijzer, o.
FIRMITY, FIRMITUDB, s. vastheid, v.
FIRMLY, adv. vastelijk, sterk. * ... N3813, s. vastheid, duurzaamheid, sterkte, v.
FIRST, s. et a. eerste ; eerst ; - of exchange,
pramawissel,
*-, adv. eerst, eerstelific, ten eerste, voor"-SMITH,

FIX.
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aan ; Hever ; - or last, vroeg of laat. * -BEGOTTEN
*--BORN, s. et a. eerstgeborene, m.; eerstgeboren. "-COST,

S. (34) inkoopsprijs, m. * -COUSIN, s. volle neef, m. nicht, V. "-FRUITS, S. pl. eerstelingen, m. my. *-LING,
s. eersteling, m. ' -LY, adv. eerstelijk ,ten eerste. * - RATE,
"-BILL, S. (34) wissel op eerste huizen, m.
FIRTH, s. bullebak, m.
Fssc, FISCAL, s. schatkist van den staat, v.
FISH, s. visch, m.; (46) fiche, o. ; (126) wang, v. boegtouw, o. ; I have other - to fry, ik heb andere Bingen
to doen. *-, vn. et a. visschen ; - out, uitvisschen,uitvorschen; - a mast, ( 4. 9-.6) den mast wangen. * -BAIT,
s. aas, o. * - BONE, S. vischgraat, v. *-DAY, s. vischdag, vastendag, m. * - EAR, s. kieuwen, vischooren, v.
o. My. * - ER, s. visscher, m. * -ERY, S. visscherij,
vischvangst, v. *-PuL, a. vischrijk. * -GARTH, s. vischweer, v. * -GIG, s. harpoen, m.* "-GLUE, s. visCh/i/M, O.
"-$00K, s. vischhengel, viiichhoek, m.
"-IFY, va. in
eenen visch veranderen.
FISHING, a. bedriegelijk, liitig. *-, s. vischvangst, visscherij, V. *-BOAT, s. visschersschuit, V. *-FLY, a.
kunstvlieg om to visschen, v. * -GEAR, s. vischtuig, o.
*-HAWK, S. vischarend, m. * - LINE, S. hengelsnoer, o.
*- QUESTIONS, s. p1. fig. strikvragen, v. mv.
FISH-KETTLE, s. vischketel, m.
a. vischachtig.
* ...-MARKET, s. vischmarkt, v. * ...- MEAL, s. vischmaal, O.
s. vischkooper, m. *...-OIL, s. vischtraan, v .
* ...-POND, S. vischvijver, m. * ...- TROWEL, s. vischlepel,
m. * ...- TUB, s. vischkuip, V. * ...-WIFE, * ...-WOMAN, S.
vischvrouw, v. vischwijf, O.
FISHY, a. vischachtig ; vischrijk.
FISK, va. fladderen, klapwieken; zich schudden; bewegen ; - away, stilletjes ontsnappen; - the tail, kwispelstaarten; veel bezigheden voorwenden. s. schatkist, staatskas, v.
FISKING-GOSSIP, s. praatzuchtig wijf, o. babbelaarster, v.
FISSILE, a. ligt splijtend. '...LITY, S. kloof-, kltefbaarv.
FISSURE, s. spleet, break, v. *-, va. split ten, scheiden.
FIST, s. VUi8t, V. *-, va. met vuisten slaan; aanpakken.
"-ICUFFS, s. p1. vuistslagen, m. my.
FISTICHNUT, s. pimpernoot, V.
FISTULA, s. (36) fistel, v. * ...LAR, *... Lous, a. fistelachtig.
FIT, s. aanval, m. toeval, o. ; stuip, stuiptrekking ; onmagt, vlaag, luim, v. inval; overgang, m.; by -s, bij
horten en stooten ; -s of the season, onbestendigheid van
het jaargetijde, v. *-, a. geschikt, bekwaam, gepast,
juist, van pas, gereecl, vaardig. va. uitrusten, inrigten, regelen, hereiden, van pas maken ; voorzien,
verzorgen ; voegen, betamen ; - out a ship, een schip
uitrusten, - wapenen; - up, aanpassen, in orde brengen, versieren.
FITCH, a. wikke, v. * -AT, *-ET, *-EW, s. pbolkat, v.

bunsing, m.

FITFUL, a. aan aanvallen onderhevig.
FITLY, adv. geschikt, gepast. "...KENT, s. gemakkelijkheid,
v. gemak, O. * ...NESS, s. geschiktheid, voegzaamheid,
juistheid, gepastheid, v.
FITZ, s. onechte zoon, m. *-Boi, s. natuurlijke zoon eens
konings, m.
FIVE, S. et a. vijf, V. * -FOLD, a. vijfvoudig. * -FOOT, S.
sterretje, o. *-8, s. pl. balspel, o. ; (112) keeldroes, v.
Fix, va. bevestigen, vestigen; vastmaken, hechten. *-, vn.
zich vestigen, vast worden; - upon, zich bepalen bij,
besluiten tot, kiezen. k - ATION, s. vastmaking, vaststelling, bepaling, v. * -ED, a. vast, bepaald, gevestigd;

FLA.

FLA.

- star, vaste ster, v. ;
upon, gekozen, uitverkoren.
* --EDLY, adv. vastelijk, bepaaldelijk, onveranderlijk.
* -EDNESS, S. vastheid, standvastigheid,onveranderlijkheld; vlijt, v. *-IDITY,
s. (90) bestandheid tegen het vuur, V. "-TITRE, * -URE, S. bevestiging, vastheid, v. ; nagelvast huisraad, O.
FIZGIG, s. harpoen,"vischhaak ; bromtol, m.

oor, o.; - of the whistle of the throat, keellelletje,stroaapje,
o. *- , va. klappen, slaan. * vn. wapperen, klapwieken ;
- down, nederhangen, ineenstorten. "-DRAGON, va. ophappen, verslinden. s. venerische ziekte, v. "-EARED, a. met
hangendeooren. "-JACK, s. pannekoek, m. "-MOUTHED,
a. met hangende lippen. "-TABLE, s. kleptafel, v.
FLARE, s. gladde rog, m. *-, vn. schitteren, flikkeren,
verblinden. "...RING, a. verblindend, schitterend, flikkerend ; - fop, - rake, saletjonker, m.
FLASH, s. flikkering, v. glans, straal, m.; flikkerlicht,
o. ; blik, m. ; - of lightning, bliksemstraal, rn. ; - of
water, het uitspringen, opwellen, o.; waterstraal, m.;
springbron, v. ; poel, plas, m.; - of wit, , luimige inval,
m. schitteren, flikkeren ; spatten, oinvellen. "-ER,
s. een klein vernuft, o. rondventer van kwinkslagen,
m. * -ING, s. flikkering, v. ; - of water, waterstraal,
m. kletsing van het water, v. *- ILY, adv. * -Y,a. plotseling, voorbijgaand, van korten dour; oppervlakkig,
mat, ligt, morsig. "-MAN, s. dief ; valsche speler, m.
FLASK, S. flesch, v. : kruidhoren, m. ; (3) zijstuk van een
s. korf, m. mand ; waschmand, v.
rolpaard, O.
FLAT, a. et adv. "-LY, adv. vlak, plat, laf, smakeloos,
dof ; rondborstig ; geheel, gansch en al, volledig ; - and
plain, kort en bondig, ronduit. "-, s. vlakte, platheid;
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voy. FART.
FLABBINESS, s. slapheid, weekheid,v . "...BY, a. slap, week.

FIZZLE, S.

FLABILE, a. zeer ligt.
FLACCID, a. slap, week, verflensd, zwak, laf.
"-NESS, s. slapheid, zwakheid, lafheid, v.
FLAG, s. vlag, vaan ; (53) lisch, waterlelie,

, S.

v.; vloer,
vloereteen, m. ; - of truce, vreclesvlag, witte vlag, v.
*-, vn. slap zijn, slap hangen, verslappen, verzwakken,
verkwijnen ; net vloersteenen beleggen. "-BROOM, S.
berkenbezem, m.
FLAGELET, FLAGEOLET, s . flageoletfluitje, O.
FLAGELLATE, va. geeselen. "...LATION, s. geeseling, V.
FLAG-FEATHER, s. slagveder, v.
FLAGGINESS, FLAGGINGNESS, S. slapheid, zwakheid, v.
FLAGGING, FLAGGY, U. slap, mat, zwak, week, laf.
FLAGITIOUS, a. snood, boos, slecht. "-NEEE,s. snoodheid,
boosheid, slechtheid, ondeugendheid,. v.
FLAG-OFFICER,s.vlag-officier;bevelhebber van eeneskader ,m.
FLAGON, s. flesch, karaf, v.
FLAGRANCY, "...GRANTNESS, s. hitte, v. gloed, brand,
m. vuur, o.; onbeschaamdheid; openbare misdaad, v.
"...GRANT, a. gloeijend, beet, brandend, hevig ; openbaar ; ontzettend. "...GRATION, s. brand, m.
s. vlokzijde, v.
FLAG-SHIP, S. (126) vlaggeschip, o.
s. vloersteen, m.
"...-STAPP, S. vlaggestok,m.
S. (126) bezaansvlag, v.
FLAIL, S. (136) vlegel, dorschvlegel, m.
of ice,
FLAKE, s. vlok, vonk, laag, v. schilfer, m. ; ijsschots, v. *-, vn. vlokkig worden, schilferen.
FLAKY, a. vlokkig ; schilferig.
o.
FLAX, S. luim, gril ; leugen, v. sprookje, voorwendsel,
• va. beliegen, bedriegen, diets maken, om den tuin
leiden, wijs maken.
FLAMBEAU, s. fakkel, flambouw, toorts, v.
FLAME, s. vlam, v. ; vuur, o. gloed ; hartstogt, m. ; laatijzer, o. *-, vn. vlammen, in vlam staan, branden;
- out, ontvlammen. "-COLOURED, a. vuurkleurig. "-LESS,
a. zonder vlam.
FLAMING, a. "-LY, adv. vlammend, brandend; in vuur
en vlam, verschrikkelijk, seer.
FLAMINGO, s. flamingo, m.
FLAMMABILITY, S! ontvlambaarheid, v.
"...MATION, s.
ontvlamming, ontbranding, v. * ...MEOUS, a. vlammend,
vlammig. * ... MIFEROUS, a. vlammen voortbrengende.
*...mivomous, a. vlammen spuwende.
FLAMY, a. vlammend, vlammig, gloeijend, gevlamd.
FLANCH, s. (116) St. Andries-kruis, o.
FLANCONADE, s. (91) zijstoot, m.
FLANGE, s. ribbestuk (van een os), o.
FLANK, "-ER, va. (68) in de flank aantasten, flankeren,
bestrijken, bedekken. k-, s. flank, zijde, v. "-ER, s.
(68) flankeur, m. ; (113) flankwerk, o. dekking ter zijde, v.
"-s, s. pl. steek in de zijde, m.; (112) rugverlamming, v.
FLANNEL, S. Hanel, v.
FLANT, vn. pronken, opgeblazen zijn.
FLANTING, s. weduwaal, m.
FLAP, s. lap, m. klep, v. lelletje, klepje, o. ; sir, neerhangend blad, o. rand; klap, slag, m.; - of a coat,
hand van een rok, o.; - of the ear, buitenste van het

(126) ondiepte, sandbank, v.; (109) mol-toon, m. *-, va.
vlak maken, plat drukken. "-, vn. vlak -, plat -, stump
worden; verschalen, (lets worden. "-ARCHED, a. met
een platten boog. "--BOAT, s. (126) praam, v. "--BOTTOMED,a.platbodemd.*- BOTTOMIST, S. schoolmeester, m.
FLATER, s. (72) pissebed, V.
FLAT-FOOTED, a. platvoetig. "...• IRON, S. strijkijzer, o.
FLATIVE, a. zwellend.
FLAT-LONG, adv. vlak, plat. "...-NOSED, a. platneuzig.
FLATNESS, S. vlakheid, platheid, vlakte, nederigheid ;
flaauwheid, zwakheid ; botheid, v.
FLAT-SCENE, s. (108) achtergrond, m. "...-TAILED, a. met
een platten staart.
FLATTEN, va. et n. voy. FLAT.
,
FLATTER, s. platmaker,pletter
; plethamer, kn. *-, va. vleijen,streeten, liefkozen ; fig. met bedriegelijke hoop vleijen,
paaijen. "-ER, s. et a. vleijer, m.; vleijend. "-ING, a.
vleijend. "-Y, s. vleijerij, flikflooijerij, liefkozing, v.
FLATTING-MILL, s. pletmolen, m.
FLATTISH, a. platachtig ; fletsachtig.
FLATULENCE, "...LENCY, "...LOUSNESS, s. winderigheid,
"...LENT, a.
opgeblazenheid; nietigheid, ijdelheid, v.
s. (22)
wznderig, opgeblazen ; nietig, ijdel.
opgeblazenheid, v. *...Lous, a. (22) winderig.
FLATUS, s. blazing, v. wind, m.
FLAT-WISE, adv. plat, op zijn plat, vlak ; (92) halfvlak.
FLAUNT, vn. pronken, blinken, schitteren, opgeschikt zijn,
vertooning maken. *-, s. vertooning, pronkerij, pracht,
v. * - ING, a. pronkend, pralend.
FLAVOUR, s. geur, smack, m. geurigheid, v. "-ED, "-OUS,
a. geurig, aangenaam.
FLAVOUS, a. geel.
FLAW, s. knak, krak, ruk, m. breuk, v. ; gebrek ; oproer,
o. ; - in the nails, nijdnagel, m. ; - of a deed, (83)
niet-geldigheid, v. ; of rain, regenvlaag ; - of wind,
windvlaag, v. ; - in diamonds, vlek in diamanten, v.
*-, va. knakken, breken; schenden. "-LESS, a. zonder
gebreken, ongeschonden, slaver.
FLAwN, s. eijerkoek, m.
FLATTER, va. afschaven.
FLAWY, a. gescheurd, gebarsten ; vol gebreken ; vlekkig
(van diamanten).

FLE.
FLAX, s. via., o. ; dressed -, gehekeld Was. "-BRAKE,
* --BREAKE, s. vlasbraak, v. "-COME, s. hekel, m.
"-DRESSER, s. vlashekelaar, m. "-EN, a. van Was; ale
vlas; blond, vlaskleurig. "-FINCH, *-FLINCE, s. vlasvink, m. "-HEAD, 8. vlaskop, m. "-MAN, 8. vlashandelaar, m. "-SEED, s. lijnzaad, o. "-WEED, s. (53) vlaskruid, o. "-Y, a. vlassig, blond.
FLAY, va. aftrekken, afstroopen, villen.
"-ER, s. vilder,
m. "-ING, s. het villen. * -ING-HOUSE, s. vildershuis, o,
FLEA, s. vloo, v. ; reuzel, o. ; to have a - in one's ear,
over iets ongerust zijn. "-, va. vlooijen ; villen. "-BANE,
s. (53) vlookruid, O. *-BIT, a. getijgerd, gespikkeld.
"-BITE, s. vloobeet, m. "-BITTEN, a. door de vlooijen
gebeten; verachtelijk.
FLEAK, s. vlecht, v. vlokje, o. "-, va. sprenkelen, vlekken, spikkelen.
FLEAM, s. vlijm, v. lancet, laatijzer ; slijm, o.
FLEAY, a, vol vlooijen.
FLECK, "-ER, va. voy. FLBAK. '4 -T, a. gevlekt, bont.
FLECTION, s. buigzaamheid, rekkelijkheid, v.
FLEDGE, va. bevederen. *-, a. gevederd, vlug.
FLEE, vn. vlieden, vlugten.
FLEECE, s. vlies, o. yacht, v. vel, o. wol, v. *-, va.
scheren ; plunderen, uitkleeden, berooven. "-D, a. woldragend ; geschoren. *-R, s. scheerder ; roover, m. "-S,
s. pl. fig. witte wolkjes, lammetjes, o. my. s.
geschoren wol, v. "...CY, a. wollig, vlokkig ; - hosiery,
gezondheidsflanel, O.
FLEER, s. spot, m. scherts, gril, v.;
grijns, bedriegelijke
lach, m. va. bespotten, Konen. *--, vn. spotten, grijnzen. * -R, s. spotter, bespotter, m.
FLEET, s. vloot; baai, kreek ; landingsplaats; gijzeling,
gevangenis voor schuldenaars (te Londen), v. *--, a.
ligt, vlug, snel, knap, behendig. "-, va. afvlooten, afroomen. "-, vn. vlot zijn, vlieten, dobberen ; wegsnellen, vervliegen; - a tackle, (126) afschaken; - from
place to place, gedurig van plaats veranderen ; - the
time, den tijd verdrijven. *--, a. - foot, vlug, ter been;
- hound, (44) bastaard-, loophond, m. * -ING, s. snelheid, vlugheid ; overvaart, v. -, a. vlugtig, los, voorbijgaande; fleeting dish, vloot, v. roomschepper, m.
"-LY, adv. vlug, snel, met vaardigheid. "-MILK, s.
room, v. "-NESS, s. vlugheid, snelheid, V.
FLESH, s. vleesch ; ligchaam, lijf, o. ; vleeschspijs, v.;
fig. vleesch, o. zinnelijkheid, v. "-, va. mesten, verzadigen ; aanzetten, aansporen, inwijden. "-BROKER, s.
vleeschhouwer ; koppelaar, m. "-BROTH, s. (52) vleeschnat, 0. "-BRUSH, s. huidborstel, v. "-COLOUR, s.
vleeschkleur, v. "-DAY, s. vleeschdag, m. "-DEVOURING,
a. vleeschvretend. s. vleeschspijs, v.vleeschvlieg,
V. "-PIM, a. vleezig, dik. "-HOOK, s. vleeschhaak, m.;
vleeschvork, v. "-DIEM s. vleezigheid, v. *- ING-KNIFE,
s. vleeschmes, o. "-LESS, a. ontvleeschd, mager.
NEss, s. vleeschelijkheid, v. vleeschelljke lust, m. *-LY,
a. vleeschelijk, wereldsch, zinnelijk, wellustig. "-MENT,
s. hevige begeerte, v. "-MOLE, s. (22) vleeschklomp, m.
*-POT, s. vleeschpot, m. "-POWDER, s. blanketsel, o.
"-QUAKE, s. rilling, v. * -Y, a. vleezig, vet.
FLETCH, va. bevederen. "-BR, s. boog-, pijlmaker, m.
FLEW, s. snoet, snuit,
"-ED, a. dikmuilig.
FLBxANIMOUS, a. hartroerend. "...IBILITY, "...IBLENESS,
s. buigzaamheid, rekkelijkheid, v. "...ISLE, a. * ...IBLY,
adv. buigzaam, gedwee; rekkelijk. "...ILE, "...UOUS, a.
"...URE, s. buigbuigzaam, gebogen, krom.
zaamheid, buiging, kromming, v. "...OR, s. (74) buigspier, v.
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FLICKER, vn. voy. FLUTTER.
"-MOUSE, FLINDERMOUSE, s.
FLIE, vn. voy. FLY.

"-iNG, s. flikkering, v.

vledermuis; v.

FLIER, s. vlugteling, m.; onrust, v.
FLIGHT, s. vlugt, v. zwerm, m.; gebroed, o.; bende, v.;
- of a staircase, rustplaats op een trap, v. vleugel van
een trap, m. ; - of arrows, regen van pijlen, m.; - at
shot, (68, 126) salvo, o. laag, v. "-ED,a. vlugtig, vliegend. s. onbezonnenheid, ligtvaardigheid, v.
"-SHOT, s. boogschot, 0. * -Y, a. snel, vlug, ligt, levendig.
a. eenvoudig, dom, onFLIMFLAM, s. zotteklap, m.
noozel ; a - writer, een geesteloos schrijver.
FLIMSINESS, s. dunheid, ligtheid, teederheid, v.
•
FLIMSY, a. dun, los, zwak, ijl, teeder.
FLINCH, vn. wijken, terugdeinzen, aflaten, nalaten.
va. krabben, klappen; - in word, zijn woord niet houden. "-ER, s. wankelmoedige, terugdeinzer, woordschender, woordverbreker, m.
FLINDER, s. flarde, v. stuk, o. brok, m.
FLING, s. slag, steek, stoot ; fig. steek onder water, in.
schimpscheut, veeg, v. ; (86) valsche sprong, m. "-, va.
werpen, smijten, slingeren, storten ; - away, wegsmijten, in gevaar brengen, blootstellen; terugwijken;
- down, nederwerpen, omwerpen, vernielen; doorbren
gen; - off, van het spoor brengen; - out, uitwerpen,
voor oogen stellen; - up, o_ pwerpen, opgeven ; doen barsten. *-, vn. (86) slaan, schoppen. *-ER, s. werper,
smijter; spotter, hekelschrijver, hekeldichter, m.
FLINT, s. vuursteen; keisteen, m. "-GLASS, s. kristal,
bergglas, o. "-HEART, s. fig. hart van steen, o. "-HEARTED, a. hardvochtig. * - WARE, s. engelsch steengoed, scar.
dewerk, o. *- Y, a. uit vuursteen -, tat kei bestaande;
fig. hard, ongevoelig.
FLIP, s. drank (van bier, jenever en suiker), m.
FLIPPANCY, s. praatzdcht, radheid van tong, v.
FLIPPANT, a. "-LY, adv. levendig, opgewekt, rad van tone
vlug van taal, los, ligt, vloeijend ; schalksch. "-NESS
s. vlugheid, levendigheid, schalkschheid, v.
FLIRT, s. slag, sleek, stool, m. ; boerterij, poets, v. ; behaagziek meisje, o. ; assurante leeks, snol, v. *-, vs
kletsen, werpen, knippen, snel bewegen ; foppen, bedot
ten. *-, vn. fladderen, heen en weder loopen; de behaagzieke spelen.*--,a.behaagziek, ligtzinnig. "-AWOL
s. het fladderen ; behaagzucht, v . "- SILK, s. floretzijde, v
FLIT, va. wegvliegen, zich verwijderen ; fladderen. "-,va
uit het bezit stellen.
FLITCH, s. zijde spek, v.
FLITE, va. kijven.
FLITTER, vn. fladderen. "-,s. lap, m. lomp, v. "- MOUSE ,
s. vledermuis, v.
FLITTINESS, s. ligtzinnigheid, onbestendigheid, v.
FLITTING, s. beleediging, v. ; misslag, m. ; vlugt, v.
FLITTY, a. ligtzinnig ; onbestendig ; wispelturig.
Flax, s vlasstg haar, dons ; pelswerk, o.
FLOAT, s. vloed, m.; vlot, o.; golf, v. ; (114) Bobber, m.
*-, vn. drijven, zweven, vlieten. *-, va. overstroomen.
"-BOARD, s. plank om to leeren zwemmen, v.; schoffe,
van een rad, m. *-BOAT, s. houtvlot, o.
FLOATING, a. vlottend, drijvend, vloeijend ; wankelbaar.
onzeker ; rondloopend. * -BRIDGE, s. schipbrug , v. "-ICE,
s. drijfijs, o. "-LIGHT, s. (126) vuurschip, o. ,
s. droombeeld, spel der verbeelding, o.
FLOATY, a. vlot, drijvend.
FLOCK, s. kudde, v. ; troep, hoop, drom, m. schaar ;
(wol), v. *-, vn. - together, zich scharen, zamen
loopen, toestroomen. "-BED, s. bed van wol, o. *-ING.
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s. zamenloop, m. ; menigte, schaar, v. *-PAPER,

8.

vlokpapier, 0. * -Y, a. vlokkig.
FLOG, va. afrossen, zweepen, slaan,,kastijden ;- the glass,
den zandlooper to vroeg omkeeren, zand stelen. * -GER,
s. kastijder, m. ; zweep, v. *-LING, s. geeseling, v.
m.
FLOOD, s. vloed ; watervloed, zondidoed; stroom,
maandstonden, v. my. ; - it is -, het is wassend water.
*-, va. overstroomen. "-GATE, S. 8/U/8, V. "-MARK, s.
peilschaal, v. "-TIDE, s. vloed, , m. wassend water, O.
FLOOK, s. (126) ankerklaauw, m.; bot, v.
FLOOR, s. vloer, bodem ; scheepsbodem,m.;verdieping,v.;
(136) dorschdoer, m. *-, va. vloeren, bevloeren; nederwerpen. "-CLOTH, s. vloerkleed, tapijt, O. "-ING,
s. bevloering, v. vloer, m. "-STORY, s. verdieping, v.
"-TIMBER, s. (126) buikstuk, O.
FLOP, vn. voy. FLAP.
FLORAL, a. bloemeol bevatlende; tot bloemen behoorende.
FLORAMOUR, s. (53) duizendschoon, v.
FLORENCE, s. florentijnsche zijde, v.; - wijn; fig. ellendeling, m.
s. (soort van) gebak, O.
FLORESCENCE, s. bloeitijd, m.
FLORET, s. bloempje, o.; floret, v.
FLORI AGE, s. bloei, m.
FLORID, a. bloeijend, bloemrijk ; hoogrood, blozend ; sierlijk. * - ITY, "-NESS, s. bloei, m. bloeijende kleur, v.
glans; fig. bloemrijke stijl, m.
FLORIFEROUS, a. bloemen dragende.
FLORIN, s. gulden, m.
FLORIST, s. bloemist, bloetnkweeker, m.
FLORULENT, a. bloeijend, bloemrijk, gebloemd.
FLORY, S. staatsje, v.
FLOSCULE, s. bloempje, o.
FLOTAGE, FLOATAGE, S. drijvend hout, riot, o.
FLUTE, va. afvlooten, afroomen.
FLOTILLA , S. kleine vloot, flotilje, v. smaldeel, o.
FLOTSAM, FLOTSON, S. drijvend hout, vlot, O.
FLOUNCE, s. falbala, v. strook, m. oplegsel, o. *-, vn.
plonzen, zich log heen en weder bewegen. "-, va. met
strooken hezetten - about, van zich afbijten.
FLOUNDER, s. bot, schol, y. "-, vn. spartelen,
FLOUR, s. meel, 0. bloem, V.
FLOURISH, vn. bloeijen, in bloei staan, floreren ; (109)
preluderen. *
va. zn bloeizetten, doen bloeijen ; met blocmen versieren ; borduren,verfraaijen ; -a sword, zwaaijen
met een zwaard ; - a trumpet, de trumpet steken ;
krullen trekken. *-, s. bloei, blister, tooi, -awritng,
m. bloem, v. glans, m. ; szeraad, versiersel,
o. figuur,
v, bloemwerk r, eluk, o. ; vleijerzj, liefkozing, v. ; bloemen, v. mv. ; woordenpraai. v. ; voorspel; trompetgeschal; teeken met de hand, o. "-ING, a. bloeijend.
* -INGLY, adv. in bloei, met praal.
F. LOUT, s. spotternij, bespotting, beleediging, v. spot, m.
va. bespotten, bedotten, foppen; verguizen. * - BR, s.
spotter, bespotter, m. * - INGLY, adv. spottenderwijze.
LOW, vn vloeijen, slroomen, loopen, golven ; zweven, loshangen. vliegen ; overloopen, voortvloeijen, ontstaan sit.
va. overstroomen. *-, s. vloed, stroom,m.; vloeijing,
overstrooming, v.
FLOWER, s. bloom. v. ; bloesem, bloei, m.; sieraad, versiersel, o. ; kern; lijmforel (visch), v. *-, vn. bloeijen ;
sclzuimen, ;listen, werken. *-, va. bebloemen, borduren.
-AGE, S. gebloemte, 0. "-DELUCE, s. (53) zwaardlelie,
rig, v. "-ED, a. gebloemd, bloemrijk.*-ET,s. bloempje,
"-GARDEN, s. bloementuin. in. ,-GENTLE, s. (53)
einizendschoon, v. *-1NEss, s. volheid van bloemen;
bloemrijkheid, v. "-ING, s. bloeijing, v. * -ING-ASH, S.

wilde esoh,

M. *-GIRTLBD,

a. omkransd.

* -LESS, a.

zonder bloemen. s. (10) rozetje, o. * -MEAL, s.
bloem van meel, v. "-POT,•s. bloempot, m. "-STALK,
s. bloemstengel, m. "-WORK, S. bloemwerk, o. *-T, a.
gebloemd, met bloemen.
FLOWING, a. vloeijend, stroomend, vlietend, loopend, afloopend. *-, s. vloed, stroom, m.
FLUOTUANT, *...ATING, a. wankelend, onzeker. * ...ATE,
wankelen, golven, zweven, debberen. "...ATION, S.
gating, zweving, dobbering, onzekerheid, v. ; het wankelen, o. beweging been en weder, v.
FLUE, S. pluis, haar, dons, o. ; pijp, v. ; schoorsteen, m.
* -FAKER, s. schoorsteenveger, m.
FLUENCY, S. vlotheid, vloeijendheid, vlugheid, radheid,
bespraakthetd, v.
FLUENT, s. stroom, vloed, m. vlietend water, o. *-,
"-LY, adv. vloeijend, gemakkelijk.
FLUID, s. et a. vloeistof, v. vocht,o.; vloeijend,vloeibaar.
* -ITY, "-NESS, .S. vloeibaarheid, v.
FLUKE, S. voy. FLOOK .
FLUMMERY, s. meelpap, haverpap; fig. ijdele praat,
zotte klap, v.
FLUOR, B. vloeibare staat,vloed,m.; maandstonden, v. my.
FLURRY, s. rukwind, m.; stijve koelte; overijling, v.
FLURT, va. foppen. * - ING, s. fopperij, scherts, v.
FLUSH, S. vloed, toevloed, aandrang, m. menigte, y.;
blos, m. opgewektheid, v.; groei, m. geWas, o. ; roem;
(109) trifler, m. ; (46) suite, v. *-, vs. doen gloeijen,
blozen. "-, vn. snel vloeijen,,schielijk opkomen ; rood
worden, schitteren; (109) trillers maken. *-, a. frisch,
bloeijend, krachtig, welig, overvloedig. "-BOLT, s. grendel, m. "-DECK, s. (126) geheel dek, O. "-ING, o. blozing ; opwelling, v. *-NEss,'s. frischheid, v.
FLUSTER, va. dronken maken, in de war brengen, ontstellen. "-, s. opwelling, woede, v.
FLUTE, S. fluit, pijp; groef, v. ; fluitschip, o. ; german
dwarsfluit, v. "-, vn. fluiten, op de fluit spelen. "-,va.
groeven.
FLUTINGS, s. pl. (13) holligheden, groeven, Y. my.
FLUTTER, s. gefladder, het zweven, o. ; rusteloosheid,
verwarring, onrust, v. *-, va. verjagen, dooreenwerpen,
verwarren. *-, vn. fladderen, zwaaijen, zich bewegen,
zweven, zwerven ; sidderen, beven.
FLUVIATIC, a. van een stroom, tot een stroom behoorende.
FLUX, s. vloeijing, v. ; vloed, toevloed, zamenloop, m.;
uitvloeijing, v. uitwerpsel, o. ; vloeistaat, m. smelting,
v. ; (22) loop, m. *-, va. doen smelten, smelten ; speeksel verwekken; - a wig, eene paruik opmaken.
a.
veranderlijk, onbestendig. * - ATION, S. uitvloeijing, v.
* -IBILITY, s. smeltbaarheid, v.
* - IBLE, a. smeltbaar.
* -ING, s. smelting, v. ; speekselvloed,
s. .
vloeijing, v. vloed, m. linking, v.; (122) rekening met
oneindig kleine grootheden, infenitisimaalrekening, v.
"-IVE, a. vloeijend, druipend.
"-URB, s. vloeijing, v.
FLY, s. vlieg ; onrust, v. windvleugel, m. windroos, v.
snelwagen, m. ; spaansche vlieg, v. ; vleijer, m. ; - of
an ensign, vlag, v. wimpel, m. *-,vn.vliegen; vlugten,
wegloopen ; springen. *-, va. laten vliegen, °platen, ontvlieden, ontvlugten, vlieden;
to let - in one's face,
iemand trotseren, iemand lonzp beleedigen ; - abroad, zich
verspreiden ; - at, aanvallen, aantasten, aangrijpen
- away, wegvliegen, viugten; - hack, achteruitspringen,
terugdeinzen, steigeren: - for refuge, eene schuilplaats
zoeken ; - in pieces, aan stukken springen, barsten;
- into a passion, toornig worden, in toorn ontsteken,
in woede geraken ; - off, vlugten, wegloopen ; (3) af-
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gaan; - one's country, • zijn vaderland verlaten, tatwijken ; - open, openspringen, van zelf opengaan ; - out,
uitvliegen; uitvaren, uitbreken, uitspatten, verkwisten ;
- up, opvliegen, opstijgen. "-BLOW, S. vliegendrek, m.;
va. beschijten ; befig. moesje, pronkpleistertje, o.
derven. "-BOAT, s.
o. vlieboot, v. "-BRUSH,
s. vliegenlap, m. --CATCHER, s. vliegenvanger, rn. *-ER, vlugteling, m. "-FISH, vn. met elsegen visschen.
FLYING, s. et a. vlugt, v.; vliegend ; with - colours, met
viegende vaandels ; fig. eervol, met eer. "-BRIDGE, s.
(68) vliegende brug, v. * - CAMP, s. (68) vliegend kamp,
o. "-CHAISE, 0. kales, v. "-COACH, s. post-, snelwagen, m. "-GOUT, s. (22) vliegende jicht, v. "-HORSE,
s. (30) vieuge/paard, o. "-OUT, s. vooruitsprong, in.optreding, v. "-REPORT, s. loopend gerucht, o. "-VISIT,
s. kort bezoek, o.
"...-WORT,
FLY-LEAP, s. schutblad in een boek, o."
s. (53) vliegenvanger, m. lijmkruid, o.
FOAL, s. veulen, o. *-, vu. veulens werpen,veulen. "-BIT,
"-FOOT, s. (53) hoefblad, o.
FOAM, s. schuim, brute, o. "-, vn. schuimen, bruieen;
schuimbekken, woedex, razen. "-Y, a. schuimend , bruisend.
F OB, s. tasch, v. zak, m. beursje ; fig. bedrog, valsch
voorwendsel, o. "-, va. bedriegen, bedotten, foppen, misleiden ; ow den tain leiden.
FOCAGE, s. haardgeld, schoorsteengeld, o.
FOCAL, a. van het brandpunt.
FOCAL, FOCIL, s. t'74) scheenbeen, o. elleboogpijp, v.
FOCILLATION , s. opbeuring, hulp, v. troost, m.
FOCUS, s. (1E) brandpunt, o. ; haard, m.
FODDER, s. voeder, voer, o. voedering, v. *-, vn. et a.
voeder kalen, fourageren ; voederen. "-ER, s. voederaar,
m. * -ING, s. het voederen.
FOE, * -MAN, s. vijand, tegenstander, m. "-HOOD, s. vijandschap, v. "-LIKE, a. vijandelijk, als een vijand.
FOG, S. nevel, mist, m. ; nagras, o. *-, vn. et a. misten ;
verdonkeren, verduisteren. "-BANK, S. (1N) nevelbank,
s.
v. * -GILY, adv. donker, nevelachtig. *-OINESS,
nevelachtigheid, mistigheid, v. * - GY, a. nevelachtig; fig.
grof, dik, dom. •
FOH! int. foci!
o.
FOIBLE, s. zwakke zijde, v. zwak,
FOIL, va. veulen, omverwerpen; overwinnen, overtreffen ;
versieren ; braak leggen; fig. ver2jdelen. *-, s. mislukking, nederlaag, afwsjzing ; verfraaijing, v. sieraad ;
blaadje, loofwerk, o. ; belie, v. foeliesel, o. ; schermdegen, m. Ileuret, v. "-ABLE, a. verwerpelijk. "-ER, s.
overwinnaar, m. *-ING, s. (44) spoor I an een hert, o.
o. "-, vn.
FOIN, s. (91) stool, sleek, slag, m.; wezelvel,
(91) stooten, eenen sleek toebrengen.
FOISON, s. overvloed, M.
FOIST, s. wind (nit den buik), m.; jagtschip met zeilen en
riemen, o. *-, va. bedriegelijk inlasschen ; vervalschen,
onderschuiven. "-ER, S. vervalacher, leugenaar, M. *-Y, •
a. beschimnzeld, muf, stinkend.
FOITERER, s. landlooper, vagebond, m.
of
FOLD, s. vouw, v. onislag, vleugel, m.; grens, v. ; sheep, kudde schapen, v. perk, o. schaapskooi, v. "-,
va, vouwen, insluiten, sluiten, omsluiten ; perken ;
omslaan, inslaan. "-AGE, s. perkregt, o. "-ER,-down,
s. vouwbeen, o.
FOLDING, a. vouwend; toegevouwen. "-BED, s. ezel, m. veldbed, o. "-CHAIR, S. veldstoel,m. "-DOOR, s, dubbele:cleur,
vouwdeur, v. * -- SKREEN, s. scherm, o. "—STICK, s.
vouwbeen, o. --TABLE, s. Aleptafel, v.
FOLE, s. voy. FOAL.
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FOLIACEOUS, a. bladerig, schilferig.
o. "...ATE, va. tot dunne bladen

lofwerk,
slaan ; verfoelien;
foliated gold, bladgoud ; foliated tin, bladtin, o. "...ATION,
het slaan tot bladen; het versieren met lofwerk; loof
der boomen, o. "...ATURE, s. geslagene plaat; bladerigheid, v.
FOLIO, s. folio, bleed, folioformaat, o. ; bladzijde, v.
FoLious, a. bladerig.
FOLK, s. yolk, o. lieden, mensch,n, MV. "-LAND, s. (56)
cijnsbaar leen,renteleen, o."-MOTE, s. volksvergadering,v.
FOLLICLE. s. (53) huidje, vliesje, zaadhuisje, o.
FOLLOW, va. et n. volgen, opvolgen, nagaan, nakomen;
navolgen, nastreven; betrachten, gehoorzamen; voortgaan; zich toeleggen, zich toewijden;
out, doorzetten,
slagen; - the law, in de regten studeren; it follows,
daaruit volgt. "-ER, s. volger, navolger, volgeling, aanhanger, m. * -ING, a. volgend.
FOLLY, s. dwaasheid, gekheid,. verstandsverbijstering;
zondigheid,' v.
FOME, s. schuim, o. *-, vs. schuimen.
FOMENT, va. sloven, pappen, broeijen, betten ; koesteren ;
"-ATION, s. stoving,
aanhitsen, opruijen, aanstoken.
verwarming; aanstoking, v. "-ER, s. aanstoker, m.
Fox, s. gek, zot, dwaas, nar, M.
FOND, a. genet, gesteld, verliefd, verzot ; dwaas, onverstandig, mal, overdreven; toegevend, teeder; ijdel. *-,
s. kapitaal, fonds, o.; - desire, geslachtsdri ft, teeldrift, v.;
pur,uits, geliefkoosde bezigheden, v. my.
va. liefkozen, liefhebben, vleijen. *- ERY, s. gieterzj, v.
"-LER, s. liefkozer, vleijer, in. "-LING, s. needling, m.
troetelkind, o. "-LY, adv. znnig, teederlijk, met liefde ;
dwaselijk. "-NESS, s. voorlie fde, teederheid ; dwaasheid,v. .
o.
FONT, s. doopvont, v. ; doop, (10) stel drukletters,
"-AL, a. van eene fontein. "-ANEL, s. (36) fontanel ;
trekpleister, v.
FOOD, s. voedsel, o. spijs, v. mondkost, m. voeder, o.
* -PUL, a. voedend, voedzaam. "-LESS, a. onvruchtbaar.
*-Y, a. voedzaam, eetbaar.
FOOL, s. gek, zot, dwaas, nar, hansworst, na.;
to play
the -, voor gek spelen, zotternijen begaan; to make a
- of; voor den gek houden.
vn. beuzelen; gekheid
maken. "-, va. voor den gek houden, bedotten, foppen.
"-BEGGED, a. zeer divans. * - BRY, s. gekheid, dwaasheid, zotheid, v. *-FINDER, s. geregtsdienaar, (weet),
M. "-HARDINESS, s. roekeloosheid, vermetelheid, driesthezd, v. "-HARDY, a. roekeloos, driest. *-isH, a, * - ISHLY,
adv. zot, dwaas, gek, onbedacht, onverstandig,
dom. *-isHNEss, s. dwaasheid, zotheid, v. "-'s CAP, S.
zotskap, v. * -'S PARADISE, s. luilekkerland, o.
PARSLEY, s. (53) scheerling, m: "-TRAP, s. strik voor
gekken, M.
FOOT, s. voet, pool, ni. ; ondereinde, einde, o. grond, na.;
o. ; voetmaat,
bezinksel, onderste, grondsop; voetstuk,
v. ; gang, m. schrede, v. ; grondslag, m. plan, ontwerp,
o. ; waarde, v. maatstaf, m.; voetvolk; (126) onderstuk
van_ een zeil, o.; on -, te voet, op de been; to set on -,
tan den gang brengen ; under -, onder den prijs ;
allengs ; every - and anon, gestadzg. "-, vn. te-by -,
voet gaan ; dansen, huppelen, springers. *-, va. treden,
trappen ; vormen, grondvesten; (kousen) verzolen, aanbreijen ; footed, met voeten, met pooten,, gepoot; geeseteerd, te voet afgelegd. "-BALL, s. voetbal, m. "-BANDS,
s. pl. (68) voetvolk, o. "-BEAR, s. voetmat, V. "-BOARD,
s. voetbank, trede, v. '-BOY, s. lakkei, loopjongen, m.
"-BRIDGE, s. smalle brug voor voetgangers, v. yonder,
vondel, vlonder, m. "-CLOTH, s. voetkleed, tapijt; poordedek, o. "-COMPANY, s. (68) kompagnie voetvolk, v.
"...AGE, s.
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"-FALL, S. struikeling, .v. misstap, m.

"-FIGHT, s.

gevecht te voet,. o. *--GUARDS, s. pl. lijfwacht to .voet,
v. *---HOLD, s. vaste bodem, m. "—HOT, adv. dadelijk,
op staanden ?vet.
FOOTING, s. het voeteren, gaan, o. ; voet, teed, gang, dans,
pas; vloer, ni.• spoor, o. ; grond, steun; toestand,staat,
m. gesteldheid, inrigting ; gemeene smalle karat, v.;
to be on a good - with one, met iemand op een goeden voet staan. *-LACE, s. kantgrond, m.
s.
kerkgang eener kraamvrouw, m.
FOOTLESS, a. zonder voeten, - beenen.
FOOT-LICHER, s. indringer, vleijer, m.
s.
voetje, O.
s. looper, lakkei, bediende; voetganger, infanterist, m. "...MANSHIP, s. vaardigheid in
het gaan, v. "...PACE, adv. voet voor voet.
s. rustplaats op eenen trap, v.; langzame teed, m. "...PAD,
s. straatroover, m. "...-PATII, s. voetpad, o. * ...-POST,
s. voetbode, m. "...RACE, s. wedloop, m. "...-ROPE, s.
(126) onderlijk, o. "...-RULE, s. voetmaat, v. ; maatstaf,
m.
s. stengel, steel, m. * -- STALL, s. voetstuk, o.; vrouwen-stijgbeugel, m. *... STEP, s. voetstap,
m. schrede, v.; spoor, voorbeeld, o. "...-STOOL, S. voetbankje, o. "...-STOVE, s. stoof,v. * ...- WALLING, s. (126)
wegeringen, v. mv.
For, s. gek, nar, zot, pronker, m. "-DOODLE, s. zotskap,
m. "-LING, s. saletjonker, m. *- PERM, s.zotheid,ijdelheid, dwaasheid, v. * - FISH, a. "-PISHLY, adv. dwaas,
ijdel, gemaakt, overdreven ; dwaselijk.
"-PISHNESS, s.
dwaasheid, ijdelheid, gemnaktheid, v.
FOR, prep. voor, wegens, om, over, uit, op, aan, in plaats
van, in stede van, onaangezien ; door ; gedurende ; wat
aangaat, betreffende, ten aanzien van. -, conj. want,
dewijl, ofschoon, hoezeer, omdat; - all, hoezeer, ofschoon, evenwel, niettegenstaande; - as much as, dewijl, daar, aangezien, te meer omdat, in zoo ver; betier worse, het zij hoe het zij, in alien geval; - good
and all, eens vooral, voor altijd; - instance, bij voorbeeld ; - me, wat mij betreft ; nothing, om niet ;
- ought I see, naar ik zie ; - sale, ten verkoop, veil;
- shame! foei! welk eene schande! - what? waarom?
tot welk einde ? waartoe?
FORAGE, s. beestenvoeder, o. ; voerraadje, v. proviand, m.
"-, va. voeder halen; fourageren; plunderen, berooven.
* -R, s. voederhaler; graanhandelaar, m,
FORAMINOUS, a. vol gaten.
FORBEAR, va. vermijden, nalaten, zich onthouden van;
weerhouden, ontzien, verschoonen, dulden. *-, vn. ophouden, wachten, zich onthouden, nalaten, *-1 int. laat
dat ! laat of ! "- ANCE, s. vermijding,onthoucling ; verschoonin*, verdraagzaamheid, inschikkelijkheid, toegevendheid, v. geduld, o. ; - is not acquitance, uitstel is
geen afstel.
FORBID, va. verbieden, ontzeggen ; verhinderen, voorkomen, verhoeden. *- DANCE, s. verbod, o. verhindering,
stremming, v. *- DENLY, adv. op eene verbodene -, op
eene ongeoorloofde wijze. '-DER, s. verbieder, m.
"-DING, s. verbod, o. -, a. verinedend, afwijzend.
FORCE, s. krachk sterkte, magt, v. geweld, o. ; nood,
dwang; waterval, m. *-, vn. dwingen, noodzaken; veroveren, vermeesteren, overweldigen ; verkrachten ; versterken ; - a trade, fig. goede zaken doen ; - a word,
een woord uitvinden ;
away, wegrooven, ontrukken;
- back, terugdringen, terugslaan ; - down, nederdrukken ; - forward, vooruitdringen ; - in, indrukken, inslaan ; - open, openbreken, inhreken; - out, verdrijyen, jagen, uitzetten ; -- through, doorbreken ; - upon,

doorzetten, door geweld verkrijgen. *-D, a. "-DLY,adv.
gedwongen, genoodzaakt; met dwang, met geweld. "-D.
NESS, s. dwang, m. geweld, 0. *-Fum,a. krachtig,magtig, krachtvol. "-LESS, a. krachteloos, magteloos, onmagtig. *-MEAT, s. (5g) vulsel, o.
FORCEPS, 8. (36, 148) tang, v.
FORCER, s. dwinger; zuiger, m.
FORCES, s. pl. krijgsmagt, v. troepen, m. mv.
FORCIBLE, a. sterk, krachtig, magtig, krachtdadig ; he 7
"-NESS, s. dwang, vig,ewld;rbngwoe.
m. geweld, o. "...BLY, adv. krachtdadiglijk, door kracht ,
met geweld.
FORCING-PUMP, s. zuigerpomp, zuigpomp, v.
FORCIPATED, a. tangvormig.
FORD, s. wadde, waadbare plaats, rivier, v. *-, vn. et
a. doorwaden, waden. "-ABLE, a. doorwaadbaar,waadbaar. *- ABLENESS, s. waadbaarheid, v. *- AGE, * -IDGE,
s. scheepsvracht, v.
Foltz, a. voorste, vroegere. *-, adv. vddr, vooraan, van
voren, te voren, vroeger ; - ant aft, (126) van voren
naar achteren. "-ADMONISH, "-ADVISE, va. waarschuwen. "-ALLEGE, va. vroeger aanvoeren. "-APPOINT,
va. vooraf bepalen. "-APPOINTMENT, s. voorbeschikking, v. "-ARM, va. vooraf wapenen. "-BODE, va. voorspellen, een 'voorgevoel hebben. "-BODEMENT, s. voorspelling, v. voorgevoel, o. "-BOBER, s. voorspeller,voorzegger, looted, m. "-BODINGS, s. pl. voorteekenen, o.
mv. "-BOLT, s. voorsteker, m. "-BOWLINE, s. (126)
fok-boelijn, v. * - BY, prep. digt bij. "-CAST, s. vooroverleg, vooruitzigt, o. voorzigtigheid, voordacht, v.;
vooraf beraamd plan, o. va. vooruitzien, vooraf overleggen. *- CASTINGLY, adv. met voorbedacht, vooruitziende, voorbedachtelijk, voorzigtiglijk, wijselijk.*—CASTLE, s. (126) voorkasteel, o. voorplecht, v. "-CHOSEN,
a. vooruit te voren gekozen. "-CITED, a. voormeld,

bovengenoemd. "-CLOSE, va. (83) uitsluiten, hinderen,
voor vervallen verklaren. "-CLOSURE, s. uitsluiting, v.
"-CONCEIVE, va. vooraf begrijpen. "-CONCEIVED, a.
vooringenomen ; - opinion, vooroordeel, o. vooringenomenheid, v. "-COURSE, s. (126) voorzeil, o. "-DATED, a.
vervroegd in de dagteekening, voorgedagteekend.
"-DECK, s. (126) voorkasteel, o. "-DEEM, va. vermoeden. "-DEEMING, s. vermoeden, o. gissing, meening,

vooronderstelling, v. "-DESIGN, va. vooraf onderwerpen. -, "-DETERMINE, * -DOOM, va. vooraf bepalen,
voorbeschikken. * -DO, va. afbreuk doen, benadeelen,
afmatten; verdoen, verdelgen. "-DOING, s. afbreuk, v.
nadeel, o. "-DOOM, s. voorbeschikking, v. "-DOOR, s.
voordeur, v. voorportaal, o. "-ELDERS, s. pl. voorouders, voorvaderen, m. mv. * -END, s. vooreind, o.
"-FANG, s. voorkoming, v. ; voorkoop, M. "-FATHER,
s. voorvader, m. "-FEND, vs. verhoeden, voorkomen,
beveiligen, bewaren. "-FINGER, s. wijsvinger, M. * -FLAP,
S. (M) voorpand, voorstuk, O. "-FOOT, s.voorpoot,voorvoet, ni. "-FRONT, s. '(13) voorgevel, in. ; spits, v.
voorste, o.
va. (13) eenen voorgevel bouwen. * - GAME, s. voorspel; voorgeregt,
o.; voorhand ; schets,
v. * -GEARS, s. pl. (126) bezaansschoten, m. my.
* -GO, va. voor aan opgeven, laten varen, afstaan,
verbeuren ; voorbij streven. "-GOER, s. voorlooper,voor,
gan9er ; verzorger, besteller, m. *-GOING, a. voorgaand,
voorafgaand. " - GROUND, s. voorgrond, m. * - GUESS, vs.
vermoeden, gissen, raden. * - HAND, s. voorste deel van
een Paard, voornaamste, hoofdzakelijke, o. -, a. voorafgaand ; voorbarig, te vroeg. "-HANDED, a. vroegtijdig, in tijds. * - HEAD, s. voorhoofd, o. ; onbeachaamd-

va. onderrigten, verhooren. "-HOLD,
S. (126) voorruim, O. "-HOLDING, S. voorzegging, v.
*-HOOK, s. (126) boegband, in. "-HORSE, s. (86) voorpaard, O.
FOREIGN, a. vreemd, uitheem sch, uitlandsch, buitenlandsch.
* -ER, s. vreemde,v reemdeling , m. "-NESS, S. vreemdheid,
vreemdelingschap ; onbevoegdheid, v.
FORE•IMAGINE, va. zich vooraf inbeelden, - verbeelden.
"...-JUDGE, va. vooraf oordeelen, een vooroordeel hebben, vooringenotnen zijn. "...-JUDGMENT, s. vooroordeel,
o. ; uitsluiting, v. "...-JUDGER, s. veroordeeling bij
verstek, v. "...-KNOW, va. vooruit weten, - kennen, zien. "...-KNOWABLE, a. vooraf to weten, ligtelijk to
gissen. "...-KNOWLEDGE, S. voorwetenschap, v.
FOREL, s. perkament van scizapenvel, o.
FORE-LAND, S. (1) voorland, voorgebergte, o. kaap, V.
"...-LAY, va. stoppen; in eene hinderlaag lokken, opwachten, belagen. "...-LIFT, va. van voren opheffen.
s. kei, spie, v. *...- LOCKS, S. pl. voorlokken,
v. mv. kuif, v. "...-LOOK, va. voorzien. s.
voorzitter; hoofdman, opziener, werkbaas; (10) proellezer; (83) t oorzitter (spreker) der gezworenen,m. "...-MAST,
S. (126) fokkemast, m. "...-MENTIONED, a. voormeld.
"...MOST, a. eerste, voornaamste. "...MOSTLY, adv. eerstelijk, voornamelijk. "...-MOTHER, s. grootmoeder, V.
"...-NAMED, a. voornoemd, voorzeid. "...-NESS, s. (1)
voorland, o. *...-NOON, s. voormiddag, morgen, m. "...-NOTICE, s. voorloopig berigt, o.
FORENSIC, a. geregtelijk, regts; - term, stadhuiswoord,
o. regtskundige term, v.
FORE-ORDAIN, va. voorbeschzkken. "...-ORDINATION , S.
inrzgting bij voorraad; voorbeschikking, v. * ...- PART,
S. voorote gedeelte. - dccl, voorstuk, o. "...-PAST, a.
vroeger, vorig, verloopen, verleden. *...-roRcH, s. voorhof, O. "...-POSSESSED, a. vroeger bezeten; vooringenomen, bevangen. "...-PRIZED, a. voorbehouden. * ...- QUARTERS, s. pl. (86) voorhand, v. *... QUOTED, a. vooraf
gemeld. "...-RANK, s. voorrang, tn.; eerste gelid, o.
va. - upon, (126) voorbijzeilen.
eerste rij, v
"...-RECITED, a. voormeld. "...-RIGHT, a. et adv. voorwaartsch, vlug, snel ; voorwaarts. "...-RIIN, va. vooruitloopen, voorgaan; aankondigen. "...-RUNNER, s. voorlooper, bode, tn. ; voorspelling, aanduiding, v. voorteeken ; voorspel, o. "...-SAID, a. voorzeid. (126)
voorzeil, o. fok, v. "...-SAY, va. voorzeggen, voorspellen. "...-SAYING, s. voorzegging, voorspelling, V. ".--SEE,
va. voorzien, vooruitzien ; verzorgen. s.
voorzigtigheid, scherpzinnigheid, v. "...-SEER, s. veruitziend mensch; spion, M. "...-SEIZE, va. vooraf grijSHAME, va.
pen. "...-SHADOW, va. voorbeduiden.
s. (126) voorschip, o. "...-SHORTbeschamen.
EN, va. (92) van voren afkorten. "...-SHOW, va. voorspellen ; vooraf aanzeggen. "...SHROWDS, s. pl. (126)
fokkewant, o. "...-SIDE, s. voorzijde, v. "...-SIGHT, s.
vooruitzien, vooruitzigt, o. voorzigtigheid, voorzorg, v.
"...-SIGHTFUL, a. vooruitziend, voorzigtig. "...-SIGNIFY,
va. vooraf aanduiden. "...--SKIN, s. (74) voorhuid, v.
va. ver"...-SKIRT, s. (71) voorpand, O.
va.
zuimen, verwaarloozen, veronachtzamen.
ophouden, verzuimen, verschuiven,uitstellen.*...-sPEAE,
vn. eta. vooruit spreken; verbieden; betooveren.* ...sPEEcn,
s. voorrede, voorafspraak, v. voorwoord, o. "...-SPENT,
a. uitgeput,verbruikt,afgemat; vooruit verteerd."...-SPURRER, s. voorlooper, voorrijder, m. va. voorgevoelen, voorzien.
"-HEAR,

FOREST, s. wood, bosch, O. "-AGE, s.bosehregt,o. "...BORN,
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heid, v.

a. in een bosch geboren ; wild. "-ER, s. houtvester,
boschwachter ; bosch-, woudbewoner, m. "-GLADE, a.
Opene plaats in een wood, v. "-TREE, s. woudboom,m.
* -WORK, s. tapijtwerk met landschappen, O.
FORE-STAFF, s. (126) St. Jakobsstaf, m. "...-STALL, va.
voorkomen ; voorkoopen, opkoopen : orervallen.
RR, S. voorkooper, opkooper, m. "...-STAY-SAIL, s. (126)
voorstagzeil,o.*...TASTE,s.voorsmaak,m.-,va.voorproeven:
voorgevoelen. "...TASTER, s. voorproever, m. "...TEACH, va.
voorurt leeren. * voortanden, m.mv .* ...TELL ,
va. voorzeggen, voorspellen, voorbeduiden ; verkondigen.
"...TELLER, s. waarzegger, profeet, m. "...TELLING, s.
waarzegging, voorspelling, v. * ...THINK, va. et n. voornit zien, vooraf bedenken, vermoeden. "...THOUGHT, s.
voorzorg, voorzigtigheid, v. "...TOKEN, s. voorteeken, o.
voorbeduiding, v. "...TOKEN, va. voorbeduiden, voorspellen. "...-TOOTH, S. voortand, snijtand, m.
FORE-TOP, s. voorstuk, o. kuif ; (126) fokkemars, v.
"-GALLANT-MAST, S. (126)
voorbovenbramsteng. v.
"-MAST, s. fokkesteng, v. "-SAIL, s. voormarzeil, o.
"-YARD, s. voormarsra, v.
s. voorFORE-VOUCHED, a. vooraf verzekerd.
adv. voorwaarts, verder,
hoede, v. ; eerste gelid, o.
voort; voorst. "...-WARN, va. vooruit waarschuwen ;
voorkomen, verhinderen, verbieden. "...-WARNING, s.
waarschuwing, v. "...-WELKED, a. verwelkt, verdroogd.
"...-WHEEL, S. voorrad, o.
s. gunstige wind,
va. vooruit wenschen.
wind van achteren, m.
...•WORN, a. versleten, afgedragen; verschoten.
"...-YARD, s. voorhof, voorplein, o. ; (126) fokkera, v.
FORFEIT,
va. verbeuren, verliezen ; - his word, zijn
woord breken, niet gestand doen. *-, s. overtreding,
boete, v. ; rouwkoop, m. ; het verbeuren ; pand (in het
pandspel), o.; forfeits, pandspel, o. *-, *-BD, a.
vervallen, verbeurd ; onderworpen. "-ABLE, a. to verbeuren. "-ER, s. die verbeurt, schuldige, m. 'LURE, s.
verbeuring, boete, verbeurte, v. ; verbeurde goederen, o. mv.
FORFEND, va. beletten, verhinderen, voorkomen.
FORGE, s. ijzerhut, ijzersmederij, smidse, smederij, v.
fornuis, o. smeltoven, tn. *-, va. smeden, namaken;
vervalschen, verdichten; forged bill, valsche wissel, m.
"-R, "-BEE, s. amid ; smeder ; vervalscher, bedrieger,
m. "-RY, s. het smeden ; smidswerk, o. ; vervalsching, v.
FORGET, va. vergeten, nalaten. "-FUL, a: vergeetachtig,
nalatig, zorgeloos. "-FULLY, "-TINGLY, adv. uit vergeetachtigheid, sander zorg. "-FULNESS, s. vergeetachtigheid, onoplettendheid, nalatighezd, zorgeloosheid, v.
"-IVE, a. smeedbaar ; vindingrijk.
FORGIVABLE, a. vergeeflzjk, verschoonbaar.
FORGIVE, va. vergeven, kwijtschelden. "-NESS, s. vergiffenis, verschooning ; vergevingsgezindheid, v. "-R, S.
vergever, kwijtsclaelder, m.
FORK, s. vork, gaffel, punt; galg, v. *--,va. gaffelvormig
maken, verdeelen. *-, vn. gaffelvormig uitschieten. "-ED,
a. "-EDLY, adv. gaffelvormig, gespleten; forked plague,
fig. het hoorndragen; forked road, way, kruisweg, m.
"-EDNESS, s. gaffelvormigheid, gedaante eener vork, v.
"-ET, S. vorkje, O. "-FISH, s. zwaardvisch, m. "-HEAD,
S. spits van een pijl, v. "- TAIL, s. jonge zalm, m.
"-TAILED, a. met een gaffelvormigen staart. "-Y, a.
gevorkt : gaffelvormig, gespleten.
FORLORN, a. verloren ; verlaten, hulpeloos ; eenzaam ;
onbeduidend ; - hope, (68) verloren hoop, m. uiterste
voorposten, m. mv. "-NEss, s. verlatenheid, rampzalig-

heid, hulpeloosheid; eensaamheid, v.
FORLY11, VD. voorliggen.
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s. vorm, m. gedaante, gestalte, v. ; formulier, o.;
pligtpleging ; regelmatigheid, schoonheid ; bank, klasse, orde, v. ; leger van een Naas, o. ; in due -, in
behoorlijken vorm. *-, va. vormen, zamenstellen, formeren, maken, in orde brengen, uitvinden. *-,vn.
(44)
zich in het leger leggen, zijn leger maken.
FORMAL, a. vormelijk, regelmatig; uitdrukkelijk; plegtig,
plegtstatig, deftig ; tnatig ; uiterlijk. "-MT, s. iemand
vol komplimenten. * - ITIES, s. pl. staatsiekleed, o. "-ITY,
s. formaliteit, v. vorm, m. ; staatsie,v . plegtigheid, uiterlijkheid, deftigheid, v. schijn, m. ; plegtgewaad, o.
vn. de uiterlijke vormen aankleven, vol komplimenten
zijn; zich beleedigd achten. * - LY, adv. uiterlijk, stijf.
FORMATION, s. vorming, zamenstelling, v. "...TIVE, a.
vormend, plastisch.
FORMER, a. vorig, voorgaand, vroeger, voormalig. "-, s.
vormer, maker, m. * - CHISEL, s. fermoor,o. *-LY, adv.
vroeger, eertijds, voorheen.
FORMICATION, s. het kriewelen der huid.
* ... ABLENESS, s.
FORMIDABLE, a. geducht, vreeselijk.
* ...ABLY, adv. op
geduchtheid, verschrikkelijkheid, v.
eerie geduchte wijze.
FORMLESS, a. vormloos, onregelmatig.
FORMOSITY, s. welgemaaktheid, schoonheid, v.
FORMITLARY, s. formulierboek, o. *-, a. vormelijk.
FORMULE, s. vastgestelde vorm, repel, m. voorschrift, formulier, o. formule, v.
FORNICATE, vn. hoereren. * ...CATION, s. hoererij, v. * ...CATOR, S. hoereerder, m. * ... CATRESS, s. koereerster, v.
FORpASS, vn. ongemerkt voorbij gaan.
FORFINE, vn. wegkwijnen van kommer.
FORREL, 8. grof perkament, o.
FORSAKE, va. verlaten, opgeven, laten varen ; one's
colours, (68) zijne gelederen verlaten, zijn vaandel ontloopen. * - R, S. weglooper, deserteur, m. *...KING, s.
verlating ; desertie, v.
FORSAY, va. verbieden, ontzeggen.
FoRsE, va. besnijden, scheren.
FORSET, s. kistje, koffertje, O.
FORSOOTH, adv. waarlijk, voorwaar.
FORSWEAR, va. vervloeken, afzweren; - one's self, een
meineed doen. *-, vn. valsch zweren, meineedig zijn.
*-ER, s. meineedige, m. * - ING, s. meineed, valsche eed,
m. s. et a. meineedige m.; meineedig.
FORT, s. fort, a. vesting, sterkte, v. * - ED, a. versterkt.
FORTH, adv. voort, voorwaarts, vooruit, voor den dag,
buiten. * - COMING, s. (83) verschijning, v. * - ISSUING,
a. voor den dog komende. "-RIGHT, adv. regtuit, zonder omwegen. * - WITH, adv. onverwijld, dadelijk.
FORTIETH, a. veertigste.
FORTIFIABLE, a. bevestigbaar, te versterken. * ... FICATION,
s. vesting, v. vestingwerk, o. ; vestingbouw, m. ; versterking, bevestiging, v. * ... FIER, s. vestingbouwkundige, m.
* ...Fy, va. versterken, bevestigen.
FORTILAGE, FORTIN, FORTLET, s. kleine vesting, citadel,v. .
FORTITUDE, S. sterkte, kracht, dapperheid, v. moed,
m.
FORTNIGHT, S. veertien dagen, m. mv.
FORTRESS, s. vesting, sterkte, citadel, v.
FORTUITOUS, a. * - LY, adv. toevallig, toevalligerwijze, bij
* - NESs, s. toevalligheid, v. toeval, o.
toeval.
FORTUNATE, a. *-LY, adv. gelukkig, voorspoedig ; getukkiglijk. * - NESS, s. voorspoed, m. geluk, o.
FORTUNE, s. fortuin, v. geluk, lot; fortuin, vermogen, o.
rijkdom, m.; rijk meisje, o. rijke partij, v. *-, vimp.
gebeuren, treffen; fortuned, door de fortuin begunstigd,
bemiddeld. * - BOOK, S. geluksboek, tooverboek, o. * -KUNTFORM,

FOU.
tonnejager, fortuinzoeker, m. "-Lim, a. zonder fortuin, onbemiddeld, arm, ongelukkig.
* - TELL,
vn. waarzeggen. * -TELLER, s. waarzegger; fig. regter, m. * ... NIZE, va. gelukkig maken.
FORTY, a. veertig.
FORUM, s. forum, o. marktplaats ; regtbank, v.
FORWARDER, vn. onzzwerveti, omdwalen.
FORWARD, va. bevorderen, vooruitbrengen, voortzetten,
bespoedigen; afzenden,verzenden. "-,a. voorste; vroeg ;
gevorderd; voorbarig, vermetel, vrijpostig; ijverig ; child,voorspoedig-,leergierigkind,o. *-, *-s, adv. voorwaarts,vooruit,voortfean."-ER,s. bevorderaar,voorstander,
m. "-Ly, adv. steel, haastig, ejverig, vurig. "-NESS, s.
vroege rijpheid ; voorbarigheid ; snelheid, v. ; ijver,
m.
Foss, FossE, S. sloot, gracht, v.
o.
versteend
schaaldier,
het
opgedolFOSSIL, FOSSEL, s.
vent. *-, a. uit de aarde opgedolven ; - salt, steenzout,
o. ; - tar, aard-, berg-, steenolie, v.
FOSTER, va. voeden, opkweeken, grootbrengen, koesteren,
aan -noedigen, opbeuren. * -AGE, s. het 'voeden, verzorgen. * -BROTHER, s. zoogbroeder, m. * -CHILD, s.
voedsterkind, o. "-DAM, s. voedster, pleegmoeder, v.
* -EARTH, s. kweekaarde, v. * - ER, -FATHER, s. voeder, voedstervader, tn. " - LEAN, s. bruidsgeschenk, o.
* -LING, s. pleegkind, o. voedsterling, m. * -MOTHER, s.
voedstertnoeder, v. "-NURSE, s. min, v. * -SISTER, 8.
zoorizuster, v. s. voedsterzoon, pleegzoon,
tn.
FOsTRESS, s. voedster, pleegmoeder, min, v.
',OTHER, s. vracht, v.
FOuGADE, s. (3) floddermijn, v.
FOUL, a. vuil, morsig, onrein, onzuiver ; donker, troebel, leelijk, snood, gruwelijk; verward; schandelijk;
valsch, onwettig ; to fall - of, onverwachts aanvallen;
to fall - of one, iemand ;bij toeval ontmoeten;
- bottom, - ground, (126) slechte ankergrond, m.;
- coast, (126) onklare best, v. ; - disease, venerische
ziekte, v. * - FACED, a. met eene leelijke tronie. "- impRESSION, s. (10) misdruk, m. * - LY, adv. vuil, leelijk, schandelijk. * -MOUTHED, a. grof, vuil in den
mond. *-x.Ess, s. vuilheid, morsigheid, leelijkheid;
snoodheid, schandelijkheid, slechtheid, v. lc- PAPER,
*- COPY, s. klad, ontwerp, o. *- ROPE, s. (126) verward
touw, 0. "-SHIP, s. (126) board aan een schip, m.
*- SPIRIT, s. duivel, booze geest, m. "-SPOKEN, a.:lasterzuchtig, kwaadsprekend. * -WEATHER, s. slecht weder, o. *- WIND, s. tegenwind, in.
FOUL, va. bevuilen, bemorsen, bezoedelen, troebel maken.
FOUND, va. gronden, stichten, bouwen, instellen ; gieten,
smelten. *-, s. vond, m. "-ATioN, s. gronding, stichting, grondlegging, v. grondslag, m. * -ATIONLEss, a.
ongegrond, zonder grondvesten.
FOUNDER, s. grondlegger, stichter, gieter, m. ; (112) stijfheid, v. ; - of a feast, gastheer,m. *-, va. kreupel rijvn. zinken;
den, (een paard) den bek afrijden. "-,
mislukken. * - ED, a. (112) stijf, kreupel. * -E8s, s.
stichtster, grondlegster, v. * -y, s. gieterij, v.
FOUNDING, s. stichting, v.
FOUNDLING, S. vondeling, m. * -- HOSPITAL, s. vondelingshuis, 0.
FOuNDRous, a. zonder vasten grand ; onbruikbaar.
ER, s.

FOUNT, s. gietsel, o.
FOUNTAIN, (FOUNT),

s. fontein, bran, v.

eerste bran, v. ; oorsprong, m.
FOuNTFuL, a. rijk aan bronnen.
FOUR, a. vier. * -TH, a. vierde.
kwartnoot, v.

* -HEAD, s.

s. vierendeel, o. ; (109)
* - TILLY, adv. ten vierde.

FRA.
FOURCH, FOURCHBR, S. uitstel, 0.
FOUR-CORNERED, a. vierhoekig. * ...-DOUBLE, a. in vieren gevouwen. * ...-FIVE, a. twintig. * ...-FOLD, a. viervoudig. * ...-FOOTED, a. viervoetig. * ...-8CORE, a. tachtig.

* ...-sQuARB,s.vierkant,o.*...-wHzELBD,a.met vier wielen.
FOURTEEN, a. veertien. * -TH, a. veertiende.
FOWL, s. vogel, m. ; gevogelte, o. *-, vn. vogelen,
vangen. "-ER, 8. vogelaar, vogelkooper, m.; (3)

vogels
steenstuk, o. draaibas, v.
FOWLING, S. het vogelen, o. vogeljagt, v. ; to go a -, nit
vogelen gaan. * -BAG, s. jagttasch, v. * -PIECE, s. vogelroer, jagtroer, o. * -POWDER, s. musschenkruid, o.

" - SHOT, s. musschenhaga, m.
Fox, s. vos ; fig. slimme gast, m. *-, va. dronken maken, bezuipen ; bedotten, bedriegen. * -BAITING, s. het
wippen op eene deken. " - CASE, s. vossevel, a. "-CHASE,
s. vossejagt, v. "-COLOURED, a. voskleurig, ros, vos-

rood. * -DOG, s. dashond, m. * -EVIL, s. het uitvallen
der haren. *-GIN ,s. vosseval, m. "-GLOVE, s. (53) digitalis, v. vingerhoedskruid, o. * -HOLE, s. vossehol, o.
*-HUNT, S. vossejagt, v. * -HUNTER, S. vossejager;
kale jonker, m. * -I8H, * -LIKE, a. vossig, listig, slim.
*-TAIL, S. (53) vossestaart, m. * -SHIP, s. sluwheid,
loosheid, slimheid, v. * -TRAP, s. vosseval, m. "-Y, a.
slaw, slim, listig ; gevlekt.
FOY, s. trouw, v. ; afscheidsmaal, o.
FOYTERER, s. landlooper, m.
FRACT, va. breken, inbreuk maken op, breken, verbreken.
s. Greta, v. twist, m. ; fractional numbers, gebroken getallen, o. mv. *-ious, a. eigenzinnig, bits,
twistziek. * -IOUSNESS, s. twistzieke geaardheid, v.
"-URE, s. break, beenbreuk, v. -, va. b•eken,verbreken.
FRAGILE, a. breekbaar, broos, sprokkelig, bouwvallig,
zwak.
s. breekbaarhetd, broosheid, zwakheid, v.
FRAGMENT, a. stuk, fragment, overblijfsel, o.
FRAGRANCE, * ...GRANCY, * ...GRANTNESS, S. gear, aangename reuk, m. welriekendheid,v. "...GRANT, a. -LY,
adv. welriekend, geurig.
FRAIGHT,
FRAIL, a.

s. voy. FREIGHT.

breekbaar, broos, zwak ; onbestendig. *-, s.
hies, v. ; biezen mandje, o. * -NESS, * -TY, s. breekbaarheid, broosheid, v. ; misstap, m. onbestendigheid, v.
FRAISE, s. voy. FROISE. * -8, a. pl. (113) rij stormpalen, v.
FRAME, s. roam, o. ; Ufa, v.; gebouw, o. ; stellaadje, v.;
zamenstel, stel, ligchaam, o. ; weefstoel, m. ; werkplaats,
v. ; vorm, m. gestalte, figuur, gedaante ; orde, znrigting,
v. plan, stelsel, o. ; levenswijze, v. ; juweelkistje, o.;
- of a gun, (3) affuit, o. ; - of mind, stemming, gemoedsgesteldheid, v.; - of a ship, (126) kniehouten,
spanten, 0. v. mv. *-, va. vormen, bouwen, vervaardigen ; zamenstellen, inrigten, ontwerpen ; uitvinden.
* -KNITTER, s. kousenwever, m. * -R, s. maker, zamensteller, vervaardiger, uitvinder, m. " - SAW, s.spanzaag, v. * -WORK, s. lijstwerk, o.
FRAMING, s. houtwerk, lijstwerk,raamwerk, o. ; toestel, m.
FRAMPOLD, FRAMPUL, a. knorrig, gemelijk, verdrietig.
FRANCHISE, s. (83) vrijheid, v. vrijdom, m. verschooning
van schatting, v. ; voorregt ; regtsgebied eener stad, o.
*-, va. vrijmaken, bevrijden, vrijdom, verleenen, vrijstellen, vrijlaten. * -MENT, s. vrijstelling, v.
FRANCOLIN, S. hazelkorhoen, 0.
FRANGIBILITY, s. breekbaarheid, v. * ...GIBLE, a. bros,
zwak, breekbaar. -NESS, s. broosheid, breekbaarheid,v.
FRANION, s. minnaar, vrijer; dagdief, m.
FRANGIPANE, s. welriekend leder, o.
FRANK, va. vrijmaken; frankeren, vrachtvrij verzenden;
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mesten; op-, insluiten. *-, a. vrij, vraohtvrij; vrijmoedig ; rondborstig, openhartig ; mild, vrijgevig. *-, s.
frank, m. ; gefrankeerde brief, m. ; varkenskot, o.;
frank (europesche christen in Turkije), m. * -ALMAIN,
s. kerkgoed, o. * -BANK, S. (83) weduwengoed, o.
"-CHASE, s. vrije jagt, v. * -FARM, S. (56) vrij goed,
0. * -FEE, * -TENEMENT, S. (56) vrijleen, 0. *-FOLD,
s. drij fregt, o. "-INCENSE, s. wierook, m.
FRANKLIN, s. kleine grondeigenaar ; rentmeester, m.
vrijelijk,
rondborstiglijk, openlijk;
FRANKLY, adv.
vrachtvrij. "...rtEss, s. vrijmoedigheid ; milddadigheid,
vrijgevigheid, v.
FRANK-PLEDGE, s. (83) borgstelling, v.
FRANTIC, a. onzinnig, waanzinnig, razend, woedend.
*-LY, adv. in woede, in razernij. * -NESS, s. dolheid,
v. waanzin, m. razernij, v.
FRAP, va. slaan; sjorren.
FRAPPISH, a. eigenzinnig, koppig, halsstarrig.
FRATERNAL, a. * -LY, adv. broederlijk. * ...LAITY, s.
broederschap, v. "...NIZATION, s. verbroedering, v.
*...NizE, vn. verbroederen.
FRATRICIDE, s. broedermoord ; broedermoorder, m,
FRATRAGE, s. verdeeling eener nalatenschap onder broeders, v.; erfdeel der jongere broeders, o.
FRAUD, s. bedrog, o. bedriegerij ; schade, v. "--FuL, a.
" - FULLY, adv. bedriegelijk, valsch ; met bedrog. "-ULBNCE, * -ULENCY, S. bedriegelijkheid, v. * -ULENT, a.
*-ULENTLY, adv: bedriegelijk.
FRAUGHT, va. bevrachten. *-, a. bevracht, beladen ; with meaning, veelbeteekenend, veelbeduidend. *-,
" - AGE, s. vracht, lading, v.
FRAY, s. strijd, twist, in. krakeel, o. ; schermutseling, v.
*-, va. verschrikken, vervaard maken. *-, vn. verslijten. *-ING, s. (44) schors van hertenhorens, v.
FREAK, s. luzm, kuur, gril, v. "-, va. spikkelen, bont
maken. *-iss, a. * -ISHLY, adv. grillig, wonderlijk,
vol grzllen. "-ISHNESS, s. grilligheid, wonderlijkheid,v.
FREAK, s. braakland, o. "-, vn. brommen, knorren (ale
een varken).
FRECKLE, S. (22) zomersproeten, v. my.
FRECKLED, FRECKLY, a. sproetelig, vol sproeten.
FRED, s. vrede, m.
FREE, a. vrij, bevoorregt ; open, vrtjmoedig, openhartig ;
vrijgevig ; gewillig, mild. *-, va. vrijmaken, bevrijden,
ontdoen, onthe/fen, losmaken ; - one's self, zich loskoopen ; - a boat, eene schuit uithozen ; - a ship, een
schip lens :pompen ; - the way, zich den weg banen.
"-BENCH, s. weduwengoed, o. " — ROOTER, s. vrijbuiter, kaper, zeeroover, m. "-BOOTING, s. vrijbutterij,
zeerooverij, v. * -BORN, a. vrijgeboren. * -CHAPEL, s.
bijzondere kapel, v. " - COST, s. et a. vrijdom van kosten, m. ; kosteloos.
FREED, a. vrij, bevrijd, vrijgelalen.
FREE-DENIZEN, s. vrije burger, m."-,va.burger maken.
FREED-MAN, S. vrijgelatene, in.
FREEDOM, s. vrijheid, v. vrijdom,

m. voorregt, o. ; los-

heid, gemakkelijkheid, v.; - of a city, burgerregt, o.;
- of a company, meesterregt, o.
FREED-STOOL, S. vrijplaats, v.
FREE-FOLD, s. drijfregt, o. "...-FOOTED, a. op vrije voeten. * ...-HEARTED, a. vrij moedig , openhartig. * ...-HOLD,
s. leengoed, o. * ...-HOLDER, s. leengoedbezitter, m.
FREELY, adv. vrijelijk, openlijk, ongedwongen.
FREEMAN, s. vrije man, burger, meester, m.
s. vrijmetselaar, m. * ...MASONRY, S. vrijmetselarij, v.
"...MINDED, a. kalm, zorgeloos.
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FREENESS, S. vrijmoedigheid, openhartigheid, v.
FREE•PORT, S. vrijhaven, v.
FREE -SCHOOL, s. vrijschool, armenschool, v. "...-SPOKEN,
a. vrij -, los in het spreken, vrijmoedig.
* ...- STOCK, S.
wilde spruit, v. "...-STONE, S. hardsteen, arduinsteen, m.
* ...-TENEMENT, * ...-TENURE, s. vrijleen,o. * ...- THINKER, S. vrijdenker, tn. "...-TONGUED, a. vrijmoedig.
* --WARREN,
vrije jagt, V. *...-WILL, S. vrijewil,m.
FREEZE, a. vriezen, bevriezen. *-, va. doen bevriezen.
FREGADE, s. fregat, fregatschip, O.
FREIGHT, s. vracht, lading, v. ; vrachtloon, o. ; bevrachting, v. ; - inwardshome, terugvracht, retourvracht ;
uitvracht. *-, va. bevrachten, beladen. "-BR,-outwards,
* - ING, S. bevrachting, v. * - LET, va.
S. bevrachler, m.
bevrachten. * - MONEY, S. vrachtgeld, o.
FREN, s. vreemdeling, m.; onzedelijke vrouw, v.
BEANS, s. pl. snilboomen, v. mV.
FRENCH, a. fransch.
"—BRANDY, S. fransche brandewijn, m. * --COWSLIP, S.
(53) aurikel, v. * -- DISEASE, *--PDX, S. venerische
ziekte, v. "—GRASS, S. (53) spurrie, v. klavergras, o.
1 * --IFY, va. een fransch voorkomen geven. "—LEAVE, S.
to take a -, een fransch kompliment maken. "—LIKE,
adv. op zijn fransch. "—ROSE, S. (53) azijnroos, v.
"—WHEAT, S. gerst, v.
FRENETIC, FRENTIC, a. waanzinnig, dol.
FRENZY, S. waanzin, m. krankzinnigheid, v.
FRBQUENCE, * ...QUENCY, s. menigvuldigheid, gedurigheid, v. toevloed, m.; herhaling, v. ; zamenloop, m.
FREQUENT, a. menigvuldig, dikwijls, gedurig, bij herhaling ; talrijk. *-, va. dikwijls bezoeken.
* -ABLE, a.
genaokbaar, toegankelijk. * -ATION, * - ING, s. herhaald
bezoek, O. * -ATIVE, a. herhalend. * -ER, s. bezoeker ;
kalant, ni. *-ING, s. kalandizie, v. * -LY, adv. herhaaldelijk, dikwijls. * -NESS, S. herhaling, v.
o. ; schaFRESCADE, S. verkoelende spijs, v. - drank,
duwrijk oord, O.
FRESCO, s. koelte, v.; fresko-schilderen, o.
FRESH, a. frisch, koel, versch; Jong, bloeijend ; sneermoeid, levendig ; frisch, rood (van kleur). * s. koelte,
v. ; zout water, o. ; - gale, (126) stijve koelte, v.; horses, versche paarden, o. my. * - EN, va. verfrisschen;
ververschen, versch maken, vernieuwen; de zoutigheid
vn. zich verfrisschen. s. vijver van
henemen.
zoet water, m. * -LY, adv. frisch, koel ; onlangs, sedert kort ; van verschen datum. * -MAN, s. nieuwelzng,
m. "-NESS, s. frischheid, koelte, nieuwheid, v. * -WATERFISH, S. riviervisch, m. * - WATER-JACK, S. (1N)
slechte matroos, m.
FRET, s. zeeengte; uitholing ; tralie; opwelling, opbruising,
gemelijkheid, v. toorn, m. ; knijzing (van een clavecimbaal), v. ; the wine, the beer is upon the -, de wijn
va. doorknagen, verteren, inwerkt, het bier kaamt, *
vreten, verslijten, afscheuren; uithollen, uitkalven (den
oever eener rtvier); plagen, kwellen. *-, vn. schuren, afslijten,afschaven, wegteren ;gisten."-FUL, a. "-FULLY, adv.
gemelijk, knijzig, knorrig, twistziek ; in gramschap.
* -FULNESS, S. prikkelbaarheid, hartstogtelijkheid ; gemelijkheid, V. * -SAW, s. steekzaag, v. *--TY, a. met ver* -WORK, s. verheven werk ;
heven snijwerk versierd.
traliewerk, O.
FRIABILITY, s. broosheid, breekbaarheid, v. '...BLE, a.
bros, broos, breekbaar.
FRIAR, s. monnik, m. '--LIKE, * - LY, a. kloosterlijk, mons. monnikenorde, v. ; klooster, a. -, a. van
nikachtig.
een monnik, tot de nzonnikken behoorende ; kloosterlijk.
FRIBBLE,vn. bertzelen, schertsen. "-R, s. spotter, gel( zot, m.

FRICASSEE, S. (52)

frikassee (zeker vleeschgeregt), o.

"-, va. (52) fruiten, opstooven.
FRICATION, FRICTION, s. wrijving, schuring, v.
FRIDAY, s. Vrijdag, m. *-FACE, s. aansprekerstronie, v.
FRIDGE, FRIG, vn. huppelen, springen.
FRIDSTOLE, S. zetel des regts, m. heiligdom, O.
FRIEND, s. vriend, m.; vriendin, v. "-, va. bijstaan,
be-

gunstzgen. * - ED, a. bevriend, genegen. *--Lins, a. zonder vrienden, verlaten,verstooten. * - LESSNESS, s. verlaverlaten toestand, m. * -LIKE,
tenheid, v. eenzame
a. als een vriend, welwillend. * - LINESS, S. vriendelijk* - LY, a. vriendelijk,
held, goedheid, hartelijkheid, v.
vriendschappelijk, goedgunstig, genegen, heilzaam, dienstig ; - society, broederschap, ziekenbus, v. begrafenisfonds, o. *-, adv. ale een vriend, met goedheid.
FRIENDS, S. pl. bloedverwanten, magen, m. inv.;
society
of -, de kwakers, m. my.
FRIENDSHIP, s. vriendschap, gunst, hulp, v.
FRIEZE, s. (ook 13) vries, fries, O. * -D, a. gekruld.
FRIGATE, S. ({26) fregat, 0. ; hoer, v.
* ...PIED,
FRIGEFACTION, s. koudmaking, afkoeling, v.
a. koudgemaakt, afgekoeld. * ...RATORY, S. ijskelder, m.
koelplaats, v. ; koelvat, O.
FRIGHT, S. schrikbeeld, o. ; schrik, m. vrees, v. "-,
"-EN, va. verschrikken, afschrikken, vrees aanjagen;
- s'way, bang maken, wegjagen. * -FUL, a. verschrikkelijk, vreeselijk. "-FULNESS, S. verschrikkelijkheid,vreeselijkheid, ijselijkheid, V. * -LY, adv. op eene verschrikkelijke wijze.
FRIGID, a. koud, koel; koelhartig, zonder geest, koud
van natuur, niet vatbaar voor aandoening. * - ITY,
* -NESS, S. koude, koelheid ; koelhartigheid, onverschilligheid, v. * -LY, adv. op eene koele wijze, koeltjes.
FRIGORIFIC, a. (73) verkoelend.
FRILL, S. horn (aan een hemd), v. hemdstrook, m. *-, vn.
et a. sidderen, rillen ; plooijen.
FRIM, a. bloeijend, frisch ; net, lief; - folks, vreemdelingen, mv.
FRINGE, s. franje, v. rand, zoom, m. * va. omzoomen,
omboorden, met franjes versieren. * - MAKER, S. franjemaker, M. "...GY, a. met franje.
FRIPPERER, s. uitdrager, M. * ...PERY, S. vodderij, voddemarkt, v. -, a. kaal, gemeen, nietig.
a. levendig, vrolijk.
FRISK, s. dans, sprong, m.
vn. huppelen, springen. * -- AL, s. sprong, M. * -ER, S.
* - ET,
dartele springer ; onbestendige,wankelmoedige,m.
S. (10) frisket, O. *-FUL, a. levendig, vrolijk. *-INESS,
S. levendigheid, vrolijkheid, v. * -- Y, a. vrolijk, levendig,
dartel, uitgelaten.
FRIST, va. (34) uitstellen. op tijd verkoopen.
FRIT, s. specie ova er gins van to maken, v.
FRITH, s. zeeingte, monding, v. zeeboezem, us. ; bosch,
woad, kreupelhout, 0. * -Y, a. boschrijk.
FRITINANCY, s. getjilp, gekrijscit (van een krekel), o.
FRITTER, s. stuk, o. schijf, suede, v. ; pannekoek,
va. tot schijfjes snijden, in stukken breken; doorbrengen ; verkwisten.
FRIVOLITY, "...LousNEss, s. beuzelachtigheid, nietigheid,
ijdelheld, v. *...Lous, a. -LY, adv. beuzelachtig, nietig,
zonder eenige waarde, onbeduidend, ijdel.
FRIZE, S. voy. FRIEZE.
FRIZZLE, va. krullen, oprollen. x-, s. krul, v.
s.
kruller, kapper, M. * ...ZLING, S. het krullen; - iron,
krubjzer, O.
FRO, adv. terug ; to and -, hoer, en Iveder.
ROBLY -MOBLY, ad, zoo tval, tamelijk.

FRO.
FROCK, s. overkleed, o. kiel, rok, m.
FROG, s. kikvorsch, kikkert ; kielband

FUG.
FROZEN,

a. bevroren, koud, koel, ijskoud ;
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the river is -

met een kwast,m.•
up, de rivier is toegevroren.
- of a horse's foot, (112) holte eon een paardenhoef,
FRUCTIFEROUS, a. vruchtdragend, vruchtbaar. "...IFICAv. ; frog's wine, jeneverbrandewijn, m. "-BIT, s. kikvorTION, s. bevruchting ; vruchtbaarheid, v. "...IFT, va.
schenbeet, m. "-FISH, s. zeekikvorsch, m. "-GY, a. vol
vn. vruchten dragen.
bevruchten, vruchtbaar maken.
vorschen.
s. vruchtbaarheid, v. "...uous, a. vruchtbaar,
FROISE, s. spekpannekoek, m.
voordeelig, nuttig. "...URE, s. genot, voordeel ; bezit,
FROLIC, "-SOME, a. vrolijk, dartel, lustig, weelderig."-,
gebruik, o.
"-SORENESS, s. vrolijkheid, dartelheid, weelderigheid,
FRUGAL, a, matig, eenvoudig, spaarzaam, huiselijk. "-ITY,
s. matigheid, spaarzaamheid, v. "--LY, adv. op eene
luim, scherts, v. *-, vn. schertsen, dartelen, grappen
maken. "-LY, *-SOMELY, adv. schertsend, vrolijk.
matige huishoudelijke wijze.
FROM, prep, van, uit, om, door; van wege, namens ; seFRUGIFEROUS, a. vruchtbaar, vruchtdragend.
FRUIT, s. vrucht, v.; fruit,00ft; voortbrengsel ; voordeel,
dert; strijdig met, tegen ; - above, van boven ; - afar,
nut, o. opbrengst, v. ; gevolg; nageregt, o. ; fruits, invan verre ; - amidst, uit het midden, midden uit ;
uit; - before, van voor, ver van; - behind,-among,
komsten, v. mv.; first fruits, eerstelingen, m. mv. "-,
van achteren; - below, - beneath, van onder, naar
vn. vruchten dragen, opbrengen, voordeel opleveren.
boven ; - beyond, van gene zijde ; - henceforth, van
"-AGE, s. allerlei soort van ooft, o. "-BASKET, s.
no aan, voortaan ; - home, uit, niet te huis ; - off, verre
fruitm and, v. "-BEARER, s. vruchtboom, m. "-BEARING,
ver
van daar ; - under, van onder, uit; - ward,
a. vruchtdragend. "-ERER, s. ooft-, fruithandelaar, m.
van, weg ; - within, van binnen: - without, van uit.
* -ERy, s. fruit, o.; fruitzolder, tn.; loofhut, v. *-FuL,
FROND, s. groene tak, m. "-ATION. s. het ontdoen van
a. rijk aan vruchten, vruchtdragend, vruchtbaar, rijk,
het loof. "-IFEROUS, a. vol loof, met bladeren, bladrzjk.
nuttig, voordeelig. "-FULLY, adv. op eene vruchtbare
FRONT, s. voorhoofd ; front, o. voorzijde, v. gevel, m.;
wijze. "-FULNESS, s. vruchtbaarheid, v. overvloed, rn.
"-GATHERER, s. plukker, m. "-GROVE, s. ooftwarande,
aangezigt, o. ; voorgrond, m. "-, va het hoofd bieden,
v. boomgaard, m. "-HOUSE, s. ooftkamer ; broeikast, v.
tegenover staan, trotseren. *-, vn. in het front staan.
"-AL, s. hooldband; gevel boven deuren en vensters,
"-lox, s. (83) gebruik, vruchtgehruik, o. "-LESS, a.
onvruchtbaar, vruchteloos, ijdel, vergeefsch ; kinderloos.
m. ; (74) voorhoofdsspier, v. "-ATED, a. breed van voor
hoofd. "-BOX, s. (108)voorloge, v. "-ED, a. met een front.
"-LESSLY, adv. vergeefs, zonder nut. *--LEssNEss, s.
FRONTIER, s. grens, v. *-, a. aangrenzend.
onvruchtbaarheid, vruchteloosheid, v. "-LOFT, s. ooftFRONTING, a. tegenoverstaand, van voren.
kamer ; broeikast, v. "-SELLER, m. fruithandelaar, m.
FRONTISCIPE, s. frontispies, v. voorgevel, m. ; titelblad,
"-TIME, s. vruchtentijd, herfst, m. "-TREE, s. vruchto. titelplaat, v.
boom, m. * - WOMAN, s. fruitvrouw, v.
FRONTLESS, a. zonder voorhoofd ; fig. onheschaamd.
FRUM, a. dik, poezelachtig, vet; zeer vruchtbaar.
FRONTLET, S. voorhoofdsband, m.
FRUMENTACIOUS, a. (53) graanachtig.
FRONTON, s. (13) gevel boven deuren en vensters, m.
FRUMENTY, s. pap van gepelde tarwe en melk, v.
FRONT-RANK, s. (68) eerste gelid, o.
s. voorFRUMNESS, s. vetheid, dikte, v.; overvloed, m.
learner, v.
s. eerste rij, v. "...-STALL, s. voorFRUMP, va. bespotten, over den neus hakken, toegr aauwen ,
hoofdsband, m.
uitlagchen, honen.
FROPPISH, a. gemelijk.
FRUSU, s. holte aan den -hoef van een paard, v. •"-, va.
FRORE, a. voy. FROZEN. "...Ry, a. bevroren, stijf.
breken, verbrijzelen, vermorselen.
FROST, s. vorst, v. ; hoar -, rijm, rijp, v. ; glazed -,
FRUSTRANEOUS, a. vergeefsch, vruchteloos, ijdel. "-LY,
gladijs, o. "-BITTEN, a. door de vorst beschrompeld,
adv. vergeefs. "...TRATE, va. verijdelen, vernietigen,
- beschadigd. "-ED, a. bevroren. "-ILY, adv. koud, ijsteleurstellen, misleiden. -, a. verijdeld; ijdel, nutteloos,
vruchteloos. "...TRATION, s. verijdeling, teleurstelling,
koud, met koelheid.
s. scherpe vinnige koude,
vorst, v. "-NAIL, s. ijsnagel (aan den hoer), m. "-NAILbedriegerij,v. "...TRATIVE,a.bedriegelijk. "...TRATORY,
ED, a. scherp beslagen. "-WORK, s. ijs, o. ; figuren op
a. (83) vernietigend.
glazen enz. door de vorst, v. my. "-y, a. vorstig, koud,
FRUSTUM, S. (13) stuk, o.
ijskoud, bevroren; grijs; - weather, vriesweder, o.
FRUTESCENT, a. heesterachtig.
FROTH, s. schuim, bruin, o.; fig. wind, tn. nietigheid, v.
FRY, s. knit, v. broedsel van visch, o.; school visschen ;
*-, a. week, krachteloos, slap. *-, va. doen schuimen.
groep, v. !mop, troep, m.; gebraad, baksel, o.; zeef, v.
"-, vn. schuimen. "-ILy, adv. vol schuim ; ledig, ijdel.
* va. et n. braden, bakken, roosten; I have other fish
"-INEsS, s. fig. winderigheid, zouteloosheid (eener rede),
to -, fig. ik heb wat anders te verrigten. "-ING, s. gev. "-y, a. schuimend; luchtig, winderig, ledig, ijdel.
braad, o. "-ING-FAN, s. braadpan, v.
FRouNcB, va. krullen, fronsen,
rimpelen.
FUAGE, s haardgeld, o.
FROUziNESS, s. mufheid, v. "...zY, a. muf, duf, vunzig,
FUB, s. kleine dikke jongen, dikkerd, m. *-, va.
.
stinkend, veil, leelijk, smerig.
len. op de lange baan schuiven.
FROW, s. vrouw, v. vrouwspersoon. o.
FUCATE, va. blanketten ; verbloemen, bemanfelen.
FROWARD, a. "-LY, adv. gemelijk, grillig, eigenzinnig,
Fucus, s. zeegras ; blanketsel, o.
hal,starrig, koppig, overmoedig ; met tegenzin, eigenFUDDLE, va. et n. dronken maken ; zich dronken drindunkelijk. "-NESS, s. gemelijkheid, grilligheid, eigenken. "...DLER, s. drinker, zuiper, m. "...DLING-BOUT,
zinnigheid, trotcchheid, v.
s. dringelag, o.
FROwER, s. wigge, v.; hakmes, o.
FUDGE, va. et n. wegmoffelen; verbloemen ; zwetsen.
FROWN, s. gefronsd voorhoofd, o.; fig. nijd, in. afgunst,
s. leugen, onwaarheid, v.
v. ; ongeluk, o. tegenspoed, m. "-, va. door een zany
FUEL, FUELLER, s. brand, m. brandstof. v.
gezigt verjagen, scheel nijdtg aanzien. *-, vn. het
FUGACIOUS, a. vlugtig, voorbijgaand. * -- NERS, * ...CITY,
voorhoofd fronsen. "-INGLY, adv. gemelijk, norsch.
S. vlugtigheid, onbestendigheid, v.
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FuGH1 int. foe!
FUGITIVE, S. vlugteling, m. *-, a. vlugtend, vliedend;
onbestendig ; - piece, vlugschrift o. "-NESS, S. vlugtigheid, onbestendigheid, v.
FUGUE, s. (109) fuga, v.
FULCIBLE, a. stutbaar. "...CIMENT * ...CRUM, S. stut,
steun, m. rusting, v. ; steunpunt, 0.
* - LER, s. volbrenger,
FULFIL, va. vervullen, volbrengen.
M. *-LING, s. vervulling, volvervuller, uitvoerder,
brenging, v.
FULGENCY, * ...GENTNESS, "...GIDITY, * ...GOUR, S. glans,
m. schittering, v. luister ; bliksem,m."...GBNT, "...GID,
"...GUa. blinkend, schitlerend, glansrijk, luisterrijk.
RANT, a. stralend, bliksemend. * ... GURATE, vn. bliksemen. * ...GURATION, s. blikseming, v. het bliksemen,
weerlichten.
S. zoFULHAM, s. valsche dobbelsteen, m. *-BARLEY,
mergerst, v.
FULIGINOUS, a. "-LY, adv. roetachtig.
FULL, a. vol, gevuld ; volkomen, geheel, gansch, juist. *-,
s. het voile, o. ; volheid, genoegzaamheid, volkomenheid,
v. *-, va. vollen. *-, adv. naauwkeurig, volmaaktelijk ;
ten voile, geheel, ganschelijk, zeer, juist ; in - activity, in
vollen gang.
FULLAGE, S. volloon, 0. *-, FULL AGE, S. meerderjarigheid, v.
FULL-BLOOMED, * ...-BLOWN, a. geheel gevuld, geheel
ontloken. * ...- BODIED, a. dik, gezet, lijvig . "...-BUTTOMED, a. (126) met een breeden bodem ; - wig, alon* ... BUTT, adv. regelregt, spoorslags.
gepruik, v.
s. beste kleeding, v. "...-DRIVE, adv. in
a. met voile aren.
"...-EARED,
vollen ren.
FULLER, s. voller, m.
* -' 8-EARTH, s. volaarde, v.
* -'8-THISTLE, 5 -'8-WEED, S. (53) kaardendistel, v.
FT.ILLERY, FULLING-MILL, s. volmolen, M.
"...-FACE, S. voileFULL-EYED, a. met groote oogen.
maanvgezigt, 0. * ...-FACED, a. met een vol gezigt.
'... -FED, a. dik, vet, doorvoed. "...-FRAUGHT, a. volgeladen. '...- GROWN, a. volwassen. * ...- HEARTED, a.
vol vertrouwen.
5 ...-LADEN, a. vol, volgeladen.
5 ...-MANNED, a. ge5 ...-LENGTH, s. levensgrootte, v.
heel bemand.
s. voile moan, v. * ...-MOUTHED, a. met eene voile stem. "...NIGH, adv. to naasten bij. * ...-OPT, adv. zeer dikwijls. * ...- ORBED, a. geheel rood. * ...-POINT, s. s/otpunt, o. * ...- POWER, s.
volmagt, v.
* ...- SPEED, adv. regelregt, spoorslags.
"...-SPREAD, a. geheel uitgespreid. "...-STOMACHED, a.
met eene volle maag. * ...STOP, s. slotpunt, 0. * ...-STUFFED,
a. opgepropt. * ...- SUMMED, a. volledig. * ...- WELL, adv.
zeer wel.
FULLY, adv. ten voile, ganschelijk, geheel en al, volkomen.
FULMINANT, * ...NATORY, a. donderend, razend, bliksemend, krakend. "...NATE, vn. donderen, kraken, rava.
zen, uitbulderen, zijner gramschap lucht geven.
doen ontplo 'Ten ; veroordeelen ; den banvloek uitspreken ;
fulminating gold, (90) dondergoud, knalgoud, o.
s. (90) ontploffing, v.
FULMINE, va. et n. voy. FULMINATE.
FULNESS, s. volheid, volkomenheid, v. overvloed, tn.
FULSOME, a. walgelijk ; wellustig, ontuchtig. k -LINESS,
* -LY, adv. op eene
s. walgelijkheid ; ontuchtigheid, v.
walgelijke
ontuchtige wijze.
FULVID, FULVOUS, a. vaal, donkergeel.
FUMADE, s. gerookte visch, m.
FUAGE, s. haardgeld, haardstedengeld, o.
FUMATORY, s. (53) aardrook, duivekervel,*m.

FUR.
va. lomp
behandelen, verkeerd aanvatten, kreuken, frommelen;

FUMBLE, vn. stotteren; onhandig omgaan. *-,

- about, - along, rondtasten ; - up, slecht opvouwen.
* -R, s. lomperd, rondtaster, onhandig mensch ; dashond, m. * ...BLINGLY, adv. lump, op eene ongeschikte
wijze, onhandiglijk.
FUME, s. rook, damp, m. ; woede, drift, gramschap, v. ;
vu. rooken,
in a -, toornig, in woede ontstoken.
va. rooken, berooken,
dampen ; razen, schuinibekken.
in den rook hangen ; parfumeren ; - away,verdampen;
- up, oprispen, winden, opgeven, dampen.
FUMETTE, s. wildreuk, m.; bedorven luchtvan eenig coeds. pl. (44) mist, drek, m.
sel, v.
* -ITY, *- NESS, S. rookerigFUMID, a. rookend, dampig.
heid, v.
FUMIPEROUS, "...FIC, * ...CANT, a. rookend, dampend.
"...GATION, s. be"...GATE, va. berooken, bedampen.
rooking, bedamping, v. ; dampbad, o.
FUMING, s. berooking ; fig. verbeelding, hersenschinz, v.
*-LY, adv. in toorn, in gramschap. * ...NISH, a. gerookt,
* — MY, a. voy. FuktID ;
oploopend; cholerisch.
bedwelmend ; opvliegend.
FUN , s. grap, kortswijl, v. ; loopje, o. *-, va. bedotten,
foppen, voor den gek houden.
FUNAMBULIST, s. koordedanser, m.
FUNCTION, s. bediening, v. ambt, beroep, o. "-ARY, s.
beambte, ambtenaar, m.
FUND, s. grond, m.; fonds, kapitaal, 0. hoofdsom, v.;
public -s, staatsschulden, v. mv.; sinking -, amortisatiefonds, o. '-, vn. in de fondsen beleggen. * - AMENT,
s. grond,grondslag, m. ; • zitting, v. fo idament, aehterste,o.
FUNDAMENTAL, S. grondslag, grond, m. "-, a. tot grondslag dienende ; - law, grondwet, v. 5-LY, adv. hoofdzakelijk, eigenlijk. * - NESS, s. grond, m. oorspronkelijkheid, v.
FUNDED DEBTS, s. pl. gevestigde staatsschulden, inschrijvingen op het groutboek, v. tuv.
FUND . DUBBLES, "...-JOBBING, 0. zwendelarij, v. beursspel, o.
FUNEBRIAL, a. treurig, begrafenis....
FUNERAL, * ...REAL, s. begrafenis, uitvaart, lijkstaatsie,
v. *-, a. van eene begrafenis, treurig; - expenses, begrafeniskosten, in. mv.; - pile, brandstapel (voor het
lijk), in.; - sermon, lijkpredikatie, lijkrede, v.
FUNERATE, va. begraven, ter aarde bestellen.
FUNEST, a. noodlottig, ongelukkig.
* ... GOUS ,
FUNGOSITY, s. sponsachtigheid, zwammigheid,v.
*...aus, s. (H)
a. zwammig, sponsachtig; vuil, wild.
paddestoel, m.; (36) sponsachtig uitwas, o.
FUNICLE, s. vezeltje, koordje, dun touwtje, o.
FUNICULAR, a. dradig.
FUNK, s. stank, in. *-, vn. tabak rooken.
* -FORM, "-SHAFUNNEL, S. trechter, m. buts, pijp, v.
PED, a. trechtervormig.
FUNNY, a. kluchtig, komiek, boertig. "-, s. pont, boot, v.
FUR, FURR, s. bont, hoar, pelswerk, o.; shim; voor, v.
va. met boot voeren, dubbelen ; (126) met planken
bekleeden.
FURACIOUS, a. diefachtig. "-NESS, "...CITY, s. diefachtigheid, v.
FURBELOW, s. falbala, v. zoom, in. boordsel, oplegsel, o.
va. boorden, zoomen. "-ED, a. geboord, gezoomd.
FURBISH, va. bruineren, polijsten ; - up, opmaken, polijsten. "-ER, a. bruineei•der, zwaardveger, m.
FUR-CAP, s. pelsmuts, v. "...-CLOAK, s. pelsmantel, M.
FURGATE, a. gaffelvorrnig. *...TioN,s.gaffelvormigheld, v.

GAI.

GAD.
FURCHBL, s. (87)

tang van den disselboom, v.
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priemkruid, o. brem, v.
FUSCATION, s. verdonkering, verduistering, v.
FUSCOUS. a. bruin, donkerkleurtg.
FUSE , va. et n. gieten, smelten.
FUSEE, s. spoor, o.; vuurpijl, m. ; vuurreer, o. ; (41) spit, v.
FUSIBILITY, s. smeltbdarheid, v. * ... BLE, a. smeltbaar.
FUSIL, s. vuurroer, o.; vuurpijl, m. * -- E, a. smeltbaar.
FUSILEER, s. fuselier, m.
FUSION, S. smelting, V.
Fuss, s. leven, getier, o.
FUST, s. (13) Schacht, v. stijl van een pilaar; muffe
reuk, m. *-, vn. mu/fen, muf ruiken, - zijn.
FUSTIAN, s. bombazijn, manchester, o.; winderige Stijl,
bombast, m. *-, a. van bombazijn; opgeblazen.
*- AN APE, s. pluis, trijp, o.
FUSTIGATB, va. rottingolie toedienen ; geeselen. * ... GATION, s. geeseling, v. ; stokslagen, rn. my.
FuSTILARIAN, s. schobbejak, lomperd, m.
FUSTINESS, s. mufheid, dufheid, v. stank, m.
FUSTY, a. muf, duf, stinkend, beschimmeld.
FUTCHEL, s. (107) karbeel, o. schoor, in.
FUTILE, a. babbelachtig ; beuzelachtig, kinderachtig, nietig, onbeduidend, ijdel. * ... LITY, FUTILENESS, s. babbelzucht, kwaadsprekendheid ; beuzelachtigheid, onbeduidendheid, nietigheid, v.
FUTTOCK, s. (126) krommer, oplanger, m. * - PLATES, s.
pl. gaffelhouten, o. my. * - RIDER, s. oplanger der kattesporen, m. "-SHROUDS, s. pl. spriettouw, o.
FUTURE, s. toekomst, v. ; toekomende staat, m. "-,a.toekomend, toekemstig; - tense, (98) toekomende tijd, m.
* -Ly, adv. in de toekomst, in het toekomende. * ...RITION, s. toekomstigheid, toekomst, v. * ...RITY, s. toekomst, v.
Fuzz, vn. uitrafelen, losgaan ; verdampen. "-, *-LE, va.
dronken maken. *-, s. (53) brem, v. * -EN, s. spijs, v.
voedsel, o.
FYI int. foes!
FYRTH, s. zeeengte, zeestraat, v.
FYTCHOCK, s. oude vrouw ; kat, v.
FURZE, s. (53)

FURDLE, va. zamentrekken.
FURFUR, s. schurft, v. '1/4 -AcEous, a. schurfachtig.
FURIOUS, a. "-LY, adv. woedend, razend; in woede,

in
razernij. *-- NESS, s. woede, razernij, v.
inbinden, vouwen, plooijen.
beslaan der zeilen. * - INGLINE, s. beslagband, m. beslaglijn, beslagseizing, v.
FURLONG, s. stadie (een achtste eener engelsche mijl), v.
FURLOUGH, s. (68) venial, o. *-, va. verlof geven.
FURMENTY, S. voy. FRUMBNTY.
FURNACE, s. oven, m. fornuis, o. ; ketel,m. "-GRATE, s.
- s. ovenrooster, m.
FURNACE, s. overtgeld, o. bakkersbelasting, v.
FURNISH, va. verschaffen, voorzien, leveren, verzorgen,
uitrusten, meubeleren ; -ed lodgings, gesto/feerde kamers, v. my.
s. bezorger, verschaffer, leveraar,
leverancier, m. *- ING, s. levering ; uitrusting ; meubelering, stoffering, v. *- ING, s. pl. huisraad, o.
FURNITURE, S. huisraad; tuig, toebehooren, o. uitrusting, v., gereedschap, o.; (10) formaathouten, o. mv.
s. vernis, boenwas, o.
FURRED, a. gevoerd.
FURRIER, s. bontwerker, m. *- Y, s. bont-, pelswerk, o.
FURROW, s. voor, groef, v. rimpel ; greppel, m. riool, o.
*-, va. voren maken, groeven, rimpelen. * - WEED, s. (53)
hondsgras, o.
FURRY, a. met pels gevoerd.
FURTHER, a. et adv. verder, voorbij, wijders ; - end, einde,
doel, o. ; - side, andere zijde, v. overkant, m. *-, va.
bevorderen, voorthelpen, ondersteunen. * - ANCE, s. bevordering, hulp, vordering, v. vooruitgang, m. *- ER, s.
bevorderaar, begunstiger, beschermer, m. "-MORE, adv.
verder, daarenboven, bovendien. * - MOST, adv. ten verste.
FURTHEST, a. ver,t, meest afgelegen.
FURTIVE, a. * - LY, adv. gestolen, steelsgewijze, heimelijk.
FURUNCLE, s. (36) bloedzweer, v.
FUR-WROUGHT, a. met pets gevoerd.
•
FURY, s. woede, razernij, dolheid, v., hartstogt, Loom ;
ijver, m.; - of the womb, (22) manziekte, v.
FURL, va. (126) (de zeilen)
* -ING, s. het vastmaken

G.
vn. praten, snappen. *-, s. mond, mull, smoel, m.;
gesnap, o. ; to have the gift of the -, goed kunnenpraten.
s. ligter, m. ; ligtergeld, o.
GABA(B)RDINE, s. los overkleed, o. mantel, m.
GABBERY, s. gesnap ; vertelsel, o.
GABBLE, vn. praten, snappen; in slijk of modder plassen. *-, s. gesnap, gepraat, gebabbel, o. * - R, s. babbelaar, snapper, m.
GABEL, s. tot, m. ; belasting op het lout (in Frankrijk),
v. "-ER, s. tolgaarder, m.
GABION, s. (113) schanskorf, m. * -ADS, s. bedekking
met schanskorven, v.
s. kap van een huts,
GABLE, s. spitse Bevel, m.
v. * -FRONT, s. gevelfront, o.
GABLOCK, S. voy. GAFFLE.
GABORAGE, s. paklinnen, o.
GAB-STRING, s. (86) stangtoom, neusnijper, m.
GABY, s. domkop, zot, sul, m.
GAD, s. staaltje, staal, o. ; graveerstift, griffel ; metalen
punt ; jagtzweep ; tnaat van negen voet, v. *-,vn.rondslenderen, ronddrentelen, keen en weder loopen. "-BEE,
GAB,

GABARAGE,

* -FLY, s. brems, wesp, v, * - DER, s. looper, straatlooper, straatslijper; fig. nieuwsbode, m.; - abroad,
landlooper, zwerver, m. *- DING, s. bedevaart; landlooperij, v. ; - gossip, loopster, klappei, v. "-DINGLY,
adv. rondloopende.
GADSBUD I int. verduipetd!
GAFF, s. gaffel, v. haak, harpoen, m. steng, v. *-BR, s.
vader, oude man, m.
GAFFLE, s. kunstspoor, valsche spoor (voor een haan),v.;
stalen spanner, m.
GAFFOLD-LAND, s. (53) belastbare landerijen, v. my.
GAG, s. mondprop ; wrangepeer, v. * -,va. den mond stoppen.
GAGATE, s. (17) git, o.
GAGE, s. pand, o. ; meetstok, peastok ; maatstaf, tn.
schuinsche lijn, v. ; ritshout, o. ; weather -, windzijde, v.
*-, va. ijken, peilen, meten, roeijen ; verpanden. * -R,
s. ijker, peiler, meter, roeijer, m.
GAGGLE, vn. kakelen, snateren. * ... ING, s. gekakel, o
GAG TOOTH, s. boventand, m.
GAIETY, s. vrolijkheid, v.

GAIL-TREE,

s. tamarindeboom, m.

144

GAL.

adv. vrolijk; kostelijk.
s. gewin, o. winst, v. voordeel, overschot, o. *-,
vn. winnen, stijgen (van het water). "-, va. winnen,
bereiken, bekomen, erlangen, verwerven, behalen ; - credit, room behalen ; - ground, vasten voet krijgen, zich
uitbreiden ; - ground upon the wind of, (126) voorbijzeilen, de loef afsteken; - over, overhalen, tot zich
trekken, winnen, bekeeren ; - time, voorkomen, vooruitstreven ; - upon, overtreffen. * - ABLE, a. bereikbaar.
* -ER, s. winner, m. *-FuL, a. "-FULLY, adv. voordeelig, winstgevend ; met voordeel. * - FULNESS, s. voordeeligheid, v. voordeel, o. winst, v. * - GIVING, s. voorgevoel,
o. * -LESS, a. onvoordeelig, zonder winst. * - LESSNESS,
s. onvoordeeligheid, nutteloosheid, v. * - LY, adv. ligtelijk;
behendig. * - SAY, va. tegenspreken ; loochenen. * - SAYER, s.
tegenspreker, tegenstander, m.*- SAYING, s. tegenspraak,v.
GAINST, prep. voy. AGAINST.
GAINSTAND, * ...STRIVE, Va. wedrstaan, tegenstaan, tegenstreven.
GAIRISH, a. zwierig, glansrijk,prachtig,schitterend; witgelaten, vrolijk. * - NESS, s. pracht, zwierigheid, v. glans,
m. ; dartelheid, uitgelatenheid, v.
GAIT, s. gang, tred, m. houding, v.
GAITERS, s. pl. overschoenen, m. my.
GALA, s. gala, hoffeest, o. hofstaatsie, v.
GALACTITES, s. (17) melksteen, m.
GALAXY, s. (101) melkweg, m.
GALBANUM, s. zekere gomsoort, v.
vn.
GALE, s. (126) frissche koelte, v. stijve wind, m.
zingen, slaan.
GALEAS, * -SE, s. (126) galjas, v.
GALEATED, a. (53) met een helm bedekt, helmvormig.
GALENA, s. (17) loodmijn, v.; looderts, m.
GALEON, GALLEON, S. (126) galjoen (schip), o.
GALIOT, S. (126) galjoot (schip), V.
GALL, s. gal ; galblaas ; raauwe plek, wond; galnoot ;
bitterheid ; boosheid, v. haat, m. ; to rub the guilty on
the -, den vinger op de wond leggen. * va. afschaven,
beschadigen, kwetsen, wooden; kwellen, verbitteren,plagen,
hinderen.
vn. ontevreden zijn, zich verontrusten.
GALLANT, s. dapper man, held; minnaar, aanbitIder,
vrijer ; opgesmukte jonker m. "-, a. dapper, moedig,
schoon; hoffelijk, voorkomend, gedienstig, oplettend.
*-, * -ISB, va. et n. zijn hof maken, vrijen, ‘,12n minnaar spelen. * - LY, adv. dapper, met moed ; hoffelijk.
* -NESs, * -RY, s. dapperheid, grootmoedigheid; fraaije
vertooning ; hoffelijkheid, galanterie, v.
GALL-BLADDER, s. galbaas, v.
GALLED, a. raauw, afgeschaafd, gekwetst.
GALLERY, s. galerij, gaanderij, v. * - LADDER, s. (113)
stormladder, v. ; plat, balkon, o.
GALLEY, s. galei ; kombuis, kombof, v. "-BUILT, a. (126)
met een plat dek. * -FOIST, s. (126) galeiboot,v."-POT,
s. apothekerspotje, o. *- SLAVE, s. galeislaaf, m. *- TILE,
s. verglaasde tegel, m. -pan, v.
GALLIARD, s. et a. luchtige dans; vrolijke gast, m. ;
vrolijk.
* - NESS, s. vrolijkheid, snakerij, dartelheid, v.
GALLICISM, s. ezgenaardige fransche spreekwijs, v.
GALLIGASKINS, s. pl. wijde broek, overbroek, v.; lapkledrmaker, lapsnijder,
GALLIMATIA, S. wartaal, o. * ... MAUFRY, s. gehakt, opgestoofd vleesch, o. "...NAcEOUS, a. van den haan.
s. snip, v.
GALLING, s. schram, afschaving, v.
GALLIFOT, s. apothekerspotje, o.

GAILY,
GAIN,

GAN.
a. zonder gal, zonder bitterheid. "...NUT, s.
galnoot, v. "...OAK, s. groene eik, m.
GALLON, s. maat van vier engelsche pinten, v. my.
GALLOON, * -LACE. s. lint, boordsel, koord, belegsel, o.
GALLOP, s. ren (van een paard), galop, m. "-, vn. palopperen, rennen. * - ER, s. galopeerder, renner,m."-ING,
s. bijlooper, keukenjongen, m.
GALLOW, va. verschrikken, afschrikken. "-, s. *-8, pl.
galg, v.; draagband ; aap (bij schilders) ; holster, in.
* -AY, S. hit, m. * - BITS, s. pl. (126) galg, v. * - CLAPPER,
*-BIRD, s. galgevogel, m. * - GLASSES, s. pl. kraag, m.,
iersche soldaten, m. mv. * -' S-BIRD, s. galgenbrok, m.
* -'8- FREE, a. aan de galg ontloopen. * - ' S-TREE, s.
dwarsbalk eener galg, m.
GALLNESS,

GALLS, s. voy. GALL.
GALL-STONE, s. galsteen, m.
GALLY, a. galachtig, bitter. "-, s. (10) galei, v.
GALOSHE, s. overschoen, klomp, m.
GALSOME, a. galachtig, toornig.
GALVANIC, a. galvanisch. * ... NISI, S. galvanismus,

o. dier-

lijke elektriciteit, v. "...NIzE, va. galvaniseren.
GAMASHE, GAMBADE, s. overschoen, m.
GAMBADO, s. slopkous, v. ; sprong, m.
GAMBLE, vn. grof spel spelen; - away, verspelen. * - R,
s. speler, valsche speler, m. * ... BLING-HORSE, s. renpaard, o. harddraver, m. * ... SLING-HOUSE, s. speelhuis, o.
GAMBOGE, s. guttegom, v.
snaaksche sprong, m. "-,
GAMBOL, S. sprong, kromme

vn. huppelen, springen.
achterbeen van een paard, o. "-, va. uitspannen ; de beenen binden.
GAME, s. spel, o. ; jagt, v. ; wild, o. ; vangst, v. ; voordeel, ontwerp, plan, o. ; tijdkorting, v. ; spot, m. ; hoer ;
doldriftigheid, vermetelheid, v. ; - of chance, kansspel,
hazardspel, o. "-, vn. spelen, schertsen. *-oocx, s.
kemphaan; fig. waaghals, m. * -KEEPER, s. koddebeijer, jagermeester, m. * - LEG, s. lam been, o. * - PULLET,
s. jonge hoer, v. * - SOMELY, adv. speelziek, vrolijk, schertsend. * - SOMENESS, s. speelschheid, vrolijkheid, v. "-STER,
s. speler ; spotvogel, rn.; boeleerster, v.
GAMING, s. het spelen,; spel, o. * - DEBT, s. speelschuld,
v. * -HOUSE, * -ORDINARY, s. speelhuis, o. *- TABLE,
speeltafel, v.
GAMIER, s. onoedertje, besje, o. * - STANG, s. jonge deern, v.
GAMMON, s. ham, v. ; tzktakspel, o.
va. bedriegen,
foppen ; - and patter, bijzondere taal van een ambacht, v.
GAMMONING, s. woeling van den boegspriet, v. * --HOLE,
s. (126) gat van den boegspriet, o.
GAMMOT, s. scherts, v.
GAMUT, s. (109) zangsleutel, ni. muziekschaal, toonladder ; de diepste g, v.
GANCH, va. voy. GAUNCH.
GANDER, s. gent, in. * -GOOSE, s. (53) knaapjeskruid, o.
* -MONTH, s. fig. vrije maand der gehuwde mannen
gedurende het kraambed harmer vrouwen, v.
GANET, GANNET, s. boomgans, v.
GANG, s. beside, v. troep, ni. *-, vn. gaan, loopen, heengaan. * - BOARD, s. loopplank, v. * - CASKS, s. pl. (31)
klein fast, 0.
GANGLION, s. zenuwknoop, m. ; overbeen, o.
GANGREL, S. zusengel, in. * ,.. GRENE, S. (22) koudvuur,,
o.
va. koudvuur veroorzaken.
GANGWAY, s. 126) trap van de valreep, no. ; gangboord,
o. doorloop, m. loopplank, v.
GANGWEEK, s. de kruisdagen, m.mv. bidweek, week nor
Ilemelvaart, v.
GAMBREL, s.

sporen
ijzeren handschan,
der kemphanen, v. mv.; het spitsroeden loopeti:
GARZA, s. wilde gans, V.
GAOL, s. gevangenis, v. kerker, m. * - DELIVERY, S. het
schoonmaken der boeijen, loslaten der gevangenen, O.
*-ER, s. gevangenbewaarder, stokbewaarder, cipier,
rn.
* -FEVER, s. gevangenisko, v.
GAP, s. gaping, scheur, opening, bres, v. gat ; tekort, o ;
to stop a -, fig. eene schuld betalen; to break a foul
- into the matter, met de deur inihet huis vallen; to
stand in the -, veor iemand in de bres springen.
*-TOOTHED, a. met openingen tusschen de tanden.
GAPE, vn. gapen, geeuwen; zich openen; - after, aangapen, aanstaren ; smachten'-, hunkeren naar ; - at,
gapen, lanterfanten. * - R, s. gaper, geeuwer ; hunkeraar,
rn.; mossel, v. * - SEED, s. bekoorlijk gezigt, O.
GAPING, s. geeuw, m.; gaping, opening, v. *- PIG , s.
speenvarken, O.
GAR, s. wapen, o. *-, vn. noodzaken, dwingen ; doen.
GARB, s. (116) school, gar f ; kleeding, dragt, v. ; kleed,
b. ; houding, v.; fatsoen, aanzien, O.
GARBAGE, s. gedarmte, o.• afval van een beest, m.
GARBEL, *...BOARD, S. (126) bodemplank, V.
GARBIDGE,
gedarmte, o. afval,
GARBLE, va. ziften, uitzoeken, lezen. *-, s. uitschot, o.
afval; sifter, uitzoeker, uitlezer, us.
GA RBOIL, S. verwarring, wanorde, v. oproer, O.
GARD, s. voy. GUARD "-ANT, a. (116) regt op.
GARDEN, S. tuin, hof, m. *-, vn. et a. tuinieren, hove- ,
*- CURRANT, s. aalbes, v. "-ER, s. tuinman, niern.
s. tuinbouw, m. '--FORK, S. runtuinier, m.
*-HOUSE, s. tuinhuis, O.
haak, na.; mestvork, , v.
*-MOULD, S. tuinaarde, v, * - PLOT, s. tuinaanleg, Di.
* -SHEARS, s. pl. snoelschaar, v. *- TRAP, s. voetangel,
m. * -WARE, "-STUFF, s. tuingewassen, o. mv.
GARDEVIANT, s. ransel, reiszak, m.
GARD-MANGER, S. spijs-, provisiekamer, V.
GARE, S. grove wol, v.
GARGANE, GARGANCY, s. taling, v.
GARGARISM, s. gorgeldrank, m. * ... RIZE, vn. gorgelen,
de keel spode*
GARGET, s. veeziekte, V. * ...GIL, S. eendenziekte, v.
G ARGILLON, s. (44) hart van een hert, O.
tn.
GARGLE, va. gorgelen. *-, rn. gorgeldrank ; gorgel,
luchtpijp, v. strot, m. "...GLING, a. murmelend.
GARGOL, S. (112) gortigheid, v.
GARISH, a. *-141188, s. voy, GAIRISH, GAIRISEINESS.
GARLAND, s. festoen, guirlande, v. krans m.; verzameling van kleine vlugschriften, v. "-, va. omkransen.
GARLICK, S. knoflook, O. *-EATER, s. fig. knoflookeler,
gemeene kerel, m.
GARMENT, s. kleed, gewaad, o. kleeding, v.
GARNER, s. korenzolder, m. korenschuur, v. *-,
va. opschuren, op solder leggen, groan opleggen.
GARNET, s. grant*, v.; (126) slagtakel, tn. hijschtouw, O.
GARNISH, * -MENT, s. bekleeding, v. garneersel, sieraad,
versiersel, bekleedsel, o. ; welkotnst, v. *-,
va. garneren, bekleeden, beleggen, omzetten, versieren, opschikken, uitdossen ; - a prisoner, eenen ge'vangene de
boeijen aandoen. * -ER, S. garneerder, versierder, M.
* -MENT, s. (83) bsslag, O.
GARNITURE, S. voy. GARNISH.
GAROUS, a. gelijk haringpekel.

s. klepper, M.
GARRET, s. vliering-, zolderkamer, v.
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GAIL

GAR.
GANTLET, GANTELOP, S.

GARRAN, GARRON,

*- MBR, S.

bewo-

ner eener vlieringkamer ; fig. arme schrijver, broodschrijver, m.
GARRISON, s. besetting, v. garnizoen, o. *-, va. bezetten ; versterken.
GARRULITY, * ...LOUSNESS, s. snapachtigheid, praatzucht,
babbelarij, v. *...LOUS, a. snapachtig, praatziek.
GARTER, S. kousenband, so. ; orde van den Kousenband,
v. ; eerste wapenkoning in Engeland, m. *-, va. de
kousenbanden toebinden; met de orde van den Kousenband begiftigen.
GARTH, s. middel, v. ; gordel, m.; sluis, v. * - MAN, S.
Visscher, m.
GARUM, s. haringpekel, v.
GAS, s. (90) gaz, gas, O. *-LIGHT, s. gazverlichting, v.
GASCONADE, s. snoeverij, grootspraak, v. *-, vn. snoeven, grootspreken, pogchen.
GASCOYNS, s. pl. achterdijen van een paard, v. mv.
va. snijden, eene
GASH, S. snede, v.; houw, jaap, rn.
diepe wond toebrengen, eene veeg geven. *-FuL, a. verschrikkelijk.
GASIFICATION, s. gazwording, v. * ... FY, va. tot gal maker.
GASKET, S. (126) beslagseizing, beslaglijn, v.
GASKIN, S. wijde broek, v.
GASOMETER, S. gazmeter, m.
vn.
GASP, s. ademtogt, m.; the last -, het zieltogen. *
hijgen, snakken ; - away, uitblazen.
GAST, CASTER, va. verschrikken, bang maker.
GASTRIC, a. tot de maag behoorende.
GASTRILOQUIST, s. buikspreker, m.
GASTRITIS, S. buikentsteking, v.
GASTROMANCY, s. waarzeggerij door buikspreking, v.
* ...NOMY, s. kennis van lekker eten, v. * ... TOMY, s. (148)
keizersnede, v.
GATE, s. poort, deur, v. toegang, m. hek, o. opening, v.
mond, m. ; geit ; fig. houding, v. gang, tred, M. *-HINGE,
S. duim van een deurhengsel, m. "-VEIN, s. (74)poortoder, V. * -WAY, s. poortweg, so.; poort, v.
GATHER, S. VOUW, V. ; afval van een geslagt kalf, ni. *-,
va. vergaderen, verzamelea, inzamelen, plukken, inoogsten; zamenvatten; plooijen, vouwen; (126) (een
schip) voorbijzeilen; - dust, vol stof worden ; - flesh,
dik on vet worden ; - information, berigten narigten
inwinnen ; - strength, sterk worden, zijne krachten herkrijgen ; - the corn, groan oogsten ; - the grapes, druiven lezen ; - to matter, - to a head, (36) etteren, rijp
worden - to a curd, stremmen, stollen, runnen ; - up,
opnemen, inzamelen ; (126) inhalen.
vn. zich vergaderen, bijeenkomen. * - ABLE, a. rijp voor den oogst ;
(81) af to leiden. * - ER, S. verzamelaar, plukker, lezer ;
ontvanger ; snijtand (van een paard), m. -s, pl. tang, v.
* -ING, s. inzameling, v. oogst, m.; ettering ; verzameling ; (10) oplaag , v.
GATT, s. 0.26) halve ra, v.
GATTEN- TREE, S. tamarindeboom, M.
GATTLE-HEAD, S. domoor, M.
GAT-TOOTHED, a. verlekkerd, op lekkers gesteld.
GAUD, *-E, * -ERY, S. sieraad, versiersel, o. *-, vn. zich
verheugen, blijde zijn. *- ED, `-Y, a. * - ILY, adv. vrolijk ; opgesierd, prachtig, opgesmukt.
* - IVENESS, S.
zwzerigheid, v. * -Y, s. feest, gastmaal, o. ; gaudy days,
vakantie, v.
GAUGE, s. roeistok, m. maat, v. *-, va. peilen, roeijen,
meten. * - R, S. wijnroeijer, ijker, tn. *- ING, s. ijking,
meting, v.
GAUM, va. verstaan, vernemen. '- LESS, a. onopmerkzaam,
onoplettend, dom.
19
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GEER., s. voy. GEAR.
GEIR, s. gier, M.
GELABLE, a. bevriesbaar, stolbaar.
GELATINE, "...TINOUS, a. geleiachtig, kleverig, als
5. gelei, v. lil o. * ...TINATE, vn. et a.
lillig.

tot
gelei worden, - maken.
va. luf ben, snijden, besnoeijen. *-, S. geld, o.
geldboete, v. "-ER, S. lubber, en. "-ING, s. gesneden
beest, o. ruin, rn.; het lubber.
GELID, a. ijskoud, b_vroren "-ITY, "-NESS, S. ijskoude,
koudheid, v.
GOLLY. s. gelei, v. lil, O. "-BROTH, S. krachtig vleeschnat, O.
m.
CELT, S. klatergolid, o. ; ruin ; kapoen; gesnedene,
a. gesneden, geluhd.
GEM, s. edelgesteente, kleinood, o. ; knop, m. eerste nitspruitsel, o. *-, va. met edelgesteenten bedelcken; eye
sieren, opselnklcen. *-, vie. knoppen.
GEMEL, GEMINY, S. (116) pour, o. tweeling, m.
GEMELLIPAROUS, a. tweelingen voorthrengende.
"...NATION, S.
GEMINATE, va. verdubbelen, herhalen.
verdubbelino, herhaling, v.
GEMINI, s. pl. (101) tweelingen, ns.
GEMINOUS ; a. dubbel, tweeroudig,
GELD,

EN.

• GEM.

GAUNCH, va. spiesen. *-, a. * -LY, adv. wager, schraal,
ontvleeschd, dun.
GAUNTLET, S. ifzeren handschoen, m.
GAUNTNESS, S. magMteid, v.
GAUNTREE, GAWNTREE, S. (13) stelling, V.
GAUPING, S. het uitrekken der leden.
s. gaas, 0.
GAUVE, va. aangapen.
GAVEL, s. belasting, opbrengst ; handvol,v.; bundel aren;
*
v. * -ET,
grond, m. "-KIND, S. (83) gelijke erfdeeling,
-.MAN, s. leenS. niet betaling der grondlasten, v.
heerendienst,
v.
s.
"-WORK,
pligtige, m.
GAVELOCK, S. werpspies; schop, v.
GAVOT, S. zekeYe luchtige dans, m.
GAWK, S. koekoek; fig. zot, domoor, m. "-EY, a. zot, dom.
O.
GAWN, S. kuipje, tobbetje, vaatje,
GAY, *--somn, a. vrolijk, opgeruimd, luchtig ; levendig ;
zwierig, opgesmukt, opgeschikt, bont. *-, s. opsch21c, m.
sieraad, tooisel, versiersel, 0. * -STY, "-NESS, s. vro•
lijkheid, opgeruimdheid ; zwierigheid, v. "-LY, adv. vrolijk ; met pracht ; zeer.
*-, "-MENT, s. starende
GAZE, vn. staren, aanstaren.
blik, m. aandachtige beschouwing ; verbazing, v. "-FUL,
a. starend. *-HOUND, s. windhond, M.
GAZEL, s. wilde geit, gazelle, v.
GAZER, S. aanschouwer, bekijker, m.
GAZETTE, s. dagblad, o. courant, v. ; to be in the -,Lankroet zijn. "-ER, s. courantier, dagbladschrijver ; courantombrenger, m.
O.
GAZINGSTOCK, s. wonderding ; voorwerp van afschuw,
GAZLES, S. pl. zwarte aalbessen, v. mv.
graszode,
v.
GAZON, s.
GEACH, s. gaauwdief, diet, m.
GOAL, vn. bevriezen.
GEAR, s. tuig, gereedschap, o. toestel, m. ; scheepstuig, o.,
koopwaar, v. ; vermogen, o. rijkdom, m. ; kleeding ;
kleinigheid, v.; to be in one's -, aan den gang zijn,
gereed staan. *-, int. voort ! aan den arbeid ! Lead -,
kap, v. hoofddeksel, .0. "-BLOCK, S. (126) karbeelblok, O.
GEASON, a. zeldzaam, ongemeen, ongewoon.
GECK, S. gek, zot, dwaas, m. *-, va. foppen, voor den
gek houden.
GEE, VO. zamengaan, overeenstemmen.

s. (141) steenzout, O.
GEmsfAtilt, s. juweelkistje, o. kleinoodienkast, v. *-,

GEMNA,

a: ,

vol • edekiesteenten. *...mEOIIS, *...MT, a. naar edelge=
steenten gelijkende.
GENDER, S. (98) geslacht, o.; soort, v. geslacht, ras, o.
sekse, v. "-, va. telen, grinnen, voortbrengen. *-, vn.
paren.
GENEALOGICAL, a. geslachtkundig ; - tree, geslachtslijst,
...LOGIST, S. geslachtkundige, gev. stamboom,
slachtberekenaaffrM. "...LOGY, s. geslachtrekening ; geO.
slachtkunde, v.; stamboom, m. geslachtregister,
GENEARCH, S. stamvader, m.
GENERAELE, a. teelbaar.
GENERAL, a. algemeen, openbaar, gemeen. *-, s. generaal ; generaalmarsch, m. ; algemeen, geheel,publiek, O.
S. op* -AVERAGE, s. (34) avarij-gros, o.
* -ITY, *-TY, s. alperbevelhebber, generalissimus,
gemeenheid, v. ; meerendeel, grootste getal, o ; alge
.meene staf, m. "-IZATION, s. algemeene toepassing, v.
* -IZE, va. algemeen maken. * -LY, adv. over het alge ;.•
meen, in het algemeen, gemeenlijk, meestentijds, in
het geheel "-NEss, s. algetneenheid, v. ; het geheel.
* -SHIP, S. generaals* -OFFICER, S. hOOMOffiCier,
plaats, v.
s.
teelvermogen,
o.
teelkracht,
voorttelingsGENERANT,
kracht, v. "...RATE, va. telen,voortbrengen, baren. * ...RATION, S. voortplanting, voorttrenging, v. ; geslacht, o.
stain, tak, m. ; nakomelingschap, V. "...NATIVE, a. voortbrengend, voortplantend, vruchtbaar. "...BATOR, s.voortbrenger, teler, schepper, M.
GENERIC, "-AL, a. "-ALLY, adv. tot het geslacht behoorende, onderseheidend ; met opzigt tot het geslacht, naar
den aard, naar de soort.
GENEROSITY, * ...ROUSNESS, S. grootmoedigheid, edelmoedigheid ; mildheid, v. * ...ROUS, a. -LY, adv. groothartig, groottroedig, edelrnoedig, edel, krachtig, moedig,
milddadig, vrijgevig; met grootmoedigheid.
GENESIS, S. eerste boek Nozes, Genesis, O.
GENET, s. telpaard, a. telganger, ns.; wilde kat, v.
GENEVA, S. jeneverbes, v. ; jenever,
GENEVANISM, s. streng kalvinismus, O.
GENIAL, a. telend ; natuurlijk, aangeboren, ingesehapen;
"- BED, s. huwelijksvervrolukend,koesterend, vrolijk.
bed, O. * -ITY, S. natuurlijkheid, gave der natuur; vroPOWER, s. teelnatuurlijk.
*
LY,
adv.
lijkheid, v.
vernzogen, o."-- SHOWERS, S. pl. vruchtbaarmakende regenbuijen, v: my. *- SPIRITS, S. pl. levensgeesten,m. MV.
GENICULATED, a. met knoopen, knoestig. ",..LATION, S.
knoestigheid ; kniebuiging, v.
GENII, S. pl. geesten, m. My.
GENIE, GENIO, S. bescherm-, geleigeest. n1. vernuft, O.
GENIP -TREE, S. amerikaansche notenbown, in.
GENITALS, s. pl. (7-I) teeldeelen, o. me.
GRNITING, S. St. Jakobsappel, m.
GENITIVE, S. (98) tweede naamval, teler, m. "...TOR, s.
teler, vader, rn.
s. telinq, geboorte, v.
GENIUS, s. genius, beschermgeest, in. ; talent, genie, eyeo. aanleg, rn.
GENTEEL, a. k - LY, adv. aardiq, lief, sierl,I1c, beschaafd,
fraai. deftig, wellevend, bcvall?g,. met becalligheid, met
well,vendheid. s. nethcid, wird ighe id, welle ,,endheid, lieltaligheid,bevalligh,id,beschaafelheid,deltigheid,v.
GENTIAN, s. (5:3 gentiaanu,rtel, in.
- , a. pan een yolk, nationaal.
GENTILE, s. heiden, us.
*...LIsH, a. heidensch. '...Lism, s. heidendom, o. "...LI,
TIOUS, a. nat:;onaal, eigondonimeljk. erfelijk.

GET.
s. adel, in. voorname afkomst; leefw;jze, v. ; heidendom, o. k...LizE, vn. als een heiden levee.
GENTLE, a. edel, adelbjk, fatsoenlijkovoornaain ; sierlijk ;
liefelijk, aardig ; zacht, tarn,gedwee ; vriendelijk, minzaam. *-, s. lokaas, o. *-, va. adelen. *-FOLK, S. voorname fatsoenlijke lieden, MV. "-MAN, s. edelman,
beer, fatsoenlijk man, m. ; gentleman-commoner, student
van een hoogeren rang, tn.; fig. ledige flesch, v. ; - of
the bed-chamber, kamerheer, tn.; - of the gown, gentlemen of the long robe,, egtsgeleerden,advokaten, at. mv.
"-MANLIKE, a. fatsoeilijk, beleefd, beschaafd. "-MAN LINESS, S. beleefdheid, beschaafdheid, v. "-MAN-USHER,
s. kamerdienaar, m. "-NESS, S. Voy. GENTEELNESS ;
voorname geboorte, v. "-WOMAN, S. voorname vrouw,
dame, v.
GENTLY, adv. lief, vriendelijk, zachtkens.
GENTRY, 0. kleine adel, m.
GENUFLECTION, S. kniebuiging, v.
GENUINE, a. *-Ly, adv. echt, waar, onvervalscht, natuurlijk ; van nature. "-NESS, s. echtheid, onvervalschtheid,
zuiverheid, waarheid, v.
GENUS, s. gesla,cht, slag, o. soort, v.
GEODAESIA, 0. landmeetkunde, v.
GEODE, s. (174k arendsteen, m.
GEOGRAPHER, s. aardrijkskundige, m. ".. GRAPHICAL,
a. aardrijkskundig. "...GRAPHY, s. aardrijkskunde, v.
"...LOGY, s. leer -, wetenschap van het inwendige der
aarde, v. "...MANCER, s. stiprekenaar, M. "...MANCY,
s. stiprekenkunst, stimaarzeggerij,v. "...METER, "...ME.
TRICIAN, S. meetkundige, m. "...METRIC, a. meet kunstig.
"...METRIZE, vn. de meetkunde bcoefenen ; meten. * ... METRY, 0. meetkunst, v. "...PONICAL, a. den akkerbouw
betrelfende. "...PONICS, S. pi. landbouwknnde, v.
GEORGE, S. beeld des heiligen Joris ; komnziesbrood, o. ;
halve kroon, v. ; yellow -, guinje, v.
GEORGICS, s. pl. landgedichten, o. My.
GEOTIC, a. tot de aarde behoorende.
GERANIUM, S. (53) ooijevuarsbek, M.
GERBE, s. school, garf, garve, v.
GORENT, a. dragend, voerend.
GERFALCON, s. giervalk, M.
GERRIN, S. agurkje, O.
GERM, S. kiem, v. knop ; hanetred, m.
GERMAN, a. van denzelfden stare. "-ACACIA, s. sleedoorn, in. "-BEZOAR, 0. haarbal, m. s. (53)
manderkruid, 0. "-FLUTE, S. dwarsfluit, v. *-IC, a. tot
Duitschland behoorende, duitsch. "-ISM, S. hoogduitsch
taaleigeri, 0. "-ITY, s. broederschap, v. 1-TEXT, S. (10)
romeinletter, v. "-TOYS, S. pl. Neurenberger waren, v. mv.
GERMIN, 0. spruit, scheut, v. "-ATE, vn. spruiten, nitbotten, uitschieten, knoppen, „Aiemen. "-ATION, S. kiemen, o. groei, M. "-ING, S. kiern, spruit, v.
GERUND, s. (98) gerundium, O.
•
GEST, S. daad, handeling, uitvoering, v. ; gebaar, o. ;
a.
draagbaar.
"-ABLE,
houding, v.
"-ATION, S. dragt
(eener merrie enz.), v. "-ICULATE, vn. gebaren maken.
va. nabootsen. "-ICULATION, s. overdrevene beweging, gebaarmaking, v. "-ICULATOR, s. die te veel gebaren maakt. "-URE, s. gebaren, o. mv. uiterlijk, o.
houding, v.
GET, va. krijgen, bekomen, verkrijgen, erlangen; vinden;
winnen, rerdienen; maken, doen ; laten, voortirengen ;
bewegen, overhalen. "-, vn. geraken, komen, gaan, worden, zich begeven ; - a bill discounted, (34) eenenwissel laten diskonteren; - a cold, eene koude vatten,
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, verkouden raken; - a fall, vallen; - a footing, zich
nederzetten; - above, te boven koneen, overtrelfen; 'abroad, uitbrengen, bekend maken ; bekend -,ruchtbaar
worden ; - afloat, vlot maken; bekend worden ; - ashore, landen; - a stomach, belust worden; - at, geraken tot ; bij de hand hebben; - away, wegbrengen,
verwijderen, wegnemen; heengaan, ontsnappen; - before, voorkomen ; - by heart, van buiten leeren ; - clear,
zich onttrekken aan, zich vrijnzaken van; - down,
naar beneden gaan; inslikken, inslokken; - drunk,
zich dronken drinken; - forward, vooruitkomen; - from,
wegnemen, wegrukken, afkomen van ; - in, inga tn, intrekken, inhalen, inbrengen ; - in with one, zich bij
iemand indringen ; - into, indringen; - low, (34) dalen, afslaan; - off, wegkrijgen, verwijderen, losmaken,
afstijgen, los worden, vlot worden; - on, aanleggen;
opkomen ; - out, uitbrertgen, uittrekken, onttrekken ;
uitkomen; - ever, te boven komen, overwinnen, onderdrukken, - quit of, loskomen, loslaten; - ready, gereed maken, - zijn; - rid of, loslaten, aanbrengen;
omzeilen; - the better, voorkomen; over--round,(126)
winnen; - the slip, afgewezen worden, eene weigering
ondergaan ; - through, doorkomen, doorbrengen; - to,
aankomen ; - to shore, landen, aanlanden ; - together,
zamenbrengen, -komen ; - under sail, uitzeilen, onder
zeil gaan ; - under weigh, het anker ligten ; - up, opheffen, oprigten, opklimrnen, opstijgen; - well again,
herstellen ; - with child, bezwangeren; - you gone !
pak u weg!
GETTER, 0. winner ; vader, m.
GETTING, S. bekoming, aanwinst, winst, verdienste, v.
GEWGAW, S. speelgoed, poppengoed, o. prullen, mv.snuisterij, v. *-, a. schijnhaar, onbeduidend.
GHASTPUL, a. "-LY, adv. treurig, akelig, naar, verschrikkelijk, bleek. s. ontzetting ; bleekheid,
v. "...NESS, S. doodsche bleekheid, v.
GHERKIN, S. agurkje, o.
GHOST, S. geest, m.; spook, o. ; ziel, v.
vn. den geest
geven. "-LEss, a. zonder geest, levenloos. "-LIKE, a.
als. een geest ; met hotle oogen. "-LINESS, S. geestigheid, v. "-LY, a. geestig,geestelijk,spookachtig ; - father,
biechtvader, tn. ; - hour, spookuur, o. middernacht, M.
GHOSTS, S. pl. schimmen, manen, v. mv.
GIANT, s. reus, n. * - ESS, s. reuzin, v. "-LIKE, "-LY,
a. reusachtig. .1-RY, S. reuzengeslacht, O. "-SHIP, s.
reusa,chtigheid, v.
GIB, vn. spinnen. *--, "-BB, s. afgeleefd diet, O. "-BEE, vn.
rammelen, bargoensch spreken. "-BISH, S. gaauwdieventaal, v. kramerlatijn, bargoensch, koeterwaalsch, o. -, a.
zonder zamenhang.
GIBBET, s. galg, v. ; dwarsbalk, m. *-, va. hangen.
GIBBLE-GABBLE, s. gebabbel, gesnap, o.
GIBBOSLTY, "...B017SNESS, S. bultigheid, v. "..,BOUS, a.
bultig, uitpuilend.
GIB-CAT, s. oude kat, v.
GIBE, S. spot, hoon, smaad, m. *-, va. bespotten, beschimpen. "-R, s. spotter, schimper, m.
GIBINGLY, adv. spottenderwijze.
GIBLETS, S. pl. afval, in.; jonge gans, v.
GIBSTAFF, S. (126) schippersboom,
GIDDILY, adv. onbestendig, ligtzinnig. "...NESS, S. duizeligheid, duizeling, draaijing ; onbestendigheid, onbezonnenheid, ligtzinnigheid, v.
GIDDY, a. duizelig, ijlhoofdig, tuimelend; wankelend, onbestendig;ligtzinnig,onbedachtzaam,onbezonnen."-BRAINED, a. onbezonnen, ligtzinnig. * -1111AD, a. ligtzinnig
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mensch, M. *-HEADED, a. hersenloos. *- PACED, a.
waggelend. *- PATE, s. losbol, loszinnige, m.
GIER-BAGLE, s. gieradelaar, m. * ...- FALCON, S. giervalk,m.
GIFT, S. gift, schenking, gave ; gunst, benoeming, v. ; talent, o. ; - by will, legaat, o. *-, va. begiftigen, beschenken. *- ED, a. gegeven, uitgerust, begaafd. *- EDNESS, s. begaafdheid, v.
GIG, s. tol; harpoen, m.; chais, v.; ligtzinnig meisje,
0.
GIGANTEAN, ...TIO, *...TINE, a. reusachtig, magtig.
"...TICNESS, S. reusathtige grootte, v.
GIGGLE, vn. ginneken, ginnegappen, ginniken. *-, s. geginnik, gelach, O. *-R, S. spotter, ginniker, m.
GIGGLET, GIGLBT, s. ligtzinnig meisje, O.
GIGG-MILL, s. volmolen, m.
GIGOT, S. bout, in. gehak, O.
*- ER, S. verGILD, va. vergulden, met goad overtrekken.
gulder, m. *- ING, s. vergti?ding, v. versuldsel, o.
GILL, s.maatje (eenvierde pint); (53)aardvei; kruidenbier,o.;
spleet, gleuf; kieuw, lel, kwab, onderkin, v. ; ligtzinnig meisje, O. * -FIN, s. kopvin, v. *- HOUSE, s. bierhuis , O.
GILLYFLOWER, s. anjelier, m.
GILT, s. voy. GILDING. * -BACKT, a. verguld op den rug.
*-HBAD, s. goudbrasem, goudkop, m. *- TAIL, s. worm
met een gouden staart, m.
GILWORT, S. (53) klierkruid, o.
GIM, s. saletjonker, m. *-, * - MY, a. aardig, net, sierlijk.
*-BLET, *-LET, s. kuipersboor, v.
GIMCRACK, s. speelgoed, o. snuisterij, v.; prullewerk ;
slecht werktuig, O.
GIMMER, s. raderwerk, o. inrigting, v. ; lam, O. k -LAMB,
S. ltzmmetje, O.
GIMP, s. gimp, v. zijden kant, v. - koord, o. "-,a. lief,
aardig, net.
GING, s. gezelschap, o. partij, v. kransje, o.
GINN, s. strik, strop, m. ; heiblok, o. ; jenever, m. *-, va.
met een strop vangen.
GINGER, s. (53) ,ember, m. * - BREAD, s. peperkoek, M.
*-BREAD-CQLOUR, S. koffijbruin, 0. *-LY , adv. zacht,
behoedzaam, omzigtig. s. (53) turksch koren, o. vlasdotter, m. '-NESS, s. zachtheid, behoedzaamheid, omzigtigheid, v.
GINGHAM, s. gestreept katoen, O.
GINGIVAL, a. tot bet tandvleesch behoorende.
GINGLE, s. gerinkink, geluid eener khik, o. *-, vn. klinken, rinkelen.
GINGLYMUS, S. hengselvoimige gelidvoeging, v.
GINNET, s. hit, klepper; muilezel, m.
GINNY, S. kalkoensche hen, v.
GIP, va. haring kaken.
a
GIPSY, s. zigeunerin, heidin, landloopster, heks, v. ;
cunning -, eene looze feeks. s. gedrag der zigeuners ; bedrog, O.
GIRAFF, s. kameelpardel, m.
GIRANDOLE, s. kroonkandelaar, M.
GIRASOLE, S. (17) opaal-, zonnesteen, m. ; (53) zonnebloom, v.
GIRD, s. schimpschoot, slag, knip ; angst, m. verscheuring
des harten, kwelling des gewetens, v. ; by fits and girds,
met horten en stooten; by girds and snatches, steelsgewijze. "-, va. omgo•den, ombinden, omgeven, omsingelen; doorhalen, gispen.
vn. schimpen. * - ER, s.
spotter ; (1:3) bindbalk, m.
GIRDLE, s. gordel, buikriem, ring ; omtrek ; dierenriem,
m. *-, va. voy. GIRD. * -BELT, s..gordel,• m. * -R, s.
gordelmaker, m.
s. kring, ring, m,

s. meisje, o. deem ; dienstmaagd, v. ; tweejarige
reebok, m. *-ISH, a. *- ISHLY, adv. meisjesachtig, als
een meisje, m. *-iiHNR38, s. meisjesachtigheid, v.
GIRN, vn. twisten, kijven.

GIRL,

S.
s. voy. GIRDLE.
GIRT, GIRTH, va. voy. GIRD.
GISARD, S. voy. GIZZARD.
GIBE, va. verhuren, verpachten.
GISLE, s. pand, onderpand, o.; gzjzelaar, m.
GIST, s. hoofdpunt, O.
GITH, S. (53) spaansche peper,
GITTERN, vn. op de tail spelen:

GIVE, va. geven, weggeven, schenken, overgeven, mede-

deelen ; vermoeden ; - a broad side, (126) de voile laag
geven ; - a brush, aangrijpen; achtvruitslaan ; - a
call, roepen, bezoeken; - a fall, doen vallen, omstooten ; - a glimpse of, eenen blik laten slaan in ; - a
guess, raden; - a hearing, gehoor geven, aanhooren,
luzsteren naar ; - a look, aanzien, eenen bilk werpen
op; - a person his own, iemand uitschelden, - beknorren; - a portion, bedeelen ; - a visit, bezoeken,
een bezoek afleggen ; - again, wedergeven, hergeven ; allay, verminderen, verzachten ; - away, weggeven, overlaten,overgeven,uitleveren; - back again, weder geven, teruggeven ; - battle, slag leveren ; - bilk, voorgeven ;
jagt maken op, vervolgen ; - content, tevreden-chase,
stellen, bevredigen; - countenance, helpen, ondersteunen ; - credit, geloot schenken, vertrouwen ; - distaste,
beleedigen, ergeren; - ear, gehoor geven, aanhooren,
opmerkzaam zijn ; - earnest?, handgeld geven ; - for
lost, verloren geven, opgeven; - for one side, toekennen, toedeelen, toewijzen; - forth, uitgeven, bekend maken ; - ground, wijken, toegeven, achteruitgaan; - heed,
zich hoeden ; - in, inleveren, indienen; opgeven ; - in
charge, in last geven, opdragen - in commend, bevelen ; - in money, geld bijdragen ; - intimation, aankondigen, melden ; - into, ingaan, binnentreden toetreden;
- joy, gelukwenschen ; - judgment, een oordeel vellen ;
- leave, verl9f geven, toestaan, inzvilligen ; - notice, berigt geven, melden; - off, Oaten, overgeven, afgeven ;
ergernis geven, beleedigen, ergeren;
- offence, aanstoot
- one's mind, zich tocleggen ; - one's respect, zijn
kompliment maken ; - out, uitgeven, ronddeelen ; bekend nzaken, aankondtgen; - over, overgeven, opgeven,
afstaan ; ophostden; - place, plaats maken, wijken, toegeven; - prayers, bidden ; - sentence, een oordeel vellen, een vonnis uitspreken ; - suck, de borst geven, zogen; - thanks, bedanken, dank zeggen, dank betuigen;
- the day, goeden dag zeggen, groeten ; - the go-by,
overtreiren ; - the hand, - the wall, den voorrang geven;
- the lye, /ogenstraffen ; - the oath, den eed opleggen;
- the slip, zzch nit de voeten maken, wegsluipen ;
- trouble, verontrusten, in verlegenheid brengen ; - up,
dpgeven, afstand doen, afstaan, toegeven ; - warning,
waarschuwen, verwittigen ; afzeggen ; - way, wijken,
toegeven; the weather gives, het weder wordt zacht ;
het dooit.
GIVEN-NAME, s. doopnaam, in.
M.
GIVER, s. gever ; (34) trekker van een wissel,
GIVES, s. pl. voetboeijen, m. mv.
GIVING-OUT, s. voorwendsel, voorgeven, o. uitvlugt, v.
GIZZARD, s. krop
inaag eens vogels, v. ; that lies hard
on his - , fig. dat knit hij niet wet verdatven.
GLABRITY, s. kaalheid, v. *...BROUS, a. kaal, glad.
GLACIAL, *...ous, a. ijskond, bevroren, van ijs.
vn. bevriezen, tot ijs worden. *...ATION, s. het bevriezen.
GLACIER, S. ijsveld, o. ijsberg, m.
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GLA.
GLACIS, s. (113) schuinte van den wal eerier vesting,
GLAD, a. blijde, tevreden, vrolijk, aangenaam, verheugd.

GLO.
v.

"-, * -DEN, va. blijde maken, verheugen, verblijden.
*-DER, s. verblijder, M.
GLADE, s. opene pia
(in een bosch), v. ; naanwe weg

(door een bosch), m.
zwaardgras, o. ; lisch, v.
a. vrolijk, vreugdevol. "-NESS, s. vrolijkheid,
blijdschap, v.
GLADIATE, a. (53) zwaardvarmig.
* ... ATOR, s. (25)
zwaardvechter, kampvechter, m.
-IAL, -Y, a. van een
zwaardvechter.
GLADLY, adv. gaarne, met genoegen, met blijdschap, met
lust. * ... NESS, s. brolijkheid; blijdschap, v. "...SOME, a.
r-LY adv. blijde, vrolijk. * ... SOMENESS, s. blijdschap,
vrolijkheid, v.
GLAIR, "-E, s. aijm, 0. kleefstof, V. ; eiwit, o.; hellebaard, m. *- B, va. eiwitten (een boek).
GLAIVE, s. zwaard, o. hellebaard, m.
GLANCE, s. glans, m, flikkering, v.; blik, lonk, m. ; toespellng, v.; at the first -, bij den eersten oogopslag. *-,
vn. et a. flikkeren ; een blik slaan ; lonken , afschampen ; zinspelen ; - over, overzien, een blik werpen over,
"...CING, s. voy. GLANCE. * ...CINGLY, adv. in het voorbijgaan, ter loops; oppervlakkig.
GLAND, s. (22) klier, v. "-AGE, a. eikeloogst, eikeltijd,
m. * - ERED, a. met klieren behebt. *-ERS, s. pl. (112)
droes, v. * - IFEROUS, a. eikels voortbren9ende. "-ULAR,
"-ULOUS, a. klierachtig. *--uLB, s. kltertje,o. * - ULOSITY, s. klierachtigheid, v.
GLARE, s. glans, m. flikkering, v.; doordringende blik,
an. ; kleefstof, v. "-, vn. blinken, schitteren ; gluren,
aanstaren. *-ous, * slijmerig, blinkend als eiwit ; doorzigtig. *...RING, a. blinkend, schitterend, flikkerend;
openbaar, van algemeene bekendheid.
GLASE, va. polijsten, vernissen.
GLASS, s. gla.s, glaswerk, o ; zandlooper, m. uurglas, o.;
verrekijker ; barometer ; spiegel, m. ; vernis,
o. ; half
uur, o. "-, a. glazen, van glas. "-, va. verglazen, in
glas zetten. *-, va. zich spiegelen. *-- BEAD, s. glaskoraa4 v. *- BELL, s. glazen klok, v. *-BLOWER, s.
glasblazer, m. *- BOTTLE, s. glazen flesch, v. *- CHEST,
s. glazenkast, v. *- DOOR, s. glazen deur, v.
s.
glasoog, O. * -FULL, s. een glas vol. "-FURNACE, s.
glasoven, tn. "-GAZING, a. zich spiegelende. *- GREEN, a.
glasgroen. "-GRINDER, S. glasslijper, m. . * -HOUSE,
"-WORK, S. glasblazerij, v.
GLASSINESS, s. glasachtigheid, v.
GLASS-LIKE, a. glasachtig, doorzigtig, helder. "...MAKER,
s. glasmaker ; glazentnaker, m.
* ...- MAKING, s. „het
glasblazen. "...-MAN, s. glaskooper, m. * ...- MELTER, s.
glassmelter, m. * ...- METAL, s. gq.smolten glas, o. * ...- PAPER, s. zandpapier, 0. * ...-TRADE, s. glashandel, m.
s. glazen pijp, - buis, v.
* ...- VESSELS,
s. pl. "...-WORK, s. glaswerk, glazen vaatwerk,
o.
s. glaswaren, v. my. *... WORT, s. (53)
gla skruid, o.
GLASSY, a. glazen, van glee; - humour,.(74) kristallijnen
vocht, o.
GLAUCOUS, a. grijsachtig blaauw.
GLAUCOMA, s. (22) graauwe staar, v.
GLADE, s. zwaard, o. sabel, v.
"-R, va. vleijen, flikflooijen, streelen, pluimstrijken.
GLAYMORE, s. breed slagzwaard, O.
GLAZE, va. voy. GLASS; (een gebouw) met glazen of vensters voorzien ; glazed frost, ijzel, m. ; glazed silk, geGLADEN, GLADER, s. (53)
GLADFUL,
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glansde tat', v. * ...ZEN, a. glasachtig. *...ZIER, S. glazenmaker, m.
GLBAD, s. kiekendief, wouw, m.
GLEAM, s. straal; glans, m. ; flikkering, v. flikkevende
lichtstraal, m *-, vn. stralen, vonkelen,schitteren.*-Y,
a. flikkerend, blinkend.
GLEAN, s. nalezing, v. "-, va. lezen, inzamelen, verzamelen. *- ER, s. lezer, nalezer, inzamelaar, verzamelaar, s. pl. nalezing, v.
GLEBE, s. klomp aarde; grond, bodem; turf, m.; gras,
O. "-LAND, s. pastorijland, kerkland, o. * ... BOUS, * ...BY,
a. rijk aan graszoden, grasrijk, vruchtbaar.
GLEDE, * -KITE, s. kiekendief, wouw, m.
GLEE, s. vrolijkheid, vreugde, v. *
vn. scheelzien. *- FUL,
"-SOME, a. vrolijk, Lustig, blijde.
GLEER, s. muziek; scherts, v.; muziekant, m. "-, va.bespotten, voor den gek houden.
GLEEMAN, s. muziekant, speelman, m.
GLEEN, vn. flikkeren, vonkelen.
GLEET, s. waterachtig vocht, o. etter ; (22) druiper, m.
*-, vn. etteren, druipen. "-Y, a. waterig, etterig.
GLEN, s. dal, o. vallei, v.
GLENE, s. (74) beenkast, v.
GLEW, s. lijm, v.
GLIB, a. glad, glibberig, loopend. *-, va. snijden, lubben;
polijsten. "-LY, adv. glad, vloeijend. "-NESS, s. gladheid, glibberigheid, v.
GLIDE, vn. glijden, zoetvloeij en. * -R, s. glijder,
,sluiper , m.
GLINE s. vuur, o.; dievenlantaarn, v.
GLIMMER, "-ING, s. schemering, v. schemerlicht, o. *-,
vn. schijnen, schemeren.
GLIMMING, s. brandmerk, O.
GLIMPSE, s. schemering ; flikkering, v. korte en flaauwe
schijn, lichtstraal, straal, blik, zweem, m. ; voorbijgaande
zaak, v. *-, vn. voy. GLISTEN.
GLISTEN, "...TER, GLITTER, vn. stralen, blinken, schemeren, vonkelen. * ... TER, s. -ING, s. glans, m. schemering, v. ; lavement, O. * ...TERING, a. blinkend, schemerend, schitterend. -LY, adv. met glans.
GLOAM, vn. verdrietig zijn.
GLOAR, adv. zeer dik, overmatig vet. *-, vn. gluren,
lonken. "-Y, a. zeer vet.
GLOAT, vn. staren, lonken; scheel lien.
GLOBARD, S. glimworm, m.
GLOBATED, "...BED, "...BOSE, * ... BOUS, "...BULAR, * ...BULOuS, "...EY, a. klootvormig, rond.
GLOBE, s. bol, bal, kogel; aardbol, aardkloot ; oogappel,
m. "-FLOWER, s. (53) wilds amberbloem, v.
GLOBOSITY, s. kogelvormigheid, klootvormigheid. rondheid, v.
GLOBULE, "-T, s. kleine bal, m. bolletje, klootje,
o.
GLOMERATE, va. tot een bol vormen, oprollen, opwinden.
* ...ATION, s. zamenhooping, v. bol, bat, klomp, m.
*...ous, a. tot een bol gevormd, zamengepakt, opgerold, opgewonden.
GLOOM, s. donker, m. duisterheid, duisternis, somberheid,
v.; kommer, m. droefheid, v. *-, vn. schemeren; donker zijn, - worden ; somber -, naargeestig zijn ; treurig uitzien. *-ILY, adv. donker, duister, droevig. *- INESS,
s. duisterheid, donkerheid, duisternis ; treurigheid,
v.
"-Y, a. donker, duister, treurig, naargeestig, zwaarmoedig.
GLORIATION, s. glorie, pogcherij, v. het pogchen; triomf,
m. * ...FICATION, s. verheerlijking, v.
"...FY, va. verheerlijken, roemen, vereeren. "...OSITY, * ..: OUSNEss.
heerlijkheid, v. *...Ous, a. -LY, adv. roemvol, roemrijk,
uitermate schoon, prachtig, heerlijk, verheven,
beroemd, vermaard.
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roem, m. eer, heerlijkheid, pracht, v. glans,
m. glorie, v. ; verwaandheid, trotschheid ; schijnvertooning, v. schijn, m. "-, vn. pogchen, snoeven, roemen.
GLOSE, va. vleijeu, liefkozen. "-R, S. vleijer ; uitlegger, m.
GLOSS, s. glos, kantteekening, uitlegging, verklaring,aanmerking, v.; glans, m. vernis; oog, o. schijn, in. *--,
va. uitleggen. verklaren, kantteekeningen maken (op
een werk); glanzen, vernissen, polijsten. "-ARIAL, a.
verklarend. "-ARUM, S. uitlegger, verklaarder, kommentator,, m. *-ARY, s. uitlegging, v. ; woordenboek ter
verklaring van duistere woorden, O. ATOR, "-ER, S.
uitlegger, verklaarder; polijster, vernisser, glanzer, so.
"-INESS, S. glans, tn. glanzigheid, v. *-OGRAPHER, S.
schrijver van uitleggingen ; vervaardiger van een uitlegkundig woordenboek, sn. * - Y, a. glanzig, blinkend.
"GLOTTIS, S. (74) kleine opening in den gorgel, v.
GLOUR, vn. voy. GLOAR, GLOAT.
GLOUT, vn. brommen, pruilen.
GLOVE, S. handschoen, in. * - , va. overtrekken, bekleeden.
"-MONEY, "-SILVER, s. drinkgeld, o. fooi, v. "-R, S.
handschoenmaker; beurzenmaker, m.
GLOW, vn. branden, gloeijen. *-, va. beet maken, doen
schitteren.
"-ING, s. gloed, m. hitte, v. hartstogt,
m.
" - BUG, S. glimworm, m. * - ING, a.
gloeijend, brandend, ?Raja.
s. ruisching, lulling (in
de ooren), v. " - INGLY, adv. in gloed.
GLOZE, s. vleijerij, v. *--, va. voy. GLoss; vleijen, liefkozen; - over, eene kleur geven. "...ZING, s. valsche
voorstelling, v.
GLUE, S. lijm, v. en o. ; het lijmen. *-, va. lijmen, vereenigen, vastkleven. " - BOILER, s. lijmkoker, n1. "-PAN,
S. lijmpan, v. " - PENCIL, S. lijmkwast, M. " - POT, s.
lijmpot, 1n. *-R, s. lijmer, M. "-WATER, s. lijmwater,
O. " - Y, GLUY, a. lijmig, lijnzachtig, kleverig.
GLUINESS, s. lijinachtigheid, kleverighe.id, v.
GLUM, "-MY, a. norsch; (blister.
GLint,s. overy toed, 1n. ophooping , verzadiging, verstopping,v. ;
a great - of rain, een hevige stortregen, rn.* - , va.inzwelgen,
inslikken, inslokken, opproppen, verzadigen, overladen.
GLUTINATE, va. lijmen, zamenvoegen. "...NATIVE, "-NOUS,.
a. lijmig, lijm.achtig, kleverig.
s. lijmachtigheid, kleverigheid, v.
GLUTTON, S. vraat, veelvraat, m.
"-IZE, on. gulzig
eten, vreten. *-ous, a. " - OUSLY, adv. vraatzuchtig, galzig ; gulziglijk. " - Y, s. vraatzucht, gulziglieid, v..
GLYMN, GUISe, S. voy. GLEN.
GLYPTIC, s. steensnijkunst, v.
GLYPTOGRAPHY, S. kennis van gegraveerde steenen, v.
GN AR, s. knoop, knoest (in het pout), in.
(;NAR, GNARL, vn. grommen, snaauwen, morren. "-ED,
a. knoestig. "-LER, m. steeds keirend hondje„o.
GNisa, va. knarsen, tandenknarsen, woedend zijn. "-ING,
S. geknars, het knarsentanden.
GNAT, s. mu], v. "—FLOWER, s. (53) knaapjeSkrUid, O.
"-SNAPPER, S. (id) vliegenvanger, to.
GNATHONIZE, On. tafelsehaimen.
(mbraw; va. knaoen, a fknagen, doorknagen,knabbelen. "-ER,
S. hanger, m. "-ING, s. knaging, v.
GNOFF, S. vrek,
GNOMA, GNOME, S. aardgeest, as. ; kernspreitk, v.
GNOMON, s. aanwijzer, nijzer, stip (van een zonnewijzee), tn.; magneetitaald, v.
a. den zonnewijzer
betredende. ' - ies, a. pl. zonizeiviherkonde, V.
GO, VII. goals, loopen ; heeneaan, vertrekken, afreizen,afridden, voortgaan; worden, zijn, blifven; ivijken; ontkonien ; gelden, in oinloop zijn; - a great way, reel

invloed hebben; - a journey, reizen, eene reis doen
- a voyage, eene zeereis doen; - about, omgaan, omwandelen, eenen omweg maken ; ondernemen, doen handelen ; zich bekommeren ; - about the bush, oinwegen
maken ; fig. met sluipwegen handelen, om iets been
draaijen, uitvlugten zoeken ; - abroad, uitgaan, afrelzen, uitlandig gaan ; - according to the time, met den
tijd medegaan, zich schikken naar den geest des tijds ;
- after, volgen, achteraan gaan, trachten te bekomen ;
- against, zich aankanten, tegenstreven, zich tegen (iets)
verklaren ; - a ground, zinken, te gronde gaan ; - aloft,
opklimmen; - along, voortgaan, zijnen weg vervolgen ;
- along with, medegaan, van hetzelfde gevoelert zijn ;
- along with youl pak u weg - ashore, tundra;
ter zijde gaan, dwalen ; - assault, loopsch zij, -•aside,
verdwalen, verdwaald zijn; - asunder, nit
- astray,
elkander gaan, scheiden; - away, heengaan, weggaan,
vertrekken, vlugten; - back, teruggaan, omkeeren ;
zijne woorden terugtrekken; -backfromhisword,
terugkeeren tot ; zijne toevlugt nemen tot ;-back to,
- backwards, achteruit gaan ; - backwards and forwards, been en weder gaan ; zich zelven tegen, spreken ; - before, voorgaan, den voorrang hebben;
in het
- behind, volgen, achteraan gaan ; - between,
midden gaan, tuschenbeide treden ; - beyond, verder
gaan, overtrelfen,overschrijden; verschalken; -- by, voorbijgaan; zich rigten naar; lijden ; verschalken; - by
the worse, te kort komen; - down, naar beneden gaan,
afdalen, afgaan, zinken, vervallen; bijval vinden ;
zich laten welgevallen, toegeven; - for, om-downwith,
iets gaan, gaan halen, doorgaan voor, den naam hebben van, gelden voor ; poed gaan, gelukken; - forth,
voortspruiten, versa-Oen, voor 'gen dog komen, zich
vertoonen ; - forward, voorwaarts goon, voortgaan, vervolgen, toenemen, gedijen; - from, weggaati, verlaten ;
- f om the matter, afwijken, niet bij zijn onderwerp
blijven, den draad (van een verhaal) niet volgen;
nzede doen, voor de helft (in jets) deelen; -halves,
slecht stoan, in gevoar -, in noodlottige om--hardwith,
standiglzeden verkeeren; - in, ingaan; dragen, aanhebben; - in and out, in en uitgaan, Leven,
zich vrij bewegen ; - in payment, in betaling strekken;
- into ins! emmen ; - into port, cone haven binnenloopen, - aandoen; - mad, dol worden; - near, naderbij homers, naderen ; ter harte gaan; op bet punt
off, weggaan, heengaan, afgaan, losgaan;
zijn van ;
sterven ; - on, voortgaan, voortzetten; - on an emba , sy,
eene tending op zich nemen ; - on horehack, te paard
rijden ; - on the ballast, in ballast gaan, met ballast
geladen zijn; - out, uitgaan, len einde loopen ; worden; - over, gaan over, lezen, doorloopen, overslaan,
through, doorgaan, doordringen ; doorverwisselen ;
zetten, er door been komen, nithouden, ondergaan; to, 'war toe gaan, toetreden, behooren tot, wager; to! voorwaarts ! vooruit ! - to it, aanvallen, er op losgaan; - to law, een proces aanvangen, pleiten; - to
,ervice, in dienst goon, dienst nemen ; - together, zich
verzainelen, bijeenkomen; - under, ondernenzen, zich
onderwerpen; bekehd warders; -. up, opgaan, stejgen;
upon, aanvaarden, onderneozen ; z,ichg•onden op ; - upon
tick, op krediet koopen ; - with, medegaan, vergezellen ;
- without, oatdraatig
- with eiti!d, zwanger
beren; - wrong, dooilen, zich vergi,sen onvlijk hebben ; as things go, ::so al, de .zaken stuan, naar ge
lang van oozstandigheden; that goes for nothing. , slit
wordt voor niets gerekend.
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S.

GOL.
Go, s. gang, loop, weg, m.; 't is the - , zoo gaat het in
de wereld. * -- ALONGER, m. jabrar, m.
GOAD, s.,prikkel, stok (eens ossendrijvers), m.
GOAL, S. merkpaal, eindpaal, m.; doel, o. * - , voy. GAOL.
GOANE, s. houten nap, m.
GOAR, s. punt, klink, geer, v. * - ISH, a. zamengellanst ;
- latin, keukenlatijn, o.
GOAT, s. bok, m. geit, v. ; geil mensch, m. " - BREAD,
"-MARJORAM, "-BEARD; s. (53) boksbaard, geitosbaard, m. "-CHAFER, s. roskever, m. "-CHEESE, s.
kras van geitenmelk, v. "-HERD, "-KEEPER, s. geitenhoeder, m. "-isH, a. stinkend, geil. "- MILKER,
"-SUCKER, s. geitenmelker (vogel), m. "-'S-LEAP, s.
bokkesprong, m.
s. geitenmelk, v. * - SKIN,
s. geitenvel, o.
GOB, "-BET, S. stuk, o. brok, beet, mondvol, m. *-, va.
inslikken, verslinden. "-BLE, va. schielijk inzwelgen,
doorzwelgen ; slokken. * - BLER,s. gulzigaard; kalkoensche
haan,
GOBETWEEN, s. onderhandelaar, koppelaar, tusschenpersoon, bemiddelaar, m.
GOBLET, s. beker, m. schaal, v.
GOBLIN, s. spook, o. geest, kabouter, m.
GO-BY, s. kunstgreep, list, betrekking, v. bedrog, o.
GO-CART, s. loopwagen,
m. k.. - DOWNS,
s. pl. winkels en kelders in Oost-Indle, m. my.
GOD, s. God, m. Godheid, v. ; - save the king! leve de
koning ! *- A MERCY, s. Godsloon, 0. aalmoes, v.
"-BOTE, s. kerkboete, v. *- 0*ILD, "-DAUGHTER, s.
petekind, 0. peetdochter, v. 5 -DESS, s. godin, v. "-FATHER, s. gevader, peetoovn, m. "-HEAD. * - SHIP, s. godheld, v. "-LESS, a. goddeloos. "-LESSNESS, S. godde•
loosheid, ongodisterij, v. "-LIKE, a. goddelijk. " - LILY,
adv. goddelijk. * - LINESS , s. heiligheid, godzaligheid,
vroomhetd, v. "-LING, s. (30) ondergeschikte kleine
god, m. * - LY, a. et adv. goddelijk, heilig, vroom ; heiliglijk. * - LYHEAD, s. godvruchtigheid, goedheid, regtschapenbeid, v. "-MOTHER, s. petemoei, v. * -- PENNY,
s. godspennitzg, m. handgeld, o. * - ' S-FISH! int. de
drommel ! " - sax, s. peetzoon, m. *-WARD, adv. jegens
God. "-wILLING ! adv.- gene God! " - WIT, S. hazelkorhoen, o.
GOER, s. die gnat, looper; reiziger ; koppelaar, tusschenpersoon, m. ; comers and -s, de gaanden en komenden.
GOFF, s. rook hooi ; houten kof, v.
GOFFISH, a. gek, zot, dwaas, wonderlijk..
GOG, s. haast, m. *-, a. begeerig, gesteld op.
GOGGLE, vn. gluren, lonken, scheel zien. *-, a. glurend,
scheel. "-EYED, a. met urtpuilende starende oogen.
GOGGLERS, s. pl. (86) oogleder, o.
GOING, S. het goon; vertrek, 0. afreis, v.; gang, m.;
zwangerschap, v. ; verderf, o. "-DOWN,. S. ondergang,
m. vernal, o.
GOLA, s. (13) kornis, kroonlijst, v.
GOLD, s. good, o. "-BEATEN, a. verguld. "-BEATER, s.
goudpletter, goudslager, m. "-BEATER'S SKIN, s. goodvlies, o. "-BOUND, "-MOUNTED, a. in goad gezet, - gevat.
* - COIN, s. gouden munt, v. "-CORDIAL, s.guldewater,
0. * -DRAwER, s. gouddraadtrekker, m.
GOLDEN, a. gouden, gulden: goudkleurig ; fig. kostbaar ;
- rule. (34) repel, van drieen, m. ; - fleece, gulden vlies,
o. * - LY, adv. lui,terrijk, met pracht.
GOLDFINCH, s. goudeink, m. "..FINDER, s. gondzoeker;
fig. sekreetruinzer, beersteker, nachtwerker, m. * ... - FINER, s. goudiverker, m. * ... - FISH, "... - REY, s. goudvisch,
m. "...- FLOWER, s. (53) zonnebloem, v. =...-FOIL, s.
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bladgoud, o. * ... - HAMMER, s. weduwaal, fn. "...HEADED, a. met een gouden knop. * ... - ING, s. gouden rend,
v. "...-LEAF, s. blaadje goad, o. "...-MINE, S. goadmijn, -ader, v. "...-OAR, s. gouderts, m. "...-PROOF, a.
onomkooplaar. "...-RING, s. gouden ring, m. ; the d l's
rugs, rijp, v. * .,. - SIZE, s. goudgrond, m. ; kopeitroen,
o. "...-SMITH, S. goudsmid, m. * ... - SPANGLES, 0. pl.
youdloovertjes, o. my. "...-THREAD, s. gesponnen gouddraad, o. * ... - WEIGHT, s. goudgewigt, o. "...-WIRE, s.
gouddraad, o.
GOLE, a. geil; geel.
Gor.Ls, s. pl. handen, klaauwen, pooten, v. m. my.
GONE, "-AN, S. man, in. "-E, S. wagensmeer, O.
GONDOLA, s. gondel, v. "...LIER, s. gondelier, m.
GONE OFF, a. vertrokken,ontsnapt, weggeloopen; verkochl.
GONFALON, "...NON, s. kerkvaan, v. standaard, m. banier, v. vaandel, o. "-IER, s. kerkvaandrager; stadsbaljuw, m.
GOOD, a. goed, goedig, geschikt ; (34) vermogend to betalen. "-, adv. goed, wel, zeer. "-, s. goed, beste, nut,
voordeel, o. ; ernst, in. ; regtschapenheid, v. ; goods,
goederen, meubelen, waren, o. v. inv.; have, bezitting,
v. vermogen, o. * - , va. verbeteren ; mesten. *-, int.
goed ! zeer wel! for - , voor goed, voor altijd;
earnest, in voile?' ernst ; in - sooth, inderdaad, waarlijk. * - A BEARING, S. goed gedrag, o. '- BARGAIN, a.
goedkoop. "- BYE ! ml. vaarwel! "-CONDITIONED, a.
in goeden stoat, goed yekondilioneerd. "-E'EN ! int.
goeden mond! * - FAITH, S. (83) goed geloof, 0. * -FEL * - FOR-NOLOW, S. goede vent, m. goedige ziel, v.
THING, a. tot niets• deugende, onnut. "-FORTUNE,
"-LUCK, s. goed geluk, o. " - FRIDAY, s. goede Vrijdag,
m. "-HEALTH, S. gezondheidi v. welstand, m. "-HUMOURED, a. opgeruimd, in eene goede luim. "-LESS,
a. onbemiddeld. * - LIKING, s. goedkeuring, v. * - LINESS,
S. schoonheid, bevalligheid, v. "-LY, a. schoon, bevallig,
liefelijk, aanvallig, gelukkig ; dik. " - MAN, s. goede
man ; huisbaas, huisvader, m. "-NATURED, a. goed•
aardig, goedig, goedhartig. "-NESS, s. goedheid, gunst,
kracht, v. '-Now ! int. goed zoo ! welaan ! "-OFFERS, s. pl. vriendschapsbetootzing, v. "—SENSE, S.
S. welwillendheid, vergoegezond verstatui, 0.
ding, v. * - wOMAN, s. fig. bazin, huisvrouw, v.
GOODING, S. het inzamelen van aalmoezen op St. Thonzasdag,
GOODYSHIP, 4. peetschap, o.
Goat, s. dijkhreuk, v.
GOOSE, s. gans, v. ; domkop, m. ; persijzer, o. ; . green - ,
jonge gans, v. "-ANDER, s. duiker, m.
GOOSEBERRY, s. kruzsbezie, v. "-BUSH, s. kruisbezienboo.• pje, o.
GOOSE-CAP, s. domkop, m. "...-DUNG, s. ganzedrek, m.
"...-GRASS, s. (53) kleefkruid, o. "...-HAWK, s. havik,
m. "...,NECK, 0. (126) ganzehals, m. "...-PEN,
s. ganzestal, m. "...-QUILL, s. ganzepen, v. "...-RUSH,
s. borstelbies, v. -, "...-STALL, s. (136) mesthok, o.
* ... - TONGUE, s. (53) nieskruid, o. "...-WING, s. (126)
horen van een opgegeid zeil, m.
GOPHER, s. landschildpad, v.
GORBELLIED, a. dikbuikig. "...-BELLY, s. dikbuik, m.
"... - COCK, s. haan van het waterhoen, m. "... - CROW, s.
aaskraai, v. "... - HEN, s. waterhoen, o.
CORD, s. dobbelsteen; poel, plas, az.
GORDIAN-KNOT, s. fig. gordiaansche knoop, m.;
netelige zaak, zwarigheid, v.
,GoRE, s. geer, v.; moeras1 o.; punt, k. "-, vs. stooten,
steken. " - BLOOD, s. geronnen bloed, o.
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geld, o.
keel, v. gorgel, strot ; ingeslokte brok, m.;
voeder, o. ; (13) holle ltjst, v. *-, va. volproppen, doorzwelgen, verzadigen. * -D, a. beladen, vol, opgepropt,
veragdigd. *-ous, a. prachtig, .kostbaar. * -OUSLy, adv.
rttracht, luisterrijk.
"-OUSNESS, s. pracht, heerjijkheid, v. glans, luister, m.
Gdt GET, s. halo-, ringkraag ; halsdoek, m. .
GORMAND, * -IzER, s. gulzigaard, vraat, m. *-IZB, vn.
vreten. * -IzING, s. gulzigheid, vraatzucht, v.
GORSE, s. (53) brem, v. priemkruid, o.
Go, a. bloedig ; bebloed ; moorddadig, verderfelijk.
GOSHAWK, s. giervalk, m.
GOSLING, s. gansje ; (53) katje, o. "-GREEN, s. geelgroen, o.
GOSPEL, s. evangelie, o. ; fig. blijde boodschap, goede
tijding, v. "-, va. onderrigt geven in de godsdienst.
"-LARY, a. evangelisch. "-TRUTH, s. evangelische waarheid, v.
GOSSAMER, s. (43) dons van planten, o. herfstdraden,
• m. my. "-Y, a. ligt, dun.
GOSSIP, s. petemoei ; babbelaarster, v. ; gevader ; baneman, in. "-, vn. babbelen. "-ING, "-STORY, s. babbelarij , v. buurpraatje, 0."-ING, S. kraambezoek; doopmaal,o.
GossooN, s. loopjongen, m.
GOSTING, S. (53) meekrap, v.
GOTHAM, s. a man of -, een eenvoudig mensch, een onnoozele.
GOTHIC, a. gothisch; - letters, (10) romein, o. romeinletter, v.
GooGE, s. gads, v. ; fermoorbeitel, m. "-, va. uithollen.
GOUJEERS, s. pl. (22) venusziekte, v.
GOUNG, s. mest, m.
GOURD, s. (53) pompoen, m. kauwoerde; flesch, v. * - INEss,
s. (112) zwelling aan' de voeten der paarden, v. *-Y,
a. gezwollen.
GOURNET, s. koekkoek, M.
GOUT, S. smaak, m. neiging ; (22) jicht, v.
"-ILY, a.
jichtig. * - WORT, s. (53) glidkruid, 0. "-y, a. jichtig,
rheumatiek, rheumatisch ; moerassig.
GovE, s. hooirook, v. "-,. va. ophoopen.
GOVERN, vn. et a. heerschen, beheerschen, bestieren, het
beheer -, het &mind voereg (over), regeren, besturen.
*-ABLE, a. handelbaar,buigzaam, gedwee. * -ABLENESS,
S. buigzaamheid, gedweeheid, gehoorzaamheid, v.
* -ANCE,
S. regering, heerschappij, v. bestuur, bestier,
o. A -ED,
a. bestuurd, onderworpen. "-ESS, "-ANTE, s. regentes,
gezagvoerster, opzigtster, v. * -MENT, s. regering, heersehappij, v. gouvernement, bestuur, staatsbestuur,
o. ;
for your -, tot uw narigt, a gouverno. * -OR, s. bestuurder, bewindhebber, gezagvoerder, beheerder, stadhouder, gouverneur,
GOWL, vn. huilen.
GOWN, s. tabbaard, japon, m. kleedje,
o. "-ED, a. in een
tabbaard gewikkeld. " - MAN, * - 'S MAN, S. beambte,regtsgaeerde ; fig. zwartrok, geestelijke, zwarte tabbaard,
m.
GOWRIE, GOWRY, s. slangenkopje (Vogel), O.
GOWT, s. heimelijk gemak, sekreet, O.
GRAB, s. zeker vaartuig, O.
GRABBLE, vn. et a. grabbelen, spartelen; ruwelijk betasten, bareness ; handgenzeen warden : zich uitstrekhen.
GRACE, s. gunst, genade, bcvalligheid, lieftaligheid, v.;
voarregt ; dankgebed, o. ; (30) genade (titel) ; gratic,v.;
clays of - , respijklagen, ni. uiv. " - , va. opschikhen, versieren, eeren, begunstigen. * - D, a. begunstigd, begaaf d ;
schoon, hevallig. * - FUL, a. " - FULLY, adv. sierlijk, be-,
vallig. behagelijk, aangenacri,lief, innemend,ounvallig,

GOR*EB, s.
GORGE, s.
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genadig, goedgunstig ; roemwaardig. * -FULNESS, s. bevalligheid, goedheid, v. "-LESS, a. onbevallig,onbehagelijk, onaangenaam ; onbeschaamd ; snood„bedorven.
* -LESSNESS, s. onbevalligheid, onbehagelijkheid, onaangenaamheid ; onbeschaamdheid, snoodheid, v. "-NOTB,
s. (109) voorslag, m.
GRACILE, "-NT, a. dun, rank, wager. * ...LITY, s. dunheid, rankheid, v.
4ACIOUS, a. *-LY, adv. voy. GRACEFUL.
GRADATION, s. trapwijze opklimming ; volgreeks, v.
"...TORY, s. trap, m. -, a. trapswijze voortgaande,
bij trappen opklimmende.
GRADIENT, a. stappende, voortgaande,voorttredende, wandelende.
GRADUAL, S. trap, m., graduaal (kerkboek),
o. *-, a.
trapswijze voortgaande, - opklimmende. *-ITY,s.trapswijze opklimming, v. regelmatige voortgang, m.
* -LY,
adv. trapswijze, langzamerhand.
* ...ATE, s. gepromoveerde, doctor, meester in de regten enz., m.
va. in
vn. gegraden verdeelen ; promoveren ; verbeteren.
regeld voortgaan; promoveren. * ...ATION, S. opvolging,
opklimming : promotie; verbetering, veredeling ; verdeeling in graden, v.
GRAFF, s. gracht, v. ; grey', O. "-ER, M. schrijver, m.
GRAFF, GRAFT, S. ente, griffel, v. *--, va. enten; - by
approach, zuigen. "-ING-SAW, S. (110) zaag, v.
GRAIL, S. hagel, m. (kleine deeltjes van jets).
GRAIN, S. grein, greintje, aasje, o. korrel, v.; graan, o.;
bezie, v. ; grand, m. kleur; luim, v. humeur,
o. ;
of allowance, toegevendheid, v. ; - of wood, draad
van het hout, m.; against the - , tegen den draad, ver•
keerd, met tegenzin: in - , fig. echt, onvervalscht ; rogue
in - , een doortrapte quit, een listige gaauwdief. " - COLOUR, S. scharlaken verf, v. * - ED, a. korrelig, raw ;
scharlaken. * -ING, s. witvisch, m. ; marmering, v.; (109)
koraalrand, M. "-STAFF, S. piek, v. "-TIN, s. tin in
korrels, 0. * - TREE, s. konzeniljeboom, M.
GRAINS, s. pl. snout,
- of Guinea, - of paradise,paradijskorrels, v. mv.; - of small-pox, poknaden, pokdalen, m. v. MV.
GRAINY, a. korrelig, vol graan.
GRAM, a. boos, toornig.
GRAMERCY! adv. hartelijk dank!
GRAMINEOUS, a. grasachtig. "...NIVOROUS, a. kruiden - ,
grasvretend.
GRAMMAR, s. spraakkunst, v. * - IAN, s. taalkundige, m.
" — SCHOOL, s. latijnsche school, v.
GRAMMATICAL, a. "-LY, adv. spraakkunstig ; -lijk.
"...TICASTER, a. schoolvos, pedant, M.
GRAMPLE, s. krab, krabbe, v. *,..PUS, s. noordkaper, m.
GRANADILLE, S. (53) passiebloem, V.
GRANARY, s. korenzolder, ni. -schuur, V.
GRANATE, S. granaatappel, m. ; (17) granaat, v. graniet, O. * - MARBLE, s. graniet, o.
GRAND, a. groat, voortrelfelijk, grootsch, doorluchtig,
prachtig, weidsch, voornaam. " - Ag, s. grootmoeder, v.
oud beje, O. " - CHILD, s. kleinkind, O. " - CROSS, s.
grootkruis eener ridderorde, O. " - DAUGHTER, s.
kleindochter, v. " - DAY, S. feestdag, m. " - DISTRESS, S.
(83) vonnis hij verstek, a. " - DUKE, S. groothertog,
" - DUKEDOM, s. graothertogdom, O. " - DUTCHESS, s.
groothertogin, v. * - EE, s. groote, grande, magaaat, in .
" - EESHIP, s. waardigheid van grande (in Spanje), V.
" - EUR, S. groollz, , id,waardigheid, v. " - EVITY, s. hooge
ouderdom, m. tang leven, o. *-Evous, a. zeer oud,
stikowl. A -FATHER, S. grodtvader, Ili. * -FOE, S. aarts-
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vijand, duivcl, M. * -IPIC, a. groottnaken4. * --ILOQUEN* -1LOQOUS, a.
CB, s. grootsprekerij, grootspraak, v.
pralend, grootsprekend. *-iNous, a. korrelig, vol hagel. * -LY, adv. grootelijks. "-MOTHER', s. grootmoeder,
v. "-SEIGNIOR, s. groote heer, turksche keizer, sultan,
m. de Porte, v. "-SIRE, s. grootvader, in. *-80N, s.
kleinzoon, m. "-VICAR, s. groot-inkwisiteur, m.
GRANGE, s. landhoeve, boerderij ; korenschuur, v.
GRANITICAL, a. van graniet.
GRANIVOROUS, a. graanetencl.
GRANNAM, GRANNY, s. oud be.sje, o.
GRANT, s. inwilliging, toestemming; vergunning, toelating ; schenking; overlevering, v. *-, va. verleenen,aannemen, toestemmen, bewilligen ; vergunnen, schenken.
"-ABLE, a. toe lagstaan. "-RE, s. begiftigde, donataris,
m.
OR, s. begiftiger, schenker, m.
GRANULAR, "-Y, * ...LOUS, a. korrelachtig, als korreltjes.
"...LATE, va. korrelen. "...LATION, s. korreling, v.
"...LE, s. korreltje, o. *...LOgs, a. vol korrels.
GRAPE, s. druif, v. ; bunch of -s, tros druiven, m.
"-GATHERING, s. wijnoogst, m. * -LESS, a. zonder geur
(van wijn). *-s, s. pl. (112) mock, v. "-SHOT, s. (68)
schro0t, O. "-STONE, s. druivenpit, v.
GRAPHICAL, a. "-LY, adv. duidelijk, goed afgebeeld ;wel
geschetst, web beschreven, joist.
GRAPHOMETER, s. (64) hoekmeter, m.
GRAPLING, ....NEL, S. '(126) werpanker, o.; enterhaak, m.
GRAPPLE, s. enterhaak, m. ; gevecht, o. *-, va. haken,
grijpen, vatten, vastmaken.
vn. vechten, plukharen.
*-mENT, "...PLING, S. gevecht, o. ; aanhaking, vasthas. (126)
king, v. "...PLING, s.. (126) dreg, v.
enterhaak, m.
GRAPY, a. vol druiven.
GRASP, s. greep, m. handvol; fig. magt, v. *-, va. et n.
vatten, pakken, grijpen ; - at, naar iets grijpen, streven naar; grasp all, lose all, die to veel onderneemt,
slaagt kwalijk ; die to veel aanvaardt, weinig vergaart.
GRASS, s. gras, o. *-, vn. groen worden. "-CUTTER, s.
grasmaaijer, m. "-GROWN, a. met gras begroeid. "-HOPPER, s. sprinkhaan, m. * -INESS, s. grassigheid, grasrijkheid, v. * -LESS, a. zonder gras. * -PLANTANE, s.
(53) slangwortel, m. "-PLOT, s. grasperk, grasveld, o.
"-WEEK, s. bidweek voor het gewal, v. "-WRACK, s.
(53) zeegras, o. *-Y, a. grasrijk, grasachtig.
va.
GRATE, s. traliewerk, o. tralie, v. ; rooster, m. *-,
met traliewerk sluiten; krabben, schrapen, krassen,
schuren ; - the teeth, knarsetanden ; - to dust, tot stof
maken; - up, met tralzewerk sluiten; - upon, borduren; - upon one, iemand beleedzgen, steken onder water geven. "-FUL, a. dankbaar, erkentelijk, aangenaam,
heilzaam, nuttzg. j-FULLY, adv. met dank, in dank ;
aangenaam. "-FULNESS, s. dankbaarheid, erkentelijkheid, v. dank, m.; aangenaamheid, v. *-OLENT, a.
welriekend. "-R, s. rasp, v.
GRATIFICATION, s. bevrediging, vergoeding ; schenking,
begunstiging; dankbaarheid, erkentelijkheid ; belooning,
vreugde, blijdschap, v.; gent, O.
va. inwilligen,
toestaan, bevredigen, schenken; vergoeden.
GRATING, a. onaangenaam, sluitend. *-, s. gerasp, geknars, o. "-LY, adv. ruw, onaangenaam. *-s, s. pl. traliewerk, o. "-TOP, s. (126) roostermars, v.
GRATITUDE, s. dankbaarheid, erkentelijkheid, v.'
GRATTON, s. nagras, o.
GRATUITOUS, a. "-LY, adv. vrijwillig, niet verpligt, willekeurig ; onz• niet. *...TY,.s. vrijgeschenk, 0. vrijwillige
gift. genarlegift, v.
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GRATULATE, va. gelukwenschen. "...LATION, s. gelukwensching, v. * ...LATORY, a. gelukwenschend; - oration, dankgebed, o.
GRAVE, s. graf, o. ; groef, v. ; graves, pl. kanen, v. mv.

a. ernstig, statig, stemmig, bezadigd, deftig, streng,
zwaar ; ingetogen ; - accent, (98) klemtoon, m. zwaar
toonteeken, o. "-, va. graven, graveren, snijden, griffelen ; - a ship, (een schip) kalfateren. "-CLOTH, s.
doodkleed, 0. -CLOTHES, F. pl. lijkkleed, o. "-DIGGER,
s. doodgraver, m.
GRAVEL, s. grof zand, steenzand, kiezelzand, o. grint, v.;
(22) graveel, o. *-, va. begrinten; (eene laan) met kiezelzand bestrooijen, met zand bedekken ; in varlegenheid brengen, in verwarring brengen.
GR AVELESS, a. onhegraven.
GR AVELINESS, s. verzanding, v. * ...LY, a. zandig, grintig.
grintpad, o.
GRAVEL-PIT, s. zandkuil, m.
GRAVELY, adv. ernstiglijk, statiglijk , nederig.
GRAVENESS, s. ernst, m. deftigheid, statigheid, v.
GRAVEN-IMAGE, s. standbeeld, o.
GR AVEOLENT, a. sterk ruikend; stinicend.
GR AVER, s. graveur, plaatsnijder, m. ; graveerstift, v.
steekbeitel, steker, m.
GRAVESTONE, s. grafsteen, m.
GRAVIDATION, GRAVIDITY, s. zwangerschap, v.
GRAVIMETER, s. zwaartemeter, tn.
GRAVING, s. het graveren, snijwerk, o. ; koperen plaat ;
(126) kalfatering, v. "-TOOL, s. grareerstift, v.
GRAVITATE, vn. zwaarte hebben; naar het middelpunt
streven,- neigen. "...TATION, s. zwaarte, zwaartekraeht,
v. "...TV, s. zwaarte, v. ; ernst, m. waardigheid, stemmigheid, deftigheid, plegtrgheid, v. ; gewigt, 0.
GRAVY, S. vleeschnat, sap, o. "-BEEP, s.uitgekookt rundrleesch, o. "-SPOON, S. sauslepel, m.
GRAY, a grijs, graauw, donker. *-, s. das, m.; (soort
van) zalm, m.;_ grijs, graauw, donker, o. ; schemering, v.;
- in gray, (92) wit en zwart ; - of the morning, mor•
genschemering, v.; dark -, donkergrijs. "-BEARD, s.
grijsaard, mode man, grijskop, oude, m. * -BROWN, a.
grijsbruin. "-EYED, a. grijze oogen hebbende. "-FRIAR,
s. kapucijner monnik, m. *-GULL, s. meeuw, v. "-HAIRED, a. grijs, met grijs haar. "-HEADED, a. met een grijs
hoofd, grijs van hoofd. "-HORSE, S. grijze schimmel,
m. '-HOUND, s. windhond, m. "-ISH, a grijsachag.
s. (53) parelkruid, o. "-NESS, s. grijsheid, grijze
kleur, v. "-STEIN, s. dassevel, o.
GRAZE, vn. graven; gras geven. *-, va. weiden, hoeden ;
op de weide doen ; rakelings tangs scheren, even aanraken.
GRAZIER, s. vetweider, osseweider, veefokker, m.
GRAZING, adv. to send one a - graving, iemand den zak
geven. "-BULLET, s. schampschot, O. schampscheut, v.
"- GROUND. s. grasland, o.
GREASE, s. vet, smeer, o.; (112) stijfheid, v. ; wagensmeer, o. "-, va. smeren, insmeren, bevlekken ; - one's
fist, fig. zemand omkoopen, iemand de handen smeren.
"...OILY, adv. smeriglijk, vuil. "...SINESS, s. smerigheid,
vettigheid, v. "...SY, a. vet, smerig, vuil; - heels, (112)
knieboogskloven, v. mv.
grootsch;
G R EAT, a. ,rout, hoog , verheven ; sterk ; heroemd
- many. zeer veel ; - sea, hooge zee, v. hoop water. o.;
a - deal, eene rnenigte ; - with young, dragtig ; wills
child, zwanger; to be - with one, zeer gemeenzaam
met iemand omgaan. s. groote; gros, o. ; by the -,
(34) in het ,grout, in het gros. "-BELLIED, a. een dikken huik hebbende; zwanger. "-BELLY, E. zwangerschap, v. * -EN, vn. grout worden, wassen, opgroeijen.
20
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va. vergrooten,vermeerderen. "--GRANDDAUGHT#R, S.
achterkleindochter,v."-RRANDFATHER,s.overgrootvader ,
*-GRAND8014 ,
."-GRANDMOTHER,s.overgrootrnoeder,v.
m
s. achterkleinzoon, m. *-HEARTED,a. moedig.*-11ORSB,
in
de
rijschool
rijden.
o.
;
to
ridelthe
-,
s. manege-paard,
"-LY, adv. grootelijks, leer; grootmoediglijk. * -LESS, s.
grootheid ; hoogte, verhevenheid, magt, v. invloed, m.;
trotschheid, praalzucht, v. * -SEAL, s. groot zegel, o.
* -WAY, adv. zeer ver. "-WHILE, s. lange tijd, m.
GREAVES, s. pl. beenschenen; kanen, v. mv.
GRECIAN, s. ervarene in de grzeksche taal, m.
GREEDILY, adv. met gretigheid. "...DINESS, s. gretigheid;
vraatachtigheid, gulzigheid ; hevige begeerte, drift, v.
"..•.DY, a. gretig, begeerig, gulzig ; hartstogtelijk; - of
honour, eerzu,chtig ; - of money, hebzuchtig, schraapzuchtig, geldgierig. "-FEEDER, s. veelvraat, m.
GREEKLING, s. iemand die slecht grzeksch verstaat.
GREEN, a. grben, frisch, jeugdig ; onrijp ; niet gaar ;
bleek ; onervaren. *-, s. groen, loo f, o. groente, v.;
gras, o. ; weide, v.; greens, pl. groenten, v. mv. *-, va.
et n. groen maken, - worden, groenen. * -AGE, s. jeugd, v.
"-BICE, s. bleekgroen, o. "-BROOM, s. stekelbrem, v.
s.. groene
* -CHAFFER, s. keukengroente, v. "-CHEESE,
kaas, V. "-CORN, S. zaad, o., * -EYED, a. met groene
kabeljaauw,
"-FISH,
s.
groenvink,
m.
oogen. "-FINCH, s.
m. "-GAGE, s. soort van groene pruim, v. "-GOOSE, s.
jottge gans, v. "-GROCER, s. groenteverkooper, groenboer ; fruitverkooper, m. "-HASTINGS, s. pl. vroege penlen, v. mv. "-HIDE, s. onbereide huid, v. "-HOOD, s.
"-HOUSE, s. broeikas ;
onrijpheid, kinderachtigheid, v.
oranjerie, v. * -ISH, a. groenachtig. "-LAND-OIL, s.
groen,
versch, frisch ; flieswalvischtraan, v. "-LY, adv.
welings ; te vroeg. * - MAN, s. groenman, m. *-MISS, s.
jong meisje, ding, o. * - NESS, s. grothheid, frischheid,
nieuwheid ; onrijpheid ; kinderachtigheid, v. "-PEAK, s.
groene specht, m. "-PLACE, "-PLOT, s. grasperk, o.
"-ROOM, s. (108) kleedkamer, v. "-SICKNESS, s. (22)
bleekzucht, v. "-SWARD, "-SWORD, s. grasperk, o. ''-WAX,
s. groen zegel, o.; kamerakte, beschikking van den minister van financien, v. "-WEED, S. (52) weede, v. "-WO"-WOOD, s.
MAN, s. groenvrouw ; fig. kraamvrouw, v.
groen hout, kreupelhout; kreupelbosch, o.
GREET, va. groeten, begroeten ; te gemoet komen. "-ER, s.
die groet, m. * - ING, s. begroeting, v. groet, m.
GREEZE, s. trap, m.
GREGAL, a. van eene kudde.
GREGARIAN, a. gemeen, sit den gemeenen hoop. k-, s.
gemeen soldaat, m. "...RIOUS, a. in kudden levende.
GREMIAL, a. van den schoot.
GREMIL, s. (53) parelkruid, o..
GRENADE, GRENADO, s. (3) handgranaat, v.
s. grenadier, m.
GRENADIER,
GREY, s. forel, v. "-, a. voy. GRAY.
m.
GRICE, s. jong wild zwijn, o. bigge, v. ; trap, tred,
GRIDE, va. snijden.
GRIDELIN, s. appelbloesenz, m.
GRIDIRON, s. rooster, braadrooster, m.
GRIEF, s. smart, droefheid, grief, v. hartzeer, feed, o.
" - FUL, a. kommervol, janzmerlijk. "-LESS, a. onbekommerd ; zorgeloos.
GRIEVABLE, a. beklagenszeaardig. "...VANCE, s. iced, o.
va. grieven, krenken,
kwelling, v.; misbruik, o.
bezwaren, beleedigen, onderdrukken. -, vs. zich bezwaard achten. "...VER, s. kweller, m. '...viNG, s.
kommer, ill. -LY, adv. met smart. k...vous, a. -LY,
adv. krenkend, treurig, bedroevend, smartelijk, verdrie-

zwggr, met smart; afschuwelijk, verschrikkelijk. s. kommer, m. ellende, v. lijden,
o. ; afschuwelijkheid, v.
telijk ;

of ten onregte.
griffioen, m.
GRID, s. kleine aal ; fig. vrolijke gast, m.
* - y, va. plagen, kwellen.
va.
roosteren.
braden.
GRILL,
the - ferryman,
GRIM, a. grimmig, leelijk, verdrietelijk ;
de
veerman
der
dooden, de dood, m.
old Mr. Grim,
GRIMACE, s. grijnzing ; geveinsdheid, v. "-,va. grijnzen,
leelijke gezigten trekken.
GRIMALKIN, s. oude kat, v. ; mid wijf, o.
GRIME, s. vuil, o. drek, m. onreinheid, v. roetzwart, o.
"-, va. bevuilen, bezoedelen.
GRIM-FACED, a. GRIMLY, adv. grijzgend.
GRIMNESS, s. grimmigheid; leelijkheiR, v.
GRIMY, a. vuil, smerig, morsig, bezoedeld.
vn. grijnzen, de
GRIN, s. grijnzing, v.; valstrik, m.
tanden laten zien.
GRIND, va. it n. malen, s!ijpen, wrijven ; kwellen, onderdrukken ; - the teeth, knarsetanden. * -RR, s. maler, wrijven, m. * - ERs, s. pl. maaltanden, m. mv.
s. handmoGRINDING, s. maling, wrijving, v.
len, m. 5 --STONE, s. slijpsteen, wetsteen, m.
GRINNER, s. grijnzer, m. "...NING, s. gegrijns, o. -LY,
adv. grijnzend.
GRIP, s. greppel; (30) grijpvogel, m.
GRIPE, s. het vatten ; handvol, greep, v.; kommer, m.
grief; onderdrukking, v. *-, va. grijpen, vatten, knijpen, vasthouden,. kwellen, snijden, knagen. "-, vn.snijfig .
dingen in den buik 'verwekken ; het kolijk hebben ;
inhalig zijn. * -MONEY, s. schrokker, m. --R, s. verdrukker ; woekeraar, m. *-s, s. pl. snijdingen, v. mv. buiko. ; (126) krabbers am te sjorpijn, v.; kolijk,
ren, m. mv.
5-LY, adv. met pijn
GRIPING, s. het grijpen; buikpijn, v.
in den buik.
GRIPPLE, s. gierigaard, vrek, m. * - , a. gierig, schrokkig,
schraapzuchtig, inhalig.
GRIS, s. grijs bont, 0. "-AMBER, s. ambergrijs, o.
GRISE, s. varken, o. ; trap, m. trede, v.
GRISKIN, s. varkenskarbonade, v.
GRISLINESS, s. afschuwelijkheid, leelijkheid, v.
GRISLY, a. leelijk, afschuwelijk.
•
GRISSET, s. winkeldochter, v.
GRIST, s. maalkoren, koren ; gensaal ; brood ; onderhoud;
voordeel, o. ; to bring - to the mill, water naar zijn
molen leiden, voordeel aanbrengen.
* ... LINESS, s.
GRISTLE, s. kraakken, knarrebeen, o.
kraakbeenigheid, v. "...LY, adv. kraakbeenig.
zand,
gruis,
o.
grinte,
v.: vijlGRIT, s. gort, grut, v.;
sel, o. * - , vn. knetteren, knarsen. "-STONE, s. zandsteen, m. * - TIN Ess, s. zandigheid, steenachtigheid, v.
"-TY, a. zandig , steenachtig ; - land, zand-, steengrond, m.
GRIZZLE, S. grijs, graauw, wit en zuart, o..*-, "-D, a.
grijs, graauw. * ... LY, a. grijsachtig.
GROAN, s. gekerm, gejammer, gesteen, o. ; zware zucht,
m. klagt, v. *-, vn. zuchten, stencil, kreunen, steunen ;
schreeureen (als de herten). * - FUL, a. treurig.
GROAT, s. vierstuiversstuk, o.; to save one's - , de proof
goed doorstaan ; lie is not worth a - , hij heeft niets in
s. pl. havergort, v. ; onderhoud van een
de wereld.
schuldenaar in de gevangenis, 0.
GROCE, s. pros, twaalf dozijn, o.
GROCER, s. kruidenier, m. " - WARES, s. pl. specerijen,
kruidenierswaren, v. inv.
GRIFF-GRAFF, adv. te regt
GRIFFIN, s. (30) grijpvogel,

GRU.

GRO.
Gatos,

s. grog (drank),

M. *-BLOSSOMS, s. pl. jenever-

puisten, v. my.
GROGRAM, s. kamelot, o.
GROIN, s. (74) lies, v. *-,

*
vn. knorren.
s. snuit, m.
GROMMET, s. (126) ging van touw, m.; - of an oar, strop
van een roeispaan,in.
GROMwELL, s. scheepsjongen, m.
GROOM, s. Knecht, stalknecht, oppasser; bruidegom, m.;
- of the stole, opperkamerdienaar, m.
GROOP, s. goot, v.
GROOVE, s. groef, voeg, yore, v. gang, m. *-, va. groeven maken, groeven, uithollen ; grooving-plane, ploegschaaf, v.
GROPE, va. et n. tasten, voelen, betasten, grijpen.
* - R, s.
taster, betaster, m.
* ... PING, s. het tasten, voelen;
kreeftenvangst, v.
GROSS, a. dik, grof, sterk, lomp, raw ; dom ; leelijk, geheel, volkomen, bruto ; schandelijk, laag, onwellevend.
*-, s. gros; geheel, hoofddeel; alles, o. menigte,massa,
v.; gros, twaalf dozijn, o. * - ADVENTURE, s. bodemerij,
v. * - AVARAGE, s. (34) avarij-gros, o. * - BEAK, s. (72)
kersebijter, m. "-HEADED, a. dom, hoofdig, koppig.
"-LY, adv. grovelijk, dom. * - NESS, s. grofheid, ruwheid, lomphezd, v.
GROT, GROTTO, s. grot, v. hol, 0.
GROTESK, a. wonderlijk, snaaksch, vreemd; picture,
koddig schilderstuk, o.
GROT-MAKER, S. sthulpwerker, grotwerker,
m.
GROUL, vn. knorren, brommen.
GROUND, s. grond, bodem, aanleg, m. land, o. landstreek,
v. ; grondslag ; (109) grondtoon ; akker, m. veld, o.;
- of flowered silk, - of a lace, ketting, grond, m.; - of
a picture, grondverf, v.; to keep one's -, stand houden;
to break the -, (68) de loopgraven openen; to gain -,
vorderen ; to lose -, achterutt gaan. * va. gronden, den
grond leggen; onderrigten; grondvesten, bounces; - the
arms, (68) het geweer aan den voet brengen.
GROUNDAGE, s. haven-, ankergeld, o.
GROUND-ASH, s. jonge esch, m. * ...- BEETLE, s. loop-,
aardkever, m. "...-DOVE, s. kleine duif, v.
GROUNDED, a. gegrond, vast, zeker. * -LY, GROUNDLY,
adv. grondig, van den grond aan, - op. •
GROUND-FLEA, S. aardvloo, v. * ...- FLOOR, S. onderste
verdieping, v. * ...--HARE, s. veldhaas, m.
s.
grondijs, o. * ...- IVY, s. (53) aardveil, o.
GROUNDLESS, a. *- LY, adv. ongegrond ; zonder bodem,
bodemloos ; zonder grond. "-NESS, s. ongegrondheid, v.
GROUND-LINE, s. vischsnoer, o. * ...LING,s.grondeling, m.
s. heffe, v. * ...- NUT, s.
aardnoot, v.
* ...-OAK, s. jonge eik, eikenstruik, m. * ...- PINE, s. (53)
veldcipres, m. * ...- PLATE, s. drempel, m. * ... PLOT, s.
grond, platte grond, m. * ...- RENT, s. grondbelasttng,v.
GROUNDS, s. pl. heffe, moer, v. bezinksel, o. ; tanderijen,
v. mv.; gronden, beginselen, m. o. mv.
GROUNDSEL, va. (13) ondervangen.
GROUND-SIL, s. drempel, ciwarsbalk ; kruiswortel,
m.
* ...-STONE, s. hoeksteen, m. grondstreek,
v. * ...-TACKLE, s. (126) grondtakelaadje, v. * ... TImB ER,
s. (126) buikstuk, o. * ...-WAYS, s. stapelblokken, o. my.
s. grond, grondslag, m. plan, o. * ...- WORM,
s. regenworm,
GROUP, s. groep, v. *-, va. groeperen.
GROUSE, S. patrijs, m. hazelhoen, o.
GROUT, s. grut,
v. zemelen, v. mv. ; prondsop, o.
heffe, v.; appel, m.; ongegest bier, o. * -HEAD, s. baars;
fig. domoor, m.
GROVE, s. boschje, boschaadje, o.; laan, dreef, v.

155

vn. kruipen. S -ING, s. grondeling (visch), m
* - LING, a: kruis. kruiper, pluimstrijker. m.
pend, laag, vleijend, indringend.
GROW, vn. groeijen,wassen ; groot worden ; vooruitkomen ;
worden. *-, va. opvoeden, optrekken; - better, beter worden ; - carious, verrotten; - due, toevallen ; - easy, bedaren ; - humble, zich vernederen ; - in flesh, dik
vet worden ; - in years, oud worden, in jaren toenemen; - into, treden in, inkomen, geraken tot ; - into
fashion, mode worden, in den smack konten; - into
favour, in gunst komen; - into a proverb, tot een
spreekwoord worden ; - late, laat worden; less, verminderen ; - near, naderen, aankomen ; - obsolete,
verouderen, batten gebruik raken; -• on, opkomen,aankomen ; - out, uitkomen; - out of esteem, in minachting komen, - geraken:; - out of fashion, uit de mode raken ;
- out of favour, in ongenade vallen; - out of kind, ontaarden, verbasteren ; out of use, in onbruik raken; - poor,
verarmen; - short, korter worden, verminderen, klein
worden ; - tame, tam worden ; - together, zamengroeijen ; - towards an end, ten einde loupen; - up, opgroeijen, wassen, zich verheffen; - up again, weder opkomen ; - upon, het overwigt bekomen, over het hoofd
groeijen ; - weary, moede worden, zich vervelen ;
genezen, beter worden ; - worse, verergeren, er--wel ,
ger worden ; it is grown a common talk, men spreekt
er overal van; grown sea, holle zee, v.
* ... ING, s. groei,
GROWER, s. hij die groeit ; planter, m.
wasdom, m. -, a. groeijend, wassend.
GROWL, vn. knorren, grommen, kakelen. "-, s. geknor,
gebrom, o. * - ER, s. brompot, m.
GROWME, s. (120) raam, o.
GROwTH, s. groei, wasdom, m.; gewas, voortbrengsel, o.
opbrengst ; toeneming, v.
GROWTHEAD, s. domkop ; (soort van) baars, m.
GRUB, s. regenworm, m. made, v. ; dwerg, m.; raps ;
luim, grit, v. ; to be in his -s, misnoegd zijn. va.
- up, opgraven, uitgraven, wroeten.
* - BER, s. graver, wroeter, m. s. houweel,
s. opgraving, v. * - BLE, vn. tasten, grabbelen. 5 -B14W,
s. pl. (22) vurigheid, v. * - STREETWRITER, s. slechte
schrijver, prullenschrijver, papierkladder, m.
GRUDGE, s. wrok, haat ; toorn; aanval, m. toeval, o.;
wangunst, v. k-, va. benijden, misgu men, met tegenzin geven. *-, vn. morren, met onwil -, met tegenzin
(jets) doen, knorren. *-oN, s. pl. zemelen, v. my. * - R,
* ... GING, s. wrok,
s. nijdigaard, benijder, hater, m.
haat; toorn, m. -LY, adv. met tegenzin, ongaarne, tegen wit en dank.
GRUEL, s. waterpap, v.
to look -,
GRUFF, a. norsch, barsch, ruw, onbeschoft ;
pruilen. "-LY, adv. met tegenzin, met norschheid. * - NESS,
s. norschheid, ruwheid, barschheid, v.
GRUM, a. trotsch, stuursch, gestreng. * - BLE, va. morren,
brommen, knorren, brullen, zich beklagen.
* - BLER, s.
k -BLING, s. gemor, grommen,
brompot, knorrepot, m.
rollen, gerammel, 0. * -BLINGLY, adv. met tegenzin,
met norschheid. * - BLY, adv. hardnekkiglijk.
GRUME, s. klonter, m.
GRUMOUS, a. geronnen. * - NESS, s. klonterigheid, v.
GRUM-PORTERS, s. pl. groote aware dobbelsteenen, m. my.
GRUNSEL; s. drempel, m.
GRUNT, s. geknor, gesteen, o. k-, "-LE, vn. voy. GROAN.
* -ER, s. knorrepot; fig. geregtsdienaar, m. * - ING, s.
klagt, v. geknor, o. "-LING, s. speenvarken, o.
•
CRUTCH, s. haat, nijd, wrok, m.
GROVEL,
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GUI.

GUN.

driegelijke wijze. "-FULNESS, S. bedrog, o.
*-LBss, a. zonder bedrog, argeloos, ecrlijk.
GRIPE, S. voy. GRIFFIN.
"-LESSGUAIAO, GUAIACUM, S. pokhout, O.
NESS, S. argeloosheicl•schuldeloosheid, onschuld, v.
* -3, s. bedrieger, schurk, m.
GUAIVA, S. guajaveboom, indische perenboom, M.
"...TY, S. borgtogt, waarborg,
GUARANTEE, s. borg, m.
GUILLAM, GUILLEMOT, s. waterin, o.
m.; borgstelling, v. -, va. borg blijven, waarborgen,
aad, o. misdaad, v.
GUILT, S. schuld, zonde, v.
•
misdadiglijk. *-nrEss, s. schuldig* -ILY, adv.
borg stellen, borg staan voor.
GUARD, s. wacht, hoede, bewaring, zekerheid ; stootplaat,
held, zondigheid, misdadigheid, v. "-LESS, a. "-LESSLY, adv.
schuldeloos, onsclauldig ; zonder schuld.
v. ; herdrukt blaadje, o. ; voogdij, v. ; boordsel,borduur* -LBSSNESS, s. onschuld, schuldeloosheid, v. "-STRUCK,
sel, o.; king'A body -, koninklijke lijfwacht, v. *-, va.
a. schuldig, misdadig * -Y, a. schuldig, misdadig, strafbewaken, beschermen, hoeden, behoeden, bewaren, beals een misdadiger.
schutten ; omzoomsn, omboorden, met borduursel betegbaar, bedorven ;
GUIMP, S. zijden hunt, v. "-, va. met zijde spinnen,
gen. "-ALE, a. houdbaar, verdedigbaar. "-AGE,
toezigt, O. * -ANT, s. wachthebbende, In. -, a. (116) met
overspinnen.
O. "-CORN, s. gierst,
het aangezigt naar den toeschouwer gekeerd. "-BOAT, s.
GUINEA, S. guinje, v.; zeevarken,
valsche speler, bedrieger,
(126) wachtschip, O. "-CHAMBER, "-ROOM, s. wachtv. "-DROPPER,
S.
"-GRAINS, S. pl. paradijskorrels, v. my.
* - HEN,
kamer, v. "-EDLY, adv. voorzigtiglijk. "-EDNESS, s.
* -FOWL, s. paarlhoen, o. ; fig. veile deem, v. "-PEPvoorzigtigheid, behoedzaamheid, v.
"-ER, s. wachter,
PER, s. spaansche peper, v. "-PIG, s. indiaansch var- .
hoeder, beschermer, beschutter, an. "-FUL, a. voorzigtig,
behoedzaam. * -HOUSE, S. wachthuis, O.
ken, o.; fig. zeekadet op oostindievaarders, m. "-WHEAT,
GUARDIAN, s. wachter, opziener ; voogd, m.
S. mats, turksch koren, O.
*-, a. wakend, waakzaam, beschuttend.
"-ANGEL, s. beschermGUISARM, s. kleine strijdbijl, v.
GUISE, a. card, m. wijze, v. vorm, m.manier; v. slag, o.
engel, schutsengel, m. "-NESS, s. opzigtster, waakster,
wachtster, v. *-8HIP,s. opzigt, toezigt, o. voogdij, v.
soort ; gebruik, o. gewoonte, v.; voorkomen ; voorwendsel, mom, O. *-R, S. vermomde, na.
GUARD-IRONS, s. p1. (126) houdijzers, o. My.
GUITAR, no. titer, guitare, v.
GUARDLESS, a. weerloos, zonder hoede.
GUARD-MANGER, S. provisiekamer, V.
GULCH, va. verslinden. "-, "-IN, -S. gulzigaard, reelGUARDS, S. p1. (44) St. .Hubertsklaauwen, m. My.
vraat, slokup, M.
GUARDSHIP, s. wacht, hoede, v. ; wachtschip, o. kustbeGULES, s. p1. (116) rood, O.
GULF, S. golf, V. ; maalstroom, afgrond,
waarder, uitlegger, m.
M. . * -Y, a. vol
GUBERNATION, s. heerschappij, V.
havens ; vol afgronden.
GUDDS-BOBS, ant. op mijne eer!
GULL, s. meeuw, v. ; fig. sul, bloed, .m.; bedrog, o. "-,
va. bedriegen, foppen, bedotten.
"-CATCHER, "-ER, a.
GUDGEON, S. grondeling ; duinz van een hengsel, to. spit,
v.; fig. out; (126) vingerling aan het roer, m. *-, vn.
bedrieger, schurk, m. * -ERY, s. bedriegerij, v. bedrog, o.
GULLET, s. keel, v. strot, hals, slokdarm,
in een strik vallen.
in.
GUELDER-ROSE, s. (53) sneeuwbal, m.
GULLIBILITY, s. ligtgeloovigheid, v.
GUERDON, s. loon, v. belooning, v.
GULLISH, a. onnoozel, eenvoudig, dom.
"-NESS, a. onGUERIT, s. (68) schilderhuisje, o.
onnoozelheid, eenvoudigheid, clontheid, v.
GUERKIN, S. VON. GHERKIN.
GULLEY, GULLY, vn. ruischen, gorgelen, borrelen.
tp GUESS, va. et n. termoeden, ramen, ramen, gissen; (126)
GULLY, "-HOLE, s. afloop, m. rioot, o. goet, v.
peilen. "-, "-WORK, s. vermoeden, o. gissing, v. "-ER,
GULOSITY, S. gulzigheid, vraatzucht, v.
s. gisser, tn. "-ING, a. vermoedelijk. "-ROPE, * -WARP,
GULP, s. stoic, mondvol, teug, m. "-, va. et n. inslokken ;
s. (126) boegseertouw, o.
(22) kloppen, slaan (van den pols enz.); - down, inGuEsT, s. gast, genoodigde, in. ; there is a - in your candle,
slokken, verzwelgen.
er is . een brief aan de kaars. "-, vn. te gast zijn.
Guar, s. gm, v. ; - of the eyes, dragt der oogen, v.
* -CHAMBER, S. logeerkamer, v. "-RITE, s. gastvrijheid,
'-s, pl. (74) tandvleesch, o. *-, va. gommen; met gong
v. "-ROPE, s. (126) sleeptouw, O. "-WISE, adv. als een gast.
bestrijken, - beplakken.
"-BAUBUL, S. guttegom, v.
GUET, S. wacht, nachtwacht; klepperman, tn.
"-BOIL, s. ontsteking van het tandvleesch, v.
"-MINESS,
GUGAS, S. voy. GEWGAW.
"-MOSITY, S. klemrigheid, v. "-MOUS, "-MY, a. gornGUGGLE, vn. klokken; liefkozen. "...GLING, s. geklok, o.
only, klevertg.
SUCCORY, S. (53) andijvie, chicorei,v.
GUIDABLE, a. handelbaar, te leiden. "...DAGE, S. bode-,
GUN, s. geweer, musket, vuurwapen, schietgeweer, roer,
gidsloon, O. "...DANCE, s. leiding, v. bestuur, bestier,
o. snaphaan, tn. ; geschut, kanon, o. ; to be in the -,
dronken zijn. "-BARREL, s. loop van een geweer,
beheer, opzigt, o.
GUIDE, va. leiden, voeren, besturen, bestieren, beheeren,
*-BOAT, s. kanonneerboot, v. "-DECK, S. (126) batterij,
v. "-FLINT, s. vuursteen, rn. * -LADLE, s. (3) laadlepet,
geleiden. *-, s. gids, wegwijzer ; geleider, leider, leidsno. "-LOCK, s. slot van een geweer, o. * - mETAL, s. (3)
man ; beheerder, bestuurder, no. ; aanwijzing, v. * -LESS,
a. zonder leidsznan. * -POST, s. handwijzer,mijlpaal, m.
stukgoed, O.
* -R, m. geleider, leider, gids, m. "-RESS, s. leidsvrouw,
GUNNEL, s. (126) stamdek, O.
Ill.; to
bestuurster, v.
GUNNER, s. kanonnier, konstabel, stukmeester,
kiss the -s daughter, op bet kanon gebonden en gegeeGUIDON, s. standaard ; standaarddrager,
seld worden.
GUILD, va. voy. GILD. "-, s. gilde, o. broederschap, v.;
s. geschutkunst, artillerie, v.
GUN-PORT, s. (126) geschutpoort, v. * ... POWDER, S. kruid,
onderstand, geldboete, v.
"-ABLE, a. belastbaar.
buskruid, O. * ...-ROD, ":„-STICK, s. taadstok, in.
"-ER, s. gulden; vergulder, so.
"-HALL, s. stadhuis
"...-ROOM, S. (126) kruidkanzer, v. * ...-SHOT, s. schot,
(te Londen), o.
• GUILE, v. bedrog, o. list, schurkerij, v. *-, va. bedriegeweerschot, a. ; afstand van een geweerschot,
gen. "-FUL, a. hedriegeiijk. "-FULLY, adv. op eene bes. geweerrienz, rn. "... - SMITH, S. geweerGRY, S.

kleinigheid, v.

HAT.

HAC.
maker, m. * ...-STONE, S. steenen kogel, tn. *...-TAcluat,
s. (126) stuktalie, v.
GUNTER, S. (126) stuurmanstafel, v. bestek, O.
GUN-VICE, S. geweerschroef, v. * ...- WALE, s. (126) slamdek, O. "...-WORM, s. krasser, m.
GURGE, S. maalstroom, afgrond, m.
GURGION, s. griesmeel, o. zemelen, v. mv.
-GURGLE, va. gorgelen, klokken.
GURNARD, GURNET, s. knorhaan, m.
s. stroom, waterstraal, m. *-, vn. gudsen, met
geweld uitstroomen, spruiten, overvloeijen.
GUSSET, s. geer, okselschrooi, v.
GUST, s. smaak, m.; drift, v. ruk, m.; neiging, v. hartstogt, m. ; - of wind, rukwind, m. windvlaag, v. *--,
va. proeven. "-ABLE, a. proefbaar, smakelijk. * - ATION,
s. het proeven. "-ATORY, s. schenkbeker, m. * •= UL, a.
smakelijk. "-FULNESS, s. smakelijkheid, v. "-LESS, a.
smakeloos, laf. "-0, s. smaak, rn. "-Y, a. stormachtig,
buijig, wznderig, onstuimig.
kanaal,
GUT, s. darm, m. ingewand, 0.; doorgang,
o. zeeengte, v.; guts, pl. ingewanden, o. my. binnenste,
inwendige, o.
va. ontweijen ; ledigen ; berooven,
plunderen."-SPINNER, s. darmsnaarmaker, m. * - STRING,
s. darmsnaar, v. "-TATED, a. besproeid.
GUTTER, va. uithollen, groeven, met goten maken.
vn. droppelen, druipen, lekken. "-, s. goat, holte,groef,
v.; naad, m. "-LEDGE, S. (126) luikhout, O. "-STICK,
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s. (10) steeg, v. "-STONE, s. gootsteen, leksteen, ni.
"-TILE, S. (13) gootpan, nokpan, v.
GUTTLE, va. inslokken, verzwelgen. *-, vn. vreten, brassen, slempen, zwelgen. "-R, s. vraat, gulzigaard, m.
GUTTLING, s. slemperij brasserzj, v.
GUTTULOUS, a. dropvorrnig, als droppelen:
GUTTURAL, a. keel..., tot the keel behoorende ; - letter,
(98) keelletter, v. "-NESS, s. uitspraak door de keel, v.
GUY, s.f(126) kabeltouw, o. topreep, v.
*-R, s. zuiper,
GUZZLE, va. zuipen ; vreten, inzwelgen.

drinkebrodr, zwelger, vraat, en.
GYRE, vn. (IN) wenden, keeren; struikelen."--,s. spot, v .
GYMNASIARCH, s. rector van een gymnasium, m.
SIUM, s. gymnasium, o. latijnsche school, v. "...NASTIC,
"...NIC, S. leer-, kunst der ligchaamsoefening, v. -, a.

gymnastich.
GYMNOSPERMOUS, a. met onbedekt zaad.
GYNECOCRACY, GYNARCHY, s. vrouwenregering, v.
GYPSE, s. gips, 0. "...SEOUS, "...SINE, a. van gips, gipsachtig,; - stone, Ossteen, m.
GYPSY, s. heidin, v.
GYRATION, s. ronddraaijing, V •
GYRE, vn. ronddraaijen.
s. kring , ring ,m.; draaijing , V.
GYRON, s. (13) wenteling van eenen trap, v.
GYROUS, a. kringvormig, cirkelvormig.
p1.
GYVE, va. boeijen, ketenen ; fig. betooveren. "-s, s.

ketenen, boeijen, v. my.

H.
HA !

int. ha! ach! ei !

HAAK, s. StOkViSCh, 111.

kramer, marskramer; garen- en baaverkooper; hoedenopmaker, M. "-Y, s. kramerij, v.
"...DINE, s. labberdaan, stokvisch,
M. "...GEON, s.
borstharnas, o. ; korte wapenrok, m.
HABILIMENT, "...LEMENT, S. kleeding, V. kleedingstuk,
gewaad, o. opschik, m. "...LITATE, va. behwaam -, bevoegd nzaken, in staat stellen, wettigen. w...LITATIoN,
s. bevoegdmaking, v. "...LITY, s.geschiktheid, bekwaamheid, bevoegdheid, magi, v. vermogen, o.
HABIT, s. gebruik, o. gewoonte; vaardigheid ; kleeding,
v. kleed, o. ; - of body, ligchaamsgesteldheid, v. *--,
"-ABLE, a. bewoonva. kleeden, bekleeden , bewonen.
ban, *-ATITT.Tmv
bewoonbaarheid, v.
"-ACLE, *-ANCE, S. wowing, woonplaats, v.domicilium,
* -ATION, S. woO. "-ANT, s. bewoner, inwoner, m.
ning, woonplaats, bewoning, inwoning, v. "-ATOR, S.
bewoner, inwoner, m. * -ED, a. gekleed. "-UAL, a. 'geWools; ingeworteld. "-IJALLY, adv. gewoonlijk. "-UATE,
va. gewennen, gewoon maken. "-UDE,s.gewoonte, ?aardigheid, v. ; gemeenzaam verkeer, o. leefwijze, v.
IIABNAB, adv. bij toeval, op luk of rack, onbezonnen,
zonder overleg; op goed geluk.
vn. zich
HACK, va. hakken, houwen ; fig. radbraken.
m.
prijs geven, zich verhuren. *-, s. ruif, v. ; hak,
houweel, s.; keep; hoer, v. meisje can pleizier, o.;
huurpaard, o.; - attorney, arnazalig advokaat,
HACKLE, s. hekel, in.; ruwe zijde, v. *-, va. hekelen,
plukken, hakken.
HACKNEY, s. huurpaard,o. huurkoets ; hoer , liefhebberij,
"-COACH, S.
v., "-, a. te huur, tot allemans gebruik.
HABERDASHER, S.

huurkoets, vigelanle, v. "-COACHMAN, S. huurkoetsier, m.
"-HORSE, S. huurpaard, O. "-MAN, s. verhuurder van
paarden, m. "-WAITER, s. huurknecht, m.
HACKNEY, va. gewennen, afrigten, dresseren, verbruiken.
*-, va. rose noodlzulp spelen ; - out, verhuren.
HACKSTER, s. struikroover, znoordenaar, M.
HADDOCK, s. schelvisch, m.
HADE, s. steile helling, v. "-s, s. p1. hel, v.
HAFT, s. handvat, hecht, o. greep, v. steel, o. "-,va. van
een handvat voorzien. "-ER, S. steelmaker, M.
HAG, s. heks, furie, v. leelijk oud wijf, o. *-,.va. kwellen, martelen, beangstigen ; - out, afnzatten, vermoeijen. *-Bourr, s. et a. heksekind, o. ; uit eeneheks geboren.
HAGGARD, s. valk ; wildzang,
wagenhuis ; Rangedrogt. o. ' - , a. "-LY, adv. wild, ruw, , leelijk ; ongetemd.
HAGGESS, s. vleeschworst, leverbeuling, v.
HAGGISH, a. leelijk, afzigtelijk.
'HAGGLE, va. hakken, snijden ; dingen, beknibbelen ;
Welters; stotteren; hayelen. "-, s. hakker ; knibbelaar,
talmer, M.
HAGIOGRAPHA, s. pl. gewijde schriften, - oork onden, o.
v. inv. "...GRAPHER, s. gewijde schrijver, m. "...LOCUST,
S. levensbeschrijver der heiligen, m.
HAGRID, a. betooverd. "...SHIP, s. hekserij, v.
HAGS, s. pl. flikkervuur, o. ; braambezienhegge, v.
HAIL, a: gezond, frisch; gansch. *-, s. hagel, m. schroot,
o. "-, int. heil! geluk!
vn. hagelen ; stroomen. "-,
va. gelukwenschen, heil wenschen, begroeten; (126)
praaijen. * -FELLOW, s. makker, medgezel, kameraad,
in. "-SHOT, S. schot met schroot, O.; schiethagel, in.
"-SHOWER, s. hagelbui, v. "-STONE, s. hagelsteen, m. ;
schroot, O. * -Y, a. oil hagel bestaande.
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HAL.

HAINOUS, a. hateljk.
HAIR, S. haar, o.;.borstel,

v. ; manen, v. mv.;hoofdhaar,
o.; against the -, tegen den draad, met weerzzn. "-BAG,
S. haarzak, m. "-BALL, s. duitsche bezoar, haarbal, m.
* -BELL, S. (53) wilde hiacint, v. "-BRAINED, a. onbezonnen, ligtvaardig, lagtzinnig.
"-'8-BREADTH, s.
breedte van een haar ; fig. beuzeling, kteinigheid, v.
"-BROOM, s. stofvarken, o. kamerbezem, m.
"-BRUSH,
s. haarborstel, v. "-BUTTON, s. paardeharen oop,
"-CAP, s. grenadiersmuts, V. "-CLOTH, "-WIRT, S.
haardoek, m. boetekleed, o. "-DRESSER, S. kapper, m.
"-ED, a. harig, ring. "-FILLET, * -LACE, s. haarband,
m. "-INESS, s. harigheid, ruigheid, v. "-LEW a. zonder haar, kaal. "-PIN, s. haarspeld, V. *-POWDER, s.
haarpoeder, o. "-ROLLER, S. papiljot, v. papierrolletje
(om het haar to doen krullen), o. "-SIDE, s. haarzijde,
v. ruige kant, m. "-SIEVE, s. paardeharen zeef, v.
"-STAR, s. staartster, komeet, v. "-WORM, s. haarworm,
m. * -Y, a. harig, haven.
HAKE, vn. haken, streven, , trachten naar.
HAKE, 1-IAKET, S. roodoog (visch), M.
HAL AGE, S. het voorttrekken van eene schuit, trekloon, jaagloon, o.
HALBERD, S. hellebaard, m.; to get the -, onderofficier
worden; to be brought to the -s, gegeeseld worden.
s. hellebaardier, m.
HALSE, s. vischsaus, v.
HALCYON, s. usvoge/, m. *-, a. stil, rustig ; - days,
stille dagen, m. my.
HALE, a. frisch, gezond, krachtig, sterk. "-, va. halen,
aanroepen, slepen. * - R, s. sleper, trekker, m.
HALF, a. half, onvolkomen. *-, s. helft, v. ; to get - in
een kapitaal winnen. *-, va. halveren, deelen. "-, adv.
half, ten halve, bijna, ongeveer, niet volkomen, onvolmaakt.
"-AWAKE, a. half slapende, sluimerende.
"-BLOOD, s. halve broeder, m. - zuster, v. "-BLOODED,
a. ontaard, verbasterd. *-BOOT, s. halve laars, v.
"-BRED, a. gemengd; onrijp ; onvolkomen. "-BROTHER,
s. stiefbroeder, m. "-DEAD, a. half dood. "-DECK, s.
(126) hal fdek, 0. "-LEARNED, "-READ, a. half geleerd,
oppervlakkig. "-LOST, a. bijna verloren. *-MOON, s. halve
maan, v. "-PAY, s. (68) halve soldij, v. "-P ENNY, S.
halve shaver, m. ; to have one's hand on one's half-penny,
op zijne hoede zijn. "-PIKE, a. halve piek, v. sponton,
m. werpspies, v. "-PORTS, s. pl. (126) looze geschutpoorten, v. my. "-ROUND,
a. halfrond, scant
'-SCHOLAR, s. halve geleerde, m. "-SEAS OVER, a.
half beschonken. "-SHARE, s. halve portie, v. "-SHEET
OF TWELVES, s. (10) formaat
o. "-SIGHTED,
a. kortzigtig. "-SISTER, s. halve zuster, stiefzuster, v.
"-SPHERE, s. halfrond, 0. "-STARVED, a. half uitgehongerd. "-STRAINED, a. on,volmaakt. *.-SWORD, s. lijfgevecht, 0. "-TUB, s. kuip, doorgezaagde ton, v. "-VERSE,
s. he'll van een dichtregel, v. "-WAY, adv. hwlfweg,
halver•ege.
s. nar, gek, na. "-WITTED, a. zot,
dwaas. "-WORK, s. het werken drie dagen in de week.
HALIBUT, s. heilbot, v.
HALIDOW, s. heiligdom, o.; de heilige rnaagd Maria, v.
HALIMASS, s. Allerzielendag, M.
HALITUOUS, a. dampig ; bedzvelmend.
HALL, a. zaal, v. hof, paleis ; voorportaal, 0.; vergaderzaal,plaats van bijeenkomst, v. ; common -, verkoophnis, o.
HALL! HALL ! int. plants ! plaats ! nit den wet!!
HALLAGE, s. marktgeld, standgeld, o.
HALL DAY, s. regisdag, M.
HALLELUJAH, 0. halleloja, o. jubelzang. m.

HAN.
geregtshof, o. ; balie, v.
HA'LLIARD, s. valreep; v. kardeel, o.
HALLIER, 8. vogelnet, 0.
HALLOO, vn. et a. wegjagen, uitjouwen; (44) aanhitsen,
opstoken. *-, int. halloh! * - ING, s. jagtgeschreeuw, o.
HALLOW, va. heiligen, wijden, vereeren. "-MASS, S. Allerheiligenfeest, o.
HALLUCINATE, vn. dwalen;mistasten,straikelen. "...TION,
s. miscasting, dwaling, v. misslag,,m.
HALM, S. halm, stroohalm, m.
HALO, S. (101) kring, m.
HALSE, s. hale, m. "-, va. omhelzen,begroeten; bezweren.
* -R, s. (126) hall, m. sleeptouw, O. "...SONG, s. halsijzer, O.
HALT, a. lam, kreupel, mank. "-,
int. halt! "-, s. halt,
v. ttilstand; hinkende gang, m. "-, vn. hinken ; halt
make's. "-ER, S. manke ; halster, halsband, strop;
strik, m. va. den holster aandoen, binden. "-ERSTRAP, s. leireep, m. * -ING, s. het hinken, o.; halt,
v. * - ING -PLACE, s. rust-, pleisterplaats, v.
HALVE, va. et s. voy. HALF. * - 8, int. mij de helft! to
cry -, aanspraak maken op de helft.
HAM, s. ham; wade, v. knieboog, m.
HAMATE, "--D, a. hakig.
HAMBLE, va. verlammen door het _afsnijden van de pees
des knieboogs.
HARE, s. haam, gareel, o.
HAMFARE, s. huiselijke twist, m.
HAMLET, S. dorpje, gehucht, o.
HAMMER, S. hamer; afslag, openbare verkoop, m.; pandeksel (van een geweer), o.; ortolaan, m. *-, va. et n.
hameren, smeden, slaan ; stotteren, stamelen. "-ABLE,
a. smeedbaar. "-CLOTH, s. bokkleed, o. "-HARD, a.
door hameren gehard. "-HEADED SHARK, s. hamervisch, m. * - ING, s. het hameren. "-MAN, s. vendurneester, atslager, m.
ilitxmocK, s. hangmat, v.
HAMPER, S. draagmand, sluitmand, v. korf, m.; boei, v.
" - , va. boeijen; verwarren, in verwarring brengen; •
kruid op de pan doen.
HAMS, s. pl. .broek, v.
HAMSTRING, s. pees van den knieboog, v.
va. voy.
HALL-110178B, 5...-PLACE, 8.

HAMBLE.
HANAPER, s. schatkamer, v.
HANCE, s. rand, zoom, boord, on. omzetsel, O.
HANCH, s. heup, dij, v. schenkel, m.; achterhoede, v.
HAND, s. hand, v.; post, voorpoot, klaauw, m. ; hand-

schrift, o. • onderteekening ; handbreed ; streek, zijde ;
overhand, v. geweld, a. ; wijze, handeling, daad, v.;
week, o. arbeid, m. ; voordeel, o. ; manschap, v. matroos ;
soldaat ; werkman, m. ; kaartspel, o.; at the best - ,
goedkoop ; to bring up by the - , een kind met den paplepel grootbrengen; on the one - , on the other - , aan
den eenen aan den anderen kant; now in - , onder
handen, in de maak; out of - , dadelijk; - over head,
hats over kop; - to - , man tegen man; - and glove,
twee handen op een buik ; loot and - , hard in den
bek (van paarden); to take in
beginnen, onder han•
den nemen; under - and seal, beschreven en gezegeld;
in - , hand in hand; to receive in - , kontant ontvangen; to boar in - , in zijne magi hebben ; vergeefs
hopen; to ,take a - in game, medespelen; to have a
good -, goede kaarten hebben ; to be in - with one,
met iemand handelen; even - s, gelijk op: off -, van
de hand, onvoorbereid; - of a watch, wijzer van een
uurzverk, no. ; to shift - s, elkander aflossen,verwisselen.
HAND, va. overhandigen, overgeven, ter hand stellen ; gelei-

HAR.

HAN.
den ; handhaven ; behandelen ; (126) de zeilen inhalen;
- about, rondgeven, ronddeelen; - down, afgeven. overhandigen, verleveren ; - in, -; into, inleiden ; - out,
uitnemen, uithelpen ; - over, overbrengen, overreiken,
overleveren; overeenstemmen; - with, medewerken.
HAND-BALL, s. handbul, m. * ...- BARROW, S. berrie, boar,
v. "...-BASKET, S. hengelmand, v. handkorf, m. * ...- BAT,
S. knuppel, m. * ...- BELL, s. schel, bel, v. "...-BILL, S.
snoeiritts ; handbriefje, O. "...-BOW, s. handboog, M.
* ...-BREADTH, s. palm van de hand, m. handbreed,
v. * ...- CLOTH, s. zakdoek, m. * ...- CUFF, s. handboei,
paternoster, v.
va. handboeijen aanleggen. *...DEALINGS, s. pl. streken, m. my.
HANKER, S. brenger, overbrenger, overleveraar, m.
HA NDF AST, a. sterk ; aangehouden, gevangen. *-ING, S.
verloving, v. huwelijkskontrakt, O.
HAND -FETTER, S. handboei, V. * ...-FUL, s. handy ol, v.
klein Betel, o. ; drukke bezigheid, v. "...-GALLOP , s.
kleine galop, m. "...-GLASS, s. klok (voor bloemen enz.),
s.
V. * ...-GRENADE, S. (3) handgranaat, V.
handgeweer, O. "...-HOOK, s. (l26) handhaak, M.
HANDICRAFT, S. handwerk, o.; handwerksman, m. * -'SMAN, s. handwerksman, m.
HANDILY, adv. handiglijk. * ... NESS, s. handigheid, behendigheid, v. "...WORK, s. handarbeid, m.
HANDKERCHIEF, s. zakdoek, m. ; - language, vingerspraak, v.
HANDLE, va. behandelen ; aanraken, betasten, bevoelen;
hanteren ; handhaven. *-, s. handvat, hecht, o. steel,
zwengel, beugel; arm, m. oor, eind, o. ; by the wrong
verkeerd. "-ABLE, a. handelbaar.
HAND-LEAD, S. (IN) handlood, o. * ...- LEATHER, s.
hand leer, O. " s. behandeling, aanraking ; kunst.
greep, v. * ...- MAID, * ...-MAIDEN, s. dienstmaagd, v.
"...-M ALLET, S. houten homer, m. * ...- MILL, s. handmolen, M. * ...-MONEY, S. handgeld, O. * ...-RAIL, s.
leuning, v. * ... SAW, s. handzaag, v. * ...-SCOOP, s. (12G)
handsc hop, V. * ...-SCREW, S. handschroef, dommekracht, v.
II ANDSEL, S. handgeld, drinkgeld, o. *-, va. voor de
eerste maal gebruiken, inwijden.
AND-SLEDGE, s. slede, handslede, v. * ...-SMOOTH, a.
handig.
HANDSOME, va..versieren, opschikkenVoijen.*-,a. * - LY,
adv. schoon, moot, sierlijk, hupsch, aardig, net, lief ;
gerijfelijk, handig. "-NESS, s. schoonheid, fraaiheid,
bevallioheid.
HAND-SPIKE, S. (126) handspaak, v. knevel, M. * ...-STAFF,
s. werpspies, v. * ...-STROKE, S. slag met de hand, in.
S. handschroef, v.
* ...-TIGHT, a. gespannen.
* ...WEAPON, S. handwapen, O. * ...-WORK, s. handwerk,
O. "...- WORKED, a. net de handgewerkt. * ...- WRITING,
s. hand, v. handschrift, manuscript, O.
HANDY, a. handig, behendig, geschikt. A. -BLOW, s. slag
met de hand, in. "-DANDY, s. handjesspel,o. * - GRIPE,
s. greep met de hand, m. * - WORK, s. handwerk, o.
HANG, va. et n. hangen, ophangen; behangen; zweven,
dralen, afhangen; blijven, stilstaan; - a door, eene
deur van hengsels voorzien ; - about, aanhangen ; -back,
tegenspartelen, achterblijven ; - by, aanhangen, er toe
behooren ; - down, nederlaten, nederhangen ; - him !
int. weg met hem! - loose, fladderen; - on hand, (34)
blijven liggen, geen aftrek hebben ; out, (126) hijschen,
uithangen, uitsetken; - over, overhangen, drei:i en;
het eens zijn, elkander aanhangen; - up, op--together,
hangen ; - upon, zwaar vallen, drukken, hinderen.
HANG-DOG, s. hangbast, galgebrok; galgenstrik, m.
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s. hengsel, o. haak, m.; mes, a.; hartsvanger, m.;
- on, tafelschuimer, m.
HANGING, s. het hangen; behangsel, o. *-, a. hangende,
de galg waard ; zwevende, hellende. * - BUSINESS, "-MATTER, S. halszaak, hoofdmisdaad, v. * -FACE, s. galgentronie, v. fieltengezigt, O. * -LOCK, s. hangslot, o.
* - LOOK, s. dievenblik, in. * - SLEEVES, s. pl. hangende
moutven, us. my. * -WART, s. wrat, v.
HANGMAN, S. beul, scherpregter, M. * ...NAIL, S. klinknagel ; nijdnagel, m.
HANGS, s. pl. behangsel, O.
HANK, s. kluwen, o.; strik, knoap, m. ; streng ; neiging,
v. invloed, m.; I have him at a -, ik heb hem inmijne
magt. *-s, s. p!. (126) houten ringen, m. MV.
HANKER AFTER, vn. hunkeren, haken, verlangen, *-, s.
verlangen, heimwee, o. zucht naar huis, V.
HANK-SKRAIN, s. streng, V.
HANKLE, vn. zich verwarren, in de war geraken.
HANSE, s. (23) hanse, hansa, v. hanzeverbond, o. ; (13)
kroonlijst eener deur, v. * - ATIC, a. hanseatzsch.
HANGER,

HANSEL, S. roy. HANDSEL,.
HANS- EN-KELDER, S. fig. hansje in den kelder, O.
HAP, s. toeval; noodlot, lot ; voorval; geluk, o. *-,

vn.

voorvallen, toevalliglijk gebeuren, geschieden, treffen.
* -HAZARD, s. goal geluk, O. -LESS, a. ongelukkig,
ellendig. * - LY, adv. toevallig; misschien, welligt. *-PEN,
vn. gebeuren, geschieden, plaats hebben, voorvallen,
treffen; inrallen. * -PER, vn. huppelen. "-PELY, adv.
* -- PINESS, S. gegelukkigerwijze, bij geluk ;
luk, o. gelukzaligheid ; liefelijkheid, v. * -PY, a. gelukkig, zalig, verheugd, gunstig.
II AQUEBUT , HAQUELINT, S. VON. ARQUEBUSE.
HARANGUE, s. aanspraak, toespraak, redevoering,

v. *-,
va. et n. toespreken, eene redevoering houden. * - R, S.
redenaar, spreker, woordvoerder, tn.
HARASS, S. verwoesting, v. verderf, o. "-, va. verwoesten, verdelgen, plagen, vernzoeijen, afmatten. * - ER, s.
verwoester, verderver; plager, 03. * -MENT, s. verwoesting, v.
HARBINGER, s. voorlooper, voorbode, kwartiermeester,m.
HARBOUR, s. haven, zeehaven ; herberg ; schuilplaats, vrijplaats, v. toevlugtsoord, o. *-, va. herbergen, opnemen,
onthalen, beschutten. *-, vn. zi jnen intrek -, zijnverblijf
houden. * -AGE, s. toevlugtsoord, o. herberg, v. "-ER,
s. hetet'. * ;tut/en,

—

toevtugt. * --MASTER, S. havenmeester, m. *-ous, a.
gastvrij. * -- PILOT, s. loods, M.
HARD, a. hard, zwaar ; moeijel;jk ; treurig, slecht, prof,
onregtvaardig,gevoelloos ; streng ; wrong, zuur , gierig ;
verhard, stijf ; you are too -, gij zijt teduur ; - drinking, het zuipen; - frost, strange vorst, v.; - gale, stijve
koelte, v. ; - of belief, ongeloovig ; - of digestion, moeijelijk to verteren ; - of hearing, hardhoorig ; - to deal
with, onhandelbaar; - weather, onstuimig weder, o.;
- words, horde woorden, o. my. *-, adv. zwaar, sterk,
ruw, vast, hevzg, zeer, met ijver ; nabij, digt. "-BAKED,
a. verstopt (van honden). * -BEAM, S. hagebeuk, rn.
* --BOUND, a. hardlijvig, verstopt. * - BREATHING, a.
hijgend, "-BY, a. digt bij. * - EARNED, a. zuur verdiend.
HARDEN, va. et n. harden, verharden, hard maken, versterken. * - ING, s. verharding, v.
HARDFAVOURED, a. hatelijk, leelijk, ongenegen. * -NESS,
s. hatelijkheid, v. * ... FEATURED, a. grove trekken hebbende. "...FISTED, a. gierig, inhalig, karig. * ...GOT, a.
zuur verdiend. * ... HANDED, a. hardhandig ; streng.
"...HEARTED, a. ongevoelig, gevoelloos, hardvochtig,
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wreed. -MESS, s. hardvochtigheid, ongevoeligheid,gevoelloosheid, wreedheid, v.
HARDILY, adv. moedig, koen. "...NESS, S. hardheid, ruwheid, sterkte, vermoeijenis; koenheid, driestheid, onversaagdheid, v.
HARDLY, adv. hard, ruw, met ruwheid ,; bezwaarlijk,
met moeite, naauwelijks; - ever, bijna nooit.
HARDMBAT, S. droog voeder, O. "...MOUTHED, a. (86)
hard in den bek, onhandelbaar. * ...NESS, s. hardheid,
vastheid, moeijelijkheid ; ongevoeligheid ; verharding, v.
"...NIBEED, a. met een harden bek (van eene pen).
HARDOCK, S. (53) klis, v.
HARD-RESIN, s. vioolhars, v. "...-ROED, a. kuitig.
HARDS, S. pl. week, o. heede, v.
HARDSHIP, S. moeijelijkheid, v. bezwaar, ongemak, O.
HARD-SKINNED, a. met eene horde haul. "...-WARE, S.
ijver-, staalwaren, v. mV. -MAN, s. ijzerkooper; smid,
m."...-WITTED, a. hard, dom, zonder verstand. "...-WORKING, a. vlijtig, werkzaam, arbeidzaam.
HARDY, a. vermetel, stout, koen, onversaagd, driest, moedig, sterk, hard. "-SHREW, s. spitsznuis, v.
HARE, s. haas, in. "-BELL, s. (53) zekere hyacinth, m.
"-BRAINED, a. wild, onbesuisd, onbezonnen. "-FOOT, S.
(53) hazevoet,. na. "-HEARTED, a. schroomvallig, bang,
bevreesd, bedeesd. "-HOUND, S. jagthond, windhond, m.;
(53) wilde salie, v. "-LIP, s. hazelip, v. hazemond, m.
"-RAGOO, S. hazepeper, v.
HARE'S-EAR, s. (33) hazeoor, o. * ...-LEAP, S. hazesprong,
rn. "...-LETTUCE, S. ganzedistel, m. "...--SKIN, s. hazevel, O.
HARE-WOOL, S. hazehaar, a. "...-WORT, S. maluwe, V.
.
HARICOT, s. snijboon, v.
IIARIER, S. HARRIER, s. hazewindhond, speurhond, tn.
IIARIOLATION, s. waarzeggerij, v.
HARISH, a. dls een boas, bang.
HARK, "-EN, Vri. voy. HEARKEN. "-, "-ER, int. boor !
luister!
HARL, s. lint -, O. vezels van vlas, v. My.
HARLEQUIN, S. harlekijn, M.
HARLOT, s. hoer, straatnimf, v. *-, a. gemeen, laug,
geil. * -RY, s. ontucht, hoererij; v.
HARM, S. kwaad, Teed, euvel, onregt, nadeel, o. schade,
v. ; wrevel, m. ; - watch - catch, die rose een ander
een kuil yraaft, tall er zelf in; die kwaad vermoedt,
kwaad ontmoet. *-, va. I;enadeelen, kwaad doen, krenken. * -FUL, a. "-FULLY, adv. nadeelig, kwaad, oevaarlijk ; met gevaar. "-FULNESS, s. yevaar, o. schadelijkheid, v. nadeel, 0. * --LESS, a. * -LESSLY, adv. onschadelijk, onschuldig, argeloos ; onbeschadigd, schadeloos gesteld. * - LESSNESS, S. onschadelijkheid, onschuldigheid, v. stoat van onschuld, m.
HARMONICA, s. harmonika; harmonic, v. "...NIC, --AL,
a. overeenstemmend, welluidend, muzikaal. *...NICS,
s. pl. (109) leer der harmonic, v. *...Nious, a. zvelluidead. -LY, adv. op cene welluidende wijze.
NESS, S. welluidendheid, v. '...NIST, s. muziekliefhebber, keener van muziek, m. * ... NIZE, va. et n. doen
overeenstemmen; ocereenstemmen. *...NY, s. harmonij,
harmonie, ovoreenstemming, v.
HARNESS, s. twig, harass, o. wapenrusting, v. *-, va.
tuigen, wapenen, uitrusten ; tig. be•chermen, beschutten.
zich wapenen. * --CLEANSER, s. zwaardveger, in. **-ER, s. optuiger, to. * -1,1A K ER, s.
zadelmaker, M.
HARP, s. harp, 110, v. '-, vn. de harp spriest ; zich bezig bootless met ; to - always on the same string, altijd

hetzelfde liedje zingen.' *-, va. roeren, opwekken,bewegen ; - at, „doelen, zinspelen op. "-ER, S. harpspeler, M.
"-ING, S. harppel, o. ; fig. gedurige herhaling, v.
"-INGS, S. pl. (126) scheepshaak,m. ; berghouten, o. mv.
HARPONEER, "...POONER, S.

harpoenier,

M. "...POON, S.

harpoen, m.
klavecimbel, m. klavier, O. "-HAMMER,
s. stemhamer, m. "...STRING, s. harpsnaar, V.
HARPY, S. (30) harpij ; fig. helleveeg, v. boarfriiii, 0 .

HARPSICHORD, S.

HARQUEBUSS, S. VOy. ARQTJEBUSE.
HARRATEEN, S. grove wollen stof, v.
HARRIDAN, S. VOy. HARLOT.
HARROW, S. egge; (443) valpoort, v.

*-,' int. sakkerloot!
"-, va. eggen; verscheuren ; plunderen, verwoesten;
- up, ophalen, openrijten. * -ER, s. egger,
HARRY, va. kwellen, plagen ; plunderen. "-, s. boerenknaap, re. ; old -, duivel, m.
HARSH, a. ruw, hard, wrang, borsch, schor, onaangenaam, wanluidend. "-LEAVED, a. (53) met ruige bladeren. "-LY, adv. ruw, onbehagelijk, onvriendelijk.
"-NESS, S. ruwheid, hardheid, wranghesd, barschheid, v.
HARSLET, S. voy. HASLET.
HART, S. hert, o. * -EVIL, s. (112) klem, v. * -'S-EASE,
S. (53) viooltje, o. *-'s- . HORN, s. hertshoren, o. * -'SROOT, S. (53) beetwortel, M. "-'S-TONGUE, s. (53)
hertstong, v. "-WORT, S. (53) hertekruid, O.
HARUM-SCARUM, adv. verstrooid, afgetrokken, zeer bezig.
HARVEST, s. 000st, tn. inzaineling, opbrengst, v.;herfst,m.
k - , va. oogsten, inoogsten, inzamelen. * - ER, S. incog.ster, M. * -FLY, S. krekel, nr. *-110111E, S. oogstfeest,
- lied, O. "-HOME-BEER, S. oogstbier, O. "-LORD, S.
voormaaijer, opzigter bij den oogst,m. "-TIME, s. oogsttijd, m. "-WOMAN, s. bindster, v. "-WORK, s. het oogsten.
IIAsH, va. hakken, klein hakken. "-, s. (52) gehakt, O.
HASLET, s. ingewand (van een varken), o.
HASP, s. beugel, grendel, wervel, hack, m. *-, va. met
beugels sluiten, toegrendelen.
HASSOCK, s. knielmat, mat, v. kussen, o.;.tufsteen, m.
IIASTATE, * -D, a. puntig, spits.
HASTE, s. haast, spoed, m. haastigheid, snelheid, v. hartstoot, ijver, tn. vuur, o. "-, *-N, va. et n. bespoedigen,
haasten, haast -„spoed maken, zich spoeden, - haas.
ten. * ...TILY, a de. haastiglijk, met spoed ; met deer,
hartstogtelijk ; iffings, in overijling,voorbarig k ...TINESS,
S. haastigheid,v.haast, spoed, m.; voorharigheid, hevigheid, v. ; ijver, m.
HASTINGS, S. pl. vroege vruchten, v. my.
HASTY, a. haastig, snel, vlug, ijverig ; driest, moedwillug, hecig. "-FOOTED, a. clog ter been. "-PEAR, S.
vroege peer, v.
FIAT, s. hoed, tn. * -BAND, s. hand om den hoed, M: * - BOX,
* -CASE, s. hoedendoos, v. "-BRUSH, s. hoedenborstel, v.
HATABLE, a. hatelijk.
HATCH, s. broedsel; uitbroeden, uiticomen,o.;ontdekking ,
uitlekking, v.; luik, o. deur, v. *-, va. et n. broeden,
uitbroeden, brouwen; oitstinden; zich ontwikkelen.
HATCHEL, S. hekel, tn. * - , va. hekelen. * - ER, s. hekelaar, M.
H ATCHER, s. aanlegger, nitvinder, m.
istik ran een schip,
HATCHES, s. pl. sluis, v.; wezelval,
o. ; kruisstreep, v.
HATCHET, S. bill, V. hakMeR, O. "-FACED, a. leelijk.
**--HELVE, s. steel rester bijl, nt. * -SHAPED, a. (53)
bijleormig. *--vETuir, s. (53) bijl-kruid, o.
HATCHING, s. het hro`eden; (92) kruisstrepen, v. My.
"-HOUSE, s. broeihok, O. "-TIME, s. broeitijd, tn.
HATCHMENT, S. wapenRchild, O. * ...WAY, S. (126) flak, o.

HAY.
HAT-DRESSER, s. hoedenmaker,
HATE, va. haten ; mijclen. "--,
haat, afkeeron. A -ABLE,
a. hatelijk. A -FUL, a. "-FULLY, adv. gehaat, hatelijk,
afschuwelijk ; op eene hatelijke wijze ; nit haat. * - FULNESS, s. hatelijkheid, v. ; haat, m. "-R, s. hater, v;jand, m.
HAT-MAKER, s. hoedenmaker, m. * ... - MONEY; s. (34) kaplaken, o. * ... - STRING, s. hoedband, in. •
HATRED, s. haat, afkeer, m.
HATTER, s. hoedenmaker, m. " - , va. verwoesten, verdelgen ; vermoeijen, afmatten. * - 'S - BLOCK, ' - 'S - FORM, s.
hoedenvorm, m.
HATTOCK, s. hoop (van twaalf schoven) koren, In•
HAUBERGEON, HAUBERK, s. pantser, O.
NAUGHT, "-Y, a. * -ILY, adv. trotsch, hoogmoedig ; met
trotschheid. * - INESS, a. trotschheid. v. hoogmoed, m.
HAUL, s. het trekken, slepen, a. ; trek, m.; streng, v.
*-, va. trekken, halen, slepen ; - off, (126) clot maker;
the wind; (126) tegen den wind inkrimpen ; - up,
opgeijen, toehalen. * - ER, s. trekker, steper, m.
HAULM, HAUM, s. halm, m. stroo, o.
HAUNCH, s. heap, dij, schoft, v.; elude, o•
HAUNT, s. leger, o. schuilplaats, v. schuilhoek, m. hol,
nest, o.; gewone loopplaats (van iemand), v. *-, va.
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" - LOFT, s. hooizolder, a.. A - MAKER, s. howjer, tn.
` - MAKING, s. hooibouw, in. "-MARKET, s. hooimarkt,
V. "-mow, s. hooistapel, iu. * - SEED, s. hooizaad, o.
* -TIME, a. hooitijd, in. * - WORM, s. aardworm, m.
HAYWARD, s. veehoeder, m.
Va. et n.
HAZARD, s. toeval ; ,gevaar; dobbels;iel, o.
wagen, op het spel zeilen, gevaar loopen. A -ABLE, a.
gewaagd, vermetel. " - ER, s. waaghals, speler, m."-ous,
a. " - OuSLy, adv. gewaagd, gevaarlijk ; wisselvallig ;
met gevaar. A - OUSNESS, * - RY, s. vermetelheid, gevaarlijkheid, v. gevaar, o.
HAZE, s. nevel, mist, m. * - , vimp. nevelen, misten.
va. verschrikken, schrik aanjagen.
HAZEL, a. hazelnoot, v. ; hazelaar, tn. * - , a. lichtbrain
an hazelnotenhout. "-HEN, s. hazelhoen, o. " - LY, a.
vol hazelaars ; lichtbruin. 'A -MOULD, s. tuinaarde, v.
" - NUT, s. hazelnoot, v. * - ROD, s. hengel van ee# hazelaar, m. " - TREE, s. hazelaar,m. "-WOOD, s. boschje
van hazelaars, o.
mistig weder, o. dijzigheid,
HAZENESS, s. nevelachtig
mistigheid. v. * ...ZY, a. nevelig, mistig ; beslagen, dik.
Ha, pro. hij, degene, die, het. *-, s. mannetje, o.

s. hoofd, o. kop; knop; top, m.; spits, kruin, v.;
overste, aanvoerder ; aanvang, oorsprong, ingang, tn.;
voorstuk, front ; hoofdstuk, kapittel, o. ; troep, m. ; overhand, magt ; bron (eener rivier), v. ; (120) galjoen, o.
snuit, v. ; to get - , de overhand krijgen ; to be at the
- of, aanvoeren ; to make - , het hoofd bieden ; - of a
HAUTEUR, S. voy. HAUGHTINESS.
hook, titelblad, o. ; - of a cask, bodem van eenvat,m.;
HAVE, va. hebben, houden, bezitten, gebruiken, bekomen,
- of a drum, trommelvel,o.; - of an arrow, punt van eenen
erlangen; laten, toestaan; - a care, in acht nemen,
pijl, v. ; - of an axe, scherpe kant eener bijl, m. ; of cattle,
zorg dragen; - advice, raadplegen ; - at, aangrijpen ; ti
stuk vee, o. ; - of hair, hoofdhaar, o. ; - of his own, eigen- away, zich ontdoen van ; - by heart, van buiten kenzinnig mensch, ru.; - to - , man voor man; - to wind,
nen, weten ; - done with, gereed zijn met, ophouden ;
(126) vlak in den wind ; to give - , los laten -, den
got, hebben, verkregen hebben ; - on, aan hebben,
teugel vieren. * va. van een hoofdvoorzien ; een knoop
dragen ; - searoom, (126) het ruime sop hebben, ver
(aan lets) maken; onthoofden; aanvoeren, leiden : het
van land zeilen ; - the hear of, bij iemand in gunst
hoofd bieden; - a cask, een vat bodemen; - the sea,
zijn ; do well and - well, die wel doet, wel ontmoet;
(126) in den wind zeilen; de golven dwars doorvaren.
I had rather, ik wenschte Bever. *...LESS, a. arm, hehoeftig.
" —ACHE, A-AKE, s. hoofd ► zjn, v.
A - BAND, s. hooldband,
HAVEN, s. haven, v.; toevlugtsoord, o. * - ER, s. haven.
m.; besteeksel aan heide einden van den rug eens boeks,
meester,
o. " - BOARD, s. hoofdplank, v. " - BOROUGH, s. konstaHAVER, s. houder, bezitter, m. * - SACK, s. randsel, v.
sb •ele, ewrisitkemkeieestker. tant..
Gra n,
HAVING, s. have. v.
**----"
C;;AT I , S. -1;ed-g. otd:ij n",
118 V
S. verwocsting, ultroeijing, vernieling, v. ; btoeds. kopriern, In. " - DRESS, s. hoofdtooiiel, kapsel, o.
bad, o. *--1 int. sla dood! moord!
HEADED, a. met een hoofd ; beslagen.
HAW, s. honweel, o.; hagedoornbes ; heg, v. tuin, m.
HEADER, s. aanvoerder, m. opperhoofd, o:; werkman die
kamp, o. ; vlek in het oog, v. *-, vn. stamelen, stottede koppen op spijkers of spelden maakt, m.
ren, huperen. "-FIND, s. kernbijter, m.
HEADGARGLE, s. veeziekte, v.
HAHHAW, s.. opening in een tuinmuur, v.
HEADILY, adv. onbezonnen, plotseling.
HAWK, s. batik, valk ; geregtsdienaar, in. ; gerogchel, o.
HEADINESS, s. hoofdigheid, halsstarrigheid, onbezonnenva. rondventen. "-, vn. valkenieren, met valken jaheid. doldriftigheid, overijlinq, v.
HEADING, s. aanvoering, v. ; voornaamste, o. ; rubriek,
gen ; fluimen opgeven, rogchelen. A -ED, a. krom, als
een havik. * - ER, s. valkenier; rondventer, uitroeper ;
v. ; bodenzhout, o. A - COURSE, s. (13) kroonlijst, v.
marskramer ; rondventer van dagbladen, m. "-EYED,
afcdak, O.
a. met arendsoogen. * - ING, s. valkenjagt, rondventing,
HEADLAND, s. voorriebergte,o. landtong, kaap, v. "...LANDv. A - ING - BAG, s. reiszak, knapzak, m. s. valkLORD, s. opperleenheer, m. A ...LESS, a. zonder hoofd,
nit. tn . *-'S-NOSE, s. haviksneus, m. * - 'S-WEED, s.
hoofdeloos ; onbezonnen, onverstandig. '...LINE, s. (126)
(53) havikskruid, o.
ratouw, o. ; (10) hoofdregel, in. *...LONG, a. et adv .
HAWSE, HAWSE-HOLE, s. (126) kluisgat, o.
hot over bat, hall over kop, plotseling, onbezonnen.
HAWSER, s. (126) hal,, an. sleeptouw, o.
* ...MAN, s. hoofdman, aanvoerder, m. "...MATTER, s.
HAWTHORN, s. hagedoorn, m.
walschot, o. spermaceti, v. * ...MONEY, "...SILVER, s.
HAY, s. hooi; net, o. ; heg, v. dans, in.; rowing - , nahoofdgeld, o. A ...MOST, a. voorste. "...PAN, s. (74) hergras, o. ; to make - while the sun shines, het ijzer
s. voornaamste gedeelte, 0.; helm ;
senpast, v.
bodem van een vat, ran. ; (10) titelvignet, o. "...POLL, s•
szneden terzvij1 het heet is. "-, va. netten spannen.
A -BOOT, s. regt van owheining, o. "-COCK, A -RICK,
hoofdgeld, o. "...QUARTERS, s. pl. (68; hoofdkwartier,
A -STACK, s. hooiopper, tn. A -FIELD, S. hooiland, o.
o. *...ROLL, s. valhoed. hoofdwrong, m. "...SAILS, s. pl.
'-FORK, s. hooivork, V. A -HARVEST, S. hooioogst, rat.
(11).6) voorzeilen, cr. raw. *...SEA, s. gulf voor het schip,

dipwij/s kzoeken, nit- en inloopen; spoken, waren.
"-ER, s. bezoeker, ru.
HAUNT, s. teug, stole; (22) drooge hoest, In.
HAUTBOY, s. hobo, v. "-STRAWBERRY,
s. ananas-aardbezie, v.
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hoofdknikken, o. * ...SHIP, s. hoogste
waardigkeid,v.*...-81DB, s. kruis(op munten),o.*...-SIDES,
s. pl. (10) zijstegen, v. mv. letterzetters-spaan, m.
* ... ,S MAN, s. scherpregter, m. * ...-SPRING. s. hoofdbron,
v. * ...-STALL, s. hoofdstel,o. * ...-STONE, s. (43) digger,
hoeksteen, rn. 5 ...-STRONG, a. halsstarrzg, stug, koppig,
eigenzinnig. * ...-STRONGNESS, s. hoodigheid, stugheid,
koppigheid, halsstarrigheid. v. * ...-TIRE, s. hoofdtooisel,
o. *...-WAITER, s. opperschenker, m. *...-WAY, s. regte
weg. m. ; ,(126) voorwaartsche beweging, v. *...-wiND,
s. (121) tegenwind, m. "...-WORKMAN, s. werkbaas, m.
HEADY, a. haastig, hevig, onstuimig, snel, koppig; wine, koppige hoofdige wijn, m.
HEAL, va. et n. genezen, heelen ; verzoenen. * -ABLE, a.
s. heelmeester, arts, m.; geneesmidgeneesbaar.
* -ING, s. genezing, heeling, v. -, a. heelend,
de
g
end ; heilzaam ; verzoenend-.
o.
HEALTH, s. gezondheid, v. welstand, m. welzijn, heil,
*-PuL, a. * -FULLY, adv. gezond ; heilzaam, weldadig ;
in goede gezondheid. "-FULNESS, *-INESS, s. gezondheid ; heilzaamheid, v. welstand, m. * -ILY, adv. heilzaam, wed. * -LESS, a. ongezond, ziek, zwak. * -OFFICER,
s. officier van gezondheid, m. * -SOME, "-Y, a. hell' zaam, gezond.
REAM, s. nageboorte (der dieren), o.
HEAP, s. hoop, berg, m. *-, va. ophoopen, zamenhoopen,
opstapelen, verzamelen. * -ER, s. ophooper, vergaarder,
m. * -Y, a. opgehoopt, in hoopen.
HEAR, va. et n. hooren, aanhooren, het oor verleenen,
luisteren ; verstaan, vernernen ; verhooren ; gehoorzamen.
- ill, een slechten naam hebben, in een kwaden reuk
staan.
s. hoorder, aanhoorder, toehoorder, m.;
a crowd of hearers, een talrijk auditorium. * -1NG, s.
het hooren, gehoor, o. ; afstand van het gehoor, m.
*- ING-TRUMPET, s. spreekhoorn, m. * -KEN, va. et n.
aanhooren, luisteren, gehoor geven, gehoorzamen. * -KE;
ITER, s. toehoorder, hoorder, luisteraar, m.
5 -SAL, s.
vertelling, v. * -SAY, s. hooren zeggen, gerucht, 0.
va.
HEARSE, s. hertekoe, hinds; lijkkoets, baar, v. *-,
begraven, bijzetten. 5 -CLOTH, s. dood-, lijkkleed, o.
* •LIKE, a. treurig, somber.
HEART, s. hart; gemoed, binnenste, leven; beste,o. kern,
v. ; fig. mzdelelste, 0.: neiging ; liefde ; ziel, kracht, v.
wil, cooed, m. ; (426) doodshoofdblok, o. ; - of a
tree, hart van een boom, o. ;
of coals, brandstof in
kolen, v. ; by -, van buiten ; for my
zeer gaarne;
I could find in my -, ik zou wed lust hebben; out of
moedeloos, mat; to have at
to harte nemen;
what the - thinketh, the mouth speaketh, waar 't hart
vol van is, loopt de mond van over.
HEART, va. bemoedigen, een riem onder 't hart steken.
v.

*...-SHAKE, s.

HEARTACHE, * ...-AKE, 5 ...-BREAK, -ING,
* ...-SORE, s. harteleed, hartzeer, 0. * ...-ALLURING, a.
aanlokkelijk. * ...-APPALLING, a. bedroevend; ontzettend.
"...-BLOOD, s. hartebloed ; leven, o. kern, v. * ...-BREAK,
* ...-BREAKEN, s. hoof(' krul (der vrouwen), v. * ...-BREAKING, a. hartverscheurend, smartelijk.
* ...-BROKEN, a.
met een gebroken hart. * ...-BURIED, a. in het hart begraven, in het binnenste bedolven. "...-BURN, s. zuur,

o. heete node, v. *...-BURNED,

a. blakende van Heide.

* ...-BURNING, s. haat, wrok, m. misnoegen, o.
* ...-CORRODING, "..-EATING, a. hartverterend,

knagend." ...-DEAR, a. zeer dierbaar, ,veelgeliefd.
S. gemoedsrust, rust der ziele.
v.: hartewensch,
*...- EASING, a. het hart verligtend.
HEARTED, a. met een hart, hartvormig.

m.

va. bemoedigen, opokken, verfrisschen, verbeteren, bemesten. * -BR, s. hartsterkend middel, o.

HEARTEN,

* -ING, a. voedend, versterkend.
HEART-EXPANDING, a. het hart

opbeurende.

a. diep gevoeld, levendig, innig.
HEARTH, s. haard, rn. haardstede, v.
HEART-HARDENED, a. hardvochtig,

ongevoelig. *...-HEAVINESS,
hartzeer, verdriet, o.

S.

verhard, verstokt,
zwaarmoedigheid, v.

HEARTH-MONEY, * ...-PENNY, S. haardstedengeld, haardgeld, schoorsteengeld, o. * ...-STONE, s. haardplaat, v.

adv. hartelijk, van harte ; met mood, met
kracht. * ...NESS, s. hartelijkheid, openhartigheid, kracht,v .
ijver, m.
HEARTLESS, a. vreesachtig, bang, bloods, laf. * -NESS, s.
vreesachtigheid, lafhartighezd, versaagdheid, v.
HEART-QUELLING, a. innemend, verleidelijk, aanlokkelijk.
* ..:LROBBING, a.
* ...-RENDING, a. hartverscheurend.
"...'S-BLOOD, s. hartebloed,
hartroerend, verrukkelijk.
leven, o. kern, v. * ...-SCORE, s. binnenste des harten, o.
* ...-'S-CASE,
* ...-SEARCHING, a. het hart beproevend.
a. zwaar ziek,
s. (53) vergeetmijnietje, o.
aan het hart lijdende. * ...-SORE, a. diep gewond.
s. pl.
s. (74) hartvlies, o.
(74) hartzenuwen, v. mv. * ...-STRUCK, a. diep getroffen. k ...•SwELLING, s. wrok, haat, in. "...-WHOLE, a.
uit de volheid des harten, vrij, onverzwakt. * ...-w OUNDED, a. met een gewond hart; door Amors pijl getroffen, zeer verliefd..
* ..,WOUNDING, a. hartverscheurend.
HEARTY, a. hartelijk, innig, opregt; frisch, gezond; yrslijk ; krachtig ; to drink a - glass, een goeden teug
doen. * -HALE, a. hartversterkend.
HEAT, s. hilts, warmte, v. gloed, m. cuter, o. hevighetd,
drift, v. your (der jeugd), o. ijver ; toorn; strijd, m.
oneenigheid ; vlugt, v. loop, m. ; vurigheid, v. uitslag,
m. : in the - of the affairs, in het drukste der bezigheden. *-, va. heet maken, verhitten, opwekken. "-, vn.
heet worden, verhitten wedrennen, een wedloop
* -ER. s. verhitter : bout, m.
HEATH, S. heide, v. ; heidekruid, 0. * -BIRD, * -COCK, s.
korhaan, m. korhoen, o. * -BROOM, s. heidebezem,
HEATHEN, s. heiden, nl. * -ESS. s. heidin, v. * -ISH, a.
* -ISHLy,
heidensch, goddeloos, wreed; als een
heiden, op eene goddelooze wijze. K -ISHNESS,
s. heidendom , o.
va. et n. heidensch maken, - worden.
HEATH-HEN, * ...PONT, s. korhoen, 0. '1/4 -MUTTON, s.
heideschaap, o. 5 ...-PEA, s. vogelwikke, v. * ...-ROSE,
s. heideroosje, o.
HEATHY, a. vol beide; - ground, heidegrond, rn.
HEATLESS, a. zonder warmte, koud.
o. *-, va.
HEAVE, s. opheffing, opligting, v. ; hefoifer,
opheffen, ppligten, verhelfen; wenden, bijdraaijen. *-,
vn. zich verhelfen, rijden, zwoegen, zuchten ; - and set,
(126) op de ankers rijden ; - forth, diep adem haler;
kugchen - in, inhaten - over-board, over booed leerpen; - the lead, - the log, (126) het dieplood uitwer
pen; - tight, (126) (het anker) vertuijen; - up, ophe/fen ; zwellen.
HEAVEN, s. hone', rn. ; paradijs, o. * -BEGOT, *-BORN, a.
hen2elsch, van den kernel nedergedaald, goddelijk, engelachtig * - BRED, a. van den kernel. * - DIRECTED. a.
ten kernel gersgt ; door God bestuurd. * - KissING, a. tot
aan den kernel reikende ; hoog verheven. " - Ly, a. et adv.
hemelsch,goddelijk; op eene goddelijtce wijze; - mindedness, vroornheid, v. '-WARD ; adv. hentelwaarts, ten kernel.
HEARTILY,

HEE.
HEAVE-OFFERING, 8, hefoffer, O.
HEAVER, S. hefboom, m.
HEAVILY, adv. zwaar, langzaam,

HEL.
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in de boeijen sluiten. "-, va. et n. hangen, ntigen ;
dansen. "-BAND, s. hielleder, O. "-BONE, s. (7 hielbeen, o. "-ER, s. haaa die good met de sporen werkt,
- die sterk op de sporen stoat, m. "-PIECE, s. hielstub, O. "-PIECE, va. achterlappen. * -TAP, s. hielpin, v.
HEFT, s. greep, v. handvat; gewigt, o.; poging, v.
HEGEMONICAL, a. heerschende.
HEGIRA, s. turksche jaartelling, v.
HEIFER, s. vaars, jonge koe, v.
HEIGH-HO! int. bola! ho ! ach!
HEIGHT, s. hoogte ; poolshoogte ; breedte, v. ; toppunt, o,
hoogste graad, in. volkomenheid, v. "-EN, va. verhoogen, verheffen, vermeerderen, vergrooten, verfraaijen;
veredelen ; verhoovaardigen. "-ENING, s. versiering, v.
sieraad, tooisel, o.
HEINOUS, a. hatelijk, afschuwelijk. * -LY, adv. op eene
hatelijke wijze. "-NESS, s. hatelijkheid, afschuwelijkheid ; goddeloosheid, snoodheid, v.

flaauw, traag ; treurig ;
te harte nemen, hartzeer hebben. "—NEES,
s. autaarte ; truagheid, loomheid ; treurigheid, zwaarmoedigheid, v.
HEAVING, a. rijzende, stijgende. "-MALLET, s. klopper, m.
HEAVY, a. zwaar, drukkend, loom, zwaarmoedig, treurig,
somber ; moeijelijk, dom, traag ; vruchtbaar ; - upon
hand, peen aftrek hebbende, onverkoopbaar; - with
sleep, slaperig. "-CHEER, s. zwaarmoedigheid, v ." -Do,
s. leven, geweld, rumoer, geraas,getier, o. * -GUSTS, s. pl.
aware buijen, v. mv. "-HANDED, a. onhandig. "-HEADED,
a. lomp, dom. "-HOURS, s. pl. verveling, v. "-LADEN, a.
zwaar geladen. "-METAL, s. grof geschut,o. "-MONEY,
s. ongemunt geld, o.
HEBDOMAD, s. week, v. * -AL, "--AD.ARY, a. wekelijksch.
HEBENON, IrEBBON, s. ebbenhout ; vergif, o.
HEINSMAN, HENCHMAN, S. bediende, m.
IIEBETATE,va. verstompen, stomp -,dom waken.* ...TATION,
HEIR, S. erfgenaam, m. ; - at common law, - general,
s. verstomping, stompheid, domheid, v. "...TE, a. stomp,
universele erfgenaam ; - of the body, oudste won,
dom. "...TUDE; s. stompheid, domheid, v.
eerstgeborene, dochters, v. inv.; - apparent, - preHEBRAISM, S. hebreeuwsche spreekwijze, v. "...IST, HEsu ► ptive, vermoedelzjke erfgenaam. A -DOM, "-SHIP,
BRECIAN, s. hebreeuwsch.e taalkundige, hebraikus, m.
s. erfgenaamschap, o.; erfenis, v. "-ESS, s. erfgenaam,
HEBREw,'s. et a. Hebreer, m.; hebreeuwsch.
erfdochter,
v. "-LESS, a. zonder erfgenamen. "-Loom,
HECATOMB, s. (77) offer van honderd ossen, o.
s. erfstuk, o. "-SHIP, s. erfregt, o.
HECTIC, s. tering, teringkoorts, v. "-, * - AL, a. teringHELER, s. leidekker, m.
achtig, uitterend.
HELIAcAL,a. (101) in de zonnestralen op- en ondergaande.
HECTOR, s. grootspreker, windmaker, opsnijder, snoever,
va. dreigen. ft-, vn. grootspreken, snoeven - into, HELICAL, a. slakkevormig, schroefvormig.
HELIOMETER, s. zonnemeter, m. "...SCOPE, s. zonneglas,
dreigende dwingen ; indringen ; - out of, door bedreio. -kijker, us. "...TROPE, s. zonnewende, v.
gingen afpersen. * -ING, * --IBM, s. grootsprekerij,
HELIX, s. (64) krullijn, spiraallijn, slakkelijn, schroefsnoeverij, pogcherij, snoeverij, v.
lijn, v.
HEDERAgEOUS, HEDERAL, a. uit klimop bestaande.
HELL, va. gieten. "-, s. hel, benedenwereld, v. doodenHEDGE, S. heg, hegge, v.; a quickset
eene groene heg,
r
*i-jB1cL,
graf, o. dood ; 'duivel, m. ; fig. speelhuis, o.
doornheg; over - and ditch, : over bergen en struiken.
*-BLACK, a. pikzwart. *- BORN, "-BRED, a. helsch, in
*-, va. met eene heg omgeven, omtuinen, omheinen;
de hel uitgebroeid. "-BROTH, s. helsch kooksel, o.
versterken, bevestzgen ; foppen, bedriegen. *-, vre. zich
"-CAT, s. heks, tooverhol, helleveeg, v. boos wijf, o.
verbergen,wegkruipen; - aside, voorbijsluipen; - in a
'-DOOMED, a. verdoemd.
debt, eene schuld inpalmen door goederen te nemen;
- up, sluiten, versperren. "-BIRD, "-CREEPER, s. HELLEBORE, s. (53) nieskruid, O.
HELLENISM, s. grieksche taalwending, v.
deugniet; landlooper, vagabond, m. "-BORN, a. van
HELL-FIRE, s. vuur der hel, helsch vuur, o. "...-HAG, s.
geringe afkomst, gemeen. * -BUT, s. egelantierbezie,
v.
ry
A T A 0,1
,•k
vG,
"-HOG. S. eael.
ED, a. °door den duivel bezeten.
"...HOUND, s. (30)
huwelijk, o. "-NETTLE, s. (53) doove netel,m. "-NOTE,
hoed der helle, Cerberus ; fig. duivel, bloedhond ,
s. straatdeun, m. "-PIG, s. jonge eget, m. "-PLANT,
wreedaard, m.
s. (53) winde, v.
HELLIER, s. leidekker, m.
HEDGER, s. tuinvlechter, heggenmaker, m.
HELLISH, a. helsch,, duivelsch, afschuwelijk ; - crew,
HEDGE-ROW, s. rij boomen aan ka
.ti ten, v. * --SPARROW,
duivelengebroed, o. "-LY, adv. duivelsch, uit de hel ;
s. boommosch, V. * ...-STAKE, s. uinstaak, heiningpaal,
zeer. "-NESS, s. helsche boosheid, afschuwelijkheid,
m. "...-TAVERN, s. kroeg, v. "...-WHORE, s. straatboosaardigiaeid, v.
hoer, v.
s. gemeene schrijver, in.
HELL-KITE, s. fig. helgier,
duivelskind, o.
HEDGING-BILL, S. snoeimes, o.
HELLY, a. helsch.
HEED, va. et n. gadeslaan, acht geven op, indachtig zijn ,
HELM, s. helm, na. ('126) roer, o.; stolp van een distilleeroppassen. *-, s. hoede, acht, opmerkzaamheid, v. "--FUL,
ketel, v. ; fig. bestuur, bestier, o. regering, magt, v .
"-ILY, a. "-FULLY, *-Y, adv. behoedzaam, voorzigtig,
opmerkzaam, oplettend ; voorzigtiglijk.
roer van staat, o. "-, va. sturen, leiden,voeren; rege•
"-FULNESS,
ren. "-ED, a. gehelmd. "-ET, s. kleine helm, m. ; - pi"-INESS, s. behoedzaamheid, waakzaamheid, zorgvulgeon, kappertje, o. ; - shell, zeehelm, m. "-PORT, s.
digheid, voorzigtigheid, v. "-LESS, a. *-LESSLY, adv.
onvooraigtzg ; onbedachtzaam, onbezonnen, loshoofdig,.t
(126) hennegat, o. "--'S MAN, s. (126) stuurman, man
log, nalatig, zonder zorg ; onvoorzigtiglijk.
die aan het roer stoat, m.
HEEL, s. hiel; hak, voet, pont. hoof, in. ; achterste, o.;
HELMINTHIC, a. wormverdrijvend.
•
korst (van de kaas), v. ; (126) voet (van den mast), in.;
s. (22) poolsche vlecht, v.
HELOT, s. slaaf, m.
to kick up one's -s, achteruit slaan ; to trip up one's
m. "-! int.
HELP, s. hulp, mulersteuning, v. bijstand,
iemand een beentje ligten ; to show a pair of -s,
help! help! "-, va. et n. helpen, bijstaan, bevorderen,
het hazepad kiezen ; to be out at -, in ongunstige omvoorthelpen, ondersteunen ; kunnen ; nalaten ; verhinstandigheden verkeeren ; to lay one by the -s, iemand
deren ; - a matter in telling, eon verhaal opsmukken ;

to take on
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HER.

HER.

--* down, naar beneden helpen; - forward, voorthelpen,
bevorderen; - off, weghelpen, redden, bevrijden; over,

va. verkondigen, invoeren. *-RY, s. wapenkunde ;
geslachtlijst, v. stanzboom, tn. + - SHIP, " - 'S - OFFICE, s.
ambt o. waardigheid van heraut, v. herautschap, o.
HERB, s. kruid, gewas, o. ; - of grace, (53) wijnruit, v.

uit de verlegenheid helpen, overkomen ; - to, aan iets
helpen, bezoryen, verschaffen, voordienen. * - ER, "-MATE,
s. helper, In. hulp, v. ; loopjongen, m. * - FUL, a. behulpzaam; hulpzaam, nuttig, dienstig. *-FULNESS, s.hulpvaardigheid; nuttigheid, v. " - LESS, a. " - LESSLY, adv.
hulpeloos, verlaten, zonder hulp, zonder bijstand, onvermogend ; ongeneeslijk ; helpless of limbs, lendelam.
"-LESSNESS, s. hulpeloosheid, v. ; onvermogen, o.
HELTER-SKELTER, adv. in 't honderd, overhoop, door
elkander ; hats over kop.
HELVE, s. steel, m. ; greep, v. *-, va stolen, van eenen
steel voorzien.
s. zoom, rand, tn.; oprisping, v. het kugthen, o.
va. zoomen, boorden ; versieren ; aanroepen. "-, vn.
hoesten, kugchen; - in, insluiten, omgeven, belegeren.
" - ! int. hem! hum! hm!
HEMICRANY, s. schele hoofdpijn, v.
HEMICYCLE, s. halve cirkel, in.
a. (13) halfcirkelvormig. "...PLEGE, s. verlamming aan eene zijde, v.
..SPHERE, s. halfrond, o. * ...SPHERIC, * .,.SPHERICAL,
• a. halfrond.
IlEmisTicH, s. (19) halfvers, o.
HEMLOCK, s. (53) dolls kervel, v.
HEMOPTOSIS, s. (22) bloedspuying, v.
tIBMOIMIIAGR, "...AGY, s. (22) bloedvloeijing,v. "...OIDAL,
s. (74) speenader, v. ".. OIDS, s. pl. (22) aanbeijell, v. mv.
HEMP, s. hennep, keiznip,m. *-AGRIMONY,s. (53) boelkenskruid,o. "-BEATER, S. hennepktopper,m."-CLOSE, * -PLOT,
"-YARD, s. hennepakker, m. * - ceats, s. hennepltekel, m.
* -DOGsBANE, S. zijdeplant, v. "-DRESSER, s. hennepbereider, m. "- EN, a. hennepen, van hennep ; - rogue,
galgenstrik, galgenstrop, m. ; - widow, weduwe eens
gehangenen, v. "-FIELD, s. hennepland, o. " - KILN, s.
plants one hennep to droogen, v. *-01L, s. hennepolie,
v. " - SEED, s. hennepzaad, o. "-SHAKINGS, s. pl. afval van hennep, to. "-SHEAVES, s. pl. hennepstokken,
in. mv. "-STALK, s. hennepstok, m. * - TOW, S. werk
ran hennep, 0. "-Y, a. hennepen, van hennep.
HEMUSE. S. reehok, m.
HEN. s. hen, kip, v. hoen, wijfje, o. "-BANE, s. (53)
bilzenkruid, o. "-BIT, s. (53) vogelkruid, o.
HENCE, adv. van hier, ver, weg ; voortuan, van no af,
van nu aun. "-FORTH, "-FORWARD, adv. voorlaan,
seeder, van nu aan.
HENCHMAN, s. bediende; paadje; wapendrager, m.
HEN-COOP, s. hoenderhok, kippenhok, o.
FIEND, va. bezetten, in bezit neaten.
HEN-HARM, "...-HARRIER, s. kuikendief, kiekendief,
"...-HEARTED, a. vreesuchtig, lafhartig. "...-HOUSE, s.
tig.pantoirelregering, v. * ...-MOULD, a. vet,dik.
vs. de brook aan hebben, de Naas zijn (van de vrouw).
"...-PECKED, a. sunder de pantoftel staatzde. "...-PIGEON,
S. dui f, v. "...-ROOST, s. hoenderrek, o. "... -'S-FEET,
s. (53) duivekervel, v.
s. rozebottel, m.
HEPATIC, "-AL, a. tot de lever behoorende.
HEPTAGON, S. (64) zevenhoek, in. "-AL, HEPTANGUL AR,
a. zevenhoekig.
HEPTARCHY, s. zevenhoofdige regering, v.
HEPTATEUCH, s. de zeven eerste boeken des °Men
Testaments.
pro. hea•. zj, hare.
HERB AD, s. hp, ay , , wapenZon , irg, actnkondiger ;

HERBACEOUS,

a. kruid..., plant... ; kruiden-, planten-,

grasetende.
kruid, gras, o. ; weide, v. ; weideregt, O.
* - D, a. met gras begroeid.
HERBAL, s. kruidboek, 0. * - IST, s. kruidkundige, plantenkenner,
HERBARIZE,
vn. kruiden team, botaniseren.
HERBARY, s. krutdtuin, hortus botanicus,
HERB-BENNET, s. (53) nagelkruid, O. "...-BRETCH, s.
braamstruik, m. "...-EATING, a. grasetend.
HERBELET, s. plantje, kruidje, o.
HERBESCENT, a. als kruid groeijende, grasachtig.
HERBID,
* ... ULENT, a. met gras begroeid, grasrijk, met kruid bewassen.
kruiden voortbrengende.
HERBIFEROUS, a. gras
VERBLESS, a. onbegroeid, kaal.
HERB-MARKET, S. groenmarkt, v. * ... - PORRIDGE, S.
groentesoep, v.
HERBS, s. pl. groenten, moeskruiden, v. o. mv.
HERB-SNUFF, s. kruidensnuif, v. "... - TRINITY, s. viooltje, o.
s. groenvroutv, v.
HERBY, a. grasachtig.
HERCULEAN, a. groot, sterk, herkulisch.
HERCULES 'S ALLHEAL, s. (5a) beerenklaauw, m.
HERD, s. kudde ; schaar, v. hoop, troep, in. bends ; vlugt,
v.
vn. in knitva. tut eene kudde vergaderen.
den weiden, - leven zamentoopen, zich bijeenvoegen.
s..herderin, koerneid, v. "-GROOM, "-MAN, "-'SMAN, s. herder,veehoeder, tn.
HERE, adv. hire. "-, s. tegenwoordigheid, V. tegent000rdige toestand, in. ; - and there, hier en daar. "-AND-THERIAN, s. landlooper, in. "-ABOUTS, adv. hieromstreeks, hieromtrent. "-ABOVE, adv. hierhoven. "-AFTER, S. toekomst, v. "-AT, adv. hierin, hieraan, hierover. "-BELOw, adv. hieronder. "-BY, adv. hierbU,
hierdoor, daardoor, door middel van, alzoo; bij deze.
HEREDITABLE, a. erfelijk.
ANENT, s. erfenis, v.
erfgoed, 0. "...ARILY, adv. bij erfenis.
s. e•felijkheid, v. erfregt, o. "...ARY, a. erfelijk; succession, erfopvolging, v.
HEREFROM, adv. hiervan, van nic aan.
11 EREGELD, s. onderstandsge/den, o. mv. subsidie, v.
HEREIN, adv. hierin, hierntede, in dit opzigt. "...INTO,
adv. hier binnen.
HEREMITE, s. kluizettltar, herenziet, tn.
HEREOF, adv. hiervan.
"...ON, adv. ltierop, hierover.
"...OUT, adv. hieruit.
HERESIARcH, s. aartsketter: stichter eener kettersehe
gezindheid, ire.
•s. ketterij, v.
HERETIC, s. ketter,
" - AL, a. kettersch. * - ALNESS,
s. ketterij, v.
HERETO, adv. hiertoe. "...TOFORE, adv. hiervoren, vrocger, to voren. "...UNTO, adv. hiertoe. "...UpON, adv.
hierop, hierorer. "...WITH, adv. hiersnede.
HERETOCH, s. hertog, hartog, aanvoerder,
HERITABLE, a. kunnende erren, er fell jk,
fbaar.
er. "...AGE,
erfgoed, 0. erfenis, v. "...OR, s. (8:1) goedbezitter,
HERMAPHRODITE, S. tweeslachtig mensch,
HERMENEUTIC, " - AL, a. uittvgende.
HERMETIC, "-AL, a. chemisch gesloten, hermetisch.
ET11IIT. S. herrniet e•,n;et, 1,10.,,naar, in. k - AGE,
HERBAGE, s.

RI, s.

v.

HID.

HIG.

Leven, o.
s. kluizenaarster, v. *-ICAL, a. tot
S.
een kluizenaar behoorende, eenzaam.
HERN, S. reiger, no. * - ERY, * -RY, s. reigerskooi, v.
"--SHAW, s. reigirnest, O.
HERNIA, S. (36) breuk, v. *...ous, a. met eene breuk,
gebroken.
HERO, s. held, m.; a of the quill, een beroemd schrijver,m.
HERODIAN-DISEASE, S. luisziekte, v.
HEROESS, HEROINE, S. heldin, v.
HEROIC, * -AL, a. "-ALLY, adv. heldhaftig, -lijk. "-ALNESS, S. heldhaftigheid, v. heldenmoed, m.
HEROISM, s. heldendaad, v. heldenfeit, v.
HERON, S. reiger, m.; voy. HERN.
HERRING, S. haring, m. "-BUSS, s. haringlmis, T. * -COB,
S. jonge haring, in. * - GUTLED, a. mager. * - PACKER,
S. huringpakker, -kaker, m. * - PICKLE, s. haringpekel,
v. * - MAN, S. haringjager, m. * - TIME, s.haringtijd.m.
* - WOMAN, S. haringverkoopster, v.
HaRs, pro. haar, van haar.
1-1ERSE, s. lijkwagen, m. lijkkoets; zero; (113) valpoort,
va. bijzetten, kisten. * - LIKE, a. treurig.
v.
HERSELF, pron. zij zelve, zich zelve, haar zelve.
HERY, va. vereeren, heiligen.
HESITANCY, *...Annw, s. twijfelachtigheid, bes•uitelooshezd, aarzeling, v. "...ANT, a. twijfelachtig, besluiteloos, aarzelend. "...ATE, vn. twijfelen, weifelen, oarzelen. "...ATINGLY, adv. met aarzeling.
VESPER, S. (101) avondster, v.
HEST, S. bevel, gebod, O.
HET, va. slaan. *-CHEL, S. hekel, M.
HETERARCHY, S. vreemdenregering, v.
HETEROCLITE, a. (98) onregelmatig. * ...DOX, a. a fwijkend,
afdwalend in de ware leer. - NESS, - Y, s.dwaalleer,onregtzinnigheid, v. * ...GENE, * ...GENEOUS, * ...GENEAL,
a. ongelijkaardig, ongelijlcsoortig, uit ongelijke bestanddeelen zamengesteld. "...GENEITY, * ...GENEOUSNESS, s.
ongelijksoortigheid, verscheidenheid, v.
HerERosciAxs, s. pl. (1) eenschaduzeigen, m. mv.
HEW, va. houwen, hakken. snijden ; - down, omhakken,
vellen, nedrhouwen ; - off, afhakken, scheiden; - out,
nithouiven,vormen ; - up,opkouwen., kloven. *-,s. het hoothakken. * --ER, S. houthakker, houtveller ; steenhouwer, m.
EXACHORD, s. (109) zesde, O. "...GON, S. zeshoek, m.
-AL, HEXANGULAR, a. zesnoeictg. ....2,1tiT.Nat, a. kJ,'
zeslettergrepige revel, m.
s. vrolijkheid, v. * - DAYI
HEY1 int. hei! ha! Lustig!
int. heisa! * --DUKE, s. heiduk, m. *--GO-MAD, a. tegen
s. (44)
strevend, norsch. " - Ho ! int. heidaar!
netten, o. mv.
jonge
boomen,
m.
m
v.;
nagewas,
O.
HEMS, s. pl.
s. opening, uitlating,
'RATION, S. yeettwen, O.
gaping, leemte. v.
'BERNAL, a. van den winter, winterachtig. *...HATE,
vn. overwinteren.
HICCIUS-DOCTIUS, s. heksenmeester, M.
HICCOUGH, HICKET, HICKUP, S. hik, m. * - , vn. hikken,
den htk hebben.
HICK, s. lompe vlegel, rn. "-, "-ATER, S. schildpad, v.
HICKORY, s. amerikaansche walnotenboom,
HICKWALL, 1IICKWAY, s. groene specht, m.
HID, a. verborfien. "-DENLY, adv. heimelijk, in het verborgene.
HIDAGE, s. (83) ploeggeld, o. grondbelasting, v.
iemand
HIDE, s. huid, v. vel, leder, o. ; to curry one's
rottingolie toedienen; - of land,
geducht afrossen,
t eertig morgen lands. *-, va, verbergen, bedekken. *-,

vn. zich verbergen. "--AND-SEEK , vn. wegkruipertje
s. (150) schuilhoekje, O.
spelen; zich verschuilen.
HIDEBOUND, a. aangewassen,aangegroeid ; onhandelbaar,
stiff, , ,xeblazen; gierig.
HIDE-GELD, s. (83) ploeggeld. o. grondbelasting, v.
HIDEOUS, a. * - LY, adv. afzigtelijk, afschuwelijk, leelijk.
* -NESS, S. afzigtelijkheid, afschttwelijkheid,leelijkheid, v.
HIDER, s verberger, heler, m. * ...DES, S. pl. toevlugtsoord, O.
HIDING-PLACE, s. sch,t1plaats, v. sehuilhoek, m.
HIDMAN'S-BLIND, s. (150) blindemannetje, o.
vn. Wen, spoeden.
S. kerkregeHIERARCH, S. geestelijk opperhoofd, O.
ring, v.
HIEROGLYPH, s. beeldschrift, o. * --IC, * - ICAL, a. beeldschriftelijk, hieroglyphisch. * ...PHANT, s. priester, bedienaar des goddelijken woords, rn. # ,..SCOPY, s. waarzeggerij uit de offeranden, v.
HIGGLE, vn. rondventen, to koop veilen, dingen, knibbelen. * - DY-PIGGLEDY, adv. dooreen, vermengd. ' - R, s.
rend venter, opkooper,
HIGH, a. et adv. hoog, verheven, groot, 'sterk, trotsch,
hoogmoedig ; dour, overdreven, voornaam, hooggeplaatst ;
zeer, veet, aanmerkelijk, uitermate, boren, optvaarts ;
- and dry, op het drooge, hoog en droop ; - sea, hooge
holle zee, v. hoog water, o. ; the highest bidder, de
meestbiedende. s. hoogte, verhevenheid, v.; hentel,
God, Ill. * --AIMED, a. groote plannen hebbende.
* --ALTAR, S. hoogaltaar, 0. * --BLEST, a. gelukzalig.
* --BLOWN, a. opgeblazen. '1/4 — BORN, a. van hooge geboorte, hooggeboren. *--BUILT, a. hoog gebouwd; verh.even."--cHuECH,s. anglikaansche kerk, v. '1/4 — CLIMBING, a. steil. * --COLOURED, a. hooygekleurd. * --DAY,
S. groote feestdag, in. * --DESIGNING, a. grootsche plans. lekkernij, v. * --ENBOWED,
nen hebbende.
a. hoog geivelfd. * --FED, a. vet gemest. "—FEEDER, s.
lek.;:erbek, m. "--FLIER, S. dweeper, m. * --FLOWN, a.
winderig, verheven, overdreven. * --FLUSHED, a. opgewonden. * --FLYING, a. hoogvliegend, buitensporig.
* --GOING, a. (126) hoog, hol. * --GROWN, a. hoogstamHAND, S. tirannij, verdrukking, dwingelandij,
mig.
v. " — HEARTED, a. hooghartig, edelmoedig. * --HEELED,
a. net hooge hielen. * --HUNG, S. hoogland, bergland,
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....be. gEbew sonearr, o nolt.e*

rEe,
Gl
V. *--LIVED, a. aanzienlijk, naar de mode.
HIGHLY, adv. hoog, grootelijks, zeer, sterk ; merkelijk,
HIGH - MASS, S. hoogmis, v. "... - NETTLED, a. twig, on"...-MINDED, a. eerzuchtig, hoogmoedig.
stuimig.
* ... - MINDEDNESS , s. eerzucht, v. hoogmoed, m. * ... - MOST,
adv. ten hoogste. "... - MOUNTED, a. zeer hoog.
HIGHNESS, s. hoogte, verhevenheid, hoogheid, voortreffelijkheid, hoogheid (titel), v.
S. hoogte,
HIGH - PALMED, a. (44) hoog getakt.
v. heuvel ; aanzienlijke stand, tn. * ... - PLACED, a. hoog
geplaatst. * ...PRIEST, s. hoogepriester, tn. * ... - RAISED,
a. hoog verheven; verrukt. * ... - REACHING, a. hoog
reikende, hoogmoedig. * ... - REARED, a. hoog, lachtig.
* ...-RED, a. hoogrood. * ...-RESOLVED, a. vastberaden.
AD, s. groote weg,heerenweg, tn. '... - ROOFED, a. met
een hoog dak."... - SCENTED, a. sterk riekende. "... - SEASON ED, a. sterk gekruid. * ... - SIGHTED, a. naar boven ziende.
"... - SOUN DING, a. hoop klinkende. * ... - SPIRITED,
a. trot, ch, nioedig, koen. * ... - STEWARD, s. opperhofmee••
ter ; opperregter, m. * ... - STOMACHED, a. hardnekkig
* ... - SWELLING, a...hoog rijzende. "...-swoLN, a. gezwollen, hoogdravend.

-
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TER, s. hoog water, o. vloed ; overvloed, rijkdom, m.
HIGHWAY, s. heerenweg, groote weg, tn. * - MAN, S.straatrooster, m. *-ROBBERY, S. straatrooverij, v.
HIGH-WORDS, S. pl. bombast, gezwollen stijl ; twist, m.

*... - wRouGHT, a. volmaakt, met zorg bewerkt.
s. vrolijkheid, opva. vervrolijken.
geruimdheid, v.
HILDING, s. ellendeling, m.
HILL, s. heuvel, M. * -Y, a. heuvelachtig.
HILLING, S. dek, hulsel, O.
HILLOCK, S. heuveltje, O. " - Y, a. heuvelachtig
HILLSIDE, S. helling van een heuvel, v.
HILT, S. heft, a. greep, v. gevest, O. * -ED, a. met een gevest.
HIM, pro. hem, aan hem.
flimBLE, vn.shinken, hompelen.
1-11ND, a. achter. *-, s. hinde, v.; boer; knecht, m. * - BERRY,
S. framboss, v. * - CALF, s. reehok, M. * -CLAW, s. achterklaauw, m.
HINDER, va. verhinderen, hinderen, storen;" schaden;
- the house, de kalanten doen verliezen. *-, a. achterste, laatste. * - ANCE, HINDRANCE, S. hindernis, v.
hinderpaal, m. schade, v. nadeel, o. *-ER, s. hinderpaal, m. *-FEET, s. pl. achterpooten, m. mv. *-LING,
s. deugniet, M. * -MOST, a. laatste, achterste. * - PART,
s. achterste, achterdeel. O.
HIND-FLAP, s. achterstuk, achterdeel, O. * ...-LEG, S. achterheen, O. * ...-MOST, a. laatste, achterste. * ••. - PART,
achterdeel, o. ; (126) achtersteven; spiegel, M.
S.
...-WHEEL, s. achterste rad, O. * ... - WING, s. achtervleugel, M.
MINE, S. hoerenknecht, M. * -FARE, S. oorlof, afscheid, O.
HINGE, s. hengsel, o. spil, v. scharnier, o.;hoofdzaak,v.
va. van hengsels voorzien; buigen.
hoofdpunt, o.
vn. in de hengsels draaijen; - the knee, de knie
buigen, knielen.
HINNIATE, HINNY, vn. hinniken. HINNY, S. muddier, o.
s. wenk, in. aanunjzing, aanleiding, v. denkbeeld,
va. een wenk geven,, aanduiden, aanroeren.
o.
111P, s. hemp, dij; egelantierbezie; (13) hoekspar, v. *-,
va. et n. verlanimen. * - BONE, s. heupbeen, o.
RIPE, va. met het hoofd stooten ; foppen.
HIP-COAT,
s. hempjicht, v. * ... - HOP, vn. huppelen.
HIPPED, "...SHOT, a. lendelam. *...PISII, HIPT, a. hypochondrisch, miltznchtiq. *...PisHNEss, s. miltzucht, v.
HIPPOCAMP, s. Zeepaard, 0. * ...CENTAUR, S. paardnien, ch,
in. "...CRASS, S. hippok•as, godendrank, m. * ...DROME,
s. renbaan, v. "..GRIFF, s. gevleugeld paard, O.
s. ruitergevecht, u.' ...PoT A mus ,s. nUlpaard, O.
HIP-STONE, s. niersteen, in. '... - TREE, S. egelantier, tn.
s. (5:3) navelkruid, O.
HIRCULATION, S. bet welig nitloopen.
va. huren, in
HIRE, s. Muff, v. loon, o. soldij, v. "dienst nemen, aannemen ; omkoopen; - out, verhuren.
'-LESS, a. onbeloond, onschatbaa•. * - LING, s. Muffling,
s huurder, pachter, in.
HIRSE, s. gierst, V .
HIRSUTE, a. ruig, harig ; row. * - NESS, s. raigheid, harigheid, v.
IIIRTLE - BERRY, S. n2irten-bezie, v.•
His, pro.
zijne, de zijnen, het zijne, van hem.

HILAR ATE,

HOB.

HIS.

HIGHT, va. heeten, noemeil, bevelen. *-, a. geheeten.
HIGH-TASTED, a. prikkelend, sterk gekruid. * ... - TIDE, S.
hoogwater, o. vloed, m. "...-TOWERED, a. met hooge
torens. * ... - TREASON, s. hoog verraad. o. misdaad van
gekwetste majesteit, v. * ...TY_TIGHTY, adv. keen' en
weder, waggelende; onbesuisd, hats over kop. * ... - WA-

H/88, va. et n.
s.
* -,

sissen, fluiten, uitfluiten, uitjouwen.
sissing, uitfluiting, v. k - INGLY, adv.

sissende.

int. st! stil!
geschiedschrijver, M. * ...ICAL, a. *...ioALLY,
adv. historisch, geschiedkundig, - lijk. a. in de
geschiedenis vermeld. * ...IFY, va. vermelden, vertellen,
verhalen. * ...IOGRAPHER, s. geschiedschrijver, m.
* ...IOGRAPHY, s. kunst om de geschiedenis to schrijoen,S
HISTORY, s. geschiedenis, vertelling, v. verhaal, o. ; geschiedkunde, v. ; voorval, o. gebeurtenis, v. * - BOOK, S.
geschiedboek, o. kronijk, v. * - PAINTER, M. historieschilder, m. "-PIECE, S. (92) historiestuk, O.
HISTRION, S. tooneelspeler ; tooneelgek, m. " - IC, *-ICAL,
* -ICALLY, adv. tooneelmatig, theatraal ; als een tooneelspeler. *-ism, s. tooneelmatigheid, v.
HIT, s. slag,, stout, m."; toeval, o. ; inval, m. *-, va. et
n. slaan, stooten, treffen, bereiken, gelukken; het eens
against,
worden; uitvallen, voorvallen, gebeuren;
stooten tegen ; stranden ; - at, raden, treffen ; - home,
in
the
teeth,
eenen slag geven; bedroeven, krenken ; verwijten, tegenwerpen ; onder den neus wrijven ; - off,
uitbrengen, ontdekken; - out, juist treffen, tot stand
brengen ; - the blow, - the mark, - the nail on the
head, den spijker op den kop slaan ; - the notes, den
juisten toon aanslaan, zuiver zingen ; - together, zamentreffen, overeenstemmen; - upon, op sets komen,
zich herinneren, zich iets to binnen breiegen.
HITCH, va. zich bewegen, voortschuiven ; zich hechten,
haken ; - in, invallen ; &ellen ; - together, aan elkander haken, aanrijgen. "-, s. kink, v. knoop, steek,
hank, nI. ; beletsel, O.
HITCHEL, s. hekel, m. *-, va. hekelen.
HITHE, s. kleine haven ; landingsplaats, kaai, v.
HITHER, adv. hierheen, hier, naar bier, naar doze zijde;
daartoe. "-, a. doze, naaste, aan doze zijde ; - and
thither, hier en daar, been en weder. "-MOST, a.
naaste. * - TO, adv. tot hiertoe, tot on toe, tot duo
verre. "-WARD, '-WARDS, adv. hierheen, herwaarts.
va. in eenen korf
HIVE, S. bijenkorf, zwerm, rn.
vn. zawenwonen.
doen, opnemen, verzamelen.
* -DROSS, s. geel was, O. * -R, s. immeker, hijenhoude,r,
m. *-s, s. pl . zekere hilidziekte, v.
Hizz, HIZZEN, vn. et a. finiten, uitfluiten, oitjoutven.
s. grens,
Ho! int. ho ! kola! halt ! "-, vn. roepen.
v. eindpaal, m. ; - there 1 wie door !

HIST !

HISTORIAN, S.

HOAN, S. ShipSteen, 111.
a. grijs, grijsachtig
HOAR,

; schimmelig ; met ijs beS. witheid, grijsheid, v. ouderdont ; rijp,ijzel,
dekt.
m. "-, vn. beschimmelen.
- of money, schat,
HOARD, s. hoop, stapel, voorraad,
spaarpot, m. * - , va. et n. - up, opzamelen, opleggen ;
spare. k -ER, s. opzamelaar, s. opzameling,v.
llo ARED, a. beschimmeld.
HOAR-FROST, s. rijp, ijzel, m. *,..-HOUND, S. (03) andoo 7' n, m.
HOARINESS, s. grijsheid, schimmel, v.
HomisE, a. schor, heesch. * - LY, adv. met eene schorre
stem. '-NESS, S. schorheid, heeschheid, v.
lioAsE,
broek ; kous, v.
va. iemand hij
110AX, s. lenge'', fopperij, v . loopje, O.
den netts hebben, voor het lapje !louden.
110AY! int. Moog! hola! ho!
lion, s. boer, tn.; warmplaat; nctaf, v. * - BLE, S. het binken; lamheid ; zwarigheid, v. -, vn. Junkets, hompelen.
over, er over been loopen
-, V2. in de war brengen;

HOL.

HOL.

s. hinkepink, kladder, morser; trekker voor schuiten, Mn. *-BLINDLY, adv. hinkend, lomp.
HOBBY, S. klepper, m.: hoblelpaard, o. ; domkop; boomTalk, steenvalk, rn. * - HORSE, S. stokpaard, o. ; liefhebberij. v. ; domoor, M.
HOBGOBLIN, s kaboutermannetje, spook, o.
HoEIT, s. houwitser, m.; sleutelbus, v.
HOBLIKE, a. boersch, lomp. * ...NAIL, s. hoefnagel, m.
pinnetje, o. - ED, a. met hoefnagels beslagen. "...NOB,
s. uitnoodiging one to drinken, v. -, vn. klinken.
HOBOY, s. (109.) hobo, v.
HOBSON'S CHOICE, s. to have a -, geene keus hebben,
moeten tevreden zijn met wat men krijgt.
HOBTHURST, s. dwaallichtje, 0.
HOCK, s. Hochheimer Rijnwijn; knieboog, in. knieschijf,
v. ;'keellelletje, o. huig, v. ; - of bacon, kleine ham, v.
* - , va. lam maken. "-BR, a. boos, toornig, verdrietig.
* - ETTOR, s. kale jonker, M. * - EY, s. oogstfeest, o. ;
- cart,
groote wagen, m. "-HERB, s. (53) maluwe, v.
* - LE, va. verlammen door het afsnijden van de pees
des knieboogs ; stoppels maaijen.
HOCKSTER, s. buffeljager, M.
HOCUS-POCUS. s. goochelarij, v. ; goochelaar, m.
HOD, s. kalkbak, in. * - CARRIER, s. opperman, M.
HODDY, a. vrolijk, lustig.
liODGE, s. boer ; landjonker, tn. * -- PODGE, s. hutspot,
m. mengsel, o.
110DIeRNAL, a. huidig, van heden.
HOE, S. hak, m. houweel, o. * - , va. hakken, spitten. * - R,
s. hakker, spitter, m.
HOG, s. varken, o. barg ; spaansche bezem, in.; to drive
one's - s, sterk snorken. *-, va. (126) een schip vegen;
- a mane, de manen van een paard korten. "-BADGER,
s. zwijndas, en. * - CLAM, s. zandslang, v. * - COTE, s.
varkenskot, o.
s. bruinvisch, m. zeevarken, o.
* -GARD, S. wilde havik, M. * - GASTER, * -GEREL, S.
tweejarig schaap, O. * -GET, S. eenjarig veulen, o. * - GISH,
a. * - OISHLY, adv. varkenachtig ; vraatzuchtig ; lomp;
als een zwijn. * - GISHNESS, s. varkenachtighezd, zwijnerij ; vraatzucht, gulzigheid; eigenbaat, v. " - HERD,
s. zwijnenhoeder, m. * - LOUSE, s. varkensluis, v. * - MARKET, s. varkenmarkt, v. * - PEN, s. varkensstal,
HOG'S-BEAN. s. (53) zwijnboon, v. * ... - BREAD, s. (53)
varkensbrood,O."...-CHEEK, s.varkenssnait,m."...- FLESH,
s. varkensvleesch, o. * ... - GREASE, s. varken*r*t
zel, m. *.
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,,...ensointoop. M. * ...-HEAD,
s. varkenskop, m. ; zwijnshoofd, o.
HOGSHEAD, S. okshoofd, O.
HOG'S-LARD, S. spek, 0. * ...-MUSHROOM, S. (53) ganzedistel, v. * ... - PUDDING, S. varkensworst, v. * ... - SKIN,
s. varkensvel, o.
HOGSTEER, s. driejarig wild zwijn, 0. * ...-STY, s. varkenshok, o. *...-wAsH, s. spoeling, v.
HOIDEN, a. boersch, lomp. *-, s. lompe deern, v. "-, vn.
ravotten, stoeijen, springen.
HOISE, HOIST, va. hijschen, ligten, ophegen, ophalen; the anchor, (126) het anker ligten; - The ensign with
a waft, (126) de vlag oprollen ; - out, ten toon spreiden,
uithangen. *-, s. hoogte, breedte, diepte; broeking eener
vlag, v.
HOITY-TOITY, a. wild, vrolijk. '-! int. wel verdord !
HOLD, s. vat, 0. heading, greep, v. ; steun, ni. magt, v.
bezit, o. ; invloed, in. ; verblijf, leger, o. ; vesting ; gevangenis, v. ; mine, 0.; to lay in -, put in - , in hechtenis nemen, rotten. *-, va. houden, hebben, vasthouden ; onderdrukken; vatten, bevatten, bewaren, verse-

keren; meenen, achten; bczitten ; - a course, (126)
koers zetten naar ; - a discourse, eene redevoering houden; - a place, eene plaats bekleeden; - a wager, wedden; - an argument, een bewijs aanvoeren, betoogen;
- at nought, minachten ; - back, terughouden, beletten;
- forth, voorhouden, voordragen; - his peace, zich stil
houden ; - in, inhouden, in toonz houden, tegenhouden,
beteugelen; - in suspense, in onzekerheid houden; - off,
afhouden; - on, aanhouden; - one's breath, zijnen
adem inhouden; - one's tongue, zwijgen, den mond
houden; - out, uithouden, aanbieden, urtstrekken ; out weight, zijn gewiikhouden; - place, stand houden ; - the bent, sleek uden, Buren; - up, ophouden,
ondersteunen ; - water, waterdigt zijn ; deugen. *-, vn.
houden, stilhouden, zich houden, blijven, zich weerhouden; voortspruiten; - forth, optreden, spreken; - front,
afstammen, voortspruiten ; afhangen ; verwijderd silo
van ; - good, gelden ; zich bevestigen, bewaarheid worden ; - of one, van iemand afhangen ; - off, afhouden,
niet raken, ontwijken, weigeren; - on, voortgaan, aanhouden ; - out, bestand zijn, weerstaanoeolhouden, uithonden, duren; - to, zich houden clan, beltjden; - up,
ophouden; zich ophelderen; - well, het goed meenen
zich aan ieniand houden. "-! jut. hood op
- • with,
terug ! laat af ! * --BACK, S. beletsel, a. *--DOOR, s.
koppelaar, M.
HOLDER, s houder, bezitter ; pachter, m. ; - of stocks,
deelhebber, aandeelhouder, kapilalist, fondsenhouder,
* - FORTH, s. spreker, redenaar, prediker, predikant,
*- UP , s. beschermer, m.
IIOLDFAST, s. haak, band, ring, iii. houvast, o. ; vrek,
'LADING, s. het houden, bezit; leengoed, pachtgoed, o.;
tetsgel, toom, m.; koor, o. * - FORTH, s. berisping, strafpreek, boetpredikatie, v.
IIOLDSTER, s. holster, Fistoolkoker, ni.
HOLE, s. hol, gat, a. opening, v. hail, m.; uitvlugt; yore
va. et n. uithollen; wegkruipen.
in een stick hout, v.
HOLIDAM, s. de heilige Maagel, v. "...LY, adv. heilig,
onherroepelijk. * ... NESS, S. heiligheid, vroomheid, v.
HOLLAND, S. hollandsch linnen, 0.
HOLLOW, a. hol, ledig, uitgehold ; doof; valsch .. *-, s.
holte, v. hol, o. opening, groef, v. kaifttal,o.; schreeuw,
va. hol maken, uithollen. *-, vn. hard .schreeu*
wen. * - ADZE, s. d;Rse/ m
a. met holle
wwieye,n. " - BYED, a. met holle oogen. * - HEARTED, a.
valsch, dubbelhartig. * --LY, adv. hol; valschelijk.
* - N ESS, s. holte. holheid, uitholling ; valschheid, veinzerij, v. * - ROAD, * - WAY, s. holle weq, m. * - ROOT, s.
(33) duivekervel, v. " - SQUAB, s. (68) in het vierkant
geschaard bataljon, o. * - VOICE s. holle stem, v.
HOLLY, * -TREE, S. (53) hulst, steekpalm, in. *-HOCK, s.
(53) herfstroos. v. * - ROSE, s. (53) cistugroosje, o.
* - WAND, S. spitsroede, v.
HOLM, HOLME, s. eitandje, laag land, heuveltje, o. * - OAK ,
"-TREE, s. steeneik, M.
HOLOCAUST, s. brandolfer, 0.
HOLSTER, s. holster, pistoolkoker, m.
110LT, s. hout, bosch, o. k - 1 int. halt ! slop!
a. heilig, vroom, geheiligd; - of
HOLY, S. heilige, m.
holies, het heilige der heiligen. " - CROSS - DAY, s. feest
der kruisverheffing, o. * - DAY, s. heilige dag, fee , tdag,
verjaardag ; vakanliedag, in.; it is all holy-day with
het is gedaan met hem. " - DAY, a. feestelijk,pleglig. * --DAYS, s. pl. * - DAYTIME, s. vakantie, V. * - FATHER,
s. heilige vader, yew, M. " - GHOST, s. heilige geeston.
" - LAND, s. het beloofde land. *- MAN, s. priester,

* - BLER,

* - LER,
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" - ONE,

HON.
s. heilige, man Gods,

HOP.

eer, eerbaarheid, v. ; (53) maankruid, o. ; honesty is
the best policy, eerlijk duurt het langst, er gaat niets
boven eerlijkheid.
zoetigheid, liefelijkheid, v. ; fig. schatje,
HONEY, s. honig,
o. K-, va. zoet maken. *-, vn. zoete woorden geven.
" - APPLE, S. honigappel, Mn. " - BAG, s. honigzak der
schrift, schriftuur, v. bijbel, M.
bijen, m. " - BUZZARD, s. bijenvalk, m. * - CELL, s. bijHOMAGE, s. hulde, onderwerping, eerbiedbetooninq, v.
encelletje, O. " - COMB, s. honigraat, v. " - COMBED, a.
"-ABLE, a. hulde verschaldigd. "-R, leenman, vasmet celletjes, met gaatjes. " - CUP, s. honigkelk, m. " - DEW,
saal, onderzaat, m.
s. honigdauw, m. manna, O. " - FALL, S. onverwacht geHOMBRE, s. (46) omberspel, o.
luk,buitenkansje, O. " - FLOWER, s.honigbloem,v." - GUIDE,
HomA, s. huis, o. woning, woeplaats, v. verblijf ; vaS. honigkoekoek, m. " - HARVEST, s. gewonnen honig, m.
derland, o.; at -, to huis.
a. inlandsch ; raak, ditch" - LESS, a. zonder honig. "-MOON, s wittebroodsweken,
tiq ; moedig.
adv. to huis ; naar huis, huiswaarts;
v. mv. speelmaand, v. " - MOUTHED, a. zoete woorden
terug ; zonder schroom ; juzst. ter snede, van pas ; gesprekende, honig om den mond smerende. " - PEAR, s.
heel en al ; - is -, let it be ever so homely, eigen
suikerpeer, v. " - STALK, s. honigklaver, v. " - SUCKER,
haard is goud waard ; oost west t'huis best ; charity
kolibri, m. "-SUCKLE, s. (53) kamperfoelie,v.. "-SWEET,
begins at - , het hemd is nader clan de rok. "-BAKED,
P. konigzoet. "-THIEF, S. (53) honigdief, m. "-TONGUE,
a. huisbdkken. " - BORN, s. inlander, inboorling, m.
s. fig. gladde tong, v. " - WORDS, s. pl. zoete woorden, o.
" - BORN, a. inlandsch, geboren ; eenvoudig. " - BOUND,
mv. honig voor den mond, in. " - WORT, S. (53) wasa. terug
*Sar huis keerende. " - BRED, a. huiselijk ;
bloem, v.
inlandsch ; aangeboren; ruw, onbeschaafd, de wereld HONIED, a. vol honig, met honig bedekt; honigzoet, aanniet gezien. " - CHILD, s. moederskindje, o. " - COMMOgenaam. "-NESS, S. zoetigheid, bekoorlijkheid, v.
DITIES, s. pl. inlandsche waren, v. my, " - CUSTOMER,
HONOR, s. voy. HONOUR. "-ARY, s. eeretitel, in.; honos. klant, in. " - DEPARTMENT, s. ministerie van binnenrarium, loon, o. bezoldiging, v. - , a. eer..., eene...
landsche zaken, O. " - EXPR ESSION, s. gepaste -, krach"...IFIC, a. eervol.
tige uitdrukking, v. " - FELT, a. diep gevoeld, tnnerlijk.
HONOUR, s. eer, v. ; roem, rn. ; Waardigheid, v.;.4erbe=
* - JEST, S. bijtcnde scherts, v. *-KRE?ING, a. huiswijzen, o. nw. ; sieraad, prentje ; (40) beeld, o. ; eerezittend, huiselijk. " - LESS, a. sander vaderland, zonder
post, tn.; to do - to, honoreren (een wissel). *-, va.
woning. " - LILY, adv. grof, ongenianierd, ruw, onweeeren, achten, vereeren ; honoreren, hetalen. " - ABLE, a.
tend. " - LINESS, s. eenvoudigheid; grofheid, ruwheid,
eervol, eerwaardig, aan.z,ienlijk, achtbaar, geeerd; ;right
lompheid, onbeschaafdheid, ongemanierdheid, v. " - LY,
honourable, wel achtbare, (titel in Engeland) ;
mena. eenvoudig, lomp, ruw, grof, wanstallig, leelijk.
de, openlijke boetedoening, v. " - ABLENESS, s. eerwaar" - MADE, a. huisbakken; inlandsch; eenvoudig, grof,
digheid, loffelijkheid, v. ; aanzien, O. " - A BLY, adv. eervol,
gemeen. *-rtmvs, s. pl. nieuws van huis; vaderlandsch
met roem. " - ER, s. vereerder, M. " - LESS, a. eerloos.
nieuws ; stadsnieuws, o. " - REASON, s. duchtig bewijs,
HONOURS, S. pl. • eerambten; hooge wuardigheden, o. V.
o.
a. het heimwee hebbende. * - SOKEN, s. onton. ; pligtplegingen, komplimenten, v. o. mv.
HOOD, s. kap, v. ; hoofdstel, o. ; hoed, in. ; kap eener
schendbaarheid der woning (van het domicilie), v.
" - SPEAKING, s. krachtige taul, v. " - SPUN, a. eigen gepomp, v. *-, va. van eene kap voorzien, bedekken.
reed ; loop, grof. " - STALL, " - STEAD, s. woonstetle, v.
"-FLOWER, s. (53) helmvorgrige bloem, v.
"-MAN'S
" - TRADE, s. binnentandsche handel, m. " - wAR, s.
BLIND, s. (150) blindemannetje, o. "-WINK, Va. blindburgerkrijg, burgeroorlog, binnenlandsche twist, m.
doeken, verbergen, bedekken ; fig. bedotten, wijsmaken.
"-WARD, "-WARDS, adv. huiswaarts.
s. hoel, in. " - BOUND, a. (112) den hoefdwang
1-lomicIDAL, a. moorddadiq. "...GIDE, s. doodslan, marthebbende. * -.ED, a. gehoefd, met hoeven.
slag; moordenaar, ni. "...LETICAL, a. gez,ellig, genaak1100K, s. haak; kogeltrekker; angel; duim, strik ; sikkel,
baar. * ...LIST, s. schrijver van leerredenen; kanselrein. hiep, v. tuin-, snoeimes, o. ; hook, and eyes, haken
denaar, s. leerrede voor eene gemeente, v.
en oogen, m. o. mv.; to be off the hooks, in wanorde
HOMINY, s. maYspodding, v.
zijn ; .verbitterd zijn. * va. et n. haken, vangen, strikflommocx, s. (12(i) eenzactm gclegen hearel, in.
ken, rasthaken; buigen ; - out, naar buiten lokken.
HOMOCENTRIC, "-AL, a. een gelijk middelpunt hebbende.
" - ED, a. gebonen, krom ; met szkkels;
diarist, sikkel"...GENEAL, "...GENEOUS, a. gelijkslachtig ; overeenwagen, rn, * - EDNESS, s. kromte, kromming, kromheid,
stemmend ; homogeen. "...GENEITY, "...GENEOUSNESS,
v. " - ER, s. hengelaar hoeker, m. 0 - KNIFE, s. snoeis. gelijkslachtifpdeid ; overeenstemming, gelijkheid van
mes, o. " - LAND, s. geploegd land, O. " - NOSE, s. hanatuu r; homogeneiteit, v. "...LOGOITS, a. (64) van deviksneus, in " - NOSED, a. met eener haviksneus.
zelfde verhouding, evenredig. "...NYMOUS, a. (98) gea. hakig, yebogen.
lijknan[ig ; dubbelzinnig. "...NYMY, "...NYMITY, s. (98)
HOOP, s. hoepe4 beugel, band, ijzeren ring ; schreeztw ;
gelijknomigbeid ; onbepaalde nitdrukking. clubbelzinnigkaasvorm, m. "-, vs. binden, met hoepels beleggen, beheid,v . "... PHONY, s. gelijke klank, m. gelijkluidendheid, v.
slaan. vn. schreenwen, door neraa, verjagen. " - ER,
HONE, s. wet-, °lie-, slijpsteen, m. *-, vn. weenen;
S. kuiper, in. ; wilde zwaan, v. * - ING - COUGH, s. kinksnzachten; verlangen maehten naar.
hoest, in.
s. (54) hoeptann, v. " - KNIFE, s.
HONEST, a. eerlijk, openhartig, opregt, deugdzaam, rentsnijznes, stopmes, O. " - MAKER„s.
hoepet•nijder,
in. " - NET, s. kruisnet, o. " - PETTICOAT, s. hoepelrok,
schapen ; gepast, betamehjk ; eerbaar, kuiseh.
vs.
eeren. " - DEALING, s. eerlijkheid, regtschapenheid,
m.
s. ring (aan den ringer),
k - LY. adv. op eene eerlijke betamelijke eerbare
HOOT, vs. schreeuwen, jouwen. k-, va. door schreeztwen
2111iZe. " - NESS, s, eerlijkheid, eerbaarheid, v. * - Y, s.
verjagen, nitjouwen.
s. ge8chreeztan O.
HOP, s. hop, v. ; sprong, dans, hopsa,
eerlijkheid, regtschapenheid, goedheid ; openhartigheid ;
gemeene dansm. * - ROSE, s. (53) wilde
salie, v. " - THISTLE, S. (53) gezegende distel, m.
" - THURSDAY, s. Hemelvaartsdag, m. " - WATER, s. wijwater, O. " - WATER - POT, s. wijwqterbak, m. " - WATERSPRINGLE, s. wijwaterkwast ; vossestaart, m. "-WEEK,
s. stille week. week voor Paschen, v. "-WRIT,
heilige

HOR.
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HORRIBLE, a. "...BLY, adv. ijselijk, vreeselijk, verschrikzaal, v.
vn. huppelen, springen, dansen ; hinken.
kelijk. "-NESS, s. ijselijkheid, v.
*-, va. hoppen. "-BIND, s. hopplant, v. * -CULTURE, s.
HORRID, a. "-LY, adv. ruw, borstelig ; verschrikkeliik,
hopbouw, m. hopteelt, v.
gruwelijk. "-NESS, s. verschrikkelijkheid, afschuwelijkHOPE, s. hoop, verwachting, v. uitzigt, o. ; vallei, v. klein
heid, v.
. dal, o.; the forlorn -, (68) de uiterste voorposten, m.
HORRIFIC, a. schrikwekkend, schrikbarend.
va. et n. hopen, verwachten, verlangen, wenmy.
"...SONOUS,
a. vreeselijk klinkend.
schen ; bouwen op, rekenen op. "-FUL, a. "-FULLY, adv.
HORROR, HORROUR, s. huivering, rilling, v. schrik, afhoopvol, vol hoop, veelbelovend ; in verwachting.
"-FULNESS, s. goede aanleg, m. hoop, v. "-LESS, a.
schuw, m. verschrikking, v. gruwel, m. akeligheid, v.
"-LESSLY, adv. hopeloos.
HORSE, s. paard, ros, o.; ruiterij, v.; houten ezel, bok,
HOP-GARDEN, "...-GROUND, "...-YARD, S. hopakker, -toin,
m.; onderlaag, v. stellaadje, o. schraag, v. ; huurlot,
o. "...-HARROW, s. hophark, v. "...-KILN,
no.
o. ; sterke zware vrouw, v. ; - of state, staatsiepaard,
"...-0 AST, s. hopeest, m. "...-PICKER, s. hopplukker, m.
o ; gentleman of the -, master of the -, stalmees'er,
HOPINGLY, adv. in de hoop, te hopen.
no.; to sit a -, te paard zitten. *-, va. et n. te paard
HOPMASTER, m. dansmeester, in.
zetlen, - stijgen, rijden, op den rug dragon; dekken.
HOPPER, s. springer ; hinkende ; zaaibak ; tremel, no.
"-BACK, adv. te paard. "-BEAN, s. paardeboon, v.
" -BLOCK, s. opstijgblok, o. "-BOAT, s. paardepont, v.
"-BREECHED, "-HORSED, a. hinkend, lendelam.
"-BOY, s. staljongen, m. "-BREAKER, S. pikeur, berijHOPPING, s. hopoogst, m. ; het hinken ; dansgezelschap, o.
*-, a. huppelend, hinkend.
der, m. "-BRUSH, s. paardenborstel, v. "-CHESNUT,
hopsprurt,
v.
HOP-POLE, s. hoppestaak, m. "...-SPRIG, s
"-CHESNUTTREE, s. wilde kastanje, v. : -boom, m.
s. hoprank, v.
"...-STRING, s. hopbouw, o.
"-CLOTH, s. paardedek, schrabak, o.*--cd'LL AR, s. haam,
HORAL, a. *-LY, adv. van het uur, een uur, durende ;
gareel, o. "-COLT, s. veulen, 0. "-COMB, s. paardekam,
bij het uur.
roskam, m. "-COSER, "-COURSER, "-DEALER, s. paar110RD, s. voorraad, schat, m. ; houten beschot, o.
denkooper, m. "-CRAB, s. paardekrab, y. "-CUCUMBER,
HORDACEOUS, a. van gerst, ger,ten.
s. grotto komkommer, rn. "-DOCTOR, s. paardendokter,
veearts, no. "-DRENCH, s. paardedrank, m. "-DUNG, s.
HORDE, s. horde, v. slam, m.
HORS, a. voy. HOAR. "-HOUND, s. (53) witte andoren, no,
paardemest, on. "-EMMET, s. groote mier, v. "-FACE,
HORIZON, s. gezigteinder, horizon, on. "-TAL, a. "-TALLY,
s. fig. grof aangezigt, o. "-FLESH, s. paardevleesch, o.
adv. loodregt ; horizontal watch, cilinderhorologie, o.
"-FLY, s. horzel, paardevlieg, v. "-GUARD, s. lijfwacht
"--TALNESS, s. horizontale gesteldheid, v.
te paard, v. "-HAIR, s. paardehaar, o. "-HEEL, s.
(53) alantwortel, m. "-KEEPER, s. staljongen, no.
HORN, s. horen, hoorn, no. en o. ; het van horen gemaakte;
tempernzes, o. ; - of plenty, horen des overvloeds, no. *-,
"-LAUGH, s. laid gelach, o. "-LEECH, s. paardensmid,
va. horens opzetten. -BEAK, s. hoornvisch, in. "-BEAM,
paardendokter ; bloedzuiger (insekt), In. "-LITTER, s.
rosbaar, v. "-LOAD, s. paardevracht, v. "-LOCK, s.
s. hageheuk, m. "-BEETLE, s. vliegend hert, o. "-BLEND,
bungel, no. "-MAN, s. ruiter, man te paard ; kavales. horenblende, v, "-BLOWER, s. horenblazer, m. *-BOOK,
s. abeboek, o. "-DRESSER, s. horenwerker, in.
riot, tn. s. rijdkunst, v. "-MARTEN, s. paarHORNED, a. gehoornd, krom; - beasts, hoornvee, o.;
devlieg; gierzwaluw, v. "-MEAL. s. fig. muizenmaal- cattle, rundvee, o. ; - goat, steenbok, m. ; - snake,
tijd, on. "-MEAT, s. paarderoeder, o. *-MILL, s. rosgehoornde slang, v. "-xEss, s. hoornachtig voormolen, m. " - MINT, s. (53) paarde,o, unt, v. "-MUsCLE,
komen, o.
s. groote mossel, v. "-NAIL, s. hoefnagel, no. "-OIL, S.
HORNER, s. horenwerker ; horenblazer, m.
kamvet, o. "-PATH, s. rijpad, o. rijweg, on. "-PICKER,
m.
HORNET, s. (72) horzel, negendooder,
S. (39) veegmes, steekijzer, o. "-PLAY, s. ruwe grap, v.
HORN-FOOT, "...-FOOTED, a. hoornachtig gehoefd. "...-GELD,
"-POND, a. paardewed, o. "- RACE, s. paardenwedren,
s. belasting op hoornvee, v.
* -E A no- c.
s. roJweg,
HORNIFY, va. horomR
m. "-SH EET, s. paardedek, o. "-SHOE, s. hoefijzer, O.
S. het wassen der maan, o. ; (83) dagvaar"-SHOEHEAD, s. (22) to groote opening der hoefnaden
ding om in persoon te verschijnen, v.
bij kinderen, v. "-SHOE-VETCH, s. (53) hoefijzerkruid,
HORNISH, a. hoornachtig. "...LESS, a. zonder horens.
O. "-STEALER, s. paardendief, in. "-TAIL, s. paardenHORN-MAD, a. jaloersch, ijverzuchtig."...-owL, "...-COOT,
staarl (ook 53), no. "-TONGUE, s. (53, halskruid, O.
s. ooruzl, m. "...-PIPE, s. zakpijp, v. doedelzak, no.;
"-TRAPPINGS, s. pl. paardeluig, o. "-WHIT, s. karwats,
hoornpijp (dans), v. "...-PLATE, s. hoornen plaat, v.
karbats, v. "-WILLOW, s. schaafstroo, o. "-WOMAN, s.
voelhorens,
horens,
m.
mv.
;
gewigt
(van
HORNS, s. pl.
s. rijdster, v. "-WORM, s. paardeworm, in.
een hert), o. ; krommingen, v. my.
HORSING, a. togtig, ridsig (van merrien). "-IRON, s.
HORN-SHAFED, a. hoornvormig. "...-SHAVINGS, s. pl.
(126) kalfaatijzer, breeuwijzer, 0, "-MARE, s. ridsige -,
geraspt hertshoorn, o. "...-SL ATE, s. hoornlei, v.
togtige merrie, v.
s. hoorn- HO RTATION, "...TIVE, s. vermaning, v. * ... TINE, "...TORY,
"...-SPOON, s. hoornen lepel,m.
steen, m. "...-TIP, s. hoornen punt, N. "...-WORK, s.
a. vermanend, bemoedigend. "...TOR, s. vermaner, m.
(113) hoornwerk, O.
HORTENSIAL, a. voor een taro, lot een lain behoorende.
HORNY, a. hoornen, hoornachtig, hoornig ; hard; - coat,
HORTICULTURAL, a. den tuinbouw betreffende. * ... CULeelt, hoornvlies, o.
TURE, s. tuinbouw, m. het horenieren. "...CULTURIST,
HOROGRAPHY, s. uurbeochrijving, v. "...LOGE, "...LOGY, s.
s. die zich op den tuinbouw toelegt, hovenier, m.
"...LOGICALLY,
adv.
op
het
tour.
o.
horologie, uurwerk,
HORTUL AN, a. lain..., - calendar, tuinmansalma"...SCOPE, s. horoskoop, v. het planeetlezen. "...SCOPIST,
s. ortolaan, m.
nak, m.
s. horoskooptrekker, m.
HOSE, s. kous, broek; pijp ; bus; (1....96) pomp, mammieHORRENT, a. puntig, vooruitstekend, borstelig, te berge
ring, v. "-D, a. met kousen, met eene broek. *-HUSK,
rijzend.
s. binnensle bast, m.
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s. kousenkooper, m. " -Y, S. kousenfabriek, kousenweverij, v.
HOSPITABLE, a. "...TABLY, adv. gastvrij. "-NESS, s. gastvrijheid, v. "...TAL, s. lwspitaal, gast-, ziekenhuis, verplegingsgesticht, armengesttcht, o. ; - ship, hospitaalschip,
O. -ITY, s. gastvrijheid, v. "...TALLER, S. vader in een
gasthuis; johanniter-ridder, barmharttge broeder, m.
"...TATE, va. et n. herbergen; gast zijn.
HOST, s. past ; gastheer, waard ; zwerm, m. heir, o.
schaar, heirschaar ; hostie, v. *-, va. herbergen."-,vn.
monsteren; vechten, oorlog voeren. * - AGE, S. gijzelaar,
m. "-EL, "-ELRY, S. gasthof, o. herberg, v. s.
waardin, gasturouw. v.
HOSTICIDE, S. die zijne vijanden verslaat.
HOSTILE, a. * - LY, adv. vijandig, vijandelijk. "-NESS,
"...LITY, S. vijandschap, vijandelijkheid, v. ; oorlog, M.
"...LIZE, va. tot vijand maken.
HOSTING, S. gevecht, o.; mongering, v.
HOSTLER, S. stalknecht; waard, m.
HOSTRY, S. paardenstal, tn.; fig. herberg, v.
HOT, a. heet,.gloeijend, brandend; hevig, vurig, hartstogtelijk, scherp ; heet, ridsig ; the plague is very - , de
pest woedt hevig ; - at hand, 86) hardbittig,hardtoomig.
"-BATH, S. badstoof, v. "-BED, S. broeibed, o. broeibuk,
m. "-BRAINED, a. hevig, hartstogtelijk, onstuimig.
HOTCHPOTCH, s. hutspot,
HOTCOCKLES, s. pl. handjeklap (soort van spel), O.
HOTEL, S. herberg, v. logement, o.; woning, v.
HOTHEADED, a. heethoofdig, razend, hevig.
HOTHOUSE, S. badstoof ; trekkas, v. ; hoerenhuis, o.
HOTLY, adv. heet, met u'armte, met hevigheid.
HOTMOUTHED, a. halsstarrig, eigenzinnig.
HOTNESS, S. hitte, heviyheid, woede; ridsigheid, v.
HOT-PLACE, s. plaats waar het duur leven is, v. * ... - POT,
S. warme wijn, m. warm bier, O. "...-PRESS, va. heet
persen. "...-ROLLS, s. pl. warme geboterde broodjes, o.
MV. * ...-SERVICE, s. gevaarvolle dienst, v. * ... - SPUR,
S. heethoofd, m.; suikererwt, v. "...-SPURRED, a. hesthoofdig, hevig ; ridsig, geil. "...-TOBACCO, S. sterke tabak, m. "...-WELLWATER, s. heet bronwater, O.
HOUGH, S. knieboog, m. ; houweel, o. "-, va. et n. breken, omhouwen.
HOUL, S. heuvel, m. "-ET, S. nil, M. * -T, S. boschaadje, v.
HOUND, s. jagthond, m. * - ,va.jagen, vervolgen. "-BITCH,
.S. wijfje van den jagthond, o. "-FISH, S. zeekwab, v.
HOUNDS, s. my. (12ii) magklampen, m. my. "-TONGUE,
S. (53) hondstong, v. * - TREE, s. hondbessenboom, in.
HOUR, s. uur, o. ; fig. levenswijze, v. ; to wish a good - ,
eene voorspoedige verlossing toewenschen (aan eene
zwangere vrouw); to keep regular - s, 's avonds geregeld naar Inds komen. "-GLASS, S. uurglas, o. zandlboper, ui. *- HAND, S. uurwijzer, tn. * - LY, a. et adv.
van uur lot uur, elk uur, gedurig. "-PLATE, S. wijzerplaat, v. "-WHEEL, S. uurrad, o.
HOUSAG 2, S. huishuur, v.
HOUSE, S. huis, o. woning, v.; huisgezin; huishouden,
o. ; etam, tn.; - of Commons, Huis der Gemeenten (in
Engeland), o. ; - of Lords - of Peers, Hoogerhuis . in
Engeland), o. ; - of office, heimelijk gemuk, o.; to be
in the - , zitting hebben in het parlement. *-, va. et n.
huisvesten, stallen, huizen; wonen. "--BELL, S. schel,
huisbel, v. * --BOOT, s onderhoud van een gegijzelden
schuldenaar, o. *-- BREAD, S. huisbakken brood,
"—BREAKER, s. huisbreker, rn. * --BREAKING, S. huisbraak, v. "—CLOCK, s. huisklok, v. "—CRICKET, S.
huiskrekel, m.
HOSIER,

HO*111), a.

vastgemaakt (van scheepskanonnen) ; - in,

HOUSE DOG, S. huishond, m.
HOUSEHOLD, S. huishouding,

s. dakgoot, V.
v. huishouden, huisgezin,
o. ; bedienden, m. ray. staat, m, halo, O. * --BREAD, s.
huisbakken brood, O. "—COAT, s. familiewapen, o..
* -•DOMESTICS, s. pl. huisbedienden, in, mv. "-ER, s.
huisvader, m. "—GODS, S. pl. huis-, beschermgoden,
in my. "—STUFF, s. huisraad, o. meubelen, o. my.
HOUSEKEEPER, s. huisvader, huishouder ; grondbezitter ;
iemand die veel to huis zit, m.; huismoeder, huishoudster, v. *.:.KEEPING, a. huishoudelijk, huiselijk. '...KEEPING, S. huishouding ; gastvrijheid, v.
HousEL, s. heilig Avondmaal, o. * - , va. het Avondmaal
toedienen.
HOUSE-LAMB, S. leplam, o. "...-LEEK, S. (53) huislook,
O. "...LESS, a. zonder huis, rondzwervend. "...-MAID,
s. werkmeid, v. "...-PAINTER, S. huisschilder, m. * ... -PIGEON, S. huisduif, V. "...-RENT, s. huishuur, V. "...-ROBBING, s. diefstal binnen 's huis, rn. "...-ROOM, s. ruimte
in huts. woning,• v. * ... -TAILOR, S. behanger, kamerbehanger., m. "...-TOP, s. yevel, m. * ... -WARMING,
welkomstleest, O.
HOUSEWIFE, S. huisvrouw, huishoudster, v. ; naaikistje,
naaimandje, O. *-LY, adv. spaarzaam„als eene huisvrouw, huishoudelijk. "-RY, "-NESS, S. huishouding,
huishoudelijkheid, spaarzaanzheid, v.
HOUSE-WRIGHT ; s. bouwmeester, m.
HOUSING, S. herbergzng, woning; schabrak ; (126) huizing,v.
HOUSLING-BELL, s. avondmaalklokje, O.
HOOT, va. et n. uitjouwen, schreeuwen.
HOVE, vn. talmen, dralen; zijn intrek nemen.
HOVEL, s. hut, loots, schuur, v. *-, va. in eene schuur
brengen.
HOVEN-BREAD, s. goed gerezen brood, O.
HOVER, vn. zweven, hangen, zwerven; - about, rond
zwerven. "-, a. - ground, losse grond, m.
How, adv. et conj. hoe, waarom, op welke wijze; zoo als,
dat; - do you do? - d'ye do? hoe vaart gij? - goes
the world with you ? hoe staan de zaken ? - is it
that ? hoe komt het dat ? waarom ? any - and every - ,
op alle mogelijkewijzen ; - many, - much, hoeveel. * - BE,
* -BEIT, adv. desniettemin, desniettegenstaande.
HOWDY, s. vroedvrouw, v. k-E? hoe vaart gij?
HOWEVER, adv. et conj. evenwel, intusschen, hoe het ook
zij, hoezeer, ten minste, in alien geval.
HOWITZ, "-ER, S. (3) houwitser,
HOWKER, s. hoeker (vaartuig),
HOWL, vn. huilen, brullen; bronsten. *-, s. gehuil, geschreettw, gebrul, O.
HOWLET, S. voy. HOULET. HOWM, s. voy. HOLM.
s. voy. HOUP. lox, va. voy. HAMBLE.
HOWSOEVER, adv. hoe dun ook, op welke wijze don ook.
HOY, s. heude, heu (soort van trekschutt), v. *-1 int.
houd ! ho ! hola! voorwaarts!
HUB, s. naaf
een rad, v.
HUBBLE-BUBBLE, s. onverstaanbaar gebabbel, o.
HUBBUB, s. geschreeuw, geraas, getter, O. "-BOO, S. gehuil bij lijken, o.
nucK, vs. coy. HAGGLE.
11UCKABACK, S. pelle,,oed, O.
HUCKLE, s. heap, v. * - BACKED, a. gebogcheld; gewelld.
* -BONE, S. heupbeen, o.
HUCKSTER, "-ER, s. marskramer ; bedrieger,
vs.
rondventen, in het kleinverkoopen. *- ESs, s. opkoopster, v.
HUDDLE, s. rerwarring, wanorde, v. mengelmoes, o. *-,

HUN.

HUM.
va. inmof/elen ; aanschieten, onder elkander smifien;
snel verrigten. "-, vn. toestroomen; - in, begraven, bedekken. "-R, s. knoeijer, broddelaar; wargeest, twiststoker, stokebrand, m.
HUE, s. kleur, v. ; naroepen, uitjouwen, o. ; - and cry,
(83) vervolging van een misdadiger, v. ; steekbrief,
* - R, s. schreeuwer, roeper m.
HUFF, s. aanval, m. onstuimigheid; opwelling van boosheid, snoeverij, v. , pogcher, snoever, m. *-, va. doen
zwellen, blazen, trotseren. "-, vn zwellen, opsnijden,
snoeven, trotsch worden ; - at draughts. (153) blazen ;
- and puff, kugchen, blazen. "-ER, s.
blazer, snoever,
m. * - ING, s. het blazen, opstuiven, o. onstuimigheid,
v. * - ISH, a. "-ISHLY, adv. snoevend, opgeblazen, terugstootend, trotsch, hoogmoedig. * - ISHNESS, s. opgeblazenheid, trotschheid, snorkachtigheid, v.
HUG, "-GING, s. omarming, v. *-, va. omarmen, omvatten,
kriesteren, troetelen, liefkozen; - the land, (126) bij
den wal houden; - the wind, (126) tegen den wind
inkrimpen.
HUGE, a. "-GUS, "-LY, adv. wijd, groot, ongemeen, onmetelijk; zeer. * - NESS, s. grootte,uitgestrektheid, onmeteligkheid, v.
HUGGERMUGGER, s. schuilhoek, m. verborgene plants, v.;
in - , onder de roos, steelsgewijze.
HUGUENOT, s. hugenoot, aanhanger der hervornzing in
Frankrijk, m. * - E, s. kookkagchel, v.
NUKE, S. mantel, overjas, m.
HULAN, s. (68) ulaan, lansier, M.
* - BACKED, a. gebogcheld,
HULCH, s. hoogte, v. ; bait,
met een bult. * - ED. a. opgeblazen, gezwollen. HULK. s. ligchaam, o. romp, in.; geheel, o. massa, v.;
lomperd, domoor, m.; (126) afgedankt vaartuig, o.
kiel, hulk, v.; justitia - s, gevangenis-schepen op den
Theems, o. mv. * - , va. ontwohjen, uitnemen.
HULL, s. romp van een schip,•schil; meeuw, v. *-,
va. schillen, doppen; doen springen.*-, vn. droog liggen;
drijven. *-ocK, s. (126) Tajzeil, o. * - y, a met schillen.
flux, s. voy. HOLM.
HULVER, s. hulst, steekpalm, m.
Hum, vn. gonzen, brommen, neurien. "-, va. toejuichen;
overdenken; - and haw, haperen, stotteren. s. gegons,
gebrom ; geneurie; stamelen, haperen, o. ; bejuiehing,
v. *--! int. hum ! hm ! halt! genoeg !
HUMAN, a. menschelijk. * - ATE, a. mensch geworden.
HUMANE, a. menschlievend, liefderijk; - learning, klassieke studien, fraaije wetenschappen, v. nay. humaniora, v. "-LY, adv. op eene menschlievende wipe.
HUMANIST, 5. taalgeleerde; leerling,
HUMANITY, s menschelijkheid,menschlievendlzeid ; menschheid , v. menschdom, o. ; taalkennis, taalgeleerdheid, v.
HUMANIZE, va. vormen, beschaven.
HUMAN KIND, s. menschdom, menschelijk geslacht, o.
HUMAN-LANCET, S. (36) lancet voor aderlatingen, v.
HUMANLY, adv. menschelijk, menschelijkerwijze.
HUMATION, s. begraving, v.
•
HUMBIRD, s. kolibri, M.
HUMBLE, a. nederig, demoedig,

bescheiden, onderdanig,
zedig. *-, va. vernederen."-BEE,s. hommel, M. * -BEEs. bijenwolf, m. *-NESS, s. nederigheid, zedigheid, v. demoed, nz. * - PLANT, s. (53) kruidje-roermij-niet, o.
HUMBLES, UMBLES, s. pl. ingewanden van een hert, o my.
HUMBLY, adv. nederig, onderdaniglijk, met onderwerping.
HUMBUG, s. snakerij, poets, v. "-, va. (iemand) voor den
gek houden.
EATER,

HUMDRUM, a. traag, slaperig, dom.
HUMECT, * -ATE, va. bevochtigen.
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* - ATION, s. bevoch-

tiging, v.
a. tot de schouders behoorende.
s. schouderbeen, o.
vochtig, nat, waterachag ; - gangrene, (22)
waterkanker, m. " - ITY, S. vochtigheid, v. vocht, o.
natheid, v.
HUMIFIC, a. bevochtigend, natmakend.
HUMILE, HUMILIATE, va. vernederen. * ...LIATION, s.
vernedering, v. * ...LITY, s. nederigheid, v.
HUMMER, s. gonzer, brommer ; toejuicher, m.
HUMMING, s. gegons, gebrom, o. * - BIRD, s. kolibri, m.
HUMMUMS, s. pl. badstoof, v.
HUMOR, s. voy. HUMOUR. * -AL, a. tot de ligchaamssappen behoorende ; - fever, zinkingkoorts, v. * - IST, s.
luimig schrijver, humorist; zonderlinge, m. " - ous,
" - swim a. vochtig ; luimig, grillig, wonderlijk, eigenzinnig, zonderling ; huntoristisch. * - OUSLY, "-SOMELY,
adv. grilziek, met lain. * - OUSNESSS, s. luimigheid,
zonderlingheid, gril, v. luimige inval, m.
HUMOUR., s. vochtigheid, v. vocht, sap, o. ; gemoedsaard,
m. gestel, o. ; neiging, v. lust, tc. gril, luim, scherts,
V . ; zin, inval, m. ; what 's the - of this ? wat mod dat
beduiden? to take one in the - , iemands goede luim
waarnemen, iemand in zijne goede luim vangen.
va. ten wille zijn, inwilligen, bevredigen; nabootsen;
- a song, een lied met gevoel voordragen.
HUMOURS, s. pl. (74) sappen, vochten, o.
HUMP, s. bull, tn. * -BACKED, a. gebogcheld.
HUMPH 1 int. hum ! has! ha !
HUNCH, va. stooten, slaan; krom maken. *-, s. stoot,
slag ; vooruitsprong ; hull, bogchel, in. * - BACKED, a.
gebogcheld.
HUNDRED, s. honderd, honderdtal ; kanton, distrikt, landschap, o. * - , a. honderd. * - COURT, S. kantongeregt, o.
* -ER, s. kantonregter, in. "-FOLD, a. honderdvoudig.
"-HEADED, a. honderdhoofdig. * - TH, a. honderdste.
* -WEIGHT, s. cenlenaar, ca.
HUNGARIAN-BALSAM, s. pijnappelolie, v. * ...WATER, s.
koninginnewater, 0.
HUNG-BEEF, s. gedroogd rundvleesch, o.
Vy y i .,geerte, v. *-, vn. honger
HUNGER, s. honoor m
'woven,
lijden, hongerig zijn ; sterk verlangen.
* --BITTEN, * --ED, k -LY, "-STARVED, a. hongerig, witgehongerd. * - LY, adv. van honger, met honger. ". ..STARVE,
va. uithongeren.
HUNGRED, S. uitgehongerd. * ... DRILY, adv. met hanger,
van honger. "...GRINESS, s. hongerigheid, v.
HUNGRY, a. hongerzg, uttgehongerd; begeerig ; Izebzuchtig ; mager. * - EVIL, s. hondshonger, geeuwhonger, m.
*-SOIL, s. onvruchtbare grond, m.
HUNKS, s. hongerlijder, gierigaard, vrek, m.
HUNT, s. jagt, vervolging, najaging ; vangst, v. ; koppel
jagthonden, o. ; troop honden: jager ; jagthond, na.;jagtpaard, o. * - , va. et n. jagen, vervolgen, nazetten ; nasporen, navorschen; aanvoeren; - after, najagen, bejagen, opzoeken ; streven naar ; - change, een verkeerd
spoor volgen ; - counter, het tegen,overgestelde spoor volgen, verdwalen; - up and down, aan alle kanten zoeken. * - ER, s. jager ; jagthond, jagtpaard, o. ; - 's
horn, waldhoorn, jagthoorn, m.
HUNTING, s. jagt, v. het jagen; vervolging, v. het achtervolgen, nazetten, najagen, O. * --HANGER, s. hartsvanger, m jagtmes, o. * - HORN, s. jagthoorn, M. * -HORSE,
s. jagtpaard, O. * -MATCH, 0. jagtpartij, v, *-4001g,
HUMERAL,
HUMERUS,
HUMID, a.
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BUS.

HYP.

wassende maan, v. * - NAG, s. jagtpaard, O. "-PARTY,
HUSSAR, S. 1,68) hussaar, huzaar, m.
IIUSSE, s. sloerie, leeks, v.
S. jagtpartij, v. * -- SEAT, S. jagtslot, O. * -TRUSS, s.
HUSTINGS, s. londensch stadgeregt, o. ; verkiezingsplaats, v .
schort-, breukband, in.
HUSTLE, va. schudden, stooten, drijven.
HUNTRESS, s. jageres ; fig. Diana, v.
HUSWIFE, S. huisvrouw, huisn:oeder, moeder des huizes,
HUNTSMAN, S. jager, liefhebber van de jagt ; jagersjonv. *-LY, a. et adv. huishoudeltjk. * -RY, s. huishoude.gen, M. *-SHIP, S. jagt, jagerschap, v.; eigenschappen
lijkheid, huishouding, v.
eens jagers, v. mV.
HUT, s. hut, loots, barak , v. *-, vn. hutten houwen. *- ,
HURDEN,, S. grof linnen, o.
vn. (68) in barakken liggen.
HURDLE, s. horde, errand, v. korf ; legertakkebos, schansHUTCH, s. kist, v. troy, m.; konijnenhok, o. ; rottenval,
korf, m. *-, va. met horden omgeven. * -WORK, s.
tn. *-, va. bewaren.
vlechtwerk, o. legertakkebossen, m. mv.
HUXING, S. snoekenvangst, v.
HURDS, s. pl. werk, o.
HUZZ, vn. brommen, gonzen.
HURDY-GURDY, S. lier, v. draaioryel, o.
HUZZ A, S. gejuich, gejubel, hoezee, o. "-! int. hoera!
HURL, s. beweging, slingering, v.; geraas, geweld, oproer,
hoezee! * - MAN, S. hoezeeroeper, toejuicher, m.
o. va. slingeren, werpen, schieten, smijten; to
HYACINTH, S. (53, 17) hyacinth, v. en o. *-, a. goadzich in het verderf storten. *-, vn.
-one's lfintoruin,
geel. *-INE, a. van hyacinthen, naar hyacinthen gedraaijen. "-BAT, *-IBAT, s. strijdkolf, v. * - BONE, S.
lijkende.
(74) wervelbeen, O. "-ER, S. slingeraar, werper ; balHYADES, s. pl. (101) regensterren, v. mv.
speler; worstelaar; kampvechter, m. s. slingering,v.; bal-, kaatespel, O. * -WIND, S. wervel-, draai-, HYALINE; a. glasachtig, kristallijnen.
HYBRID, * -OUS, a. tweeslachtig, basterd.
dwarlwind, m.
HYDRA, S. waterslang, hydra; verwikkeliny, v.
HURLY-BURLY, s. oploop, m. oproer, gewoel, yetier, verHYDRAGOGY, S. waterleidingskunst; waterbeschrijving, v.
ward geraas, o. *-, a. oproerig, verward.
HYDRAULIC, a. tot de waterleidingskunst behoorende. "-s,
HURRA1 int. hoerah ! voorwaarts!
s. pl. waterleidingskunst, v.
HURRICANE, "...CANO, S. orkaan, geweldige stormwind, m.
HYDROCELE, S. 36) waterbreuk, v. "...CEPHALUS, S. (22)
HURRIER, s. (frillier, m.
hoofdwaterzucht, v. * ... DYNAMICS, s. pl. leer der vochtHURRY, S. haast, spoed, tn. overijling, onrust, v. drang,
beweging, v. "...GEN, s. (90) waterstof, v. * ... GRAPHER,
m. verwarring, v. ; rumoer, geraas, o. "-, va. drijven,
S. walerbeschrijver, m. * ... GRAPHICAL, a. map, zeedringen, haasten, overijlen; in de war brengen.*-, vn.
kaart, v. * ... GRAPHY, s. waterbeschrijving, v. * ...LOGY,
ijlen, zich haasten, opoeden; - away, ontvoeren; beenS. waterkennis, v. * ... MANCY, s. waarzeggerij uit het
snellen ; - on, voortdrifren ; - out, verdrijven, verjagen ;
water, v. * ... MEIN, S. mee, mede,v.honigwater, 0. * ...ME- skurry, in geweldigen haast, in verwarring.
TER, S. watermeter, m. * ... METRY, s. watermeetkunde,
IIURST, s. woud, bosch, o.
v. * ... PHOBIA, "...PHOBY, s. watervrecs, dolheid, v.
HURT, va. bezeeren; kneuzen, stooten, letsel aandoen;
"...PIC, * ...PICAL, a. waterzuchtig. * ... DOTE, * ...POTIST,
zees
kwaad doen, benadeelen, krenken, beschadigen;
waterdrinker, m. * ... PSY, s. waterzucht, v. "...STATICAL,
bederven.
s. wood, kneuzing, kwetsuur ; schade, v.
waterweegkundig. "...STATICS, s. pl. waterweegkunde,
a.
letsel, nadeel, o. *-; a. benadeeld, bezeerd, gekwetst.
hydrostatika, v. * ... TIC, s. et a. zweetverwekkend (middel).
* -ER, s. kwetser benadeeler, m. * - FUL, a. schadelijk,
HYEMAL, a. winterachtig, van den winter. *... MATE, vn.
nadeelig, rerderfelijk. * - FULLY, adv. met schade, op
overwinteren. "...MATION, S. overwintering, bewaring
eene schadel jke wijze. * - FULNESS, S. schadelijkheid,
(het goedhouden) gedurende den winter, v.
verderfelijklicid, v. nadeel, O.
HYENA,
S. hyena, v.
vn.
et
a.
HURTLE,
botsen, geweldig schudden, stooten,
HYGROMETER, S. vochtmeter, m.
vechten, zwaaijen; - down, ontstooten, overrijden.
HYMEN, s. huwelijksgod; huwelijksband, echl, rn.; maag* -BERRY, S. voy. BILBERRY.
devlies, O. * -EAL, *--BAN, a. van het huwelijk, huwelijks
HURTLESS, a. * - LY, adv. onschadelijk, onschuldig ; onyeschonden, geheel; zonder schade. * - NESS, s. schade- HYMN, S. lofzang, in. loflied, lofdicht, o. *-, v a. et a.
lorzingen, loven, met lofzangen prijzen; yeestelijke lieloosheid, onschadelijkheid, v.
deren zingen. -BOOK, s. yezangboek, O.
HUSBAND, s. echtgenoot, man; landbouwer, pachter, m.;
droefgeestig maken.
HYP, va. bedroeven, zwaarmoedig
mannetje, o. ; (31) medereeder, scheepseigenaar, m. *-,
HYPALLAGE, s. (81) omzetting van •woorden, v.
va. uithuwelijken, eenen man geven; besturen; bebouHYPERBOLA, S. overdrijving, vergrooting, v. * ... BOLIC,
wen ; sparen ; - the time, den tijd wel besteden. * - A* ...BOLICAL, a. overdreven. * ... BOLICALLY, adv. over-BLE, a. gespaard -,bestuurd kunnende worden. * - LESS,
drevenheid. "...BOLIZE, va. et n. overdrijpen,veryrooten ;
a. ongehuwd, zonder man. * - LY, a. huishottdelijk ;
snOeven. * .,. BOR BAN, a. noordelijk. * ... CRITIC, S. albe-services,
leendienslen, v. inv. * - MAN, s. landman, landdiller, in. * ... CRITIC, * ...CRITICAL, a. bedilzuchtig, at
bouwer, in. * -RY, s. landbouw, akkerbouw, in. ; huisto naautvgezet44"...icoN,s. (53) jctgtenduivel,m. * ... SARhoudelijkheid, v. huishouden, o. ; spaarzaamheid, v.
COSIS, s. (36) wild vleesch, O.
HUSCARLE, s, huisknecht, no.
HYPHEN, s. (98) verbindingsteeken, koppelteeken, O.
HUSH ! int. st ! pst! still *--, a. stil, rustig. stom.*-, va.
HYPNOTICS, s. pl. slaapmiddel, o. slaapdrank, m.
sullen, doen hedaven; tevreden stellen ; verbergen, smoHYPOCHONDRES, s. pl. weekheid van den buik, v. "...CHONren, stil geheim hsuden, verhelen. *-, vn. stil zijn,
DRIAC, "...CHONDRIACAL, a. et s. miltzuchtig; miltzw jgen. * - MONEY, s. steekpenning, m. geld om to doen
;:uchtige, m. "...CHONDRIACISM, * ...CHONDRIASIS , S.
zwijgen, - om den mond to stoppers, O.
(22 , hypochondrie, miltzucht, v. k ...CRISY, s. scheinheiHUSK, S.
v. host,
klokhuis ; popje; bezinksel, o.;
ligheid, valschheid, huichelarij, v. * ... CRITE, S. schijntarwe - zenzelen (bij stijfselmakers), v. mv. *-, va.
heilige, httichelaar, m. * ... CRITICAL, a. *...CRITICALLY ,
schillen, doppen. * - INESS, S. heeschheid, v.
adv. huichelachtig, schijnheilig, valsch, "...GASTRIC, a,
schor, hee,ch.

IDI.

•

tot den onderbuik behoorende. "...GASTRIUM, s. onderbulk, m. onderlijf, o. "...GEUM, s. (13, 101) hetgeen
onder de aarde is ; onderaardsche kelder, m.
s. (29) loopoog, o. "...STASIS, s (31) persoonlijkheid, v.
"...TENUSE, s. (64) hypotenuse, basis of langste zijde
van een regthoekigen driehoek, v. "...THECA, s. hypotheek, kusting, v. pandregt, o. "...THECARY, a. et s.
van het pandregt ; schuldeischer die het pandregt heeft,
m. "...THRCATE, va. verpanden, belasten, in panel geven.
"...THECATION, s. verpanding, hypotheek, v. *...THESIS, S.
stelling , onder stetting ,ver- ,vooronderstelling,v .* THETICAL, a. "...THETICALLY, adv. gesteld, voorondersteld;
bij vooronderstelling.

IGN.
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woud, bosch, O.
hyzant, groene thee, v. *-Eautr, s. keizersthee,
keizerlijke thee, v.
HYSSOP, s. (53) hysop, hyzop, v.
HYSTERIC, "-AL, a. tot de baarmoeder behoorende. *-,
a. middel tegen de baarmoeder, o. "-ICALNESS, s. (22)
hysterische aanteg, m. s. pl. HySTER1C•PASSION,
s. (22) moederkwaal, v.; opstijgingen der bymoeder, v.
my. "...00ELE, s. (22) haarmoederbreuk, v. "...0MANY,
s. manziekte, v.
HYSTERON-PROTERON, S. (98) omzetting, v.
HySTEROTOMY, s. (148) keizersnede, V.
HyTHE, s, kleine haven, kaai, landingsplaats, v.
UTAST, s.
HYSON, s.

I.
1, pron. ik. * adv.ja. "-SAY I int. zeg ! zeg eens ! hoor eens !
JACINTH, s. vny. HYACINTH.
IAMBIC, a. (19) jambisch. *-, s. jambus (dine korte en
eene lange lettergreep , , En.; satire, v.
s. steenbok, m.
ICE, s. ijs, o. *-, va. met ifs bedekken, koud maken;
oversuikeren. "-BERG, "-HILL, s. ijsberg,m. "-BOUND,
a. bevroren, ingevroren, door het ijs ingestoten. * -BREAKER, s. ijsbreker, m. "-BUILT, a. van Vs; met ijs bedekt. "-CELLAR, "-PIT, S. ijskelder, m. * -CREAM, s.
roomijs, ijs, o. "-FIELD, s. ijsveld, o. ijsvlakte, v.
veldijs, o. *-HousE, s. ijskelder, in. "-LAND-FISH, s.
stokvisch,m. "-LAND-MOSS, s. ijslandsche mos, v "-PAIL,
s. koelvat, o. *-PLANT, s. (53) ijsplant, v. "-SEA, s.
ijszee, v. "-SPUR, s. iisspoor, v.
ICH DIEN, (116) ik dien.
ICHNEUMON, s. egyptische rat, v. "-FLY, s. sluipwesp, v.
ICHNOGRAPHY, S. (13) grondteekening, v.
ICHOR, s. (‘a bloedwater, o. *-ous, a. bloed-, lidwaterig.
ICHTHYOGRAPHY, s. beschrijving der visschen, v. *...LOGY,
s. kennis der visschen, v. "...PHAGIST, s. vischeter, m.
ICICLE, s. ijskegel, m.
IonTEss, s. ijsachtigheid, ijskoude; ijsmassa, v.
ICINGLASS, S. vischlijrn, v.
ICON, s. beeld, afbeeldsel, o. afbeelding, v. *-ism, s. afbeelding, beschrijving naar het Leven, v. "-OCLAST, s.
beeldstormer, m. "-OGR.APHIC, a. beeldenbeschrzjvend.
"-OGRAPHY, S. beeldenbeschrijving, v. "-OLATER, s.
beeldendienaar, m. *-0LoGY, s. beeldenleer, v.
ICTERICAL, a. geetzuchtig; de geelzucht verdrijvende;
geelzucht, v.
-disea ,(2 )
ICY, a. vol ijs, van ijs, met ijs bedekt-; ijskoud, koel, yevoelloos. *- HUMOUR, s. (74) kristallijnen vocht, o.
I'D, (abr. de I HAD, I WOULD), ik sou, ik zoude.
IDEA, s. denkbeeld, o. ; verbeelding, v. begrip, beeld, o.
IDEAL, s. ideaal, droombeeld, o. *-, a. * -LY, adv. idealisch, denkbeeldiy. "-IZE, vn. denkheelden vormen.
IDENT1C, "-AL, a. "-ALLY, adv. hetzelfde, onder ein
denkbeeld begrepen ; op eene en dezelfde wijze ; eensluidend. * -ALNESS, "...TITY, s. gelijkheid, eenheid van
natuur, vereenzelviging, identiteit, v. "...TIFICATION, s.
vereenzelviging, v.; bewijs van identiteit, o. "...TIFY,
va. onder een begrip brengen, tereenzelvigen.
IDES, s. pl. (25) de vijftiende der maanden Maart,
Junij en October, de dertiende van elke der overige
maanden.
IDIOCRASY, s. eigendontmelijkheid, v.

s. gebrek aan verstand, o. onwetendheid, onkundigheid, onnoozelheid, v.
s. taaleigen, o. tongval, m. * - ATIC, * -ATICAL, a.
tot eene taal behoorende.
IDIOSYNCRASY, s. bijzondere gesteldheid der natuur (eens
ligchaams), v.
IDIOT, s. weetniet, domoor, m. "-IC, "-ICAL, a. onwetend,
dom, onnoozel. s. eigenaardige spreekumjs eener
taal; onwetendheid, domheid, onnoozelheid, v. "-IZE,
vn. onnoozel worden.
IDLE, a. traag, lui, werkeloos, ledig, nutteloos, ijdel; onvruchtbaar ; beuzelachtig. * vn. beuzelen. * va. verbeuzelen. "-HEADED, a. onwetend, dom, onnoozel.
"-NESS, s. lediggang, m. traagheid, luiheid, werkeloosheid ; nietigheid, vruchteloosheid; ijdelhezd, dwaasheid;
oni.ruchtbaarheid, v. *-R, s. lediglooper, tedigganger, luiaard ; lanterfanter, beuzelaar, m.
IDLY, adv. ijdel, in lediggang, vergeefs, nutteloos.
IDOL, s. afgod, m. "-ATER, s. afgodendienaar; fig. aanbidder, m. * - ATRESS, s. afgodendienares ; fig. aanbidster, v. * - ATRICAL, a. afgodisch. "-ATRIZE, va. et n.
afgoderij plegen, afgoden dienen. "-ATROtTS, a.
"-ATROUSLY, adv. afgodisch. "-ATRY, "-ISM, S. afgodendienst, afgodsvereering, v. *-IsH, a. afgodisch. "-IST,
s. afgodendienaar, m. "-IZE, va. vergoden, aanbidden,
vereeren. "-IZER, s. vereerder, aanbidder, m. "-WORSHIP,
s. afgodendienst, v.
IDONEOUS, a. bekwaam, geschikt, gepast. *-NESS, s. geschiktheid, gepastheid, v.
IDYL, s. herderslied, a. herderszang, m.
IF, conj. indien, als, wanneer, zoo, of, ingeval,alhoewel;
- not, zoo niet, anders. *-, s. maar, o. voorwaarde, v.
I'FAITH, adv. waarlijk, inderdaad.
IGNEOUS, a. vurig. "...NESCENT, a. vonkelend. "...NIFY,
va. tot vuur maken. "...NIS-FATUUS, s. dwaallicht. o.
IGNITE, va. et n. ontsteken, branden, gloeijen; gloeijend
worden; verkalken. "...TIBLE, a. brandbaar. *.. TION,
s. ontsteking, gloeijing ; verkalking, v. "...vomous, a.
vuurspuwend, vuurbrakend.
IGNOBILITY, s. gebrek aan edelmoedigheid, o. gemeenheid,v.
IGNOBLE, a. gemeen, onedel, laag, van lage geboorte.
"-NESS, s. onedelheid, gemeenhcid, laagheid, v. "...BLY,
adv. op eene onedele wijze, gemeen.
IGNOMINIOUS, a. "-LY, a Iv. onteerend, schandelijk; op
eene schandelijke wijze. "-NESS, IGNOMINY, s. schanele,
v. smaad, m. schandelijkheid, eerloosheid, v.
IGNORAMUS, s. weetniet, domkop, m. ; (83) vrijspraak
IDIOCY,

▪
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IMA.

ILL.

wegens gebrek aan bewijs, v. * ...RANOB, S. onwetendonbekendhei4, onkunde, v. "...RANT, a. -LY, adv.
onwetend, onifitndig ; onbekend met ; uit onwetendheid,
zonder voo nis. "...RE, va. niet weten, onkundig zijn
met, onb
,zijn van.
IGNOSCIBLE, a. vergeeflijk.
ILE, s. aar,' korenaar, v. ; vleugel, m.
ILEUS, s. kronkeldarm, m. ; kronkeling der darmen,
v.
ILEX, s. steeneik, scharlakeneik, m.
ILIAC, a. tot de darmen behoorende ; - passion, darmkolijk, o.
ILK, adv. even zoo. "-, a. dezelfde.
I'LL, (abr. de I WILL, I SHALL), ik wil, ik zal.
ILL, a. euvel, kwaad, ongeluk, lijden,
0. *-, a. slecht,
boos, kwaad ; ziek. *-, adv. slecht, kwaad, ten onregte,
blood,
bezwaarlijk ; - at ease, onrustig, onbestemd ; kwaad bloed, o. vijandschap, v. ; - weeds grow apace,
onkruid vergaat niet.
ILLACRRABLE, a. onverscheurbaar.
ILLACRIMABLE, a. onbekwaam em te weenen.
ILL-AFFECTED, a. slecht gezind. "...-APAID, a. ontevreden, onvergenoegd.
ILLAPSE, s. invloeijing, v. aanval, m.
ILLAQuEATE, va. verstrikken; vangen. "...TION, s. verstrikking, v. valstrik, m.
ILLATION, s. (81) gevolgtrekking, v. besluit, o.
ILLATIVE, a. eene gevolgtrekking aanduidende, inbrengende als een gevolg. * - LY, adv. bij gevolgtrekking.
ILLAuDABLE, a. "...ABLy, adv. onloffelijk, niet lofwaard,
onwaardig ; zonder lof, onwaardig!ijk.
ILL-BODING, a. kwaad voorspellende. "...-BRED, a. slecht
opgevoed, ongemanierd. "...cONDITIONED, a. in slechten
staat, slecht geaard. * ...-CONTRIVED, a. slecht uitgedacht ; wonderlijk.
"...-DOINGS, s. p1. slechtheid, v.
slecht gedraq, o.
ILLEcTIVE, ILLECEBROUS, a. aanlokkelijk.
ILLEGAL, a. onwettig, ongeoorloofd.
"-ITy, * -NESS, s.
onwetligheid, onregtvaardigheid, v.
"-IzE, va. onwettig
maken. * - LY, adv. onwettiglijk, tegen de wet.
ILLEGIBILITY, s. onleesbaarheid, v. ".. BLE, a. onleesbaar.
ILLEGITIMACY, S. onechtheid, v. "...ATE, va. voor onecht
verklaren. "...ATE, a. "...ATELy, adv. onecht, basterd;
op eene onechte wijze. "...ATION, s. onechtheid, onwettigheid, valschheid, v.
ILLEVIABLE, a. onhefbaar.
ILL- FACED, a. leetijk
"...-FATED, a. ongelukkig, noodlottig. rampspoedig. "...-FA V OURED, a. leelijk,misvormd;
ongetakkig ." ...-F AvouREDNESS,s. leelijkheid,v." ...-FOOTING, s. gevaarlijke landingsplaats, v. ; slechte weg, in.
s. ongeluk, onheil, o. tegenspoed, rampspoed, rn. wederwaardigheid, v. "...-FOUNDED, a. ongegrond, ralsch. * ...-FRAMED, a. scheef. "...-GOTTEN, a.
slecht verworven, onregtvaardig verkregen.
ILLIBERAL, a. onedel, onvrijzinnig ; grof: karig.
s. onvrijzinnigheid, onedelrnoedigheid , icarigheid,N. "-LY,
adv. onvrikevig, met karigheid.
II.LiciT, a. " - LY, adv. ongeoorloofd, onregtvaardig, verboden ; niet oorbaar ; op eene on000rloofele wijze.
11.LIGHTEN, va. verlichten.
ILLIMITABLE, a. onbegrensbaar, oneindiq, niet te bepalen.
"...ABLY, adv. zonder grenzen. * ... ATION, s. onbeperkta. onbepaald,onbegrensd.
heid, onbegrensdheid, v.
"...EDNEsS,
onbepaaldheid, onbegrensdheid, v.
ILL-INTELLIGENCE, s. ntisverstand, a.
•
ATTIRE, S. ongeletterdheid,
ILLITER ACY, ".. ATENESS,
onwetendheid, v. *..,ATE, a. ongeletterd, ongeleerd, onkundig, onwetend.

s.
a. een slecht been leidende.
ongunstig uitzigt, o. "...-LOOKING, a. van een vers. tegenspoed,m.*...miNDBD,
dacht uiterlijk.

ILL-LIVED,

a. ongenegen. ".;.-NATURE, s. slechte geaardheid, boosaardigheid, v. *...-NATURED, a. -LY, adv. slecht geaard, boosaardig, slecht ; boosaardiglijk; slecht van inborst.
"...-NATUREDNESS, s. slechtheid, boosaardigheid, v.
ILLNESS, s. het slechte, o. slechtheid; ongesteldheid,
ziekte, v.
ILLOGICAL, a. "-LY, adv. onlogisch, niet redekundig, onverstandig. "-NESS, s. het zondigen tegen de logica;
onverstand, o. .
ILL-PATCHED, a. ellendig zamengeflanst; fig. slecht verzonnen, kwalijk uitgedacht. * ...- PLEASED, a. ontevreden, misnoegd. * ...- PRINCIPLED, a. slechte grondbeginselen hebbende. "...-SATISFIED, a. onbevredigd, onvoldaan. * ,..- SHAPED, a. wanschapen; gebogcheld. "...-SORTED, a. onvolledig. *... SOUNDING, a. wanluidend.
"...-SPOKEN OF, a. berucht, in een kwaden naam
staanele. "...-TEMPERED, a. kwalijk geluimd ; fig. slecht
gemutst. "...-TIDINGS, s. pl. slechte tijding, v. "—TIMED, a. to onpas, ontijdig, ongelegen. ."...-TRAINED, a.
slecht opgevoed. "...-TREATED, a. mishandeld.
ILLUDE, va. bedriegen, misleiden ; bespotten.
ILLUME, * ...MINE, va. verlichten, verhelderen: versieren.
va. verlichten; illumineren; opltelderen,
ve rsieren; afzetten, kleuren. "...MINATI, s. pl. illuminates, lichtvrienden, ns. mv. "...miNATION, s. verlichting, illuminatie; opheldering, v. ; licht, o.
TIvE, a. verlichtend, ophelderend. "...MINATOR, s. verlichter ; kleurder, afzetter, m.
ILL-USAGE, s. mishandeling, onregtvaardigheid, v.
ILLUSION, s. begoocheling, misleiding, illusie, v. zinsbedrog, o. valsche schijn, m. "...SIVE, "...SORy, a. begoochelend, bedriegelijk.
ILLUSTRATE, va. ophelderen, verklaren ; versieren; verherlijken, beroemd maken ; illustreren (een bockwork). "...TION, s. opheldering, verklari fly, v. "...TIVE, a.
ophelderend. "...TivELy, adv. bij wijze van verklaring.
s. verklaarder, uitlegger ; die verheerlijkt,
•
ILLUSTRIOUS, a. " - LY, adv. beroemd, doorluchtig, vermuard, edel, groot, heerlijk, voortreffelijk ; met glans,
met roem. '-N.EsS, s. beroemdheid, doorluchtigheid,
vermaardheid, grootheid, v.
ILL-WILL, s. onwil, m. kwaadwilligheid, v. haat, m.
"-ER, s. kwalijkgezinde, m.
IMAGE, s. beeld, o. beeldtenis, afbeelding, v. evenbeeld;
afgodsbeeld, o. ; gelijkenis, v. ; denkbeeld, a. * - , va.
rich voorstellen, zich denken. "-MAKER, s. beeldsnijder, beeldenmaker, m. " - Ry, s. beeldwerk, o. ; afbeelding, voorstelling, schildering, v. ; afbeeldingen,v. Inv.;
tapijtwerk met ntenschelijke figuren, o. ; inbeeldingen,
Izersenschimmen, v. ntv.; schijn, rn. * - WORSHIP, s.
beelclendienst, v.
IMAGINABLE, a. denkbaar, begrijpe'ijk. "...ABLENESS, s.
denkbaarheid, verbeelding, v. "...ANT, s. et a. die wonderlijke inbeeldingen heeft, m. ; denkende, zich voorstellende. s. inbeelding, voorstelling, v.
'...ARy, a. ingebeeld, denkbeeldig, hmenschimmig.
s. verbeeldingskracht, verbeelding, voorstelling, v.; denkvermogen; verzinsel, o. "...ATIVE, a. ingebeeld, verzinnend, windingrijk, vol hersenschimmen ;
- faculty, verbeeldingskracht, v.
IMAGINE, va. zich voorstellen, zich verbeelden, begrijpen,
vatten ; verzinnen, ttitdenken. "-R, a. denker, ititvinder,
m. ".„GINING, s. verbeelding, v.

1MM.
IMBALM, va. voy. EMBALM. * ...BANK, va. voy. EMBANK.
* ...BARE, va. ontblooten, ontdoen. * ...BARGO; S. voy.
EMBARGO. * ...BARK, va. voy. EMBARK. * ...BARM, va.
(136) opschuren, inzamelen. * ...BASE, va. vervalschen,

doen ontaarden. vn. in prijs dalen.
zwak, onmagtiq, onvermogend. "-, "...LITATE,
va. verzwakken, krachteloos maken. * ...LITY, s. zwakheid, v. onvertnogen, o.
IMBED, va. inleggen, insteken.

IMBECILE, a.

IMBELLISH, va. voy. EMBELLISH. * ...BEZZLE, va. voy.
EMBEZZLE.
IMBIBE, va. inzuigen, intrekken, drenken, doorweeken,
verzadigen, vullen. *-, vn. inzuigen. * - MENT, s. inzuiging ; doorweeking, v. * ...BITION, s. inzuiging, verza-

diging, v.
IMBITTER, va. bitter maken, verbitteren.
IMBODY, va. inlijven; verligchamelijken,

tot een ligchaam maken; tot een ligchaam worden ; dik worden,
stremmen, runnen.
IMBOIL, vn. koken, zieden.
IMBONITY, s. liefdeloosheid, v.
IMBOLDEN, vs. aanmoedigen, opwekken, moed inspreken.
IMBORD ER, va. tegrenzen, omzoomen.
ImBosx, Fa. verbergen. *-, vn. in eene hinderlaag liggen.
IMBOSOM, va. in den boezem dragen, beminnen, liefhebben, in het hart dragen ; toevertrouwen.
IMBOSs, va. voy. EMBOSS. "...BOUND, vs. insluiten.
IMBOW, va. verwelven, met een boog overdekken. * - EL, va.
voy. EMBOWEL. "-ER, va. met beonzen oniringen ; bebouwen. * - 1IENT, a. gewelf, verwulfsel, o. boog, as.
Imsox, va. in (eene doss) sluiten.
IMBRACE, va. omhelsen.
NGLE, va. verwarren.
IMBREED, va. inplanten, indrukken ; voortbrengen.
IMBRICATE, va. uithollen ; met pannen dekken. * - D, a.
uitgehold, met holligheden, met bogten; over elkander
gelegd ; schubbig. "...CATION, s. uitholling ; kromming,
v. schubachtig bekleedsel, O.
IMBROIDER, va. voy. EMBROIDER. * ...BROWN, va. bruin
maken ; verdonkeren.
IMBRUE, * ...BUE, va. besprengen, nat maken, bevochtigen,
indoopen, doorweeken. "...BRUTE, va. et n. verdierlijken. * ...BUE, va. doordringen, verzadigen, vullen;
ingeven, onderwijzen, inprenten ; - with, verwen.
IMBURSE, va. opsteken, beuren, inkasseren. * ...MENT, s.
ontvangst, inkassering, v.
MITABILITY, S. navolgbaarheid ; navolgenswaardigheid,
v. * ...ABLE, a. navolgbaar, navolgenswaardig. "...AR Y,
a. nabootsend. * ...ATE, va. navolgen, nabootsen, nanzaken. * ...ATION, s. navolging, nabootsing, namaking, v.
* ...ATIVE, a. navolgend, nabootsend. * ...ATOR, S. navolger, nabootser, in. * ...ATORSHIP, s. naaperij, v.
* ...ATRIX, s. navolgster, nabootster, v.
IMMACUL ABLE, a. onbevlekbaar. * ...LATE, a. * ...LATELY,
adv. onbevlekt, rein, vlekkeloos. "...LATENESS, s. onbevlektheid, vlekkeloosheid, reinheid, onschuld, v.
IMMALLEABLE, a. onhamerbaar, onbuigzaam; ongevoelig.
IMMANACLE, va. handboeijen aandoen.
I MMANE, a. monsterachtig, verbazend groot. "-LY, adv.
verschrikkelijk, ongehoord.
IMMANENCY, s. het blijvende. * ...NENT, a. aanklevend,
innerbjk, inwonend, bijbldvend.
IMMANIFEST, a. verborgen, niet openbaar.
IMMANITY, s. barbaarschheid, gruwzaanzheid, felheid,
woestheid, monsteruchtigheid, v.
IMMARCESSIBLE, a. onvergankelijk, duurzaam ; onverwelkbaar. * - NESS, s. onvergankelijkheid, v.
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IMMARTIAL, a. onkrijgshaftig.
IMMASK, va. vermommen, maskeren, bedekken.
IMMATCH ABLE, a. onvergelijkelijk, weergaloos.
IMMATERIAL, * ...IATE, a. onstoffelijk, onligchamelijk

;
onbelangrijk. s. leer der onstoffelijkheid, v. *-IsT ,
s. aanhanger der leer dat alles geest is, in. * - ITY, s.
onstoffelijkheid, v. * - IZED, a. * - IZEDLY, adv. onstoffebjk. * - NESS, s. onstoffelijkheid, v.
IMMATRICULATE, va. inschrijven, boeken. * ...TION, s. op.Fchrijeing, inschrijving, boeking, v.
IMMATURE, a. * - LY, adv. ontrjdig ; ontijdiglijk, to vroeg,
vier den tijd. "-NESS, * ...RITY, s. onrijpheid, ontijdioheid ; to vroege rijpheid, v.
IMM RA
S. ontoegankelljkh eid,"ondoordringbaarheid ,v
IMMEASURABLE, * ...ABLY, adv. onmetelijk, onmeetbaar ;
zonder grenzen.
IMMECHANIC AL, a. onwerktuigkundig, tegen de regels der
werktu ig kande.
IMMEDIACY, s. onmicldellijke magt,v. "...ATE, a. * ...ATELY, adv. onoliddellijk, tegenwoordig, dadelijk, onverwijld, oogenblikkelijk. * ...ATENESS, s. onntiddellijkheid,
v. tegenwoordig oogenblibc, o.
IMMEDICABLE , a. ongeneeslijk.
IMMELODIOUS, a. onweiluidend, wanluidend.
IMMEMORABLE, a. ongedenkwaurdig, onbelangrijk, onbeduidend. * ...RIAL,
-LY, adv. onheugelijk ; sedert onheugelijke tijden. "...RIALN ESS, s. onheu;jelijke tijd,
IMMENSE, a. "-LY, adv. onmetelijk onalzienbaar, uitgestrekt, grout, ruim,zondergrenzen, zonder eind. * - NESS,
* ...SITY, s. onmetelijkheid, grenzenloosheid, V.
IMMENSURABILITY, s. onmeetbuarheid, onmetelijkheid, v.
"...ABLE, a. onmeetbaar. * ...ATE, a. ongemeten, onmetelijk.
IMMERGE, va. et n. in (het water) dompelen, doen verzinken, indoopen; vergaan, verzinken, ondergaan.
IMMERIT, S. onwaardigheid, onverdienstelijkheid,v. "-ED,
a. onverdiend. * - sus, a. onwaardig, onverdienstelijk.
IMMERSE, va. voy. IMMERGE. *-, "-D, a. ingedoopt, ingedompeld, verdiept, diep. *...sioN, s. indompeling ; (101)
verberging van eene ster in de zonnestralen, v.
IMMESH, va. (44) vangen (in een net), verstrikken.
IMMETHODED, "...ICAL, a. * ...ICALLY, adv. verward, onstelselmatig, stelselloos; zonder regel. * ...ICALNESS, s.
verwardheid, onstelselmatigheid, stelselloosheid, v.
IMMEW, va. ops/urten.
vn. intrekken.
IMMINENCE, "...NENTNESS, s. nakend gevaar,o. * ...NENT,
a. dreigend, boven het hoofd hangende, nabij.
ImmiNGLE, va. inmengen, vereenigen.
ImmtriuTtori , s. vermindering, v.
IMMISCIBILITY, s. onvermengbaarheid, v.
* ...IDLE, a.
onvermengbaar, onvereenigbaar.
IMMISSION,
inzending, inluting, inwerping, inspuiting, v.
IMMIT, va. inzenden, inlaten, inwerp.n, inspuiten.
IMMITTIGABLE, a. onbuigzaam, onverzoenlijk.
IMMIX, va. mongols, inimengen, vereenigen.
IMMOBILITY, s. onbewegelijUeid, bewegingloosheid, v.
IMMODERACY, s. onmatigheid, v. * ...ATE, a. "...ATELY,
adv. onmatig, ongeregeld, overdreven; onmatiglijk, met
onmatigheid. "...ATENESS, * ...ATION, s. onmatigheid,
ongeregeldheid, buitensporigheid, v.
IMMODEST, a. onbescheiden, oneerbaar, onzedig, onbeschaamd, onbelamelijk, onkuisch. * - NESS, * -Y, s. onbescheidenheid, onbeschuamdheid, onbetamelijkheid, v.
IMMOLATE, va. olferen, opoderen "...ATION, s. offer, o.
opoffering, v. * ...ATOR, s. offeraar, in.
IMMOMENT, *—OUS, a. onbelangrijk, onbeduidend, nietig.

IMP.

IMP.

a. onzedelijk, zedeloos, ondeugend, snood,goddeloos, ongodsdienstig. * — ITY, s. onzedelijkheid, zedeloosheid, ondeugendheid, v. * — LY, adv. op eene zedelooze
wijze, zonder zedelijkheid.
IMMORIGENOUS, a. niet toegevend ; ongehoorzaarn; ruw,
ongemanierd. * — NESS, S. ongehoorzaamheid, v.
IMMORTAL, a. onsterfelijk, onvergankelijk; - ePgleflower,
(53) balsemijn, v. ; - herb, stroobloem, v. "—ITY, S. onsterfelijkheid, v. * — IZATION, s. vereeuwiging, v. * — IZE,
va. et n. onsterfelijk maken; - worden. * — LY, adv. onsterfelijk, zonder einde.
•
IMMORTIFICATION, s. staat eens onbekeerden, m.
IMMOULD, va. gieten, vormen.
IMMOVABILITY, "...VEABILITY, *...VABLENESS, S. onbewegelijkheid, v. * ... VABLE, a. onbewegelijk, onveranderlijk. * ... VABLES, s. pl. onroerende goederen, o. mv.
IMMTJNDICITY, s. onreinheid, v. "...MUNITY, S. voorregt,
v. vrijheid, vrijstelling, v. vrijdom, m.
IMMURE, va. inmetselen, pmmuren; opsluiten. *-,s. ringmuur, m. omheining, v.
IMMUSICAL, a. niet muziekaal, onharmonisch.
IMMUTABILITY, * ...TABLENESS, S. onveranderlijkheid, V.
* ...TABLE, a. onveranderlijk. * ... TION, a. verandering,ver.
wisseling, v. * ... TE, va. veranderen.
IMP, s. entrijs, o. ; spruit, v. ; zoon,afstammeling ; kleine
duivel, m. kaboutermannetje, o. va. enten ; fig. verlengen, vergrooten ; - one's fame, iemands goeden naam
bezwalken; - the flight of time with amusements, den
tijd verdrijven, - dooden.
IMPACABLE, a. niet vredegezind.
IMPACT, va. opeendrijven, inpakken.
IMPAIR, va. et n. benadeelen, beschadigen, verslimrneren,
verergeren. * — ER, s. bederver, m. * — MENT, s. benadeeling, vermindering ; verslimmering, verergering, v.
IMPALATABLE, a. onsmakelijk.
IMPALE, va. voy. EMP ALE. "...PALM, va. grijpen, vatten.
IMPALPABILITY, S. onvoelbaarheid, v. "...ABLE, a. onvoelbaar, onmerkbaar.
IMPALSY, va. verlammen.
IMP ANNEL, va. de namen der aezworenen inschrijven.
IMPARADISE, va. getukkig maken, betooveren.
IMPARALELLED, a. onvergelijkelijk, weergaloos.
IMPARDON ABLE, a. onvergeeflijk.
IMPARITY, s. ongelijkheid, oneffenheid, v. verschil, o.
IMPARK, va. omtuinen, insluiten.
IMPARL, vn. (83) een uitstel vragen; betwist'en.
IMP ARSON EE, s. bezitter van een kerkelijk goed, no.
IMPART, va. ,even, mededeelen, toedeelen; toestaan, verleenen ; verklaren.
IMPARTIAL, a. "—LY, adv. onpartijdig, onzijdig, regtvaardig ; onpartijdiglijk. * — ITY, s. onpartijdigheid,onzijdigheid. regtvaardigheid, V. * —LY, adv. zonder partijdigheid.
IMPARTIBLE, a. mededeelbaar. * ... MENT, s. mededeeling, v.
IMPASSABLE, a. onbegaanbaar, ontoegankelijk, ongenaakboar. * — NESS, S. onbegaanbaarheid, ontoegankelijkheid,
ongenaakbaarheid, v.
IMPASSIBILITY, s. ongevoeligheid, gevoelloosheid, onbewegelijkheid, v. * ... IBLE, a. ongevoelig, gevoelloos, hardvochtig ; onbewegelijk.
IMPASSION, * -ATE, va. hartstogtelijk maken, hevig aandoen, gevoelig makes. * - ATE, a. geroerd, bewogen ; gevoelloos. * - ED, a. hartstogtelijk.
IMPASSIVE, a. gevoelloos, ongevoelig. * - NESS, s. gevoelloosheid, v.
IMPASTATION, S. (13) metseldeeg, O.
IMPASTE, va. een deeg vormen.

IMPATIBLE, a. onverdragelijk, niet to dulden, onlijdelijk.
IMPATIENCE, s. ongeduld ; sterk verlangen, o. hartstogt,
m. begeerte; onlijdelijkheid, v.
IMPATIENT, a. ongeduldig ; hartstogtelijk, ijverig ; for
grow -, ongeduldig worden, het geduld verliezen. * — LY,
adv. met ongeduld. * — NESS, S. ongeduld, 0,
IMPATRONIZATION, s. (83) inbezitstelling,, v. * ...IZE,
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IMMORAL,

va. in het bezit stellen.
IMPAWN, va. verpanden.
IMPEACH, va. verhinderen;

betwijfelen, betwisten ; (83)
beschuldigen, aanklagen. * — ABLE, a. to beschuldigen,
laakbaar, berispelijk. * — ER, s. beschuldiger, aanklager,
m. * — MENT, s. verhindering, v. hinderpaal, rn.; (83)
beschuldiging, v.
IMPEARL, va. tot parels maken, beparelen.
IMPECCABILITY, S. onvatbaarheid voor zonde, onzondigheid, onfeilbaarheid, v. * ... CABLE, a. niet kunnende
zondigen, onzondig, onfeilbaar.
IMPEDE, va. verhinderen, beletten, ophouden.
IMPEDIMENT, s. verhindering, v. hinderpaal,m. beletsel;
oponthoud, o. belemmering, v. gebrek, O. "-AL, a. verhinderend. *-s, s. pl. zwarigheden, beletselen, v. o.mv.
IMPEDITE, vn. verhinderen, beletten. "...DITION, S. belemmering, verhindering,v. beletsel,oponthoud, O. * ...DI.
TIVE, a. belemmerend.
IMPEL, va. aandrijven, noodzaken, dwingen. * — LER, s.
drijver, M.
IMPEN, va. omheinen, insluiten.
IMPEND, vn. overhangen, vooruitsteken; dreigen, naken,
boven het hoofd hangen. "—ENCE, *—ENCY, S. overhanging ; nabijheid, v. "—ENT, a. overhangend ; nakend,
dreigend.
IMPENETRABILITY, k ...TRABLENESS, s. ondoordringbaarheid ; ongevoeligheid, v. * ... TRABLE, a. ondoordringbaar, ondoorgrondelijk; ongevoelig; moeijelijk van begrip, hardleerig.
IMPENITENCE, "...TENCY, S. onboetvaardigheid,v.*...TENT,
a. onboetraardig, verstokt in de zonde. * ... TENTLY, adv.
zonder berouw.
IMPENNOUS, a. ongevleugeld.
IMPEOPLE, va. tot eene gemeente vereenigen.
IMPERATE, a. met opzet
voorbedachtelijk gedaan.
* ...ATIVE, a. bevelend, gebiedend; - mood, (98) gebiedende wijv, v.
IMPERCEPTIBLE, a. onmerkbaar ; onbegrijpelijk. "—NESS,
S. onmerkbaarheid, kleinheid,,v. * ... IBLY, adv. op eene
onmerkbare wijze.
IMPERCIPIENT, a. niet bemerkend.
IMP ERDIBLE, a. onverliesbaar, onverwoestbaar.
IMPERFECT, a. *-LY, adv. onvolkomen, onvolledig, onvolmaakt, gebrekkig ; - tence, (98) onvolmaakt verleden
*-NESS,
tijd, eeiste betrekkelijk verleden tijd,
S. onvolkomendheid, onvolledigheid, onvolmaaktheid, v.
gebrek, o.
ImPERFOR A BLE, a. ondoorboorbaar, ondoordringbaar.
* ...ATE, a. ondoorboord, zonder opening. "...RATION,
S. ondoordringbaarheid, achterhoudendheid, v.
IMPERIAL, a. keizerlijk ; oppermagtig, gebiedend, prachtig. * s. (46) imperiaal, o.; - city, vrije rijksstad, v. ;
- crown, keizerskroon, rijkskroon, v.; - diet, rijksdag,
- paper, imperiaal-papier, o.; - section, (148) keizersnede, v.; - tea, keizersthee, v. * - IST, s. keizerlijkgezinde, M. k -TY, s. keizerlijke magt, v.
* -LY, adv. heerschzuchtig, gebiedend,
IMPERIOUS, a.
trotsch, magtig. *-NESS, s. opperheerschappij, heerschzucht, trotschheid, aanmatiging, v.

IMP.
IMPERISHABLE, a. onvergankelijk.

BO.
"-NESS,

S.

onvergan-

kelijkheid, v.
IMPERIWIGGED, a. eene paruik dragende.
IMPERMANENCE, S. onbestendigheid, vergankelijkheid,

wankelbaarheid, v.
IMPERMEABILITY,

s. ondoordringbaarheid, v.

a. ondoordringbaar.
* - LY, adv. onpersoonlijk.

IMPERSONAL, a.

"...ABLE,

s. on-

persoonlijkheid, v.
IMPERSONATE, va. verpersoonlijken.
IMPERSPICUITY, s. onduidelijkheid, onverstaanbaarheid,
V. " ...SPICUOUS, a. onduidelijk, onverstawitaar.
IMPERSUASIBLE, a. niet te overtuigen,
IMPERTINENCE, "...NENCY, s. ongepastheid, onbehoorlijk-

held, onbeschaamdheid, grofheid ; beuzeling,nietigheid,y.
"...NENT, s. onbeschaamde, indringer, wijsneus, m.
a. -LY, adv. niet ter zake behoorende, ongepast, onbehoorlijk, onnoodig, onbescheiden, onbeschaamd, grof.
IMPP.RTRANSIBILITY, S. ondoordringbaarheid, V.
IMPERTURBABLE, a. onverstoorbaur, onwrikbaar.
"...ATION, s. onwrikbaarheid,v. "...ED, a. ongestoord, rustig.
IMPERVIOUS, a. ondoordringbaar, gesloten,ontoegankelijk,
ongenaakbaar. "-NESS, s. ondoordringbaarheid, ontoegankelijkheid, v.
I MPESTER, va. verhinderen, beletten.
IMPETIGINOUS, a. schurftig, zeerhoofdig.
IMPETRABLE, a. verwerfbaar, te bekomen, verkrijgbaar,
bereikbaar. "...TRATE, va. verwerven, bekomen, verkrij
gen, erlangen. * ...TRATION, S. verwerving, verkrzjging,
v. het bekomen, erlangen, o. "...TRATORY, a. door beden verkregen.
IMPETUOSITY, "...TUOUSNESS, S. onstuimigheid, hevigheid,
drift, v. geweld, o. "...TUOUS, a. -LY, adv. onstuimig,
hevig, geweldig, driftig ; met drift.
IMPETUS, s. drang, geweldige aandrang, m. hevigheid, v.
I MPIER, S. scheidsman, m.
1MPIERCE, va. doordringen, doorboren.
IMPIETY, s. ongeloof, o. goddeloosheid, ongodsdienstigheid, V.
IMPIGNORATE, va. verpanden. * ...ATION, S. verpanding, V.
IMPINGE, vn. aandruischen, tegen aan stooten; zondigen;
- On, invloed oefenen op.
IMPINGUATB, va. mesten, vetmesten, vruchtbaar maken.
IMPIOUS, a. * -LY, adv. ongeloovig, goddeloos, ongodsdienstig. "-NESS, S. ongodsdienstigheid, v.
IMPLACABILITY, "...CABLENESS, S. onverzoenlijkheid, v.
onverzoenlijke haat, in. "...CABLE, a. "...CABLY, adv.
onverzoenlijk, onverbiddelijk, hard.
IMPLANT, va. inplanten, inenten, inzetten, indrukken.
* -ATION, S. inplanting, inzetting, v.
IMPLAUSIBILITY, S. onwaarschijnlijkheid, onaannemelijkheid, v. "...SIBLE, a. k ...SIBLY, adv. onwaarschzjnlijk,
onaannemelijk.
IMPLBACH, va. inweven, inmengen.
IMPLEAD, va. aanklagen ; pleiten. "-ER, S. klager, aanklager, beschuldiger, m.
IMPLEASING, a. onaangenaam, onbehageljk.
IMPLEDGE, va. verpanden.
IMPLEMENT, s. werktuig, gereedschap, tuig ; hulpmiddel, o.
IMPLETION, s. vulling, aanvulling, volheid, V.
IMPLEX, a. ingewikkeld.
IMPLICATE, va.
inwikkelen, omvatten, medebrengen.
"...CATION, s. verwarring, verbinding ; natuurlijke gevolgtrekking, v. "...CATIVE, a. -LY, adv. noodwendig,
stilzwijgend of te - leiden; bij gevolgtrekking.
IMPLICIT, a. "-LY, adv. stilzwzjgend in iets begrepen,
onvoorwaardelijk, onbepaald ; heimelijk, blind ; inge-
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wikkeld, verward; - faith, onbepaald geloof, o. "-LY,
adv. bij gevolg, alzoo. "-NESS, s. stilzwijgende gevolgtrekking, v. "-Y, s. verwikkeling, v.
IMPLIED, a. * - LY, adv. stilzwijgend, van zelf sprekende;
vervat, begrepen; omhelsd.
IMPLORATION, S. afsmeeking, bede, v. verzoek,
o.
"...PLORE, va. smeeken, a fsmeeken, bidden.
-R, a.
smeeker, bidder, verzoeker, En.
IMPLOY, va. VON. EMPLOY.
IMPLUMED, *...PLumous, a. vederloos, naakt.*

va. indompelen, instorten.
va. inhouden, bevatten, behelzen, insluiten, aan-

IMPLY,

duiden.
IMPOCKET, va. in den zak steken.
IMPOISON, va. vergiftigen.
IMPOLICY, s. onvoorzigtigheid; onstaatkundigheid, v.
IMPOLISHED, a. onbeschaafd, niet verfijnd, ruw.
IMPOLITE, a. * -LY, adv. onbeleefd, onwellevend, onheusch, onwelivegelijk. "-NEss, s. onbeschaafdheid, onbeleefdheid, onwellevendheid, v.
IMPOLITIC, k -AL, a. "-ALLY, adv. onstuatkundig, onvoorzigtzg, onverstandig ; onvoorzigtiglijk.
* -ALNESS,
* -NESS, s. onvoorzigtigheid ; onstaatkundige handelwijze, v.
IMPONDERABILITY, s. onweeghaarheid, V.
* .-ABLE,
*...ous, a. onwigtig, niet zwaar, ligt.
IMPOOR, va. arm maken.
IMPOROSITY, S. digtheid, vastheid, v.
IMPOROUS, a. digt, vast; zonder porien.
IMPORT, va. invoeren, inbrengen, laten komen; beduiden,
beteekenen. "-, vimp. van belong zzjn, aan gelegen zijn.
s. invoer, m.; stapelplaats, v. ; gewigt, o. beduidenis, kracht, v. belang, o. ; zin, m. meening, v. nut, o.;
- duties, inkomende regten, o. my. * -ANCE, "-ANCY, a.
gewigt, belang, o. belangrijkheid, v. "-ANT, a. * -ANTLY,
adv. belangrijk, gewigtig; hinderlijk, lastig.
* -ATION,
s. invoer, m. invoering, v. "-ER, s. invoerder, m.
IMPORTUNACY, S. last, overlast, m. het kwellen,
lastig vallen. "...ATE, a. "...ATELY, adv. lastig, clerk
aanhoudend (ens iets), dringend ; met drift. * ...ATENBSS,
S. lastigheid, v. aandrang, m. "...ATOR, "...ER, S. lastig
snensch, indringer, M.
yerIMPORTUNE, va. lastig vallen, kwellen, dringen,
moeijen. ."-, a. "-LY, adv. lastig, bezwarend, dringend ,
vermoeijend.
IMPOSE, va. opleggen, aanbevelen, opdragen, bevelen ; inscherpen ; voorschrijven; (10) de kolommen in den
vorm brengen; - upon, wigs -, diets maken, bedriegen,
foppen. *-, s. bevel, o. last, tn. opdragt, v. "-ABLE, a.
op te leggen. "-R, S. lastgever ; bedrieger, m.
ImPosING, a. indrukwekkend, achtenswaardig, duchtig.
*-s, s. pl. (10) het zetten in de vormen. "-BOARD, S.
(10) zetplank„v. * -STONE, s. (SO) kwadraat, o.
IMPOSITION, s. oplegging ; belasting ; straf, taak ; ono.;
derdrukking, v. ; bedrog, o. ; berisping, v. verwijt,
- of laws, wetgeving, v. *...Ton, s. invoerder, m.
IMPOSSIBILITY, s. onmogelijkheid, V. "...IBLE, a. onmogelijk. "...IBLY, adv. er is Beene mogelijkheid toe, onmogelijk.
IMPOST, s. belasting, v. impost,
(131 voet, m.
IMPOSTHUMATE, va. et n. zweren veroorzaken, zweren.
"...NATION, S. het zweren. *...ME, s. zweer, verzwering, v.
IMPOSTOR, s. bedrieger, m. "...TURE, S. bedriegerij, misleiding, verschalking, v. bedrog, o. * ...TURBO, * ...TUROUS, a. bedriegelijk.
IMPOTENCE, "...TENCY, s. onvermogen, o. zwakheid, on-
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. IMP.

tnagt, krachteloosheid, v. "...LENT, a. -Mr, adv. onmagtig, onvermogend, buiten stoat om, onbekwaam, zwak ;
gebrekkelijk, lam; onmatig.
IMPOUND, va. opsluiten.
IMPOVERISH, va. verarmen. "...POWER, va. voy. EM-

IN.
"...PEROUS, a.

zonder gevolg.

-LY,

adv. onvoorspoedig, ongelukkig ;

IMPROVABILITY, * ...VABLENESS, S. verbeterbaarheid,
"...VABLE, a. verbeterbaar, te verbeteren.

V.

IMPROVE, va. et n. verbeteren, volmaken,veredelen; ont-

wikkelen, vooruitgaan, vorderingen maken, vorderen ;
onuitvoerbaarheid, ondoenlijkheid,
zich ten nutte maken; afkeuren.
s. verbeteonmogelijkheid ; onhandelbaarheid, koppigheid, v.
...CAring, volmaking, veredeling ; ontwikkeling, verbreiding,
BLE, a. onuitvoerbaar, onuitvoerlijk, ondoenlijk ; ontoeneming; beoefening, bevordering, v. vooruitgang, m.
bruikbaar ; onhandelbaar, onbuigzaam.
voordeel; onderrigt, onderwijs, o. "-R, s. verbeteraar,
IMPRECATE, va. verwenschen, vervloeken. "...CATION, s.
bevorderaar, m.; bevorderingsmiddel,
o.
verwensching, vervloeking, v.; vloek, m. * ...CATORY, a. IMPROVIDV, a. onvoorzien, cnverwacht ; ontbloot, niet
vent enschend, vervloekend.
voorzien. "...VIDENCE, * ...VISION, s. gebrek aan voorIMPREGN, *- ATE, va. bezwangeren, bevruchten; verzazorg, - aan o -nziptigheid, o. * ...VIDENT, a. -LY, adv.
digen. * -ABILITY, s. onneembaarheid, onoverwinnelijkonvoorzigtig, onbedachtzaam, nalatig, onbekommerd;
heid, v. "-ABLE, a. onneembaar, onverwinnelijk. * -Aonvoorzigtiglijk, zonder voorzorg.
* ...VISATOR, S. dickTION, s. bezwangering, bevruchting ; aanvulling, verter voor de vuist, m.
zadiging, v.
IMPRUDENCE, * ...DENCY, s. onvoorzigtigheid, onbedachtIMPREJUDICIATE, a. onbevooroordeeld, onbevangen, onzaamheid, v. * ...DENT, a. -LY, adv. onvoorzigtig, -lijk;
partijdig. * ...PREPARATION, s. onbereidheid, v.
onbedachtzaam.
IMPRESCRIPTIBILITY, s. onverjaarbaarheid, v. * ...IBLE,
IMPS, s. pl. (13) steigerpalen, m. mv.
IMPUDENCE, k ...DENCY, * ...DENTNESS, * ...DICITY, s. ona. onverjaarbaar.
IMPRESE, s. zznnebeeld, o. ; wijze spreuk, v.
' beschaarndheid, schaamteloosheid ; onbescheidenheid ;
IMPRESS, *-ION, s. indruk, afdruk, druk, m. ; merk, zinonzedelijkheid, v. * ...DENT, a. -LY, adv. onbeschaamd,
nebeeld, devies, o. zinspreuk, v. ; het pressen van maschaamteloos, onbescheiden ; onzedelijk, ontuchtig.
trozen. "-, va. indrukken, drukken, stempelen, inIMPUGN, va. aanvallen, aangrijpen, bestrUden. * -ATION,
prenten ; indruk maken; - sailors, - for sea, matrozen
S. aanval; weerstand, m. bestrijding,
v. * -BR, s. aanpressen; pressed with, vol van. * -IBILITY, s. vatbaarvaller, bestrijder, m.
heid, gevoeligheid, v. * -IBLE, a. vatbaar, gevoelig.
IMPUISSANCE, s. magteloosheid, onmagt, v. onvermogen, 0.
IMPULSE, * ...SION, * ...SIVE, s. aandrang, scoot, druk,
s. (40) uitgaaf, editie, oplage, v. * -IVE, a. vatbaar,
gevoelig ; nadrukkelijk. * -IVELY, adv. met nadruk, met
aanval, m. ; aandrift, v. ; beweeggrond, m. beweegreden,
kracht en gevoel. * -IVENESS, s. indruk, nadruk, m.
drijfveer, v. * ...SIVE, a. - LY, adv. voortstootende, aan* -MONEY, S. ( 11 26) handgeld, o. * -URE, s. indruksel,
drijvende, door aandrift.
teeken, merk, 0.
IMPUNELY, IMPUNIBLY,
adv. ongestraft, straffeloos.
IMPREST, va. leenen. * -MONEY, s. handgeld, o.
s. straffeloosheid, v.
IMPURE, * -LY, adv. onrein, vuil, onzuiver, ontuchttg,
IMPRIMATUR, s. vergunning tot drukken, v.
IMPRIME, va. (44) opjagen, storen, opdoen. * -RY, s. drubonzedelijk ; schuldig. *-NESS,
* ...RITY, s. onreinkerij, boekdrukkerij; boekdrukkunst,
v.
heid, onzuiverheid ; onkuischlteid, zondigheid, v.
IMPURPLE, va. bepurperen.
IMPRIMIS, adv. primo, in de eerste plants, vooreerst.
IMPUTABLE, * —TATIVE, a. toe te schrijven, te wijten.
IMPRINT, va. drukken, indrukken, inprenten. *-, s. (10)
plaats waar een boek gedrukt is, v.
aan te rekenen ; strafbaar.
s. toeschrijIMPRISON, va. gevangen zetten, kerkeren. # -MENT, s. gering, wijting, toerekening ; berisping, v. verwijt,
o.
IMPUTE, va. toeschrijven, wijten, toerekenen.
vangenzetting, kerkering, v.
* - R, s. die
IMPROBABILITY, * ...BABLENESS, S. onwaarschijnlijkheid,
toerekent, aanklager,
v. * ...BABLE, a. * ...BABLY, adv. onwaarschijnlijk.
IMPUTRESCIBLE, a. onbederfelijk.
IN, prep. et adv. in, op, aan, bij, daarin; daaraan, meIMPROBATB, va. afkeuren,wraken,verwerpen.
* ...BATION,
v.;
s. afkeurzng, wraking, verwerping ; ontkenninp,
de, binnen ; inwendig, door. nit ; van, onder, ge(83) tegenbewijs, o.
durende, tot, one ; krachtens, door micldel; - all likelihood, - appearance, naar relic waarschijnlijkheid, verIMPROBITY, 0. oneerlijkheid, ondeugendheid, v.
moedelijk ; - arms, onder de wapenen; - boards, inIMPROPICIENCY, s. gebrek aan volmaking, o.
gebonden ; - comparison, in vergelijking ; - conclusion,
IMPROPITABLE, a. onvoordeelig, onnut.
IMPROFLICATE, va. bevruchten, vruchtbaar makes.
om bort te gaan, etndelijk ; - drink, beschonken, boven
zijn bier ; - good humour, - good spirits, in eene
o. mv.
IMPROMPTU, s. voor de vuist gesproken woorden,
goede tseim ;
IMPROPER, a. * -LY, adv. oneigenlijk, onbehoorlijk, onhand, voor de hand, tegenwoordig ;
baar, kontant ;
geschikt, onvoegzaam, ongepast.
love, verliefd ; - place, ter juiste
IMPROPITIOUS, a. ongunstig, onvoordeelig.
plants ; te pas ; in 's lands dienst; - respect to, ten
IMPROPORTIONABLB, * ...ATE, a. onevenredig, kwalijk
aanzien van, met opzigt tot ;
short, in een woord,)in
't kort ; - store, in voorraad ; - that, dater, dewijl ;
geevenredigd, buitten vcrhouding.
IMPROPRIATE, va. zich toeeigenen ; (kerkelijke goederen)
- the fact, op de daad ; the hundred, ten honderd,
per cent; - the mean time, - while, middelerwijl, inin het bezit van leeken stellen : beleenen, in leen gevon, van de hand zetten. * ...ATE, a. in het bezit van
tusschen ; - the year, in het jaar, anno ; - time, met
leeken overgegaan. * ...ATION, s. kerkleen; bezit, o.
den tijd, to regten tijde, to pas;
- unison, overeenstemeigendom, m. * ...ATOR, s. leek die geestelijke goederen
mend ; - years, oud van dagen; five - the hundred,
bezit ; eigenaar, m.
vijf ten honderd ; nine - ten, 'negen van de Lien.
IMPROPRIETY, s. ongeschiktheid; ongepastheid, v.
va. inbrengen inner, oogsten ; omheinen, insluiten,
IMPROSPERITY. S. tegenspned, rampspoed, m. ongelulc, o.
POWER.
IMPRACTICABILITY, S.

INA.
INABILITY, s. onbekwaamheid, v. onvermogen, O. * ...ABLE, va. voy. ENABLE.
INABSTINENCE, S. het niet onthouden, o. onmatigheid, V.
INACCESSIBILITY, "...IBLENESS, S. ontoegankelijkheid, V.
* ...IBLE, a. ontoegankelijk.
INACCURACY, S.
onnaauwkeurigheid, slordigheid, v.
"...RATE, a. onnaauwkeurig, nalatig.
INACTION, "...IVITY, S. werkeloosheid, ledigheid, traagheid, V. "...IVE, a. * ...IVELY, adv. werkeloos,traag, ledig,

lui ; belemmerend; zonder bezigheid, in werkeloosheid.
in beweging brengen, in het werk stels. werkzaamheid, bedrijvigheid, verrigtiny, bewerkstelliging, v.
INADEQUACY, "...QUATION, S. onevenredigheid, ongelijkheid, onvolledigheid, V. * ...QUATE, a. * ...QUATELY , adv.
ongelijk, onevenredig, onvollechg, onvolkomen ; onevenrediglijk.
INADHESION, S. ,gebrek aan aantrekkingskracht, O.
INADMISSIBILITY, S. onaannemelijkheid, v. "...IBLE, S.
onaannemelijk.
INADVERTENCE, "...ENCY, S. onachtzaamheid, nalatigheid, zorgeloosheid; vergissing, v. * ...ENT, a. -LY, adv.
onachtzaam, zorgeloos; nit onachtzaamheid, bij vergissing.
IN AFF ABILITY, s. ongezelligheid, V. * ...ABLE, a. ongezellig, terughoudend.
INAFFECTATION, S. ongedwongenheid, V.
INALIENABLE, a. onvervreemdbaar. "-NESS, s.
vreemdbaarheid, v.
INALIMENTAL, a. niet voedzaam.
INALTERABLE, a. onveranderlijk.
INAMIABLE, a. onaangenaam, onbehagelijk, onvriendelijk.
"-NESS, s. onvriendelijkheid, onaangenaamheid, onbehagelijkheid; v.
INAMISSIBILITY, S. onverliesbaarheid, v. "...IBLE, a. onv er ltesbaar.
IN-AMONG, adv. midden onder.
INACTUATE, va.
len. "...TION,

INAMOUR, va. voy. ENAMOUR.
INANE, "...NITY, s. de ledige ruimte, v. *-, a. ledig,hol.
INANIMATE. va . bezielen, leven Seven.
•"-D, a. levenloos, onbezield, zielloos. '-NESS, s. levenloosheid, v.
INANITION, S. ledigheid; zwakheid, krachteloosheid (door
gebrek aan voedsel), v.
INANIA, s. ledige, o. ; ijdelheid, nietigheid, V.
INAPPETENCE, * ...TENCY, s. gebrek aan eetlust, O.
INAPPLICABILITY, S. onaanwendbaarhezd, v. "...CABLE,
a. onaanwendbaar , niet toe to passen. "...CATION, s.

traagheid, nalatigheid, v.

INAPPRBHENSIBLE, a. onbegrijpelijk, onverstaanbaar.
"...SIVE, a. onopmerkzaam, niet vatbaar, onbegrijpelijk.
INAPTITUDE, S. onbekwaamheid, ongeschiktheid, v.
INARABLE, a. onbebouwbaar, niet beploegbaar.
• INARGENTATION, s. VerZikering, V.
INARTICULATE, a. * -LY, adv. onduidelijk, verward, niet
onderscheidenlijk. * -NESS, "...LATION, S. onduidelijk-

heid, verwardheid, onverstaanbaarheid, v.
a. ongekunsteld, natuurlijk. * -LY, adv.
zonder kunst.
IN-AS-MUCH, adv. in zoo verre.
INATTENTION, S. onoplettendheid, onachtzaamheid, achteloosheid, v. "...IVE, -LY, adv. onoplettend, onachtzaam ; achteloos.
INAUDIBLE, a. onhoorbaar.
INAUGURATE, va. inhuldagen, inwijden; gelukkig beginnen. "-, a. ingehuldigd. "...RATION, s. inhuldiging, inwijding, v. * ...RATORY, a. de inwijding betrefl'ende.
INAURATION, S. vergulding, v.
INARTIFICIAL,
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a. k -LY, adv. ongunstig, onheilspellend;

onder ongunstige voorteekenen. *-NESS, s. ongunstig
voorteeken, o.
IN BEING, s. onafscheidelijkheid, v.
IN-BLANK, a. in blanco, oningevuld.
IN-BOARD, adv. (126) aan boord.
INBORN, a. aangeboren, ingesehapen, natuurlijk.
INBREATHED, a. ingeblazen.
INBRED, a. aangeboren ; inheemsch, inlandsch.
INBREED, Va. voortbreagen, telen, verwekken.
INCAGE, va. kooijen. * -MENT, s. opsluiting, V.
INCALCULABLE, a. "...ABLY, adv: onberekenbaar, niet to
berekenen.
INCALESCENCE, * ...CENCY, S. verhitting, verwarming, v.
"...CENT, a. warm wordende, verwarmende.
INCAMERATION, s. vereeniging met de pauselijke learnergoederen, V.
INCAMP, va. voy. ENCAMP. "...CANDESCENCE, S. gloeijing ,v
INCANTATION, S. betoovering, • bekoring, belezing, v.
"...ATOR, s. toovenaar, bezweerder, betooveraar, m.
"...ATORY, a. betooverend, bezwerend.
a. betooverend.
INC ANION, va. in een kanton inlijven.
INCAPABILITY, "...PABLENESS, s. onbekwaamheid, ongeschiktheid, v. "...PABLE, a. onbekwaam,ongeschlkt, onmagtig ; niet veel bevattende. *...rAmous, a. naauw,
niet ruim, aid veel kunnende bevatten. -NESS, S. engte,
v. gebrek aan ruzmte, O.
INCAPACITATE, va. onbekwaam maken. "...TATION, S.
het onbekwaam waken.
INCARCERATE, va. gevangen zetten. * ...TION, S. gevangenzetting, V.
INCARN, va. et n. met vleesch bedekken ; vleesch worden.
"-ADINE, S. vleeschkleur, v. -, a. vleeschkleurig. -,va.
rood verwen. * -.ATE, va, met vleesch bedekken, mensch
maken. -, a. vleesch geworden ; vleeschkleurig. * -ATION,
S. vleeschwording, vleeschaanneming ; menschwording ;
vleeschkleur, v. * -ATIVE, a. vleeschmakend.
INCASE, va. insluiten, bedekken.
INCASK, va. in een vat doen, tonnen.
INCASTELLED, a. in een kasteel opgesloten ; (112) volvoeti g
INCATENATION, S. aaneenschakeling, v.
INCAUTION, a. * -LY, adv. onvoorzigtig ; onbezonnen, onbedachtzaam, zorgeloos ; op eene onvoorzigtige wijze.
"-NESS, S. onvoorzigtigheid, onbezonnenheid,onbedachtzaamheid, v.
INCENDIARY, S. brandstichter ; belhamel, oproermaker,
"-, * ...DIOUS, a. oproerig.
s. wierook, m. "-, va. bewierooken; ontvlammen, woedend maken, verbitteren, vertoornen. "-KENT,
S. verbittering, woede, gramschap, v. toorn,m.
,
s. ontbranding, v. "...SIVE, a. ontvlarnmend, ontbrandead. * ...sox, s. aanstoker, aanhitser, opruijer, stokebrand, m. * ...SORY, s. rookvat, wierookvat, o.
INCENTIVE, s. prikkel, spoorslag, beweeggrond, m. "-, a.
aanvurend, prikkelend.
INCEPTION,S. aanvang,m. begin, o."...ivE, a. beginnende,
aanvangende, inleidend. ".. OR, S. beginner, leerling, m.
INCERATION, s. bedekking met was; weekmaking, v.
I NCERTAIN, a. * -LY, adv. onzeker, ongewis, twijfelachtig ;
in onzekerheid. * ...TITUDE, s. onzekerheid, ongewisheid,
v. twijfel, m.
INCESSANT, a. * -LY, adv. onafgebroken, onophoudelijk,
voortdurend; zonder ophouden.
INCEST, s. bloedschande, v. "-uOus, s. bloedschender, m.
-, a. '-UOUSLY, adv. bloedschendig.
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INCH, S. duim, m. ; oogenblik, o.• ; kleinigheid, v.; eiland,
o.• - by -, allengs ; to sell by - of candle, bij opbod

tegen dat de kaars verbrand is den keep toeslaan
(in Engeland) ; by -es, spaarzaam, langzaam ; to an -,
naauwkeurig, stiptelijk ; not ad -, hoegenaamd niets.
*-, va. met cluimen meten ; spaarzaam toedeelen, verlengen. *-, vn. langzaam vooruitgaan, - wijken.
ENCHAIN, va. voy. ENCHAIN. "...CHANT, va. voy. ENCHANT.
INCHARITABLE, a. onbarmhartig. * ... CHASTITY, s.
kuischheid, v. * ... CHEST, va. in eene kist sluiten.
INCHIPIN, INCHPIN, s. ingewand van een hert, O.
INCH-MEAL, s. stukje van Oen duim, O.

on-

INCHOATE, va. aanvangen, beginnen.
a. begonnen.
*-LY, adv. in den aanvang, in den beginne. * ...ATION,
S. danvang, in. begin, O. * ...ATIVE, a. beginnend, voor-

loopig. •
va. (22) insnijden, scheiden, verdeelen. * ... DENCE,
"...DENCY, s. toeval, o. inval, val, m.; gebeurtenis, v.
voorval, o. ; (64) het vallen van de eene lijn in de
andere. * ... DENT, a. toevallig ; natuurlijk, gebeurlijk, gewoon ;
proposition, (98) tusschenzin, m.
s. toeval, voorval, o. bijomstandigheid, v.
"...DENTAL,
a. -LY, * ...DENTLY, adv. toevallig, bijkomend; toevalliglijk, bij toeval, bij gelegenheid.
...DENTNESS, S.
toevalligheid, v.
INCINERATE, va. tot asch verbranden. * ... TION, s. verbranding tot asch, v.
INCIPIENT, a. voy. INCEPTIVE.
ENCIRCLE.

* ...CIRCLE, va. voy.

IriontcumsPEcT, a. onvoorzigtig. *-ION, s. onvoorzzgtigheid, v. gebrek aan omzigtigheid, o.
INCISE, va. insnijden. * - D, a. ingesueden.
INCISION, s. insnijding, verdeeling, v. het insnijden.
"...SIVE, a. insnijdend. * ... 80R, s. snijtand, voortand,
m. * ...SORY, a. snijdend. "...SURE, s. insnijding, opening, snede, v.
INCITATION, s. aandrijving, opwekking, aansporing, ingeving, beweegreden, v.
INCITE, va. aansporen, opwekken, aanmoedigen, aanvuren.
* -MENT, s. aansporing, v. prikkel, m. beweegreden, v.
INCITING, a. aanlokkelijk, prikkelend, aanmoedigend.
'limy'', a. onbeleefd, ruw, lomp, ongemanierd, grof.
s. onbeleefdheid, lompheid, ruwheid, ongemanierdheid, grofheid, v. * -LY, adv. op eene oabeleefde wijze.
INCIVISM, s. gebrek aan burgerdeugd, o.
INCL ASP, va. omratten, insluiten.
INCLE, s. grof garen, garenband, o. .
INCLEMENCY, s. onvrienclelijkheid, barschheid, strengheid,
onbarmhartigheid, ruwheid, v. * ...CLEMENT, a. onvriendelijk, onbarmhartig, ruw.
INCLINABLE, a genegen, geneigd ; neigend, strekkend;
voornemens.
INCLINATION, S. neiging, belling, buiging ; afwijking,v.;
aanleg, tn. geneigdheid ; genegenheid, lielde; geliefde ;
klaring, algieting, v. * ...NATORILY, adv. op eene hellende aftvijkende wijze. * ...NATORY, a. hellend, afwijkend, afhangend.
INCLINE, va. et n. hellen, doer hellen, overhellen, neigen,
buigen; nabtj komen; een:gzins gelijken op ; the weather
inclines to be fair, het weder heldert op. * -D, a. geneigd, hellend, schuin. * -R, s. hellende zonneivtjzer, m.
4 ...NING, a. hellend, afwijkend.
INcLIP, va. omvatten, insluiten, omringen.
INCLOISTER, va. in een klooster sluiten.
INCLOSE, va. insluiten; omheinen.

va. bewolken, verdonkeren.
va. insluiten, begrijpen, bevatten.
s.
insluiting, v. inbegrip, O. * ...SIVE, a. -LY, adv. inslui-

INCLOUD,
INCLUDE,

tend, ingesloten, bevattend, met inbegrip.
s. met mede-aanwezigheid, niet medebestaanbaarheid, v.
INGOG, * -NITO, adv. onbekend, incognito.
INCOGITABLE, a. ondenkbaar. * ...ANCY, s. onbedachtzaamheid, gedachteloosheid, v. * ... ANT, a. onbedachtzaani,
onoverlegd, gedachteloos. * ...ATIVE, a. zonder overleg.
INCOGNITE, s. onbekende, m.
INCOHERENCE, * ...HERENCY, s. gebrek aan zamenhang, V.
* ...HERENT, a. -LY, adv. onzamenhangend, los ; zonder zamenhang.
INCOLUMITY, s. veiligheid, zekerheid, v.
INcmfBINE, vn. verschillen, niet overeenstemmen.
INCOMBUSTIBILITY, "...IBLENESSI S. onbrandbaarheid,
v. * ... IBLE, a. onbrandhaar.
INCOME, S. inkomen, o. inkomst, v. ; inkomsten, V. mv.
* -DUTY, "-T
A
X, S. belasting op de inkomsten, v.
INCOMMENSURABILITY. "...ABLENESS, s. onmeetbaarheid,
v. * ...ABLE, "...ATE, a. onmeetbaar.
INCOMMISCIBLE, a. onvermengbaar.
INCOMMIXTURE, S. onvermengbaarheid, v.
INCOMMODATB, * ...DE, va. tot last zijn, hinderen, storen.
* ...DATION, s. lastigheid, ongemakkelijkheid, v. "...DIOUS,
a. "...DIOUSLY, adv. lastig, hinderlijk, vervelend, ongemakkelijk. "...DIOUSNESS, * ...DITY, S. ongemakkelijk heid ; lastigheid, v. ongemak, o.
INCOMMUNICABILITY, "...CABLENBSS, S. onmededeelbaarheld, v. * ... CABLE, a. * ...CABLY, adv. onmededeelbaar,
achterhoudend. * ...CATER, a. niet medegedeeld.
TING, a. zich niet mededeelende; niet mededeelzaam,
zonder gemeenschap.
INCOMMUTABILITY, * ...ABLENESS, S. (83) onstoorbaarheld, v. * ... ABLE, a. onstoorbaar.
INCOMPACT, * -ED, a. onverbonden, zonder zamenhang,
los, niet digt ineengedrongen.
INCOMPARABLE, a. * ...ABLY, adv. onvergelijkelijk.
INCOMPASSION ATE, a. *-LY, adv. onbarmhartig, niet medelijdend, onmededoogend; zonder mededoogen. "-NESS,
S. onbarmhartigheid, onmededoogendheid, v.
INCOMPATIBILITY, S. onbestaanbaarheid (met), onvereenigbaarheid (met), V. * ...IBLE, a. onbestaanbaar. '...IBLY,
adv. op eene onbestaanbare wijze.
INCOMPENSABLE, a. onbetaalbaar, ontvaardeerbaar.
INCOMP ETENCE, * ...TENCY, s. onbermegdhei d, on.yeschikt held ,
onbekwaamheid, v. "...TENT, a. -LY, adv. onbevoegd, onge, S.
schikt, onbekwaam; zonder bevoegdheid.
ongepastheid, onvoegzaamheid, v.
INCOMPLETE, a. * -LY, adv. onvoltooid, onvolkomen, onvolledig ; onvollediglijk. * -NESS, s. onvolkomenheid, onvoltooidheid, onvolledigheid, v.
INCOMPLEX, a. oningewikkeld, cenroudig, klaar.
INCOMPLIANCE, S. onwilligheid, stugheid, v. gebrek aan
inschikkelijkheid, o.'
INCOMPOSED, a. ontsteld, verward, veronachtzaaend.
INCOMPOSITE, a. niet zamengesteld, eenvoudig.
INCOMPOSIBILITY, S. onbestaanbaarheid, v. `...SIBLE, a.
onbestaanbaar.
INCOMPREHENSIBILITY, * ...SIBLENESS, a. onbegrijpeli,jkheid, onverstaanbaarheid ; onberattelijkheid, v. gebrek aan
bevattingsvermogen, 0. * ...SIBLE, a.'...SIBLY, adv. onbegrijpelijk, onverstaanbaar ; onberattelijk, zwaar van begrip.
INCOMPRESSIBILITY, s. onzamenpersbaarheid, onzamendrukhaarheid, v. * ...IBLE, a. onzamenpersbaar.
INCOEXISTENCE,
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INCONVERSABLE, a. ongezellig. "-NESS, s. ongezelligheid,
a. onverbergbaar.
v. gebrek aan gezellig verkeer, o.
a. onbegrijpelijk. "-NESS, s. onbegrijINCONVERTIBILITY,
s. onveranderlijkheid, v. * ... IEEE,
pelijkheid, v. * ... ABLY, adv. op eene onbegrijpelijke wijze.
a. onveranderlijk, onverwisselbaar.
INCONCINNITY, S. ongepastheid, v.
INCONVINCIBLE, a. "...IBLY, adv. hardnekkig, niet Is
INCONCLUDENT, "...CLUSIVE, a. tot geen besluit leidende.
overtuigen.
"...CLUSIVENESS, s. gebrek aan bondigheid, o.
INCONY, a. onkundig, onwetend, onbedreven,onervaren.
INCONCOCT, "-ED, a. onbekookt. *-ION, s. onbekooktheid, v.
INCORPORAL,
"...POREAL, a. -LY, adv. onligehameNk.
INCONCURRING, a. niet overeenstemmende.
onstoirelijk. "-ITY, "-NESS, "...POREITY, S. onligchaINCONCUSSIBLE, a. onwrikbaar, onkreukbaar.
melijkheid ; onstoffelijkheid, v. "...PORATE,va. inlijven,
INCONDITE, a. onregelmatiq ; grof, row.
vereenigen, opnemen.
vn. zich vereenigen; eene geINCONDITIONAL, "...ATE, a. onbepaald, onvoorwaardelijk.
meente vormen. -, a. ingelijfd, vereenigd ; incorporate
INCONFORMABLE, a. afuijkend, verschillend. niet overongelijkvormigheid,
ongebody, vereeniging, korporatie; gemeente, v. ; gild, o.
eenkomende met. "...ITY, s.
"...PORATION, s. intijving, rereeniging, v.
lijkheid, afwijking, verscheidenheid, v.
INCORRECT, a. "-LY, adv. onnaauwkeurig gebrekkig."-NESS,
INcONGELABLE, a. niet bevriesbaar.
s.
onnaauwkeurigheid, gebrekkigheid, onvolledigheid, v.
a.
ongelijkaardig,
ongelijkslachtig.
INCONGENIAL,
S. onbestaanbaarheid, ongerijmdINCORRIGIBILITY, s. onverbeterlijkheid, v.
INCONGRUENCE,
INCORRUPT, "-ED, a. "-LY, adv. onbedorven, onvervalscht ;
heid, ongepastheid. ongeschiktheid, onvoegzaamheid, v.
niet omgekocht; rein, zuiver. "-IBILITY, "-IBLENESS,
"...ENT, "...OTIS. a. onvoegzaam, ongepast, onbestaanbaar,
s. onomkoopbaarheid ; onbedorvenheid, v. "-IBLE. a.
ongerijmd. "...OUSLY, adv. op eene ongerijmde wijze.
zonder
zamenhang.
"...ION,
s.
geonvervalscht
; niet omgekocht. * - IBLY, adv. op eene onINCONNEXEDLY, adv.
bederfelijke wijze. "-ION, s. onbedorvenheid,eerlijkheid,
brek aan zamenhang, o. onevenredigheid, v.
zuiverheid, v.
INCONSEQUENCE, * ....ENCY, s. valsche gevolgtrekking ; tegenstrijdigheid, v. "...ENT, a. -LY, adv. tegenstrijdig; -lijk . INCOUNTER, INCOURAGE, va. voy. ENCOUNTER, ENCOURAGE.
INCONSIDERABLE, a. onbelangrijk, onaanzienlijk, onbedaidend. * - NESS, s. onbelangrijkheid, geringheid, on- INCRASS ATE, va. et is. verdikken. * ATION , s. verdikking,
v. "...ATIVE, a. verdikkend.
beduidendheid, v. "...ABLY, adv. zonder belang, zonder
INCREASE, va. et n. vermeerderen, vergrooten, grooter
invloed. "...ATE, a. -LY, adv. onbedachtzaam, ligtmaken, doen worden, - worden, groeijen, toenemen.
zinnig ; zonder overleg, zonder nadenken, zonder aanzien.
* s. aanwas,
vermeerdering, vergrooting, v.; groei ;
"...ATENESS, "...ATION, s. onbedachtzaamheid, ligtoogst, m. voortbrengsel, o. ; dragt; nakomelingschap, v.
vaardzgheid, v. onbezonnenheid, ligtzinnigheid, onvoor* -FUL, a. rijk aan voortbrengselen. "-R, s. vermeerzigtigheid, v.
deraar, bevorderaar, m. * ... SIBLE, a. vermeerderbaar.
INCONSISTENCE,"...ENCY, *...ENTNESS, S. onbestaanbaarINCREATE, "-D, a. ongeschapen.
heid, ongerijmdheid, tegenstrijdigheid, onbestendigheid,
v. * ... ENT, * ...ING, a. "...ENTLY, adv. onvereenigbaar, INCREDIBILITY,s.ongeloofelijkheid,v. * ... DIBLE,a. * ... DIBLY,
adv. ongeloofelijk, ongeloofbaar. "...DULITY, s. ongeloonngerijmd, tegenstrijdig, onbestendig ; zonder deugdvigheid, v. ongeloof, o. * ...DULOUS, s. et a. ongeloovige,
z,aamheid.
heiden, m. ; ongeloovig. -NESS, s. ongeloovigheid, v.
INCONSOLABLE, a. "...ABLY, adv. ontroostbaar, troosteloos.
ontroostbaarheid;
troosteloosheid,
v.
INCREMABLE,
a. onbrandbaar.
"-NESS, s.
INCREMENT, S. toeneming, vergrooting, vermeerdering,
INCONSONANCE, * ...CY, s. wanklank, m.; oneenigheid, teaangroeijmg ; stijging, v.
genstrijdigheid, v.
INCREP ATE, va. berispen, taken. * ...PATION, s. berisping, v.
INCONSPICUOUS, a. onmerkbaar.
INCRESCENT, s. (116) de wassende halve maan, v.
INCONSTANCY, "...ST.ANTNESS, S. onbestendigheid, verINCRIMINATE, va. besehuldigen, aanklagen.
anderlijkheid, v. ; verschil, o. "...STANT, a. onbestenINCROACH, va. voy. ENCROACH.
dig, veranderlijk, afwisselend.
INCRUENTAL, a. onbloedig.
INCONSUMABLE, "...SUMPTIBLE, a. onverteerbaar, onINCRUST, "-ATE, va. korsten maken; .beleggen (met marbruikbaar ; onverbrandbaar ; onvernielbaar.
meren platen) ; bestrijken (met gips, kalk enz.). ...ATION ,
brcoNsummATE, a. onvoltooid, niet volandigd.
s. omkorsting ; belegging ; bestrijking, v.
INCONTAMINATE, a. onbevlekt; echt.
INCUBATE, va. broeden. —TUBE, s. broeding , v. het broeden.
INCONTESTABLE, a. onwedersprekelijk ; onbetwistbaar, onteINCUBUS, s. nachtmerrie, v.
genzeggelijk, zeker. "-NESS, s. onbetwistbaarheid, v.
INCULCATE, va. inscherpen, inprenten. *...TioN, s. in* ...ABLY, adv. zonder tegenspraak, op eene onzvederscherping, inprenting, v.
sprekelijke wijze, ongetwijfeld.
afgezonderd,
afgescheiden.
INCULPABLE,
a. "...ABLY, adv. onberispelijk, onstrafbaar,
INCoNTIGUOUS, a.
a. onmatigheid,
onschuldig. "-NESS, s. onherispelijkheid, naauwgezette
INCONTINENCE, "...ENCY,
braafheid, v.
wulpschheid, v. "...ENT, a. onmatig, wulpsch.
INCULT, a. onbebouwd, woest; onbeschaafd. "-IVATED,
adv. oogenblikkelijk, op staanden wet, dadelijk; zona. onbebouwd, onbeploegd.
der ingetogenhetd.
"...ABLY, adv. aan geen toezigt
INCUMBENCY, s. het op elkander liggen, o. opeenligging,
INCONTROLLABLE, a.
(aan geene kontrole) onderworpen; zonder opzigt.
v.; bezit van kerkelijke inkomsten, o. ; verpligting,
* ...ENT, a. opliggende; opgelegd, under de verpligting
INCONTROVERTIBLE, a. onbetwistbaar.
liggende. s. bezitter van kerkelijke inkomsten, to.
INCONVENIENCE, "...ENCY, k ...ENTNESS, S. onvoegzaamINCUMBER, Va. '...BRANCE, s. voy. ENCUMBER, ENCUMheid, ongelegenheid , lastigheid, onaangenaamheid, v.
BRANCE. "...BROUS, a. lastig, hinderlijk, bezwaarlijk.
va. lastig hinderlijk vallen, bemoeijelijken, in I
INCUR, va. et is. beloopen, zich op den hall halen, zich
verlegenheid brengen. "...ENT, a. "...ENTLY, adv. ongeleblootstellen aan ; vervallen in.
gen, onvoegzaam, lastig ; op een ongelegen tijd,te onpas. I
INCONCEALABLE,
INCONCEIVABLE,
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INCURABILITY, * ...ABLENESS, s. ongeneesbaarheid, ongeneeslijkheid, v. * ... ABLE, a. ongeneesbaar, ongeneeshjk.
INCURIOSITY, s. gebrek aan weetgierigheid, o. onverschil-

ligheid, onoplettendhetd, v.
a. zorgeloos, onachtzaam, niet weetgierig, onoplettend. '-NESS, s. zorgeloosheid, nalatigheid, onachtzaamheid, onoplettendheid, v.
o. gebeurINCURSION, S. inval; strooptogt, m.; voorval,
tenis, v. ; sins of -, dagelijksche zonden, v. my.
INCURVATE, "...VE, va, krommen, buigen. * ... VATION,
* ...NATURE, "...VITY, s. het krommen, buigen, o. kromming, buiging, v.
INDAGATE, va. uitvorschen, onderzoeken, doorzoeken.
*...TION, s. uitvorsching; doorgronding, doorzoeking, v.
"—TOR, S. uitvorscher, doorzoeker, M.
INDAMAGE, * ...DANGER, va. voy. ENDAMAGE, ENDANGER.
INDART, va. inwerpen, inschieten.
INDEAR, * ...DEAVOUR, va. voy. ENDEAR, ENDEAVOUR.
"-ED, a.
INDEBT, va. in schulden steken, verpligten.
schuldig, verpligt. *- MENT, s. verpligting, v.
INDECENCY, s. onvoegzaamheid, onbetamelijkheid, v.
* ...CENT, a. -LY, adv. onvoegzaam, onbetamelijk.
INDECIDUOUS, a. niet a fvallend, altijd groen, bestendig.
INDECIMABLE, a. tiendvrij.
INDECISION. * ...CISIVENESS, S. besluiteloosheid, v. *...cr.
SIVE, a. besluiteloos, onbeslissend.
INDECLINABLE, a. (98) onverbuigbaar.
INDECOMPOSABLE, a. (36) onoplosbaar.
INDEcoRous,a.*-LY,adv.ongepast,onbehoorlijk,onbetamelijk.
* -NESS, * ... CORum,s.onbetamelijkheid,wanvoegelijkheid ,v.
INDEED, adv. et int. inderdaad, waarlijk, in ernst, zekerlijk ; ei! zoo !
INDEFATIGABILITY, s. onvermoeibaarheid, v. "...GABLE,
a. * ... GABLY, adv. onvermoeibaar. "...GATION, s. onvermoeidheid, v.
INDEFEASIBLE, * ...DEFEISIBLE, a. onverbrekelijk, onherroepelijk, onschendbaar.
INDEFECTIBILITY, s. volkomenheid; onverwelkelijkheid,
onvergankelijkheid, v. * ... IBLE, a. geheel volmaakt ;
onverwelkelijk, onvergankelijk.
INDEFENSIBILITY, "...IBLBNESS, S. onhoudbaarheid, v.
"...IBLE, a. onverdedigbaar, onhoudbaar. 4 ...IVE, a.
weerloos, zonder verdediging.
INDEFICIENCY, s. volkomenheid, v. * ... CIENT, a. volkomen,
volledig.
INDEFINABLE, a. onverklaarbaar.
INDEFINITE, a. * - LY, adv. onbepaald, onbegrensd. * - NESS ,
s. onbepaaldheid, v.
INDEFINIT UDE, s. oneindigheid, onbepaalde hoeveelheid,v.
INDEFLAGRABLE, a. onbrandbaar.
INDELIBERATE, * -D, a. onoverlegd, onvoorbedacht, met
overijling. * - NESS, s. overijling, v.
INDELIBLE, a. onuitwischbaar, onvernietigbaar. * - NESS,
s. onuitwischbaarheid, onvernietigbaarheid, v. * ... IBLY,
adv. op eene onuitwischbare wdze.
INDELICACY, s. onkieschheld, lompheid in smaak, v.
gebrek aan teeder gevoel, o. *...cATE, a. onkiesch,grof
INDEMNIFICATION, S. schadeloosstelling, vrijwaring, v.
"...IFY, va. schadeloos stellen, vrijwaren. * ... ITY, S.
schadeloosstelling, schadevergoeding ; zekerheid ; straffeloosheid, v. ; act of -, kwijtschelding van straf, v.
INDEMONSTRABLE, a. onbetoogbaar. *-NESS, S. onbetoogbaarheid, v.
INDENIZE, va. het burgerregt verleenen.
INDENT, "-URE, va. inkepen, tandsgewijze uitsnijden.
k-, vi), in elkander sluiten, - passen ; (83) eene overINCURIOUS,

IND.
s.
eenkomst sluiten, een verdrag maken ; huren. *-,
insnijding, kerf, uitsnijding, v. *- ATION, * -MENT, s.
"-URE, s. schriftelijke
insnijding ; overeenkomst, v.
overeenkomst, v. ; - of apprenticeship, leerkontrakt, o.
s. onafhankelijkheid, v.
* ...ENCY,
INDEPENDENCE,
*...ENT, a. onafhankelijk; - of, afgescheiden van, onafhankelijk van.
INDEPRECABLE, a. onverbiddelijk. * ... DEPREHENSIBLE,
a. onuitvorschelijk. * ... DEPRIVABLE, a. niet weg tenemen.
INDESCRIBABLE, a. onbeschrijfelijk, niet uit to drukken.
INDESERT, s. verdiensteloosheid, onwaardigheid, v.
INDESINENT, a. *- LY, adv. onophoudelijk, steeds.
INDESTRUCTIBILITY, s. onvernielbaarheid, v.
INDETERMINABLE, a. onbepaalbaar, niet to bestemmen.
*...NATE, a. * ... NATBLY, adv. onbepaald, onzeker, besluiteloos, aarzelend. *... N ATENESS, * ...NATION, s. onv.
bestemdheid, besluiteloosheid, aarzeling, weifeling,
* ...NED, a. onbepaald, onbeslist, onhestemd, onzeker.
INDEVOTE, *-D, a. laauw, koel, ongenegen, ongunstig.
INDEVOTION, s. ongodsdienstigheid ; onachtzaamheid; ongenegenheid, v. * ... DEVOUT, a. ongodsdienstig.
INDEX, s. wijzer, Ittandwijzer; wzjsvinger ; bladwijzer, inhoud, m. register, o. * - TERITY, S. onhandigheid, v.
INDIA-CHINA, s. japansch porselein, o. 'r ...- DRAWINGINK, s. oost-indische inkt, m. * ...- MAN, S. oostindischvaarder, (schip), m.
INDIAN-ANIS, S. (53) steranijs, m. * ...- BERRIES, S. pl.
vischkorrels, v. rnv. ".... CANE, s. (53) bloemriet, 0.
* ...-CORN, s. mats, turksch koren, o. "...-CRESS, s. (53)
oost-indische kers, v. * ...- DATE, s. (53) tamarinde, v.
s. horenvarken, o. * ...- LEAF, s. (53) zorgzaad,
o. * ...- RAT, s. egyptische rat, v. "...-RED, S. (92) bergrood, o. * ...- ROOT, s. (53) Lopezwortel, M. * ...-RUBBER,
s. gom-elastiek, v. * ...- SAFFRON, s. (53) kurkuma, V.
"....-WOOD, S. verfhout, o.
INDICANT, "...CATIVE, a. aantoonend, aanwijzend, bestemmend. "...CATE, va. aantoonen, aanduiden,aanwijzen. "...CATION, s. aanwijzing, aantooning, aankondio. * ... CATIVE
ging, v. ; teeken, kenmerk, kenteeken,
MOOD, s. (98) aantoonende wijs, v. * ... CATIVELY, adv.
aantoonenderwijze. * ... CATOR, s. aanwijzer, in.; (74)
uitstekende spier van den wijsvinger, v.
INDICT, va. beschuldigen, betigten, aanklagen; schrijven.
* - ER, .s.
"-ABLE, a. beschuldigbaar, to beschuldigen.
aanklager, beschuldiger; uitgever, m. *-ION, s. aanwijzing ; romeinsche indiktie, v. * - IVE, a. aangewezen.
*-arENT, s. (83) akte van beschuldiging, v.
INDIFFERENCE, * ...ENCY, S. onverschilligheid, gevoelloosheid ; onzijdigheid; onpartijdigheid, v. * ... ENT, a. onverschillig, onbeduidend, onbelangrijk; mtddelmatig,
laauw ; onpartijdig ; d•agelijk, zwak. * ... ENTLY, adv.
zonder onderscheid, met onverschilligheid ; zoo zoo,
INDIGENCE, "...GENCY, S. behoefte, nooddru ft, v. "...GENE,
0. inboorling, m. * ... GENOUS, a. inlandsch. *...GENT, a.
behoeftig, nooddruftig, arm, ontbloot.
INDIGEST, * -ED, a. onverteerd, niet rijp, onverduurd,
onbekookt; verward, wanstaltig. *- IBLE, a. onverteerbaar. * - IBLENESS, s. onverteerbaarheid, v. • -- ION, s.
gebrek aan spijsvertering, o.; bedorven maag, v.
INDIGITATE, va. met den winger wijzen, aanduiden.
* ...ATION, s. beteekening, aanwijzing, v.; bewijs, overtuigend afdoend bewijs, o.
INDIAN, a. onwaardig, snood, schandelijk. * - ANCE,
"-ANCY, *-ATION, s. verontwaardiging, v. *,- ANT, a.
verontwaardigd, gebelgd, verbolgen, vertoornd. *- ANTLY, adv. met verontwaardiging. *- ATION, S. toorn, a,
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INDOLENCE, S. gevoelloosheid, traagheid, zorgeloosheid, v.
verbolgenheid, v. "-IFY, va. schandelijk bejegenen, met
INDOLENT, a. * -LY, adv. traag, vadzig, lui; ongevoelig.
minachting behandelen. * -ITY, s. schandelijkheid, beINDOMABLE, * ...MITABLE, a. ontembaar. * ...MITE, a.
schimping, v. * -LY, adv. op eene onwaardige wijze.
ongetemd.
INDILIGENCE, S. luiheid, traagheid, v. ? ...GENT, a. -LY,
INDORSE, va. (34) endosseren. "-E, S. geendosseerde, m.
adv. lui, traag.
* -MENT, s. endossement, O. * -R, S. endossant, m.
INDIMINISHABLE, a. onverminderbaar.
INDOW, va. voy. ENDOW.
INDIRECT, a. * -LY, adv. niet regtstreeks, middellijk ;
INDRAFT, INDRAUGHT, S. bogt, baai, golf, v. zeeboezem,
schuin, slinksch; oneerlijk. "-ION, *-NESS, s. omweg,
zeearm, inham; weg, doorgang,
n). schuinheid, slinkschheid, oneerlijkheid, v.
INDISCERNIBLE, a. niet to onderscheiden ; onbespeurbaar. INDRENCH, va. onder water zetten, dras maken, doorweeken, verdrinken; stelpen.
"-NESS, S. onbespeurbaarheid, v. * ...IBLY, adv. op eene
INDUBIOUS, a. * ...TABLE, a. ontwijfelbaar, zeker. "...TAonmerkbare wijze. "...MENT, S. gebrek aan scherpzinadv.
BLENESS, s. ontwijfelbaarheid, v. *...TABLY,
nigheid, o. stompheid, v. onverstand, O.
zonder eenigen twijfel, buiten alien twijfel. "...TATE, a.
INDISCERPTIBILITY, S. ondeelbaarheid, onafscheidelijkongetwij feld, doidelijk, stellig. * ...TATELY, adv. zonheid, onoplosbaarheid, v. * ...IBLE, a. ondeelbaar, onopder twijfel.
losbaar.
INDUCE, va. nopen, aansporen, bewegen, aanleiding geven,
INDISCIPLINABLE, a. onleerzaam, ontembaar.
verleiden ; afleiden, besluiten; brengen, leiden, vieren;
INDISCOVERY, S. verborgenheid, v.
nadrukkelijk geldig maken. * -MENT, s. aanleiding,
INDISCREET, a. * -LY, adv. onbescheiden; onvoorzzgtig,
beweegreden, v. *-R, S. verleider, aanstoker, M.
dwaas, onverstandtg, onbezonnen. * - NESS,
INDUCIARY, a. eenen wapenstilstand betreffende, tot eenen
S. onbescheidenheid; onbezonnenheid, v.
wapenstilstand behoorende. * ...CIATE, a. (83) vermoeINDISCRETE, a. ongescheiden; verward.
delijk. * ...CIBLE, a. of te leiden.
INDISCRIMINATE, a. * -LY, adv. niet onderscheiden, alINDUCT, va. inleiden, instellen, aanstellen, bevestigen,'in
gemeen ; verward, door elkander, zonder onderscheid.
bezit stellen (van een kerkelijk ambt). "-ILE, a. onrek"...ATING, a. niet onderscheidend, onbepaald . * ...ATION,
boar. s. onrekbaarheid,v. "-ION, S. instelling ,
s. verwardheid, onbepaaldheid, v.
aanstelling, bevestiging; bezitneming (van een kerkelijk
INDISPENSABILITY,
* ...ABLENESS, S. onvermijdelijke
ambt) ; afleiding, v. *,-IVE, a. "-IVELY; adv. verleidend,
tzoodzakelijkheid, v. * ...ABLE, a. "...ABLY. adv. onveraanleidend, kewegend, veroorzakend, voortbrengend ;
mijdelijk, noodzakelijk.
afleidend. * OR, S. bevestiger, ni.
INDISPERSED, a. niet verstrooid ; vereenigd.
INDUE, va. bekleeden, aantrekken, voorzien, beschenken,
INDISPOSE, va. ongeschikt maken; ontstellen, ongesteld
begiftigen ; (44) verteren.
maken ; ongeneigd maken, innemen tegen. "-DI/MS,
INDULGE, va. inwilligen, toelaten, toestaan, vergunnen;
* ...SITION, s. afkeer, tegenzin, m. verwijdering, v. onbegunstigen ; met toegevendheid behandelen, door de ?fingezindheid ; ongesteldheid, v.
one's self in, zich overgeven awl; - one's
gers zien ;
INDISPUTABLE, a. onbetwistbaar. * - NESS, s. onbetwistpassions, aan zijne driften den teugel vieren. * -NCE,
baarheid, v. "...ABLY, adv. zonder tegenspraak, ongeS.
toegevendheid,
inschikkelijkheid, inwilliging, gunst ;
onbetwist.
twijfeld. -ED, a.
absolutie, v. afloat, m. "-NT, a. toegevend, inschikkelijk,
INDISSOLUBILITY, * ...UBLENESS, S. onoplosbaarheid, onzacht,
welwillend,
goedgunstig ; - of ease, gemakkelijk.
verbreekhaarheid, v. "...UBLE, * ...VABLE, a. '...VABLY.
* -NTIAL, a. van den afloat. * -NTLY, adv. met toeadv. onoplosbaar, onverbreekbaar.
gevendheid.
INDISTINCT, a. onduidelijk, verward, door elkander.
INDULT, s. pauselijke vergunning, v.
* -IBLE, "...INGUISHABLE, a. niet te onderscheiden.
INDUMENT, s. gaaf, gave, eigenschap der natuur, v.
'-ION, "-NESS, s. onduidelijkheid, verwardheid ; verINDURABLE, a. voy. ENDURABLE. "...RATE, va. et H.
warring, v. * -LY, adv. zonder onderscheid, door elkander.
verharden. *-, a. verhard, verstokt. * ...TION, s. verharINDISTURBANCB, s. ongestoordheid, gerustheid, v.
ding ; verstoktheid, v. "...RE, va. voy. ENDURE.
INDITCH, va. begraven.
INDUSTRIOUS,
a. * -LY, adv. vlijtig, arbeidzaam, werkINDITE, va. schrzjven; voorzeggen om na te schrijven, in
zaam, ijverig, nijver ; vindingrijk ; met vlijt, met ijver.
de pen geven, dikteren ; beschuldigen, aanklagen.
INDUSTRY, S. vlijt, kunstvlijt, industrie,nifverheid,werk* -MENT, s. opstelling, v. het schrijven ; beschuldiging, v.
zaamheid, bekwaamheid, v.
IrmivIDABLE, a. ondeelbaar. "...DED, a. ongedeeld.
INDWELLER, S. inwoner, m. '...irra, a. inwonend.
INDIVIDUAL, a. * -LY, adv. persoonlijk, ondeelig, afzonINEBRIATE, va. dronken maken ; bedwelmen. *-, vs.
derlijk, individueel, eenig ; ongedeeld, ondeelbaar. *-,s.
dronken worden, zich dronken drinken. * ...ATION,
individu, ondeelige, enkele, m. * -ITY, "...ITY, S. per"...ETY, s. dronkenschap, bedwelming, v.
soonlijkheid, v. * -IZE, va. ads een individu aanduiden.
INEDITED,
a. onuitgegeven, niet gedrukt ; fig. onbekend.
onderscheiden,
afzonderlijk
voorstellen,
* ..•ATE, va.
INEFFABILITY, * ...BLENESS, S. onuitsprekelijkheid, v .
- aanduiden. -, a. ongedeeld. * ...ATION, S. onderschei* ...BLE, a. onuitsprekelijk. * ...BLY, adv. op eene onuitding, v. het ondeelig maken.
sprekelijke wijze.
INDIVISIBILITY, "...IBLENESS, S. ondeelbaarheid, v.
INEFFECTIVE, * ...UAL, a. - *-LY, adv. werkeloos, krachte"...IBLE, a. "...IBLY, adv. ondeelbaar, onafscheidelijk.
loos, vruchteloos ; zonder werking, - gevolg. "-NESS,
"...IBLES, s. pl. ondeeltjes, o. mv.
* ...UALNESS,s. gebrek aanuitwerking, o. vruchteloosheid ,v
INDOCIBILITY, "...CIBLENESS, S. onleerzaamheid, ongezeggelijkheid, v. "...CIBLE, a. * ...CIBLY, adv. onleerzaam, INEFFICACIOUS, * ...CIENT, a. * -LY, adv. krachteloos.
s. krachteloosheid, v.
* -NESS, * ... CIENCY,
ongezeggelijk.
INELABORATE, a. onuitgewerkt ; veronachtzaamd.
INDOCTRINATE, va. onderrigten, onderwijzen, leeren; tot
een stelsel brengen. "...TION, S. onderrigting, leering, INELASTIC, a. niet rekbaar, niet veerkrachtig. * -ITY, S.
gebrek aan rekbaarhetd, o
v. onderwijs, o.
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INEXTRICABLE, a. geheel verward. * -NESS, s. staat van
verwarring, m. verwikkeling, v.
held,
INEXTJPERABLE, a. onoverkomelijk.
onbehagelijk, ruw, plump.
INEYE, va. inenten, grifelen, enten.
INELIGIBILITY, s. niet-verkiesbaarheid, onkiesbaarheid, v.
INFABRICATED, a. onverwerkt, ruw.
* ...GIBLE, a. niet-verkiesbaar, onkiesbaar.
* ...IBLENESS, s. onfeilbaarheid, V.
INFALLIBILITY,
INELOQUENT, a. * -LY, adv. niet welsprekend.
* ...IBLE, a. "...IBLY, adv. onfeilbaar, vrij van divaINELUCTABLE, a. onvermijdelijk. * ...ELUDABLE, a. onling,
zeker.
wederlegbaar. * ...ENARRABLE, a. onuitsprekelijk. -NESS,
INFAME, va. onteeren, schenden.
S. onuitsprekelijkheid, v.
INFAMOUS, a. "-LY, adv. eerloos, schandelijk ; op eene
INEPT, a. ongeschikt,onbekwaam; ongerijmd, gek, beuzelschandelijke wijze. * -NESS, INFAMY, S. eerloosheid,
s.
ongeschiktheid
;
ongeachlig, dwaas. * -ITUDE, * -NESS,
schande, v.
rijmdheid,v * -Y, adv. op eene ongeschikte wijze, zonder nut.
INFANCY, s. kindschheid, onmondigheid, v. ; kinderen, o .
INEQUAL, a. ongelijk. * -ITY, S. ongelijkheid; onbestenmy.: aanvang, m. begin, O.
digheid ; onevenredigheid, v.
INFANDOUS, a. afschuwelijk, snood.
INEQUITABLE, a. onbillijk.
s. kind, o. ; onmondige ; infant (in Spanje) ; fig.
INFANT,
ABLE,
INERRABILITY, * —ABLENESS, s. onfeilbaarheid,v.*...
ridder, m. ; from being an -, van de wieg af. *-, a.
a. * ...ABLY, * ...INGLY, adv. onfeilbaar, zonder dwulen.
kinderlijk,
jong, jeugdig. * -A, s. infante (in Spanje), V.
INERT, a. * -LY, adv. ongeschikt, log, vadzig, doodsch,
* -ILE, a. kinderlijk ; "-ICIDE, s. kindermoord, tn.
traag ; met traagheid. * -NESS, s. ongeschilaheid, traag* -INE, a.
state, kindschheid, v. kindsche jaren, o. mv.
held, plompheid, v.
kinderachtig, als een
"-LIKE,
a.
kinderlijk,
jeugdig.
INESC ATE, va. aanlokken. * ...TION, s. aanlokking, v.
kind: * -LY, adv. als een kind.
INESTIMABLE, a. onschatbaar, onwaardeerbaar. *-NEss,
INFANTRY, S. voetvolk, o. infanterie, v.
s. onschatbaarheid, onwaardeerbaarheid. v. "...ABLY, adv.
INFARCE, va. et n. volstoppen ; zwellen.
onberekenbaar, buitengemeen, zeer.
INFARCTION, S. verstopping, v.
I NEVIDENCE, S. duisterheid, onzekerheid, v. * ...ENT, a.
INFASHIONABLE, a. uit de mode, ouderwetsch.
onduidelijk, duister, onzeker.
INFATIGABLE, a. onvermoeibaar, onvermoeid.
V. * ...ABLE, a.
INEVITABILITY, s. onvermijdelijkheid,
fig.
INFATUATE, va. zot ntaken, verblinden, bedwelmen ;
"...ABLY, adv. onvermijdelijk.
een rad voor de oogen draaijen. *-, a. zot, dent.
INEXACT, a. onnaaauwkeurig, gebreklag. "-NESS, s. on* ...ATION, s. verblinding, betoovering, v.
naauwkeurigheid, v.
* -NESS, s. onINFEASIBLE, a. ondoenlijk, onuitvoerlijk.
INEXCOGIT ABLE, a. ondenkbaar.
doenlijkheid, onuitvoerlijkheid, v.
INEXCUSABLE, a. onverschoonlijk, onvergeeflijk, onverINFECT,
va.
besmetten,
aansteken,
bederven.
*-10N, s.
antwoordelijk. * -NESS, S. onverantwoordelijkheid, . v.
m.
aansteking, besmetting, v. ; bederf, cc. ; stank,
"...ABLY, adv. op eene onverschoonlijke wijze.
'-ious, *-Iva, a. aanstekelijk, aanstekend, besmetteINEXECUTION, S. niet-voltrekking, v.
aanstekelijkheid,
v.
-IOUSNESS,
s.
*
lijk.
INEXHALABLE, a. niet kunnende verdampen.
INFECUND, a. onvruchtbaar. * -ITY, s. onvruchtbaarheid, v .
INExtt MISTED, a. niet uitgeput. * ...IBLE, "...IVE, a. onuitputINFEEBLE, va. voy. ENFEEBLE.
baar, onuitputtelijk. "...IBLENESS, s. onuitputtelijkheid, v.
INFELICITOUS, a. ongelukkig. "...CITY, S. ongeluk, o.
INEXISTENCE, S. niet-bestaan, o. onbestaanbaarheid, v.
rampspoed, m. ellende, v.
"...ENT, a. niet bestaande, onbestaanbaar.
va. voy. ENFEOFF.
INFEOFF,
a.
INEXORABILITY, s. onverbiddelijkheid, v. *...ABLE,
INFER, va. indienen, inbrengen, afleiden, opmaken. "-EN"...ABLY, adv. onverbiddelijk, wreed.
Ca, S. gevolgtrekking, v. "-IBLE, a. af to Leiden.
I NEXPECT ED, a. onverwachi. * ...ATION, 8. niet-verwachINFERIOR, * ...IOUR, s. et a. ondergeschikte, mindere, In. ;
ting, v.
onderge,chikt, minder ; he is - to none, hij wordt door
INEXPEDIENCE, * ...DIENCY, * ...DIENTNESS, S. onvoegS.
niemand overtroffen; hij wijkt voor niemand.
zaamheid, v. ongepasthcid, v. "...DIENT, a. onvoegzaam,
ininderheid, ondergeschiktheid, v.
ongepast, ongeschikt.
INFERNAL, a. helsch, onderaardsch; afschuwelijk ;
INEXPERIENCE, s. onervarenheid, v. * -D, a. onervaren.
helsche sheen, tn. lapis infernalis, v.
-stone,
"...PERT, a. onervaren, onbedreven, onhandig.
INFERTILE, a. onvruchtbaar. * ... LITY, S. onvruchtbaarINEXPIABLE, a. onverzoenlijh ; niet to boeten, * -NESS, s.
held, v.
onverzoenlijkheid, v.
INFEST, va. onveilig nzaken, bezoeken, kwellen, plagen,
INEXPLAINABLE, a. onverklaarbaar, onuitlegbaar, duister.
verontrusten. * - ATION, S. lkwelling, plaag, v. * -EKED,
INEXPLICABILITY, s. onverklaarbaarheid, v. * ...ABLE, a.
a. ingekankerd."-IvE, a. trettrig.* -IVITY , s. treurigheid, v.
"...ABLY, adv. onverklaarbaar ; op eene onverklaarINFEUDATION, s. (56) het germ van een leengoed.
bare wijze.
s. et a. ongeloovige, onchristen, 111. ; ongeloovig,
EXPLORABLE, a. onuitvorschelijk.
s. ongeloof, o. trouwelonsheid, ongetrouwonteonw.
INEXPRESSIBLE, a. "...IBLY, adv. onuitdrukkelijk, onuitheid, v.
sprekelijk ; boven alle denhbeeld. * -NESS, s. onaitspreet adv. oneindig, grenzentoos, grad!,
*-LY,
a.
INFINITE,
keljkheid, v.
zeer. * - NESS, S. oneindigheid, grootheid, v. "-SIM AL,
INEXPUGNABLE, a. onneembaar, onwinbaar.
a. (122) met oneindig kleine grootheden.
IN EXTERMINABLE, a. onverdelgbaar.
INFINITIVE, a. - mood, (98) onbepaulde iv;,js, a.
(NEXTINCT, a. onuitgebluscht.
INFINITUDE, S. oneindigheid, oninetelijkheid, grootte ;
INEXTINGUISHABLE, a. onuitblussehelijk, onleschbaar.
menigte, V.
"-NESS, s. onuitblusschelijkheid, v.
vs.
INFIRM, a. "-LY, zwak, teeder, krachteloos, ziek. *
INEXTIRPABLE, a. onuitrocibaar. * -NESS, s. onuitroeiverzwakken, krachteloos mnken. " - ARV, S. garil2ZOC11.,
baarheid, v.
* ...GANCY, s. onbevalligheid, onbehagelijklompheid, v. "...GANT, a. -LY, adv. onbevallig,

INELEGANCE,

INH.

INF.
ziekenzaal, v. * - ATIVE, a. verzwakkend, vernietigend.
"-ITY, * -NESS, s. zwakheid, krachteloosheid, ongesteldheid, ziekte, v.
INFISTULATED, a. vol fistels.
INFIX, va. inzetten, indrukken, bevestigen.
INFLAME, va. ontvlammen, ontsteken ; vergrooten, verergeren. *-, vn. ontbranden, ontvlammen, men? vatten.
* -R, s. fig. ophitser, opstoker, m.
INFLAMMABILITY, *...MABLENESS, S. ontvlambaarheid,
v. * ... MABLE, a. ontvlambaar, brandbaar. *...NATION,
M.
S. ontbranding, ontsteking, ophitsing, v. ijver, toorn,
* ...MATIVE, * ...MATORY, a. (22) ontsteking veroorzakende.
INFLATE, va. opblazen. "...TION, S. opblazing, opgeblazenheid, v.
INFLECT, va. buigen, afwenden, veranderen; (98) verbuigen ; vervoegen. "-ION, s. buiging, verandering, afwisseling, straalbreking ; (98) vervoeging; verbuiging, v.
*-IVE, a. buigzaam.
INFLEXED, a. gebogen, krom. * ... IBLE, a. *...IBLY, adv,
onbuigzaam, onveranderlijk, onbewegelijk, hardnekkig,
onverzettelijk. * ... IBILITY, * ...IBLENESS, s. onbuigzaamheid, onverzettelijkheid, hardnekkigheid, v.
INFLICT, va. opleggen, straffen. * - ER, s. bestraffer, m.
s. oplegging (eener straf) ; bestraffing , v. * - IVE,
a. als eene straf opgelegd.
INFLUENCE, s. invloed, fn. magt, v. *-, va. invloed hebben op, werken op, bewegen, te weeg brengen, veroorzaken ; -d by, aangespoord door. "...ENT, a. invloeijend.
"...ENTIAL , a. invloed hebbende, invloedrijk.
INFLUENZA, s. (22) epidemisehe verkoudheid, influenza, v.
INFLUX, *-ION, s. invloeijing, inblazing, ingeving, v.
INFOLD, va. inhullen, omvatten.
INFOLIATE, va. bebladeren. * ... FORCE, va. voy. ENFORCE.
INFORM, va. onderrigten, onderwijzen, doers kennen, mededeelen ; bezielen ; - against, (83) eene klagt inleveren, aangeven; - in a whisper, toefiuisteren. * - AL, a.
onregelmatig, onbehoorlijk ; onbevoegd ; onderrigtend ;
beschuldigend. "-ALITY, S. (83) gemis van den gewonen
vorm, o. * - ALLY, adv. tegen den vorm; op eene onbehoorlijke wijze. "-ANT, *- ER, S. onderwijzer, onderrigter, berigtgever; klager, beschuldiger, aanklager, m.
o. ; aan"-ATION, s. onderrigting, v. ; berigt, narigt,
klagt, beschuldiging, aangifte, v. * - ATIVE, a. bezielend. * - ED, a. ongevormd. "-IDABLE, a. niet to vreezen. "-ITY, S. vormeloosheid, wanschapenheid, wanstaltigheid, v. *-OUS, a. wanstaltig, wanschapen,
vormloos.
INFORTUNATE, a. ongelukkig ; rampspoedig. *...TUNE, S.
ongeluk, o. rampspoed, m.
INFRACT, va. breken, overtreden, schenden, inbreuk maken op. *-ION, s. break, inbreuk, overtreding, v. "-OR,
S. overtreder, schender, m.
INFRANCHISE, va. voy. ENFRANCHISE.

INFRANGIBLE, a..onverbreekbaar ; onschendbaar.
INFREQUENCY, "...QUENTNESS, S. zeldzaamheid, ongemeenheid, ongewoonheid, v. "...WENT, a. -LY, adv.

zeldzaam, ongewoon ; zelden.
INFRIGIDATE, va. koud maken. "...DATION, s. het koud
maken, o. koudmaking, v.
INFRINGE, va. breken, overtreden ; inbreuk maken op,
schenden, verkrachten ; verhinderen. * - MENT, s. break,
inbreuk, overtreding, schending, verkrachting, v. "-It,
s. overtreder, schender (der wetten), m.
INFROZEN, a. bevroren. * ... FRUGAL, a. onmatig.
INFUCATE, va. beschilderen, overschilderen, besmeren.
INFUNDIBULIFORM, a. (53) kelkvormig, trechtervormig.
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a. woedend, dol, razend. *-, va. razend
woedend maken.
1NFUSCATE, va. zwart maken, verdonkeren.
, s.
zwartmaking, verduistering, verdonkering, v.
INFUSE, va. ingieten ; inprenten ; aftrekken. * ... SIBILITY,
s. eigenschap van te kunnen worden ingegoten; onsmeltbaarheid, v. "...SIBLE, a. in te gieten; onstnelts. ingieting, inprenting, inblazing, ingebaar.
ring, instorting (van gaven), v. ; aftreksel (van kruiden),
o. *.. • SIVE, a. invloeijend, ingietend ; inwerkend.
ING, * -E, s. gemeene weide, v.
INGAGE, va. voy. ENGAGE.
INGATE, S. ingang, m.
INGATHERING, S. inzameling, v. het inoogsten.
INGELABLE, a. onbevriesbaar.
INGEMINATE, a. verdubbeld. "-, va. verdubbelen, herhalen. * ... ATION, s. verdubbeling, herhaling, v.
ENGENDER, va. voy. ENGENDER.
INGENE, s. geest, m. verstand, o.
INGENERABILITY, s. onteelbaarhezd, eigenschap van het* ... ABLE, a. ongeen niet kan worden voortgebragt, v.
teelhaar. * ... ATE, "...ATED, a. ongeboren ; ingeschapen,
aangeboren. * ... ATE, va. telen, voortbrengen.
INGENIATE, va. verzinnen, uitvinden, uitdenken.
INGENIO, s. suikerkokerij (in West-India'), v.
INGENIOUS, a. * -LY, adv. vindingrijk, vernuftig, geestig,
scherpzinnig * ... NIOSITY, s. geestigheid; vindingrijkheid,
v. vernuft, O.
INGENITR, a. aangeboren, ingeschapen.
INGENTEEL, a. onaardig.
INGENUITY, * ...UOUSNESS, s. opregtheid, rondborstigheid,
ongeveinsdheid, scherpzinnigheid, v. vernuft, o. vinding,
v. *...uous, a. * ... UOUSLY, adv. opregt, vrijmoedig, randborstig ; ongeveinsd, opregtelijk.
INGENY, s. vernuft, verstand, o. geest, m.
INGEST, va. inslikken, verslinden, in de maag werpen.
s. inslikking, v.
INGLORIOUS, a. * -LY, adv. roemloos, gemeen, laag ; sonder roem. -NESS, s. gemeenheid, laagheid, schande, v.
INFURIATE,

INGORGE, va. voy. ENGORGE.
INGOT, s. staaf, v. klomp, m. * - MOULD, s. gietvorm, m.
INGRAFF, va. INGRAFT, va. enten, inenten, griffen; in-

prenten. * -MENT, s. enting, inprenting; aangroeijing,v.
INGRAIL, * ...GRAIN, va. voy. ENGRAIL, ENGRAIN.
INGRAINED, a. in de wol geverfd ; ingeworteld.
INGRATE, s. ondankbare, m. *-, "-FUL, a. * -FULLY,
* -LY, adv. ondankbaar; onaangenaam; niet erkentelijk,
met ondankbaarheid. "...FULNESS, * ...GRATITUDE, s.
ondankbaarheid, v.
INGRATIATE, va. in gunst brengen, bemind maken.
INGRATE, va. voy. ENGRAVE. * ...GRAVIDATE, va. bezwangeren. * ... GREAT, va. vergrooten.
INGREDIENT, S. bestanddeel, O.
INGRESS, s. ingang, toegang, m. intrede, v.; to have free

- and egress, vrij in- en uitgang hebben, vrij in- en

uitgaan. * -ION, s. intreding, v. * ...GROSS, va. voy .
ENGROSS.
INGRUENT, a. nakend, dreigend.
INGUINAD, a. lies....; - gland, liesklier, v.
INGURGITATE„ va. et n. inzwelgen, opslokken, inwerpen;
zwelgen, zuipen. * ...ATION, s. verzwelging, v.
INGUSTABLE, a. srnakeloos ; onsmakelijk.
INHABILE, a. onges,;hikt, onbekwaam, niet in staat tot.
* ...ITY, s. ongeschiktheid, onbekwaamheid, v.
INHABIT, va. et n. bewonen; inwonen. * - ABLE, a. bewoonbaar; onbewoonbaar. * -ANCE, S. bewoning ; woon24
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INN.

INJ.

stede, woonplaats, v. "-ANT, s. bewoner, inwoner, m.
*-ATION, s. woning, bewoning ; bevolking, v. ...RR, s.
s. bewoonster, v.
bewoner, inwoner, m.
INHALE, va. inademen. "...HANCE, vn. voy. ENHANCE.
INHARMONIC AL, * ...1TIOUS, a. onwelluidend, nier' overeenstemmende, wanluidend.
INHEARSE, * ...HERSE, va. begraven.
INHERE, vn. aankleven, aanhangen. * ...RENCE, * ...RENCY,
s. aanhanging, aankleving (van een gevoelen), v. * ...REIN,
a. -LY, adv. aanklevend, inwonend ; ingeschapen, aangeboren, eigen ; onafscheidelijk.
INHERIT, va. erven, in het bezit komen.
"-ABLE, a.
"-ABLY, adv. erfelijk; door erfenis. * -ANCE, S. erfenis, v. erfgoed, erfdeel, 0. "-ED, a. overgeerfd. "-ER,
"-OR, *-RESS, * -RIX, S. erfgenaam, m. en v.
INHESION, s. aanhanging, aankleving (van een gevoelen), v.
INITIATION, s. hevig verlan7en, o. vurige begeerte, v.
INHIBIT, va. verbieden, verhinderen. *-ION,
s. verbod, o.
verhindering, ontzegging, v.
INHIVE, va. in eenen bijenkorf verzamelen.
INHOLD, va. inhouden, bevatten, behelzen. * -ER, s. houder, bezitter, m.
INHOOP, va. insluiten, omringen.
INHOSPITABLE, a. ongastvrij, onherbergzaam; wild.
* ...TABLY, adv. tegen de regelen der gastvrijheid. * ...T ALITY, s. ongastvrijheid, v.
INHUMAN, *-LIKE, a. onnzenschelijk, barbaarsch, gruwzaam, wreed. * -ITY, s. onmenschelijkheid, wreedheid,
barbaarschheid, v. * -LY, adv. op eene onmenschelijke wijze.
INHUMATE, *
va. begraven. "...HUMATION, S.
begraving, v.
INIMAGINABLE, a. ondenkbaar, niet te verbeelden.
INIMICAL, a. vijandelijk ; strijdig ; schadelijk.
INIMITABILITY, S. onnavolgbaarheid, v. * ...ABLE, a. onnavolgbaar.
INIQUITOUS, * ...QUOUS, a. onregtvaardig, onredelijk,
onbillijk, slecht, snood. * ...QUITY, s. onregtvaardigheid,
onredelijkheid, onbillijkheid, slechtheid, ongeregtigheid,
snoodheid, v.
INITIAL, a. beginnend, eerste.
LETTERS, * -5, s. p1.
hoofdletters, aanvang-, beginletters, initialen, v.
My.
"-LY, adv. aanvankelijk, oorspronkelijk, in den heginne.
INITIATE, va. inwijden, onderwijzen, onderrigten. k-,
vn. beginnen. *-, a. pas ingewijd, ongeoefend, nog niet
ervaren. *-, * -D, s. ingewijde, ongeoefende,nieuweling,
M. * ...TION, s. inwijding, invoering, inlegging, v. ; onderrigt, O. * ...TORY, a. inwijdend, tot de inwijding of
de invoering behoorende.
INITION, s. aanvang, in. begin, ontstaan, o.
INJECT, va. inwerpen, inspuiten; fig, ingeven, inprenten.
*-ION, s. inwerping, inspuiting, v. ; inspuitsel, klisteer, o.
INJoirr, va. voy. ENJOIN. "...JOY, vn. voy. ENJOY.
INJUCUNDITY, s. onaangenaamheid, v.
INJUDICABLE, a. niet te beoordeelen ; buiten de bevoegdheld des regters gelegen.
INJUDICIAL, a. * -LY, adv. onwettig, niet wettelijk.
INJUDICIOUS, a. * -LY, adv. onoordeelkundig ; zonder oordeel. * -NESS, s. onverstand, o.
INJUNCTION, s. bevel, o. last m.
INJURE, va. onregt aandoen, beleedigen, schelden, krenken, beschadigen ; lastig vallen. * -R, s. beleediger, m.
INJURIOUS, a. * -LY, adv. onregtvaardig, beleedigend,
lasterend, scheldend, schadelijk, nadeelig ; smadelijk.
* -NESS, s. beleediging, v. beleedigend gedrag,
o.
INJURY, s. onregt, o. schade, beleediging, v.

a. onregtvaardig. * -ICE; s. onregtvaardigheid, v.
INK, s. inkt, m. ; zwartsel, o. *-, va. met inlet bezoedelen; (10) zwart maken ; fig. bezwalken, belasteren.
*-BLOCK, s. (10) inktblok, O. 5-BLOT, s. inktvlek, v.
5-BOTTLE, S. inktflesch, v. * -BOX, s. inktkoker, m. 5-CASE,
s. schrij fgereedschap, o. "-FISH, s. inktvisch, m. 5-HORN,
s. inktkoker, m. "-HORN-MATE, s. schrijver, penneheld,
M. * -HORN-TERMS, S. pl. pedantische uitdrukkingen, V. MV.
INKINDLE, va. voy. ENKINDLE.
INKINESS, s. inktachtzgheid, y. het zwarte.
INKLE, s. garenlint, o. *- WEAVER, s. lintwever, passementwericer, m.
INKLING, s. wind ; wensch ; wenk, m. ; gerucht, o. aanduiding, v. ; to have an - of a business, de lucht van
eene zaak hebben.
IN-KNEED, a. met naar binnen gebogen knikn.
INKNOT, va. binden.
INKSTAND, S. schrijfkistje, o. inktkoker, w.
INKY, a. van inkt, zwart.
INLACE, va. boorden. * ...LACK, s. (34) lekkaadje, v.
INL AGARY, S. terugroeping van een gebannene, v.
INLAID-FLOOR, s. ingelegde vloer, m. "...-WORK, s. ingelegd werk, 0.
INLAND, s. binnenland; vaderland, o. *-, a. binnenste,
binnenlandsch, inlandsch. * --BILL, s. (34) binnenlandache wissel, M. *--DUTY, s. accijns, m. 5 -ER, s. inlander, bewoner van het binnenland, M. *--TOWN, s. landstad, v. * --TRADE, s. binnenlandsche handel, m.
INLAPIDATE, va. et n. versteenen.
INLAw, va. een gebannene in zijne regten herstellen.
s.
INLAY, va. inleggen, schakeren, vloerwerk maken. *-,
ingelegd werk ; stuie tot inlegging, 0. * -ER, s. inlegger,
inlegging,
v.
o.
s.
inleggen,
-ING,
*
schrijnwerker, m.
INLEASED, a. verward, ingewikkeld.
INLET, s. ingang, toegang, doorgang, in.; opening, doorvaart (in de zee), v. * ...LINK, va. ketenen. * ...LIST, va.
werven. * ...LIVEN, va. voy. ENLIVEN. * ...LOCK, va. insluiten, opsluiten. * ...LUMINE, va. voy. ILLUMINE.
INLY, a. innerlijk, inwendig. *-, adv. inwendiglijk, van
binnen, in het geheim.
- foe, znwendige
INMATE, s. huurder, inwoner,
vijand, M.
INMOST, a. innerlijk, binnenste, geheim.
INN, s. herberg, v. ; - and -, dobbelspel met vier steenen,
o. ; - of court, geregtshof, o. balie, v. ; regtskollegie, o.
nay. k-, va. et n.
praktizijns-soczeteit, v. advokaten, m.
herbergen, zijnen intrek nemen ; inhalen, inbrengen.
INNATE, *-D, a. aangeboren, ingeschapen, eigen, natuurlijk. * -LY, adv. van nature. 5 -NESS, s. aangeborenheid,
gave -, eigenschap der natuur, v. * ...TIVE, a. voy.
INJUST,

INNATE.
INNAVIGABL E,

a. onbevaarbaar. * -NESS, s. onbevaarbaarheid, v.
a. innerlijk, inwendig ; geheim. * -BARRISTER, s.
advokaat der balie, m. * -MAN, s. inwendige mensch, m.
*-mosT, a. binnenste. * -PART, s. inwendig gedeelte, 0.
*- TYMPAN, s. (10) timpaan, o.
INNHOLDER, * ...KEEPER, s. herb ergier, hospes, kastelein,m .
s. inning, inzanzeling, v. *-s, pl. ingedijkt land,
o. ; voorhand, v.
INNOCENCE, * ...CENCY, s. onschuld, schnldeloosheid ; zui verheid van zedezt; onschadelijkheid; eenvoutligheid, v.
* ...CENT, S. onschuldige ; onnoozele, m. - , a. - Ix, adv.
oncchuldig, schuldeloos, onschadelijk; eenvoudig ; onnoozel ; Innocent's day, Onnoozele-kinderen-dag, ni.

INNER,

INS.

INS.
INNOcuOus, a. "-Li, adv. onschadelijk. "-NEBS, s. onschadelijkheid, v.
INNOM-BARLEY, s. vroege gerst, v.
INNOMINABLB, a. onnoembaar. "...MINATB, a. naamloos,
zonder naam.
INNOVATE, va. et n. nieuwigheden invoeren. "...VATION,
s. nieuwigheid, v. * ...VATOR, S. schepper invoerder
van nieuwigheden, m.
INNoxious, a. * -LY, adv. onschadelijk. "-NESS, s. onschadelijkheid ; ongeschondenheid, v.
INNUENDO, s. wenk, m. teeken, o. aanduiding, v.
INNUMERABILITY, * ...ABLENESS, "...OUSNESS, S. ontelbaarheid, v. "...ABLE, "...OUS, a. * ...ABLY, * ...OUSLY,
adv. ontelbaar, talloos, oneindig ; zonder tal.
INOBEDIENCE, s. ongehoorzaamheid, v.
INOBSERVABLE, a. niet in acht te nemen.
* ...ANCE,
"...ATION, a. onachtzaamheid, verwaarloozing, overtreding, v.
INOCULATE, va. inenten, inokuleren. "...TION, s. enting,
inenting, v. "...TOR, s. enter (van boomen), m.
IxopoR ATE, *...ous, a. zonder reuk.
"-NESS, "...OUSNESS, s. gebrek aan reuk, o. geurloosheid, v.
INOFFENSIVE, a. "-LY, adv. onschadelijk, niet aanstootelijk, niet beleedigend ; onschuldig ; goedaardig, goed,
"-NESS, s. onvreedzaam ; ongehinderd ; zonder opzet.
schadelijkheid ; goedaardigheid, v.
INOFFICIAL, a. niet °nickel. "...cious, a. ongedienstig,
niet dienstvaardig, ongevallig. -NESS, s. ongedienstigheid, v.
INOPERATION, s. invloed, m. inwerking, v.
INOPINATE, a. et adv. onverwacht ; onverwachts. "-NESS,
s. onverwachte gebeurtenis, v.
INOPPORTUNE, a. ontijdig, ongelegen. "-LY, adv. te ongelegen tijd.
INORDINACY, S. wanorde, onordelijkheid, v.
"...NATE, a.
-LY, adv. onordelijk, ongeregeld, onregelmatig ; zonder
orde. "...NATENESS, s. ongeregeldheid, onregelmatigheid,
buitensporigheid, v.
INORGANICAL, a. onbewerktuigd. *-risss, s. gebrek aan
hewerktuiging , o.
INOSCULATE, vn. raken, zich vereenigen; aan elkander
worden gevoegd. "...TION, s. vereeniging, verbinding, v.
INPUT, s. inleg, m. fournissement, o.
INQUEST, a. onderzoek, o. navorsching, v.
INQUIET, va. verontrusten. "-UDE, s. onrust, ongerustheid,v.
INQUINATE, va. bezoedelen, besmetten, bevlekken, verontreinigen, bederven ; - with poison, vergiftigen. * ...TION,
s. bezoedeling, verontreiniging, v. ; bederf, o.
I NQUIR ABLE,a. to onderzoeken,onderzocht kunnende worden.
INQUIRE, va. et n. onderzoeken, vrag en, navragen, navorschen, vernemen. "-NT, a. onderzoekend, navorschend.
* -R, s. onderzoeker, navorscher, m.
INQUIRY, s., onderzoek, o. navorsching, v.
INQUISITION, s. onderzoek, o. navraag, uitvorsching ; inkwisitie, v. "-AL, a. onderzoekend, navorschend.
"...TIVE,
a. -LY, adv. navorschend, nieuwsgierig ; wijsneuzig,
waanwijs; nit nieuwsgierigheid. "...ivENEss,s. nieuwsgierigheid, v. "...TOR, s. onderzoeker,navorscher; nieuwsgierige; inkwisiteur, m. -IAL, -IOUS, a. indringend.
INRAGE, va. voy. ENRAGE. "...RAIL, va. met een hek
afsluiten. "...RICH, va. voy. ENRICH. "...ROAD, "...RODE,
s. inval, strooptogt, m. * ...ROLL, va. inschrijven.
INSAFETY, s. onveiligheid, v.
INSALUBRIOUS, * ...TARP, a. ongezond, nadeelig, schadelijk. "...BRITY, s. ongezondheid, v.
INSANABLE, a. onherstelbaar, ongeneeslijk, hopeloos.
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a. onzinnig, dol, in de hersens gekrenkt,
krankzinnig ; - root, (53) scheerling, m. "-NESS,
"...NITY, s. dolheid, razernij, krankzinnigheid, v.
INSAPORY, s. smakeloos.
INSATIABLE, a. * ...ABLY, adv. onverzadigd, gulzig. *- NESS,
INSATIENESS, s. onverzadelijkheid, gulzigheid, hebzucht, v. "...ATE, a. onverzadigd ; onverzadelijk. -LY,
adv. zonder verzadiging.
INSATURABLE, a. * ...ABLY, adv. onverzadelijk.
INSCIENCE, s. onkunde, onwetendheid, v.
INSCRIBE, va. insciarijven ; toeschrijven ; opdragen, w ijden.
INSCRIPTION, s. inschrift, opschrift, 0.; opdragt, v.; tilel, m. * ...IVE, a. met een opschrift.
INSANE,

INSCROL, va. voy. INROLL.
INSCRUTABILITY, s. ondoorgrondelijkheid, v. "...ABLE, a.
ondoorgrondelijk. "...ABLY, adv. op eene ondoorgron-

delijke wijze.
INSCULP, va. ingriJelen, insnijden, insteken, beeldhouwen.
"-TURE, s. het ingesnedene; inschrift, o.
INSEAM, va. door eenen naad kenmerken, met eenen naad
maken; indrukken; mager laten worden.
INSEARCH, va. uitvorschen.
INSECABLE, a. ondeelbaar.
•
INSECT, s. insekt, gekorven diertje, o. * -ATION, s. vervolging, v. * -ATOR, s. vervolger lasteraar, m. *-ILE,
a. als een insekt. "-lox, s. insnijding, v. * -IVOROUS,
a. insekten etend. "-OLOGER, a. insektenkenner, m.
INSECURE, a. "-LY, adv. onveilig, ongerust, gevaarlijk,
onzeker ; in onzekerheid, in gevaar. * ...RITY, s. onveiligheid, onzekerheid, v. gevaar, o.
INSEMINATE, va. zaaijen. * ...TION, S. zaaijing, V.
INSENSATE, a. onverstandig, zinneloos; ongevoelig. "...sE,
va. keren, onderrigten, onderwdzen, inlichten.
INSENSIBILITY, "...SIBLENESS, s. ongevoeligheid, gevoelloosheid ; domheid, v. "...SIBLE, a. * ...SIBLY, adv. onmerkbaar, ongemerkt, ongevoelig, gevoelloos, onverstandig.
INSENTIENT, a. zonder gevoel.
INSEPERABILITY, *...ABLENESS, s. onscheidbaarheid, v.
"...ABLE, a. "...ABLY, adv. onafscheidelijk, onscheidbaar. "...ATE, * ...ATED, a. ongescheiden, vereenigd.
INSERT, va. invoegen, inlasschen, tusschen beide plaatsen; inenten. "-ER, s. inlasscher, m. *-ION, s. invoeging ; inlassching ; inenting, v.
INSERVE, vn. dienen, strekken, dienstig zijntot. "...VICEABLE, a. onbruikbaar. "...VIENT, a. dienstig, nuttig,
dienstbaar.
INSET, va. inzetten; bevestigen.
INSHADED, a. geschaduwd.
INsH.ELL, va. in eene whelp sluiten; fig. verbergen.
INSHELTER, va. onder dak brengen, beschutten.
INSHIP, ENSHRINE, va. voy. EMBARK, ENSHRINE.
INSIDE, s. binnenzijde, v. binnenkant, m. binnenste ; wezenlijke, o. ; inwendige gesteldheid, v. ; vlakte-inhoud, tn.
INSIDIATE,- va. belag en. "...IATOR, s. belager, m. *...ious,
a. -LY, adv. arglistig, bedriegelijk, heitnelijk, door list.
* ...IOUSNESS, s. arglistigheid, v.
INSIGHT, s. inzigt, o. kennis, v.; fig. licht, o.
INSIGN, S. voy. ENSIGN.
INSIGNIFICANCE, "...ANCY, s. gebrek aan beteekenis, o.;

onbeduidendheid, v. gering aanbelang, o. onbelangrijkheld, v. "...ANT, "...ATIVE, a. "...ANTLY, adv. nietsbeteekenend, onbeduidend, nietig ; zonder beteekenis.
INSINCERE, a. "-LY, adv. onopregt, onwaar, geveinsd ;
onopregtelijk, door list. * ...ITY, S. onopregtheid, geveinsdheid, v.
INsiNEw, va. versterken, sterk maken.
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INS.

INS.

bunNuANT, ....ATMS, a. indringend, innemend, overredend. "...ATE, va. inbrengen; in guest brengen; in-

boezemen, te kennen te verstaan geven.
vn. zich
indringen. "...ATION, S. indringing ; aantijging, v.
"—TOR, s. indringer, m.
INSIPID,
smakeloos, laf. * -ITY, "-NESS, S. smakeloosheld, lafheid, v. *-LY, adv. zonder smaak, op smakelooze
lafle wijze.
INSIPIENCE, ...CY, s. onverstand, o. onkunde, verstandeloosheid, v.
INSIST, vn. stilstaan bij, staan up, aanhouden, aandringen op, verwijlen. "-ENT, a. aandringend, volhoudend.
INSITION, s. enting, v. "...TITIOUS, "...TIVB, a. geent ;
aangeboren, ingeschapen.
INSNARE, va. verstrikken, vangen, foppen; one's self,
zich laten vangen, in den val raken. "-R, s. vanger, in
INSNARL, va. tandenknarsen.
INSOBRIETY, S. onmatigheid, zwelgerij, v.
INSOCIABILITY, "...ABLENESS, s. ongezelligheid, v.
*...ABLE, a. ongezellig.
INSOLATE, va. in de zon droogen. * ... TION, S. blootstelling
aan de zon, v. ; zonnesteek, m.
INSOLENCE, *...LENCY, "...LENTNESS, s. onbeschoftheid,
onbeschaamdheid, balddadigheid, trotsche onbeleeldheid,
v. overmoed, na. "...LENT, a. * ... LENTLY, adv. onbeschoft, trotsch, hoogmoedig, onbeschaamd; met overmoed.
INSOLIDITY, S. gebrek aan grondigheid, v.
INSOLUBLE, a. onoplosbaar, onveriaaarbaar.
"-NESS, S.
onoplosbaarheid, onverklaarbaarheid, v.
INSOLVABLE, a. onbetaalbaar; niet in staat te betalen;
onoplosbaar. * ... VENCY, S. onvermogen om to betalen, O.
"...VENT, a. onvermogend om te betalen.
INSOMNIOUS, a. slapeloos, door droomen gekweld.
INSOMUCH, adv. zoodat, in voege dat, dermate.
s.
INSPECT, va. schouwen, nazien, bezigtigen.
schouwing, bezigtiging, v. opzigt, doorzigt, O. "-OR, S.
schouwer, opz;gter, inspekteur, m. "-ORATE, * -ORSHIP,
s. ambt van inspekteur, O.
INSPERSED, a. besprenkeld.
s. besprenkeling,besproeijing, v.
INSPHERE, va. in eenen kring sluiten.
INSPIRABLE, a. in te ademen ; in to geven. "...ATION, S.
ingeving, inademing, bezieling, v.
INSPIRE, . va. inademen, inblazen, ingeven, bezielen, ontvlammen. * - R, S. ingever, bezieler, m.
INSPIRIT, va. bezielen, bemoedigen, aanvuren.
INSPISSATE, va. et n. verdikken. "...TION, s. verdikking , v.
INSTABILITY, "...STABLENESS, s. onstandvastigheid, onbestendigheid, v. * .,. STABLE, a. onstandvastig, onbestendig.
INSTALL, va. installeren, inhuldigen, in een ambt -, in
eene waardigheid bevestigen, in bezit stellen. "-ATION,
s. plegtige aanstelling, inhuldiging, v.
INSTALMENT, S. invoerzng, v. ; termijn van betaling,
INSTANCE, s. aand•ang, m. bede, v. dringend verzoek, o.;
toestand, stand van zaken, nt.; beweegreden, drangreden ; gelvenheid; instantie, v. aanleg, m.;geval,voorbeeld, o.; for
bij voorbeeld. *-, vn. et a. voorbeelden
aanvoeren, verwijzen naar. "-COURT, S. getleelte van
het admiraliteitshof, O.
INSTANT, a. aanhoudend, dringend ; ijverig ; tegenwoordig ,
onmiddellijk, snel; loopend. *-, s. oogenblik, o.; loopende maand, v. * - ANEITY, * -ANEOUSNESS, S. dune
eens oogenbliks, m. * - ANEOUS, a. oogenblikkelijk, voorbijgaand. "-ANEOUSLY, adv. op het oogenblik, in een
ommezien. "-LY, adv. dringend, met aandrang, oogenblikkelijk, onmiddellijk, dadelijk.

INSTATE, va. plaatsen, stellen (in een rang) ; instated in
the favour of God, de genade Gods deelachtig.
INSTAURATB, va. verbeteren, vernieuwen, herstellen,her-

vormen.

s. verbetering, vernieuwing, h ervor-

ming, herstelling, v. "...TOR, s. hersteller, tn.
INSTEAD OF, prep. et adv. in stede van, in de plaats.
INSTEEP, va. indoopen, indompelen, weeken.
O.
INSTEP, S. bovenste van den met, o. vreeg, v. span,
INSTIGATE, va. aanzetten, aanhitsen, aanporren. * ... TION ,
aanzetting,
°phasing,
aansporing,
aanhitsing,
aanS.
stoking, v. "...TOR, s. aanstoker, aanhitser, stokebrand,tn.
"-LAINSTIL, va. indroppelen; inboezemen, inprenten.
TION, *-MENT, S. indruiping, v.
INSTILB, INSTYLE, va. nemen.
INSTIMULATE, va. aansporen, een spoorslag geven, aanmoedigen, prikkelen, aanvuren, opwekken.
"-ED, a.
INSTINCT, S. instinkt, o. natuurlijke aandrift,v.
aangedreven. *-ivE,a. door instinkt handelende, natuurlijk werkende, onwillekeurig. "-IVELY, adv. door instinkt.
INSTITUTE, va. inrigten, verordenen, vaststellen, daar-

stellen, instellen, stichten; onderwijzen, onderrigten.
s. instituut, o. inrigting van onderwijs ; inrigting, instelling ; verordening, wet, v. voorschrift, o. regel, m.
stichting, v. * -Es, s. pl. beginselen der regtswetenschap, o. mv. "...TION, S. inrigting, installing, daarstelling, stichting ; invoering, verordening, wettelijke
O. * ...TIONAL,
bepaling, v.; onderwijs, onderrigt,
"...TIONARY, a. de beginselen bevattende, elementair.
"...TIST, s. schrijver van leerboeken voor eerstbeginnenden, m. * ... TINE, a. instellend, bepalend, vaststellend,
verordenend. "...TOR, s. stichter ; opooeder,onderwijzer,
instituteur, m.
INSTOP, va. instoppen, toestoppen ; wegstoppen.
INSTRUCT, va. onderrigten, onderwijzen, leeren; afrigten, voorbereiden. "-ER, "-OR, S. leeraar, leermeester,
onderwijzer, M. *-IBLE, a. leerzaam.'-wN, s. onderwijs,
onderrigt, 0. leer, v. voorschrift, o. *-IvE, a. onderwijzend, leerzaam, leerrijk. *-RESS,
S. onderwijzeres,
leermeesteres, v.
INSTRUMENT, s. werktuig, gereedschap, instrument ; bewijsstuk ; fig. werktuig, schepsel, kreatuur, o. handlanger, m. "-AL, a. instruntentaal. * - ALITY, * -ALNESS,
S. middel, hulpmiddel, o. hulp, werktuigeNkheid, medewerking, nuttighetd, working, v.
"-ALLY, adv. als
werktuig, met werktuigen; door middel.
INSUAVITY; S. onaangenaamheid, v.
INSUBJECTION, "...MISSION, S. ongehoorzaarnheid, nietonderwerping, niet-ondergeschtktheid, v. *...ORDINATE,
a. wederspannig. * ... ORDINATION, s. wederspannigheid,
v. gebrek aan krijgstucht, O.
INSUBSTANTIAL, a. onzelfstandig.
INSUCCESSFUL, a. zonder gevolg.
INSUFFERABLE, a. ondragelijk, onlijdbaar, onlijdelijk.
"...ABLY, adv. op ondrageNke wijze, niet to diadem.
INSUFFICIENCE, "...CIENCY, * ...CIENTNESS, S. ontoereikendheid, ongenoegzaamheid, onroldoendheid ; ongcschiktheid, v. * ... CIENT, a. * ... CIENTLY, adv. ontoeretkend, ongenoegzaarn, onvoldoende, onbekwaarn ; op cone
onvoldoende wijze.
INSUFFLATION, s. aanblazing, inblazinq, v. het blazon.
INSUING, a. volgend. * ... SUIT, S. voy. SUIT.
INSUITABLE, a. ongepast, onbehoorlijk, niet passend.
INSULAR, "-Y, a. et s. van men eiland, tot cen edam!
behoorende; eilandcr, milandbewoner, in. "...LATE, Va.
tot een eiland ntaken, alleen plaatsen, afzonderen. -D,
a. afgezonderd, alleen.

TNT.
INsuLaB, a_ . onsmakelijk, smakeloos.

INT.
*...8ITY, s.

make-

loosheid, lafheid, v.
s. beleediging, v. *chimp, m. beschimping, v.
hoon, m. *-, s. vooruitsprong, m. het opspringen. va.
et n. beleedigen, 6eschimpen, honen, aanranden, schelden. * - ATION, S. beschimping, verachtelijke behandeling, beleediging, v. "-ER, S. beleediger, beschimper,m.
*-INGLY, adv. beleedigend, met verachting, met smaad.
INSURE, va. opnemen, inzuigen.
INSUPERABILITY, "...ABLENES8, s. onoverwinnelijkheid,
onoverkomelijkheid, v. * ... ABLE, a. * ... ABLY, adv. onoverwinnelijk, op eene onoverkomelijke wijze.
INSUPPORTABLE, a. * ... ABLY, adv. ondragelijk, onlijdbaar, onduldelijk. *... ABLENESS, S. onverdragelijkheid,v.
INSUPPRESSIBLE, a. onverbergbaar, niet te onderdrukken, niet te verhelen. "...IVE, a. niet to onderwerpen.
INSURABLE, a. verzekerbaar.
INSURANCE, s. verzekering, v. waarborg, In.
* -BROKER,
s. assuradeur, assurantie-makelaar, m. * - COMPANY, s.
assurantie-, waarborg-maatschappij, v.
* - MONEY, s.
premie van assurantie, v. *-OFFICE, s. assurantiekantoor, O. * -POLICY, s. polis van assurantie, v . k -R,
s. verzekeraar, m.
INSURE, va. verzekeren, waarborgen; - a debt, (34) del
credere staan; - a voyage out and home, (34) voor
de uit- en t'huisreis verzekeren ; - homeward voyages,
voor de t'huisreis verzekeren; - outward voyages, voor
de uitreis verzekeren. * -D, s. geassureerde, m. A -R, s.
verzekermlr, assuradeur, m.
INSURGENT:!, S. pl. insurgenten, oproerlingen, opstandelingen, muitelingen, m. mv.
INSURMOUNTABLE, a. * ... ABLY, adv. onoverkomelijk ; onoverwinnelijk.
INSURRECTION, s. opstand, m. oproer, o. muiterij, v.
* -ARY, a. oproerig.
INSUSCEPTIBILITY, s.onvatbaarheid,v."...IBLE, a.onvatbaar.
INSURRATION, s. influistering, inblazing, v.
INTACTIBLE, a. onvoelbaar. * - NESS, s. onvoelbaarheid , v .
INTAGLIATED, a. gesneden (van beeldwerk).
INTAGLIO, s. gesneden steen, m. beeldwerk, o.
INTAKERS, s. pl. stroopers op de schotsche rivieren, m. my .
INTANGIBLE, a. onvoelbaar. "-NEss, s. onvoelbaarheid, v.
INTANGLE, va. voy. ENTANGLE.
INTASTABLE, a. voy. INSULSE.
INTEGER, S. geheel ; (84) integraal getal, o.
INTEGRAL, a. gansch, geheel, volkomen, onge,echonden;
oneindig klein. *-, s. geheel, o. ; - calculus, integraalrekening, v. ; - parts, wezenlijke bestanddeelen, integrerende deelen, o. my.; - principles, goede grondbeginselen, o. my. * -ITY, S. het geheele, o. volkomenheid,
volledigheid; integrate grootheid, v. "...GRANT, a. geheelmakend. "...GRATE, va. geheel maicen, uitmaken. "...GRATION, s. geheelmaking, v. "...GRITY, s. het geheele;
volkomenheid, volledigheid, integrate grootheid ; braafheid, opregtheid, zuiverheid ; onkreukbaarheid, ongekrenktheid, ongeschondenheid, v.
INTEGUMENT, s. bekleedsel, vlies, hulsel, o. huid, v.
INTELLECT, S. * -S, pl. verstand, kenvermogen, o. *-ioN,
s. het verstaan, begrip, O. "-IVE, a. verstandelzjk ;
verstandelijke vermogens,
o. mv. * - UAL,-faculties,
a. tot het verstand behoorende, verstandelijk, geestig.
* -UALITY, s. begrip, verstand, O. k -UALLY, adv. met
verstand.
INTELLIGENCE, * ...GENCY, S. verstand, begrip, inzigt, o.
geest, m.; kundigheid, kennis, v.; berigt, narigt, o.
mededeeling ; fig. ziel, v. ; office of -, handel- en adresINSULT,
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kantoor, kommissie-kantoor, O. '...GBNCER, 8. dagbladschrijver, nieuwsbrenger ; boodschapper, kondschapper, m.
* ...GENT, a. verstandig, kundig ; berigtend, meldend.
* ...GENTIAL, a. geestzg, verstandig.
"...GENTLY, adv.
met verstand.
"...GIBLENESS, S. verstaanbaarheid, v. *...GIBLE, a. *...GIBLY, adv. verstaanbaar.
INTENERATE, a. onbevlekt, onbesmet, niet bezoedeld, onvervalscht, rein. "-NESS, S. onbevlektheid, reinheid, v.
INTEMPERAMENT, s. guurheid van het weder; ongesteldheid, v. * ... ANCE, S. onmatigheid, v. * ...ATE, a. onmatig, overdadig, uitspattend, buitensporig ; hartstogtelijk.
va. ontstellen. "...ATELY, adv. met onmatigheid;
hartstogtelijk. "...ATENESS, s. onmatigheid, onstuimigheid, v. "...ATURE, s. onmatigheid; ruwheid (van het
weder), v.
INTEMPESTIVE, a. ontijdig. * ...IVITY, S. ontijdigheid, ongelegenheid, v.
INTENABLE, INTENIBLE, a. onhoudbaar.
INTEND, va. spannen ; gadeslaan ; voornemen, willen,
gezind zijn; bedoelen, streven naar. * - ANCY. S. opzigt,
bewind, gebied ; intendantschap, O. * -ANT, s. intendant,
opzigter, M. "-MENT, S. voornemen, oogmerk, doel, o.;
(83) beteekenis, v. zin, M.
INTENERATE, va. verzachten, verteederen, verzwakken.
* ...TION, s. verzachting, verteedering, v.
INTENSE, "...SIVE, a. sterk gespannen, uitgestrekt, groot,
wijd, hoog ; sterk, hevig. "-LY, adv. met hevigheid, met
gespannenheid, zeer uitnemend, in groote mate. "-NESS,
"...SION, s. inspanning , kracht; sterkte, hevigheid, hooge
mate, v. * ...SITY, s. kracht, grootte, hevigheid, v.
INTENT, a. opmerkzaam, ingespannen. * *-ION, s. voornemen, oogmerk, doel, o. meening, v. ; to all intents
and purposes, in elk opzigt. * - IONAL, a. * - IONALLY,
adv. opzettelijk ; met opzet, * -IVE, a. "-IVELY, *- LY,
adv. opmerkzaam, oplettend ; ijverig, met opmerkzaamheid. * - IVENESS, "-NESS, S. opnzerkzaamheid, v. ijver,
In. vlijt, oplettendheid, v.
INTER, va. begraven, bedelven ; met aarde bedekken.
INTERACT, s. (108) tusschenbedrijf, intermezzo, O.
INTERAMNIAN, a. (1) tusschen twee rivieren gelegen.
INTERCALAR, "-Y, a. ingelascht ; - day, schrikkeldag,
m. * ... CALATE, va. inlasschen, invoegen. * ... CALATION,
s. inlassching, invoeging, v.
INTERCEDANT, * ...CESSOR, S. bemiddelaar, voorspraak,
v. * ... CEDE, vn. tusschenbeide treden, voorspraak
bemiddelaar zijn. * ... CEDER, s. tusschenpersoon, bemiddelaar, m.
* ... CESSION, s. tusschenkomst,
bemiddeling, v.
INTERCEPT, va. onderscheppen, opvangen; ophouden,verhinderen. s. onderschepping ; verhindering, storing, v.
INTERCESSORY, a. bemiddelend, tusschenbeide tredende.
INTERCHAIN, va. zamenketenen, aaneenschakelen.
INTERCHANGE, va. (onderling) verwisselen, ruilen ; afwisselen. *-, s. (onderlinge) verwisseling, ruiling,afwisseling, v. "-ABLE, a. wederkeerig, beurtelings, afwisselend. * - ABLENESS, R .-KENT, S. afwisseling, railing, v.
"-ABLY, adv. bij afwisseling, van beide kanten.
INTERCIPIENT, S. verhindering, v.; middel om brieven enz.
te onderscheppen, o. *-, a. verhinderend.
INTERCISION, S. afbreking, afsnijcling, v.
INTERCLUDE, va. afslaiten, afbreken, versperren, verhinderen. *...cLusION, s. afsluiting, afbreking, tusschenkomst, beslomnsering, v.
byr.BBcOLumi ATIoN , s. (13) ru ,mte tusschen de zuilen, .
INTERCOMBAT, s. gevecht, o. kamp, m. worsteling, v.
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INTERCOMS, yd.
INTERCOMMON,

INT.

INT.

tussehenbeide komen, treden.
vn. gemeenschappelijk het middagmaal
houden; op dezelfde weide grazen. *.. COMMUNICATE,
va. et n. onderling mededeelen ; - verkeeren, gemeenschap hebben. * ...COMMUNITY, s. onderlinge gemeenschap, v. onderling verkeer, O.
INTERCOSTAL, a. (74) tusschen de ribben liggende.
INTERCOURSE, S. verkeer, o. omgang, m. gemeenschap,
verbinding, verstandhouding, briefwisseling, onderhandeling, v. ; - signs, teeken-, gebarenspraak, v.
INTERCURRENCE, s. doorgang ; doorloop, doortogt, m.
tusschenkomst, V. ; voorval, 0. * ...CURRENT, a. tusschen
in loopende; - pulse, een ongelijke pols.
INTERCUTANEOUS, a. (74) tusschen vel en vleesch.
INTERDEAL, s. verkeer, o. omgang, m. gemeenschap, v.
INTERDICT, va ontzeggen, verbieden. "-, s. verbod,
o. ;
kerkban, m. *-ION, s. verbod, o. ontzegging, v. *-ivE,
a: verbiedend.
INTEkEST, va. aangaan, betreffen, belang inboezemen;
roeren, treffen, aandoen. *-, vn. deelnemen, belang
stellen in. *-, s. belang, gewigt, o. ; deelneming, belangstelling, v. ; invloed, m. regt, aanzien ; deel, aandeel, voordeel, o. winvt ; rente, v. interest ; belanghebbende, aandeelhouder, m. ; - upon -, interest op interest, m. * -ED, a. belanghebbend ; baatzuchtig. * -ING, a.
belangwekkend, innemend, belangrijk.
INTERFERE, vn. zich inmengen; tusschen beide komen,
- treden; tegen elkander stooten; - with, nadeel doen,
schade berokkenen.*...RExcE, s. tusschenkomst,bemiddeling ; botsing , v." s. inmenging, v. ; weerstand, M.
INTERFLUENT, * ...FLUOUS, a. tusschenvloeijend. "...FO"...FULLIATE, va. een boek met witpapier doorschteten.
GENT, a. tusschenschijnend. * ...FUSED, a. bezaaid ; tusschen gegoten. * ...GAPING, s. (98) gaping, v. wangetuid
door bijeengevoegde klinkletters, o.
INTERIM, s. tusschentijd, m. ; in the -, inmiddels.
INTERIOR, s. binnenste, o. *-, a. inwendig, innerlijk.
INTERJACENCY, s. het tusschenliggende. * ...J.ACENT, a.
tusschengelegen.
INTERJECT, va. et n. tussehenwerpcn ; inlasschen ; tusschenkomen. "-ED, a. tusschengelegen. "-ioN, a. (98)
tusschenwerpsel, 0.
INTERJOIN, va. aan elkander Linden, vereenigen.
INTERKNOWLEDGE, s. onderlinge kennis, v.
INTERLACE, va. dooreenvlechten.
IN•ERLAPSE, s. verloop (van tijd), o. tusschenruimte, v.
INTERLARD, va. doorspekken, vermengen.
INTERLEAVE, va. (een bock) met witte bladen doorschieten.
INTERLINE, va. tusschensehr;jven; verbeteren. *-,
s. (10)
ruimte tusschen twee regels, interlinie, v. *...LINEAR,
-Y, a. tusschen de regels staande, tusschenregelig. "-LINEATION, s. het tusschenschrijven.
iNTERLINK, va. aaneenschakelen.
INTERLOCATION, s. tusschenplaatsing, v.
INTERLOCUTION, s. tweespraak, zaznenspraak, v. gesprek,
0. * ...TOR, s. spreker, ingevoerde sprekende persoon,
in. "...TORY, a. - decree, (83) interlocutoir
voorloopig vonnis, 0.
INTERLOPE, vn. onderkruipoz ; lorrendraaijen, smokkelen. "...LOPER, s. smokkelaar, lorre'ndraaijer ; bermhaas, iii. `...LOPING-TRADE, s. snzokkelhandel, in.
INTERLOCATION, S. ItitdUnning, v. * ... LUCENT, a. tusschenschijnend. * ... LURE, s. (100 tusschenbedrijf, o.
"...LUENCY, s. tusschenvloeijend water, o.
INTERLUNAR, "-Y, a. tusschen voile, en nieuwe maan.
s.
tusschen voile en nieuwe maan,

INTERMARRIAGE, 8. wederzijdsch huwelijk, o. * ...MARRY,

vn. onderling trouwen, een wederzijdsch huwelijk aangaan.
INTERMEAN, s. (108)
INTERMEDDLE, va. et

tusschenbedrijf, tusschenspel,

o.

n. inmengen; zich inmengen, bemoeijen. *-, s. bemoeial, m.

INTERMEDIACY,

s. tusschenkomst, bemiddeling,

V. * ...IAL,

a. tusschenkomend; - space, tusschenruimte, v. * ...LATE,
a. tusschenliggend; - hour, tusschenuur, o. ; - sort, tusschensoort, v. ; - voyage, tusschenreis, v. * ...IATELY,
adv. door tusschenkomst.
INTERMEL, "...METE, va. mengen ; zich mengen in.
INTERMENT, S. begrafenis, v.
INTERMEWING, s. ruijing (der valken), v.
INTBRMIGRATION, S. wederkeerige verhuizing, v.
INTERMINABLE, a. oneindig, grenzenloos. *-NESS, s.
grenzenloosheid, oneindigheid, v. * ...MINATE, -D, a.
va. bedreigen. * ..actINATION,
onbepaald, onbegrensd.

s. bedreiging, v.
va. et n. mengen, vermengen; zich inmengen; gemengd vermengd zijn.
INTERMISSION, s. afbreking, ophouding, tusschenpoos,
tusschenpoozing, rust, v. oponthoud, o. stilstand, m.
* ...MISSIVE, * ...MITTENT, a. verpoozend, afwisselend.
* ...MIT, va. et n. afbreken, uitstellen, ophouden, voor
eene will laten rusten, pauzeren.'...miTTENT, a. - fever,
tusschenpoozende koorts, v.
INTERMIX, va. et n. vermengen ; vermengd zijn. "-TURE,
s. mengsel, 0.
INTERMUNDANE, a. tusschen twee zvereldbollen.
INTERMURAL, a. tusschen muren.
INTERN, "-AL, a. * - ALLY, adv. inwendig, innerlijk, degetijk ; van binnen, naar den geest; inwendiglijk.
INTERNATIONAL, a. het verkeer tusschen volken betreffende.
INTERNECINE, a. elkander vernielend, doodelijk. * ... NECION, S. vermoording, slagting, v. bloedbad, o.
INTERNODATION, S. (74) vingerlid, o.
INTERNUNCIO, s. internuntius (pauselijke afgezant), in.
INTERPEL, va. storen, in de cede vallen. * -LATION, s.
storing, stoornis ; dagvaarding ,oproeping ; ernstige bede ;
aanzegging, vermaning, v.
INTERPLEAD, va. (83) tusschenkomen, eene aanklagt tusschen inbrengen. "-ER, S. (83) tusschenbeide opkomende
aanklager, m.
INTERPOINT, va. (98, 10) punktueren.
INTERPOLATE, va. inlasschen, invoegen ; vervalschen.
"...TION, s. inlassching ; vervalsching, v. s.
vervalscher, falsaris, M.
INTERPOSAL, s. tusschenkomst, v. * ... POSE, va. tusschenplaatsen, -stellen.
vn. tusschenwerpen; in de redc
vallen. * ... POSER, S. bemiddelaar, in. "...POSITION, S.
tusschenkomst, bemiddeling, v. * ...POSURE, s. tusschenstand, m. middel, o.
INTERPRET, va. uitleggen, verklaren; vertolken, vertaten.
* -ABLE, a. verklaarbaar. * - ATION, * -ING, s. verklaring, uitlegging ; vertolking, vertaling, v. * -ATIVE, a.
k -ATIVELY, adv. u4leggend, verklarend; door uitlegging. * -ER, s. uitlegger, verklaarder; tolk, m.
INTERPUNCTION, S. (08, 10) punktuatze, V.
INTERREGNUM, * ...REIGN, S. tusschenregering, V.
INTERR, vs. begraven * -ER, s. doodgraver, nt.
INTERREX, s. tusschenregeerder, m.
INTERROGATE, va. et n. ondervragen, verhooren, vragen
*-, s. ondervraying, vraag, v. onderzoek, verhoor,
o.
s. ondervragizzg, v. ; - note, (98) vraagteeken, o. `...GATIVE, s. (98) vraagwoord, o.
a. -LY, adv. vragend ; vragendereijze. *...GAINTERMINGLE,

INT.

TNT.
s. ondervrager, vrager, M. * ...GATORY, S. verhoor, o. ondervraging, v. -, a. verhoorend.
INTERRUPT, va. afbreken, storen ; scheiden. *-, * -ED,
a. afgebroken; steil. *- EDLY, adv. door afbreking. "-ER,
s. stoorder, stuiter, verbreker, m.
s. afbreking,
storing, stremming, verhindering ; tusschenpoos,gaping ;
rust, pause, v.; without -, onophoudelijk, zonder ophouden, onafgelroken, zonder tusschenpoozen.
INTERSCAPULAR, a. tusschen de schouders.
(hier en daar) afsnijden. "...SCRIBE, Va. tusschenschrijven. * ...SECT, va. doorsnijden. -ION, S. doorsnijdtng,
doorsnede, v.
INTERSEMINATE, va. tusschenstrooijen (met wad).
INTERSERT, va. lasschen, invoegen, tusschen in plautsen.
INTERSHOCK, vn. tegen elkander stooten. *...son, va. de
eene laag op de andere leggen. * ... SOLE, S. hangkamer,
v. opkamertje, O. * ...SPACE, s. tusschenruimte, v. * ... SPERSE, va. tusschenstrooijen. * ... SPERSION, s. instrooijing, v.
A ...STELLAR, a. (101) tusschen de sterren.
s.
tusschentijd, m. tusschenruimte, v. * ... STINCTIVE, a.
onderscheidend. * ... STITIAL, a. met tusschenpoozingen,
met tusschenruimte.
INTERTAIN, va. onderhouden; voy. ENTERTAIN.
INTERTEXTURE, s. tusschenweving, inweving, v.
INTERTROPICAL, a. (1) tusschen de keerkringen.
INTERTWINE, "...TWIST, va. zamenvlechten, inweven.
INTERVAL, s. tusschenruimte, v. vak, o. afstand, m. verwijdering ; leegte, tusschenpoos, pause, rust, v.
INTERVENE, vn. tusschenbeide "omen; opkomen. * ... VENIENT, a. tusschenbeide komend, - tredend; opkomend.
* ...VENTION, * ...VENUE, s. tueschenkomst, intervenlie,
bemiddeling, inmenging, v. toeval, O.
INTERVERT, va. afwenden, verwoesten, omkeeren, omverwerpen.
S. samenkomst,bijeenkomst,v.onderhoud,
o. "...voLvE, va. inwikkelen, in elkander verwikkelen.
INTERWEAVE, va. inweven, zamenweven, vermengen.
INTERWISH, va. elkander (wederkeerig) wenschen.
INTESTABLE, a. onbekwaam om een testament to maken;
- getuigenis of to leggen. * ... TACY, S. gemis van een
testament, O. "—TATE, a. zonder testament, ab intestato.
INTESTINAL, a. tot de ingewanden behoorende. "...TINE,
a. inwendig, innerlijk; burgerlijk, inlandsch. -$, s.
pl. ingewanden, o. mv. ingewand, O.
INTHIRST, va. dorstig maken, dorst verwekken.
INTHRALL, Va. onder het juk -, in slavernij brengen.
* -MENT, s. slavernij ; verdrukktng, v.
TOR,

INTHRONE, va. voy. ENTHRONE.
INTIMACY, s. gemeenzaamheid, vertrouwelijkheid,

innige
hartelijke vriendschap, v. * ...MATE, a. gemeenzaam,
s. boesemvriend, harvertrouwelijk, innig, inwendig.
tevriend, m. va. to verstaan to kennen geven, aankondigen. * ... MATELY, adv. op gemeenzamen voet, inniglijk. * ... MATION, s. aankondiging, aanwijzing, aanduiding, v. wen", m. teeken, O.
INTIMIDATE, va. bevreesd maken, verschrtkken. "...DATION, s. ontnzoediging, verschrikking, v.
INTIER, a. "-LY, adv. geheel ; ganschelijk. *-NEss, s. het
geheele ; volkomenheid ; volledigheid, v.
INTO, prep. in, naar, tot, op.
INTOLERABLE, a. * ... ABLY, adv. onverdragelijk ; onverdraagzaart. * - NESS, * ...ANCE, * ...ATION, s. onverdragelijkheid, onverdraagzaamheid. v. * ... ANT, a. onverdraagsaam. "...ATED, a. niet geduld.
INTOMB, va. in een grafkelder bijzetten, begraven.
INTONATE, vn. donderen. *-, * ...TONE, va. (109)aanheffen, den loon aangeven. * ...TONATION, S. aanhef, m.
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va. draaijen, wenden, omkeeren.
INTOUGH, vn. taai worden.
INTOXICATE, Va. dronken maken ; bedwelmen,verblinden,
betor,veren. * ..• TION, S. bedwelming, dronkenschap ; verblinding, betoovering, V.
INTRACTABILITY, "...A BLENESS, s. onhandelbaarheid,
weerbarstigheid, halsstarrigheld, wederspannigheid, v. "...ABLE, a. onbuigzaam, onhandelbaar,
halsstarrig, weerbarstig, wederspannig. * ... ABLY, adv.
op eene onhandelbare wijze.
INTRADO, s. plegtige intogt, as. blijde inkomst, v.
INTRANQUILLITY, s. onrust, rusteloosheid, V.
INTRANSIENT, a. onvergankeNk. "...ITIVE, a. (98) onovergankelijk, onzijdig (van werkwoorden). * ... MUTABLE,
a. onveranderlijk.
INTREASURE, va. schatten verzamelen, - ophoopen.
INTORT,

INTREAT, va. voy. ENTREAT.
INTRENCH, va insnijden, loopgraven

maken; verschansen;
- upon, inbreuk maken op, ingrijpen in. "-ANT, a.
(83)
verschansing,
v.
ondeelbaar. * -MENT, S.
INTREPID, a. onversaagd, koen, driest, vermetel, onveronverschrokkenheid,
driest..
schrokken. * -ITY, "-NESS, s.
heid, vermetelheid, koenheid, v. moed, tn. "-LY, adv.
met onverschrokkenheid.
INTRICABLE, a. belemmerend. "...CAGY, "...CATENESS, 0. belemmering, verwikkeling, zwarighei d,v "...LATE, a. -LY,
adv. verward, moeijelijk, ingewikkeld. "...CATE, va. belemmeren, zwarigheden in den weg leggen.
INTRIGUE, s. verwikkeling, kuiperij ; kunstgreep, list;
gehezme minnarij, v. ; knoop, m. "-, Va. in verlegenheid
brengen, kuipen. w -R, S. intrigant, heimelijke onderhandelaar, kurper; vrouwenverleider, m. * ... GUINGLY, adv.
door kuiperijen.
INTRINSECAL, * ...SICAL, a. * ... SICLY, "-ALLY, adv. innerlijk, innig, wezenlijk.
INTRODUCE, va. inleiden, invoeren, voorstellen. * - R, S.
tnvoerder, tn.

s. inleiding, invoering, voorstelling ; voorredo, v. voorwoord, voorberigt, 0. "...IVE, 5 ...ORY, a.
inleidend, invoerend, voorstellend ; voorbereidend.
INTROGRESSION, S. intrede, v. ingang, tn.
INTROIT, S. (140) begin der mis, O.
INTROSIISSION, S. insending, inlating, toelating, aanmatiging, indringing, v. * ...MIT, va. et n. inzenden, inlaten, toelaten ; zich aanmatigen.
INTROSPECT, va. naauwkeurig onderzoeken, inwendig bes. bezigtiging, v. onderzoek, O.
schouwen.
INTROSUME, va. inzuigen, opnemen. "...VENIENT, a. binnenkomend.
INTROVERSION, S. het naar binnen keeren. * ...VERT, va
naar binnen keeren.
INTRUDE, va, et n. indringen; zich indringen; onregtmatig in bezit nemen. "-R, s. indringer, aanmatiger,
overweldiger, m. "—Hort, s. indringing, aanmatiging,
onregtmatige gewelddadige inbezitneming, v. "...SIVE ,
a. indringend.
INTRUST, va. toevertrouwen, opdragen.
INTUITION, s. (onmzddellijke) aanschouwing, beschouwing,
v. onderzoek, O. * ...TIVE, a. -LY, adv. (31) aanschouwend, aanschouwelijk.
INTUMESCE, vn. zwellen. "...CENCE, "...CENCY, s. swelling, opzwelling, v.
INTUMULATBD, a. onbegraven.
INTURGESCENCE, S. opzwelling, V.
INTWINE, va. inwikkelen, omwikkelen, ineendraaijen.
"-MENT, s. inwikkeling, omwikkeling, v.
INTRODUCTION,
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INV.

INUMBRATE, va. beschaduwen.
INUNCT, "-ED, a. gezalfd.

s. zalving, v.
IrtuNDANT, a. overstroomend. * ... ATION, S. overstrooming,
V. ; overvloed, M. * ...ATE, va. overstroomen, onder water zetten.
INUBBANITY, s. onbeleefdhe1, v.
INURE, va. gewennen ; verhelrden. *
vn. zich gewennen ;
in twang komen. "-MENT, S. gewoonte, vaardigheid, v.
INURN, va. in eene lijkbus plaatsen; fig. begraven, ter
aarde bestellen.
INUSITATE, a. "-LY, adv. ongewoon, in onbruik. * - NESS,
* ...ATION, S. ongewoonte, v.
INUSTION, s. inbranding, branding, schroeijing, v.
INUTILE, a. nutteloos, vergeefsch. * ... ILITY, s. nutteloosheid, v.
INUTTERABLE, a. onuitspreketijk, onzeggelijk.
'SPADE, va. vallen in, aanvallen, overweldigen, aantasten ; inbreuk maken op ; invaded with fear, door vrees
aangetast. * - R, s. invallende vijand, overweldiger, m.
"...DING, S. overweldiging, v. aanval, m.
INVALESCENCE, s. gezondheici, sterkte, kracht, v.
INVALETUDINARY, a. zwak, ziekelijk.
INVALID, a. zwak, krachteloos, onbekwaam ; zonder waarde,
niet geldend, nietig. *-, s. zwakke; mvaliede, oust gediende, m. *-, * - ATE, va. zwak
krachteloos maken;
vernietigen. * - ATION, S. het niet geldig maken. * - ITY,
S. zwakheid, krachteloosheid, ongeldigheid, nietigheid, v.
INVALUABLE. a. onschatbaar ; onwaardeerbaar. '-NESS,
S. onschatbaarheid ; onwaardeerbaarheid, v.
INVARIABLE, a. "...ABLY, adv. onveranderlijk. * -NESS,
s. onveranderlijkheid, v.
INVARIED, a. (98) onveranderlijk, onverbuigbaar.
INVASION, S. inval, overval; strooptogt, m. ; overweldiging, v. *...sivit, a. aanvallend, aantastend, aanrandend, overweldigend.
INVEAGLE, va. voy. INVEIGLE. *...VECK, va. insnijden.
INVECTION, k ...IVE, S. smaadrede, v. scheldwoord,smaadschrift, O. * ...IVE, a. -LY, adv. smadend, smadelijk,
lasterend, beleedigend ; met smaad.
INVEIGH, va. smadelijk uitvaren tegen, schelden.
"-ER,
S. schelder ; scherpe berisper, M.
INVEIGLE, va. aanlokken, aantrekken, verstrikken, verschalken, verleiden, bedriegen. * - MENT, * ...GLING, S.
aantrekking, verleiding, v. * - R, S. verleider, m.
INVENT, va. uitvinden, verzinnen, verdichten, smeden,
ontdekken. * - ER, * -OR, S. uitvinder, verzinner, ontdekker, m.
* - IVE, a. vindingrijk. * -IBLE, a.
uitvindbaar, uitgevonden kunnende worden. "-lox, s.
uitvindzng, ontdekking ; verdichtzng, v. verdichtsel, verzinsel, O. "-ORIALLY, adv. volgens een inventaris.
* -ORY, s. inventaris, m. lijst, v.
* - ORY, va. op eene
lijst brengen (voorwerpen), eenen inventaris opmaken.
* -RESS, S. uitvindster, v.
INVERSE, a. verkeerd, omgekeerd.
s. omkeering,
omzetting ; (22) vernaauwing, v.
INVERT, va. omkeeren, omzetten, verzvisselen; omstooten ;
verduisteren. "-ED, a. omgekeerd; in een omgekeerden z in.
INVEST, va. bekleeden, vestigen, omdoen, toedeelen, schenken ; tooijen, versieren ; berennen, insluiten; - a sum,
gel,/ beleggen. * -IENT, a. bekleedend.
INVESTIGABLE, a. onderzoekbaar. "...GATE, va. nuancekenrig onderzoeken, navorschen, doorgronden. "...GATION, s. naauwkeurig onderzoek, o. navorsching, v.
"...GATIVE, a. onderzoekend, navorschend. * ...GATOR ,
s. onderzoeker,
INVESTITURE, * —URE, s. bekleeding, inkleeding, vesti-

IRA.
ging, inhuldiging, v. het in bezit stellen. * ...IVE, a.
bekleedend, omgevend. * ...MENT, S. kleeding ; geldbelegging, v.
INVETERACY, * ...ATENESS, * ...ATION, S. veroudering, verouderdheid, ingeworteldheid, v. ; ingekankerde haat, in.
*...ATE, a. ingeworteld, verouilerd. va. et n. inwortelen, verouderen.
'impious, a. k -LY, adv., nijdig, gehaat ; uit nijd, uit
haat. * -NESS, S. nijdigheid, afgunst, v.
INVIGILANCY, s. gebrek aan waakzaamheid, o.
IrrviGoRmeR, brneoun, va. versterken, kracht bijzetten,
bezielen, aan-, bemoedigen; bevestigen, geldig maken.
INVIGORATION, S. versterking, aanmoediging, kracht, v.
INVINCIBLE, a. * ...CIBLY, adv. onoverwinnelijk; onoverkomelijk ; op eene onoverwinnelijke wijze.
* -NESS, s.
onoverwinnelijkheid, v.
INVIOLABILITY, "...ABLENESS, S. onschendbaarheid, v.
* ...ABLE, a. * ...ABLY, adv. onscheilibaar, onverbrekelijk.
* ...ATE, a. ongeschonden, onbeschadigd, geheel.
INvious, a. ongebaand, onbareden.*-NBSs,s. ongebaandheid, v.
INVIRILITY, S. kleinhartigheid, v.
INVISCATE, va. lijmen, kleverig maken; fig. an den valstrik vangen.
INVISIBILITY, * ...SIBLENRSS, S. onzigtbaarheid. V. * ... BIBLE, a. * ...SIBLY, adv. onzigtbaar.
INVITATION, s. uitnoodiging, v. * ...ATORY, a. uitnoodzs. inleidingspsalm, M.
gend.
INVITE, va. uitnoodigen, verzoeken, noodigen ; bidden,
aantrekken, lokken. * -MENT, s. uitnoodiging, v. * -R, s.
uitnoodiger, m.
INVITING, s. uitnoodiging, v. *-, a. * -LY, adv. uitnoodigend, aanlokkend, aanlokkelijk. * -NESS, s. aanlokkelijkheid, v.
INVOCATE, va. inroepen, aanroepen ; smeeken, hidden.
* ...CATION, S. aanroeping, inroeping, v. ; het bidden,
smeeken.
INVOICE, s. (34) faktuur, v. konnossement, a. ; - amount,
faktuurswaarde, v. ; - book, faktuurboek, O.
INVOKE, va. voy. INVOCATE.
INVOLUNTARILY, adv. onwillekeuriglijk, tegen wil en
dank. * ...ARINESS, s. onvrijwilligheid, onwillekeurigheid, v. * ...ARY, a. onwillekeurig.
INVOLUTION, s. inwikkeling, inrolling; verwikkeling,
moeijelijkheid, v.
INVOLVE, va. inwikkelen, bedekken ; begrijpen, insluiten;
met zich brengen, vereenigen ; intrekken ; in verlegenheid brengen; (een getal) met zich zelf vermenigvuldigen.
INVULNERABILITY, * ...ABLENtSS, s. onkwetsbaarheid, v.
"...ABLE, a. * ...ABLY, adv. onkwetsbaar.
licw ALL, va. ommuren, omwallen.
INWARD, a. inwendig, innerlijk, binnenwaartsch ; inlandsch, binnenlandsch; innig, vertrouwd ; - duty, inkomend regt, o. binnenlandsche tol, m.; - trade, binnenlandsche handel, m. *-, *-s, adv. binnenwaarts,
naar binnen, inwendig. "-s, s. pl. het inwendige ; ingewand, o. ingewanden, o.MV. * -LY, adv. binnenwaarts.
* -NESS, S. inwendige staat, m. ; vertrouwelijkheid, v.
INWEAVE, va. inweven, invlechten. * ...WHEEL, va. omgeven, omringen, insluiten. * ...WOOD, va. in bet wood
bergen. * ...WRAP, va. inwikkelen, inmengen, in verlegenheid brengen ; verrukken. -MENT, S. hulsel, o.
* ...WREATH, va. omkransen. * ..,WROUGHT, a. ingewerkt ; versierd.
IRASCIBILITY, "...IBLENESS, S. giamstorigheid, oploopendheid, v. "...SOLE, a. oploopend, opvliegend, ligt vergramd.

IRR.
IRE, S. toorn, m. gramschap, v.

* -PUL, a. toornig, boos,
gramstorig, vergramd, woedend. *-FULLY, adv. in loom.
IRIS, s. regenboog, m. ; zwaardlelie, liichbloem, v. ; (74)
ring in het ooq, m.
IRISHISM, s. iersche spraakwending, v.
IRK, va. ergeren, hinderen, krenken; vervelen;
it irks me,
het verdriet mij. *-SOME, a. ergerlijk, hinderlijk, verdrietig. * -SOMELY, adv. tot ergernis, op eene hinderlijke wijze. *-soritsruiss, s. ergernis, verdrietelijkheid,
verveling, v. ; aanstoot, m. •
IRON, s. ijzer, ijzerwerk, instrument, o.• ; fig. boei, v.;
irons, pl. ketenen, boeijen, V. mv.; to have too many
-s in the fire, te veel verschillende bezigheden hebben;
white -, blik, o. *-, va. strijken, persen; boeijen, ketenen; van ijzer voorzien. *-, a. ijzeren, van ijzer, als
ijzer; hard, ongevoelig, gestreng, onverbiddelijk; onvernielbaar ; - age, (30) de ijzeren eeuw, v. * -BAND, S.
radschijf, v. "-BAR, S. ijzeren staaf, v. * -BOUND, a.
van ijzeren banden voorzien. * -CHEST, S. ijzeren geldkist, v. * -CLAY, S. fermoorbeitel, rr. * -CROSS, S. molenijzer, o.; orde van het ijzeren kruis, v.
* --CROW,
s. breekijzer, O. "-DROSS, S. slakken, v. MV. *-FOUNDERY, s. ijzergieterij, v.; gegoten ijzer, O. *-GAGE, S.
draadmeter, m. * -GLUE, S. steenlijm, v. en o . "-GREY,
a. ijzerkleurig. * -HANDLiD, a. sect een ijzeren handvat. * -HEARTED, a. fig. hardvochtig, met een ijzeren
hart. * -HOOP, S. ijzeren hoepel, m.
IRONICAL, a. *-LY, adv. spottend, spotachtig.
IRON-LIQUOR, s. opgelost ijzerroest, O. * ...-MILL, S. ijzermolen, m. ijzerhut,v. * ...-MINE, s. ijzermijn, v. * ...-MONGER, S. ijzerkooper, m. * ...-MONGERY, s. ijzerhandel,
m. ijzerwaren, v . my . *• MOULD, s. roestvlek, v. * ...-ORE,
S. ijzererts, m. "...-PIN, S. spleetveer, v. "...-PLATE, S.
plaatzjzer, blik, o. * ...RAILROAD, * ...-RAILWAY, S. ijzeren spoorweg, m. * ...-ROD, s. rondstaal, O. -SAFE,
S. geldkist, v. * ...-SAND, s. ijzerzand, O. * ...-STRAKE,
s. radschijf, v. "...-TRUlt, S. mondtrom, v. * ...-W ARE,
s. ijzerwaren, v. my. ijzerkramerij, v. s.
ijzerdraad, m.
"...-WOOD, s. ijzerhout, pokhout, O.
"...WORK, s. ijzerwerk, O. * ...WORT, s. (53) ijzerkruid, O.
IRONY, a. ijzeren, ijzerachtig. *-, s. spotternij, v.
IRRADIANCE, s. het stralen, bestralen; straling, v.;
stralenglans, m. * ...ATE, va. bestralen, beschijnen,verlichten; bezielen; versieren. * ...ATION, s. uitstraling,
verlichting, verheldering, v.
IRRATIONAL, a. onverstandig, onvernuftig, redeloos, onredelij k, onzinnig. * -ITY, s. onredelijkheid, v. onverstand, O. *-LY, adv. zonder verstand.
IRRECLAIMABLE, a. onverbeterlijk ; onherroepelijk.
IRRECONCILIABLE, a. * ...CILIABLY, adv. onverzoenlijk.
* -NESS, s. onverzoenlijkheid, v. * ...CILE, va.onverzoenlijk oneenig maken. -MENT, * ...CILIATION, s. onverzoenlijkheid, niet-verzoening, oneenigheid, v.
IRRECOVERABLE,
a. *... ABLY, adv. onherstelbaar.
* -NESS, S. onherstelbaarheid, v. ,
IRREDEEMABLE, a. onallosbaar ; - annuity, lij frente, onallosbare schuld, v.
IRREDUCIBLE, a. onherstelbaar, onherleidbaar.
IRREFRAGABILITY, * ...GABLENESS, S. onwederlegbaarheid, onbetwistbaarheid, onwedersprekelijkheid, v.
* ...GABLE, a. onwederlegbaar, onloochenbaar, onbetwistbaar,
onwedersprekelijk. "...GABLY, adv. op eene onwederlegbare wijze.
IRREFUTABLE, a. *...ABLY, adv. onwederlegbaar, onloochenbaar. * -NESS, s. onwederlegbaarheid, v.
IRREGULAR, a. *-LY, adv. onregelmatig, ongeregeld, onor-

IRR.
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delijk; met wanorde. "-ITY, s. onregelme;tigheid,onordelijkheid, buitensporigheid, Tout, v. * ...LATB, va. in
wanorde brengen. "...Lous, a. ongeregeld.
IRRELATIVE, a. *-LY, adv. zonder betrekking, niet gebonden, zonder verband, individueel, enkel, volstrekt.
IRRELEVANCY, s. ontoepasselijkheid,v. * ...VANT, . ontoepasselijk.
IRRELIEVABLE, a. niet te verhelpen.
IRRELIGION, S. ongodsdienstigheid, v. "...mous, a. -LY,
adv. ongodsdienstig, -lijk.
IRREMEABLE, a. geen terugkeer gedoogende, niet terugkomende.
IRREMEDIABLE, a. onherstelbaar, ongeneeslijk.
"-NESS,
s. onherstelbaarheid, ongeneeslijkheid, v.
* ...ABLY, adv.
zonder redmiddel.
IRREMISSIBLE, a. onvergealijk. "-NESS, s. onvergeeflijkheid, v.
IRREMOVEABLE, a. onbewegelijk, onveranderlijk; °nalzetbaar.
IRREMUNERABLE, a. onvergeldbaar, niet te vergelden.
IRRENOWNED, a. onvermaard, zonder roem.
IRREPARABILITY, * ...ABLENESS, S. onherstelbaarheid, v.
* ...ABLE, a. * ...ABLY, adv. onherstelbaar.
IRREPEALABILITY, S. onherroepelijkheid, v. "...ABLE, a.
onherroepelijk.
IRREPENTANCE, s. onboetvaardigheid, v.
IRREPLEVIABLE, a. (83) niet los to koopen.
IRREPREHENSIBLE, a. * ...IBLY, adv. onberispelijk. * -NESS,
S. onberispelijkheid, v.
IRREPRESENTABLE, a. niet voor te stellen, onvertoonbaar.
IRREPROACHABLE, a. * ...ABLY, adv. onberispelijk.
IRREPROVABLE, a. * ...ABLY, adv. onberispelijk.
IRREPTITIOUS, a. ingeslopen.
IRRESISTANCE, S. lijdzaamheid, V.
IRRESISTIBILITY, S. onwederstaanbaarheid, v.
"...IBLE,
a. * ...IBLY, adv. onwederstaanbaar.
IRRESOLUBLE, a. onoplosbaar. * -NESS, s.onoplosbaarheid,v.
IRRESOLUTE, a. besluiteloos, weifelend, onzeker, aarzelend. * -LY, adv. wankelmoedig, zonder vast besluit.

*...LUTION, s. besluiteloosheid, wankelmoedigheid, weifeting, aarzeling, v.
IRRESOLVEDLY, adv.

wankelmoedig.

IRRESPECTIVE, a. "-LY, adv. onafhankelijk, onbepaald,

zonder opzigt ; zonder acht te slaan op.
IRRESPONSIBILITY, s. onverantwoordelijkheid,v."...IBLB,
a. onverantwoordelijk.
IRRESTRAINABLE, a. niet tegen te houden, grenzenloos.
IRRETENTIVE, a. zwak (van geheugen).
IRRETRIEVABLE, a. * ...ABLY, adv. onherstelbaar; op
eene onherstelbare wijze.
IRREVERENCE, s. oneerbiedigheid, v. "...ENT, a. oneerbiedig. -LY, adv. op eene oneerbiedige wijze.
IRREVERSIBLE, a. * ...IBLY, adv. onherroepelijk, onveranderlijk.
IRREVOCABILITY, * ...CABLENESS, S. onherroepelijkheid, v.
"...CABLE,a. * ...cABLY,adv. onherroepelijk, onvermijdelijk.
IRRIGATE, va. besproeijen, bevochtigen, besprengen, begieten. * ...GATION, s. besproeijing, begieting, v. * ...GUOUS,
a. besproeid, bevochtigd.
IRRISON, S. uitlagchen, o. bespotting, v.
IRRITABILITY, s. prikkelbaarheid, v. * ...ABLE, a. prikkelbaar, gevoelig. "...ANT, a. (83) te niet doende. * ...ATE,
va. prikkelen, vertoornen, vergrammen, sarren, ophitsen,
kwaadaardig maken; (83) vernietigen.
"...ATION, s.
prikkeling, aanhitsing, vertoorning,
gramschap, v.
* ...ATORY,

a. prikkelend.
25
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besprenging, bedroppeling, v.
IRRUGATZ, va. rimpelen.
IRRUPTION, s. inbreuk, v. inval; indrang, M. * ...IVB,
a. instuivend, instortend.
ISABELLA, S. isabella-kleur, v.
ISAGOGICAL, a. inleidend. * ... GON, a. (64) gelijkhoekig.
ISCHURY, S. (22) pisopstopping, v.
IsicLE, s. ijskegel, m.
ISINGLASS, S. vischlijm, v. * ...FISH, S. groote steur, m.
*...STONE, S. (17) moskovisch glas, o. mica, v.
ISLAMISM, S. islamismus, o. mahomedaansche leer, v.
ISLAND, s. eiland, o. "-ER, s. eilander, eilandbewoner,
m. "-Y, a. vol eilanden.
ISLE, s. eiland, o.; vleugel, zijgang (van eene kerk), m.
* -T, s. eilandje, o. *- WARD, adv. naar een eiland.
ISOCHRONAL, * ...NOUS, a. gelijkajdig.
ISOLATE, va. afzonderen. * - D, a. afgescheiden, op zich
zelf bestaande, afgezonderd.
ISOCELE, a. (64) gelijkbeenig.
ISOMERIA, s. gelijke deeling, v.
ISOPERIMETRICAL, a. gelijk van omvang.
Issas, s. pl. regenwormen, m. mv.
ISSUABLE, a. tot een uitslag -, tot eene beslissing voerende.
ISSUE, s. uitgang, uitweg; uitloop, m. uitvloeijing, v.;
gevolg, slot, einde, besluit, o. ; beslissing, v. alloop, m.
uitkomst, v. ; betwist punt, o. ; opbrengst, v. voordeel,
o. ; lijfsvrucht, v. kroost ; handgeld, o. ; (22) fontanel,
v. "-, vn. uitloopen, voortloopen, voortkomen,voortspruiten, volgen. "-, va. uitzenden, afzenden, laten uitgaan,
uitvaardigen ; uitgeven, verteren ; uittrekken; - a warrant, - an order, een bevel verkrijgen, - uitvaardigen;
- bills, wissels afgeven, - trekken; - from, afstammen
van, ontspruiten, afkomen; - into, uitloopen, eindigen ;

JAB.
-

money, geld uitgeven; to be at -, in strijd -, in ge.
schil zijn; matter in -, onderwerpelijke zaak, v. punt

IRRORATION, S.

in kwestie. a. afstammend, afkomstig, herkomstig.
*-LESS, a. kinderloos, zonder afstarnmelingen. * - PLAST 412, , s. (22) trekpleister, v.
ISTHMUS, S. landengte, landtong, v.
IT, pro. het, dit, dat; hij, hem, zij, hoar ; - is I, ik ben

het ; - is over, het is voorbij.
ITALIAN-JUICE, s. drop, M.
ITALIC-LETTERS, ITALICS, S. pl. (10) kursierletters, V.MV.
ITALICISE, vn. met kursiefletters drukken.
ITCH, s. jeuking ; schurft; hevige begeerte, v. *-, vn,
jeuken; trek -, lust hebben, haken naar. * - ING, S.
jeuking, begeerte, v. * - Y, a. schurftig; begeerig.
ITEM, adv. item, tnsgelijks, verder. "-, s. wenk, m. tee-

ken met den vinger ; punt, artikel, o. "-, va. aanteeken, opteekenen.
a. herhalend. * ...ATE, va. herhalen. * ...ATION,
S. herhaling, v. "...ATIVE, a. herhaald, nogmaals.
ITINERANT, a. reizend, zwervend ; - library, retsbibliotheek, v. ; - tradesman, reizende koopmayt, rondventer, m.
* ...ARY, S. reisboek, o. reiswijzer, m. rerskaart, v. -,
a. reizend. * ... ATE, vn. reizen.
ITS, pro. zijn, zijne, deszelfs, derzelver, haar, hare.
ITSELF, pro. zich, self, zichzelf ; by -, op zich self, zelve, - zelven, afgezonderd, alleen staande.
IVORY, s. ivoor, elpenbeen, o. "-, a. ivoren, elpenbeenen.
* -BLACK, s. ivoorzwart, O. * -SHAVINGS, S. My. ge.
raspt elpenbeen, O.
IVY, S. (53) klimop, O. * --BERRY, s. klimop-bezie, v.
"-ED, a. met klimop begroeid. "-OWL, s. graauwe uil,
m. * - RESIN, S. hars van klimop, v.
IZZAREES, s. p1. sort van oostindisch katoen o.
ITERANT,

J.
vn. babbelen, rabbelen, kakelen, onverstaanbaar
spreken. *-, s. gebabbel, gesnap, a. * - ER, s. babbelaar,
rabbelaar, stamelaar, M. * -ING, * -DENT, S. gebabbel,
gebabbel, gesnap, gepraat, O.
JACENT, a. liggend. * ... CINTH, s. voy. HYACINTH.
JACK, s. Jan, Hans ; knecht, matroos, helper ; kerel, gek,
hansworst, m. ; mannetje (der dieren) ; wippertje ; panther; doel, o. mikbal,m.; onrust, v. ; dwaallicht ; braadspit, o. ; schraag, v. ; laarzentrekker, laarzenknecht, m.;
pin, v. stift, o. ; katrol ; kruik, v. ; lederen zak, m. ;
dommekracht, winde, v. windas ; haak, m. kram ; (126)
vlag, v. ; - at a pinch, brooddief, loonbederver, m. ;
in
office, onbeschofte beambte, nl. ; - in the box, ongeboren
vrucht, v. ; - of all trades, die van alle markten t'huis
is, in. ; - of legs, reus, Lang mensch, m. ; - with the
lantern, jack-a-lantern, dwaallichtje, O. * -ADANS,
* -A-DANDY, s. gek, m.
JACKAL, s. jakhals, m.
JACKALENT, s. gek, onnoozele, n1. ; doelwit, O.
JACKANAPER, s. sot, aap, m.
JACK-ASS, S. ezel, rn. * ...- BOOTS, s. p1. sterke laarzen,
V. mV. * ...-CATCH, * ...-KETCH, s. beul, M. *... BYTHE-HEDGE, s. (53) knoflookkruid, O. "...-DAW, s.
kauw, (vogel), v.
JACKED, a. (112) spattig.
JACKET, s. jak, buis, wambuis ; pantserhemd, o. malienkolder, m.; to beat one's -, fig. iemand afrossen.
JABBER,

JACK-LINE, S. braadspit-touw, O. * ...-PUDDING, S. hansworst, rn. * ...- SAUCE, * ...-SPRAT, s. onbeschaamde buf-

fel, wijsneus, rn.; Jack sprat would teach his grandam,
het kind wil wijzer zijn dan zijn vader. " ... -SAW, s. trekzaag, v. * ...- SCREW, s. domnzekracht, v. "...-SMITH, s.
braadspitmaker, m. "...-STAFF, s. (126) vlaggestok, m.
* ...-STONES, S. pl. bikkeltjes, kooten, o. v. mV. * ...- TAR,
S. matroos, zeeman, m.
JACOB, s. fig. zachtaardig
zwak mensch, m.; kauw, v.
JACOBIN, s. jakobijn, jakobijner monnik, dominikaner,tn.
* -E, s. kappertje (dui f), o.
INIZE, vn. der leer der
jakobijnen toegedaan zijn.
JACOB'S-LADDER, S. (53) St.-Jorigkruid, o. grieksche valeriaan, v. s. pelgrimsstaf ; stokdegen ;
graadboog, m.
JACOBUS, S. oud-engelsch gouden muntstuk, O.
JACNET, s. grof neteldoek, O.
JACTANCY, s. zwetserij, snoeverij, V.
JACTITATION, S. woeling , rusteloosheld, v. ; - of marriage,
(83) onregtmatige aanspraak op het huwelijk, v.
JACULATE, va. schieten, werpen.
s. schteten,
werpen, O. * ...TORY, a. schietend, uitwerpend; afgebroketz; - prayer, schietgebed,, 0.
JADE, s. knot, rn. afgereden paard, o. ; slot, deern, meld,
v. ; (17) niersteen, rn. *-, va. afjakkeren, aftobben, vermoeijen ; tot slecht werk gebruiken; heerschzuchtig behandelen. *-, vn. zich vermoeijen, bezwjken.

JAW.

JEW.

JADED, JADISH, a. afgejakkerd,vermoeid,versleten, slecht,

schandelijk; ondeugend, wulpsch, onkuisch.
J AGG, s. keep, kerf, v. tandje, o.; kleinigheid, v.
"-, va. kepen, inkerven. * - GED, a. getand, met kepen.
* -GEDNESS, s. getandheid, inkeping, ongelijkheid,
v.
*-GERY, s. ruwe suiker, lompensuiker, v.
"-GING, s.
uitkeping, inkerving, v.; --iron, (52, 79) kerfrad, o.
"-GY, a. gekerfd, getand ; one/fen, ongelijk.
JAIL, "-ER, s. voy. GOAL, GOALER.
JAKBS, s. pl. sekreet, o. ; mesthoop, mestput, m.
"-CLEANSER, *-FARMER, s. sekreetruimer, beersteker, nachtwerker, m.
JALAP, S. (53) jalappe, V.
JAM, s. konserf van gekookte vruchten, o.; (13) post, stijl,
m. ; (67) dikke laag steenen in eene mijn, v. *-, va.
JAG,

klemmen, vastklemmen, zamendrukken.
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vn. wijd openen, gapen, geeuwen.
JAY, s. meerkol, meerkoet; boeleerster, v.
JAZEL, s. blaauw edelgesteente, o.
JEALOUS, a. * - LY, adv. ijverzuchtig, jaloersch, wantrouwig, eerzuchtig, naijverig, uit ijverzucht.
"-Y, "-NESS,
s. ijverzucht, jaloezij, jaloerschheid, v. naijver ; argwaan, m. wantrouwen, 0.
JEER, S. spot, hoon, m. spotternij, v.;
to pass a - upon
one, met iemand den spot drijven. *-, va. gekscheren,
spotten.
s. spotter, spotvogel, tn. * - ING, S. spot•
ternij, v. * - INGLY, adv. spottenderwijze, nit spot.
JEERS, S. p1. (126) kardeel, O.
JEGGET, s. gehakt van kalfslong, longenmoes, o.; broadworst, v.
JAWN,

JEHOVAH,

s. Jehova, God,

M.

s. koetsier, m.
s. paardenmenkunst, v.
a. nuchteren, hongerig, ledig; smakeloos, droog,
geesteloos. "-NESS, s. nuchterheid ; armoedigheid,schraalheid,' dorheid, ledigheid, v.
JANET-APPLE, JANETON, s. vroege appel, m.
JELLIED, a. geleiachtig, gestold, dik, geronnen.
JANGLE, vn. klapperen, schreeuwen, krijschen ; twisten,
JELLY, s. gelei, v. sap, O. "-BAG, s. filtreerzak,
tn.
kibbelen.
s. twistzoeker, M. * ...CLING, * ...GLE, s.
* -BROTH, s. krachtig vleeschnat, bouillon, o. "-MOULD,
geklapper, geschreeuw ; gekibbel, o. twist, tn.
s. geleivorm, M.
JANITOR, s. portier, deurwaarder,
m.
JEM, s. gouden ring, M. *-3IINESS, s. liefheid, aardigheid,
JANIZARY, s. janitsaar, M.
v. * -MY, a. lief, aardig, net.
JANNOCK, JAMOCK, s. haverbrood, o.
JENNET, S. spaansche hengst, tn. spaansch paardje,
O.
JANT, s. voy. JAUNT.
* -ING, s. vroege appel, m.
JANTINESS, s. vrolijkheid, lieftaligheid , belee fdheid, vrienJENNY, s. spinmachine, v. * - WREN, s. winterkoningje, O.
delijkheid, zwierigheid; ligtzinnigheid, v.
JEOPARD, va. wagen, in gevaar brengen. * - ER, s. wager,
JANTLE, s. potsenmaker, m.
waaghals, m. *-ous, a. gewaagd, geimarbjk. *-y, s.
JANTY, a. glansrijk, zwierig; vrolijk, aardig.
waagstuk, gevaar, o.
JANUARY, s. Januarij, tn. Louwmaand, v.
JERGUER, S. voy. JERKER.
JAPAN, s. bamboes, tn.; japansch verlaksel, - verlakt, o.
JERK, S. stoot, slag, worp, ruk, sprong, m. *-, va. ketsen
*-, va. verlakken, vernissen; boenen. "-CHINA, s. ja(met de zweep), stooten, smijten, werpen, rukken; visipansch porselein, 0. "-EARTH, s. oker, m. * - NER, s.
teren. "-, vn. zijnen ruiter van zich werpen (van een
verlakker, vernisser; laarzenpoetser, m.
"-NING, s.
paard) ; - out, uitrukken, uitspreiden, achteruit slaan.
verlakking, v.
* -ER, s. stooter; tolbeambte, opziener der kommiezen, tn.
JAPE, vn. schertsen. *-, va. foppen. *-, s. sprookje, loopje,
JERKIN, s. wambuis, jak, kraagje, o. ; mannetjesvalk, m.
praatje, O. *-WORTHY, a. belagchelijk.
JERQUE, va, een schip visiteren.
JAR, vn. kraken, krassen, snarren,
klapperen, trillen ;
JERRIED, s. soort van turksch wapen, O.
een onaangenaam geluid geven; twisten. *-, va. schudJERRY-SNEAK, s. hoorndrager, m.
den. "-, s. groote waterkruik, v. ; onaangenaam geluid;
JERSEY, s. fijne saaijet, v.
geknars, gekraak; gekibbel, o. ; a -, half open.
JESS, s. keten van een valk, v. ; werpriem, m.
JARDES, s. pl. (112) gezwel aan de beenen der paarden,o.
JESSAMINE, S. (53) jasmijn, m.
JANGLE, vn. onaangenaam klinken, krassen.
JESSE, s. groote kerkkroon, v.
JARGON, s. brabbeltaal, v. kramerlatijn,
O.
JEST, k -ING, s. scherts, spotternij, boert, kortswijl, klucht,
JARRING, s. twist, tn. gekibbel ; wangeluid,
o. *-, a. onv. ; masker, o. ; to take a -, boert verstaan ; between aangenaam klinkend.
and earnest, half jokkende. *-, vn. schertsen, boerten,
JASEY, s. paruik, v.
gekscheren, kortswijlen, spelen. * - BOOK, s. anekdotenJASHAWK, s. jonge valk, m.
boek, O. "-BE, s. bespotte, m. va9rwerp van bespotJASMINE, s. (53) jasmijn, tn.
ting, o. *- ER, s. spotvogel, potsenmaker, nar, m. ; king's
JASP, * -ER, * -ER-STONE, S. jaspis, rn.
jester, hofnar, m. * - INGLY, adv. met spot, uit scherts.
JAUGE, va. (126) meten.
* -ING-STOCK, s. gefopte; borstlap, m.
JAUNCE, vn. voy. JAUNT.
JESUIT, s. jezuit; bedrieger, m. * - BARK, s. kinabast, m.
JAUNDICE, s. (22) geelzucht, v. * - D, a. de geelzucht heb* -ICAL, a. jezuitisch, slim, dubbelzinnig.
bende; zwartgallig, droefgeestig.
JET, s. git, o. ; straal (water), m. fontein, v. ; fig. regtsJAUNT, s. gang, loop, omloop,
vaart, v. ; togt, stroopgeleerde, tn. *-, vn. uitspringen, uitschieten, vooruittogt, m.; velg van een wiel, o. *-, vn. rondloopen, heen
loopen, de borst vooruit steken ; zich bewegen; hossebosen weder loopen, zwerven. * - INESS, S. voy. JANTINESS.
sen ; - upon, aanvallen; benadeelen. * - BLACK, a. gitzwart.
JAVEL, s. rondzwerver, landlooper, in. *-, va. bespatten.
JETSAM, JETON, s. over boord geworpen goederen,
o. my.
JAVELIN, s. spies, speer, werpspies, v.
strandvond, m.
JAW, s. kinnebak, m. kakebeen, o. kaak, v. ; fig. bakhuis,
JETTEE, S. havendam, M. "-HEAD, s. steenen hoofd, hao. ; lastertaal, v. ; mond, bek, m. *-, j-s, pl. afgrond,
venhoofd, O.
m. *--, va. beschimpen. * - BONE, s. kinnebak, v. * - FALL, JETTY, a. gitten; gitzwart.
S. kossem, m.; fig. neerslagtigheid, v.
*-•TOOTH, S.
JEW, s. jood, in. "-ESS, s. jodin, v. * - ISH, a. * - ISHLY,
baktand, M. "--WORK, s. het kaauwen (van het eten).
adv. joodsch. "--PETCH, s. jodenpek, o.
JAMAICA, "-WOOD, s. Brazilie-hout,
JAMB, s. (13) post, stijl, M.
JAMBES, s. oostindische rotting, m.

a.

JEHU,

JEJUNE,
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JOY.

JO'.

JEws.t., s. juweel, kleinood, o. ; schat, in. "-, va. met ju-

JOINT , -a . vereenigd, verbonden, zamen, te zamen, geza-

weelen versieren. *-BLOCK, s. (126) lijzeasvalblok, O.
"-BOX, S. juweelkistje, o. "-BR, s. juwelier, m.
SE, "-OFFICE, s. schatkamer, v. "-LIKE, a. als een
juweel. "-EY, s. juweelen, o. my.
JBWRY, S. jodendom ; jodenkwartier, o.
JEw's-BAR, s. (53) judasoor, O. "...-EYE, S. jodenoog,
kleinood, O. "...-HARP, "...-TRUMP, s. mondtrom, v.
"...-MALLOW, S. (53) maluwe, v. "...-STONE, S. joden-

menlijk, gemeenschappelijk. "-, s. vereeniging ; voeg,
v. ; lid, gelid ; gewricht ; scharnier, o. ; knoop, schenkel, m. ; to put out of -, verrekken, ontwrichten, verstuiken, verzwikken. "-, va. verbinden, zamenvoegen,
vereenigen; ontleden, uit elkander nemen, urteen snijden. "-COMMISSIONER, s. helper, adjunkt, m. "-COVENANT, s. overeenkomst tusschen meer dan twee personen, v. "-ED, a. gebonden; met geledingen; vol
knoopen ; ontleed; - worm, lintworm. * -EE, S. handen
vol. "-ER, s. ploegschaaf, v. "-GOUT, s. (22) jicht,
v. "--HBIR, s. tnedeerfgenaam, m. "-LY, adv. gezamenlijk, te zamen, vereenigd. "-BESS, s. adellijke weduwe, v. * --STOOL, s. schabel, v. * --TENANCY, s. medebezit, O. *--TENANT, s. medebezitter, m. "-TRADERS,
S. pl. handelgenooten, vennooten, m. mv. "-VENDER,
S. medeverkooper, m.
JOINTURE, S. weduwgoed, o. -gift, morgengaaf, v. lijftogt, m. ; in -, gezamenlijk. *-, va. (83) een weduwengoed vaststellen.
JOIST, s. (13) dwarsbalk, m. ribbetje, o. *-, va. met houten ribben beleggen.
to put a - upon
JOKE, s. scherts, kortswijl, boerterij, v.;
one, iemand uitlagchen. *-, vn. schertsen, spotter, boer ten. * -R, S. spotvogel, m. * ...KINGLY, adv. uit scherts.
JoLE, Jou, s. wang, koon, zijde, v.; kop van een visch,
digt bij, vertrouwelijk.
m.; cheek by
"-ILY, adv. vrolijk, lusJOLL, va. met het hoofd stooten.
* -ITY, S. vrolijkheid, dartel"-IMENT,
"-INESS,
tig.
held, v. vermaak, O.
JOLLY, a. vrolijk, dartel, uitgelaten, blijgeestig, blijde,
jolig. "-BOAT, S. jol (boot), v.
JOLT, s. stool, schok, m. botsing, v. *-, va. stooten, schudden. "-HEAD, S. domoor, lomperd, m. "-ING, S. scooting, v. hossebossen, o.
JONATHAN, s. fig. trouwe vriendschap, v.; brother -, het
yolk in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
JONE, s. fig. - is as good as my lady in the dark, in den
nacht zijn alle katten graauw.
JONIAN-HOGS, s. pl. de leden van het St. Janskollegie te

steen, m.
JIB, s. 026) voorzeil, o. kluiver, m.; hoer, v. "-BOOM,
S. (126) kluiverboom, m. kluiffok, v.
JIG, s. zekere luchtige dans, m.; melodic, v. *-, vn. luchtig dansen, huppelen. "-GER, s. (126) takel, m.
JIGOT, s. bout, m. lendenstuk, o. (van een kalf enz.).
•
JILL, s. halve pint, v.
JILT, s. ligtekooi, dons, voile prij, v. "-, vn. zoeken te
behagen, boeleren. "-, va. foppen, bedriegen.
JINGLE, s. klank, naklank, m.; klok, bel, schel, v. "-,
vn. klinken, schellen, bellen. *-B, s. paardenkooper, m.
JINGO! int. waarlijk ! waarachtig !
JIPPO, s. rok, m.
JOB, s. karrewei, v. work, o. kleinigheid ; bediening, v.
ambt, o.; slag, stool, houw,m. ; fig. winstje,buitenkansje,
o. "-, Na. slaan, stooten, steken, houwen. *-, vn. in de
fondsen spekuleren ; woekeren; te doen hebben, bezig
zijn. * -BER, s. arbeider, sjouwer, kruijer, daglooner;
ondernemer, woekektar; beunhaas ; spekulant, m.
JOBATION, S. berisping, v. verwijt, o. bloom, m.
JOBBERNOL, "...NOWL, S. dikkop, domoor, M.
JOBBING-BROKER, s. effektenmakelaar, m.
JOBE, va. berispen, beknorren.
JOB'S-COMFORT, S. Jobstijding, v.
JOCKEY, s. jokkei, jongen, rijknecht, voorrijder ; paardenkooper ; bedrieger, m. "-, va. tegen aan rijden ;
foppen, bij den neus hebben, bedriegen. "-BOOT, s. rijlaars, v.
JOCOSE, a. * -LY, adv. schertsend, grappig, kortswijlig,
"-NESS, "...COSITY, s.
vrolijk, koddig ; nit scherts.
scherts, vrolijkheid, grappigheid, v.
a. voy. JOCOSE.
JOG, S. schok, stool, slag, m. schudding ; zwarigheid, v.
JOCULAR, JOCUND,

*-, va. stooten, schudden, horten, schommelen, hossebossen ; - on, voortstooten, -duwen ; draven. "-GER, s.
fig. drentelaar, traag mensch, m. ; - of the plough, bestuurder van den ploeg, M. "-GING, S. hossebossen, O.
"-OLE, va. voy. JOG. -, vn, zich schudden.
JOHN, s. country -, lompe vlegel, boerenzoon, m. "-ADREAMS, S. droomer ; soort van kontredans, M. "-DORY,
S. goudvisch, m.
JOHNY-BUM, s. ezel, m. * ...-RAW, s. dooms boer, m.
Jong, va. vereenigen, verbinden. zamenvoegen, zamenbrengen. *-, vn. zich vereenigen, zamenkomen ; handgenzeen
worden ; paten aan, aangrenzen ; - battle, slag leveren ; - convoy, (126) zich bij een konvooi voegen;
gemeene zuak oaken ?net;-felowship(nters)with,
- hands, de handen ineenslaan, elkander debehulpzame
hand bieden, bijstaan, helper ; - hard, digt aangrenzen; - in, instemmen, zich aansluiten; - issue, voortgaan; - with, van dezelfde meening -, van hetzelfde
gevoelen -, het eens zdjn.
JOINDER, s. vereeniging, zamenvoeging, v. gezelschap, o.;
spitsbroeders, m. my.
JOINER, s. schrijnwerker, m. *-Y, s. schrijnwerkerskunst,
v. - ambacht, o.
JOINING, s. voeg ; zamenvoeging, v. het zamenvoegen.

Cambridge.
JONQUILLE, s. (53) tijloos, V.
JORDEN, s. kamerpot, M.
JOSEPH-FLOWER, s. gels en roode
JosKIN, s. Zandman, boer, m.
JOSSING- BLOCK, S. opstijgblok, o.
JOSTLE, va. stooten, duwen.

JOT, s. stipje, o. jota, v. droppel,

tulp, v.

m.; not a -, not one -,

geen zier, niet het minst ; every -, geheel en al, zonder
uitzondering. *-, va. aanteekenen, aanmerken.
JOTACISM, s. het spreken van zich zelven ; magtspreuk, V.
JOUDER, JOUR, vn. knorren, brommen.
JOURNAL, s. dagboek, journaal ; dagblad, o. *-, a. dagelijksch. * -IST, s. dagbladschrijver, M. k -IZE, NA. in
het journaal brengen, boeken.
rels, dagreis, vaart, v. ; fig. veldslag, m.
"-, vn. reizen. "-CHOPPER, s. garenkooper, M. "-MAN ,
S. daglooner, ambachtsman, M. "-WORK, s. dagwerk, o.
JOUST, s. steekspel, toernooi, o. *-, vn. toernooijen, met
speren tegen elkander inrennen.
*-NESS ,
JOVIAL, a. "-LY, adv. vrolijk, blijgeestig, dartel.
"-TY, s. vrolijkheid, blijgeestigheid, v.
JOWL, s. voy. JOLE. "-ER, s. jagthond, lobbes, 111.
JOWTER, S. vischkooper, m.
v.; geluk, heil,
JOY, s. vreugde, blijdschap, vrolijkheid,
vn. blijde oaken, verheugenot, o. ; neve engel, m.
JOURNEY, s.

JUL.

JUS.

gen; geluk wenschen; genieten.
blijde
zijn, zich verblijden, - verheugen. "-FUL, * -OUS, a.
"-FULLY, "-OUSLY, adv. vrolijk, blij, opgeruimd ; met
blijdschap ; vol lust en leven, opgeruimd. "-FULNESS,
"-OUSNESS, s. vrolijkheid, blijdschap, v. "-LESS, a.
"-LESSLY, adv. droefgeestig, treurig, bedroefd ; mistroostig ; zonder vreugde. "-LESSNESS, a. droefgeestigheid, treurigheid ; mistroostigheid, v.
JUBARB, s. (53) huislook, v.
JUBILANT, a. jubelend, juichend. * ... LATION, s. gejuich,
gejubel, o. * ... LEE, s. jubeljaar ; jubelfeest, jubileum, o.
JOCK, vn. (44) lokken, roepen.
JUCUNDITY, s. aangenaamheid, v. genoegen, o.
JUDAIC, "-AL, a. joodsch; - stone, jodensteen, m. "...Ism,
s. jodendom, o.; joodsche godsdienst, v. "...IzE, vn. in
eenige opzigten het met de joden houden ; op zijn
joodsch leven.
JUDAS-COLOUR, s. rosachtige kleur van ket hoofdhaar, v.
JUDGE, "-R, s. regter; beoordeelaar, kenner, m.; - arbitrator, scheidsregter, m.; - criminal, kriminele regter,
m.• - lateral, assessor, bijzztter, m. *-, va. et n. oordeelen ; vonnissen, uitspraak doen ; beoordeelen, een oordeel vellen, denken, meenen, achten ; veroordeelen. "-SHIP,
s. regterambt, o.
JUDGES, s. pl. het book der Regteren.
JUDGMENT, s. regterlijke uitspraak, v. vonnis, bevel, o.
beslissing, v. ; verstand, oordeel, o. ; beoordeeling, meening, v. gevoelen, o. smaak, m.• - by demurrer, beslissing eener regtsvraag, v. ; - of' God, (77) Gods oordeel, o. vuur-, waterproof, v.; - upon default, (83)
vonnis bij verstek, o. "-CHAMBER, s. geregtszaal, v.
"-DAY, (DAY OF -), s. dag des oordeels, m. jongste
oordeel, o. "-HALL, S. geregtshof,o. "-PLACE, "-SEAT,
s. regterstoel, m. vierschaar, v.
JUDICIABLE, a. aan een oordeel onderworpen. "...CATIVE,
a. oordeelend ; - faculty, oordeel, o. oordeelskracht, v.
"...CATORY, a. geregtelijk. s. geregtshof, o.; regtsoefening, regtspleging, v. "...CATURE, s. regterambt, o.
regterlijke belrekking, v.
JUDICIAL, a. geregtelijk, regterlijk; - capacity, regterambt, o. ; - writ, bevel tot uitvoering, o. "-LY, adv.
geregtelijk. * ... CIARY, a. - power, regterlijke magt, v.
"...cloys, a. -LY, adv. verstandig, oordeelkundig,
scherpzinnig ; oordeelkundiglijk, met oordeel. * ... CIOUSNESS, s. verstand, oordeel, o.
JUG, 0. kan, drinkkan, kruik, v. pool, plas ; nachtegaal;
nachtegaalsiag, m. "-, vn. slaan (als een nachtegaal).
"-AL, a. echtelijk. * - GED, a. gekookt.
JUGGLE, s. goochelarij, v. ; bedrog, o. *-, vn. goochelen ;
misleiden, bedriegen. "-R, s. goochelaar, bedrieger, m.;
-'s box, goochelbeker, m. "...LINGLY, adv. op eene bedriegelijke listige wijze. "...LING-TRICK, s. goochelstuk, o. behendige kunstverrigting, v.
JUGLET, s. waschkom, lampetkom, v.
JUGULAR, a. van de keel; - vein, keelader, strotader, v.
"...LATE, va. verworgen, vermoorden. s.
verworging, v.
JUICE, s. sap, vocht, nat, o. *-, va. nat maken, bevochtigen. "-LESS, a. saploos, dor, droog. "—mms, s. sappigheid, v. "...CY, a. sappig, saprijk.
JUJUB, "-TREE, s. borstbezie, v.; -boom, m .
JUKE, vn. op stok -, op het rek gaan, op den roost gaan
(van vogelen). * ... KING-PLACE, s. hoenderrek, o. -stok, m.
JuLAr, s. kweldrank, M.
JULIAN, s. (53) nachtviooltje, o. *- ACCOUNT, s. Juliaan
sche kalender, m. *- PERIOD, S. juliaansche periode, v.

katje, o. ; anjelier, v.
JULY, s. Julij, m. Hooimaand ; (53) anjelier, v.
JUMART, s. muilpacsrd, muildier, o.
JUMBALS, s. pl. suikerkoekje, o.
JUMBLE, s. verwarring, v. mengelmoes, o. verwarde hoop,
in. *-, va. et n. verwarren, vermengen ; zich mengen.
JUMENT, s. lastdier, werkbeest, o.
JUMP, 0. sprong, vooruitsprong, m. kans, v. gevaar ; lijfje,
o. "-, vn. springen, huppelen, hossebossen ; overeenkomen, overeenstemmen. "-, va. wagon, op het spel zetten;
- over, er over been loopen. * - ER, s. springer, m. *-LY,
adv. passend, van pas.
JUNCATE, s. kaaskoek, m. "...COUS, a. vol biezen.
JUNCTION, s. verbznding, vereeniging, v. "...TO, s. geheime
bijeenkomst, sluipvergadering, v. "...TURN, s. voeg ; vereeniging, zamenvoeging, v.; naad, m. ; lid, vereenigingspunt, o. ; innige vriendschap, v. ; tijdsgewricht, o.
JUNE, s. Juni j, m. Zomermaand, v.
JUNETIN, s. Sint-Jansappel, m.
JUNGLE, s. digt bosch; soort van gras in Perzie, o.
"-FEVER, s. soort van koorts op Ceilon, v.
JUNIOR, a. jonger. *-, 0. jongere, m.
JUNIPER, s. jeneverbessenstruik, m. "-BERRY, 0. jeneverbes, v. *- GUM, s. porn uit den jeneverboom, v. "-LECTURE, s. scherpe berisping, v. "-TREE, s. jeneverboom, m.
JUNK, s. (126) kabeleind, o. ; jonk (chineesch vaartuig), v.
JUNKET, s. snoeperij, smullerij ; aalfuik, v. *-, vn. snoepen, smullen, goede sier maken. "-ING, s. het snoepen,
goede sier, v. "-s, s. pl. lekkernijen, snoeperijen, v. mv .
JUNTA, JUNTO, 0. vereeniging, kabaal ; junta, v. raad
JUPO, JUPPON, s. kort kleed, o. rok, m.
JURAT, 0. gezworene ; schepen, m. *-IoN,s. eedsaflegging,
V. het beeedigen. * - ORY, a. den eed betref/ende.
JURIDICAL, a. * - LY, adv. geregtelijk; - day, geregtsdag, m.
JURISCONSULT, s. regtsgeleerde, m. "...DICTION, s. regtsgebied, o. "...DICTIONAL, a. geregtelijk, wettelijk.
"...DICTIVE, a. regterlijk, regtsoefenend. * ... PRUDENCE,
s. regtsgeleerdheid, regtskennis, v. "...PRUDENT, a.
regtsgeleerd, bedreven in de region. "...PRUDENTIAL, a.
tot de regtsgeleerdheid betrekking hebbende.
JURIST, s. regtsgeleerde, jurist, m.
JUROR, s. gezworene, m.
JURY, s. gezworenen, m. mv. jury, ru. "-MAN, s. gezworene, m. lid van den jury, o."-MAST, s. (126) noodmast,
JUS, s. refit ; sap, o.
JUST, s. steekspel, toernooi, o. ; regtvaardige, regtschapen man, m. "-, a. regtvaardig, eerlijk, braaf,
regtschapen, onschuldig, naauwgezet, billijk, naauwkeurig, juist, echt, regelmatig, ordelijk. *-, adv.
juist, net; naauwelijks, bijna ; - as, juist zoo als, even
als ; - now, zoo even, op het oogenblik, dadelijk ; onmiddellijk ; - so, juist zoo.
JUSTACOR, s. mansrok, m.
JUSTICE, s. regtvaardigheid, billijkheid ; wettelijkheid,geregtigheid, v. ; refit, o. ; regter, m.; - errant, - in eyre,
ommegaande regter, m.; - of peace, vrederegter, (tegenwoordig in Nederland kantonregter), in. "-ABLE, a.
aan eene regtsmagt onderworpen. * - MENT, s. regtszaak,
v. proces, 0. * -R, s. regtsbedeeler, m. "-SHIP, s. regterambt, o. * ... CIABLE, a. aan den regtsdwang onderwor pen. s. regter; geregtsheer, handhaver
van het refit, m. '...FIABLE, a. to regtvaardigen, verdedigbaar. -NESS, s. verdedigbaarheid, v. "...FIABLY, adv.
met regtvaardiyheid. * ... FICATION, s. regtvaardiging ,
verdediging, v. "...FICATIVE, a. regtvaardigend, bewijsend. "...FICATOR, "...FIER, S. regtvaardiger, verdediJULUS, s. (53)
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KEE.

KEN.

ger, advokaat, pleitbezorger,m. "...FY, va. regtvaardigen,
verdedigen; (10) kooijen. * ... EYING, a. regtvaardigend,
bewijzend.
s. regtvaardiging, verontscluldiging, v.
JUSTLE, va. et n. stooten, drijven, dringen; botsen, worstelen, vechten; - off, - out, verstooten, verdringen.
* s. stoot, m. botsing , v. "-R, s. scooter, worstelaar, m.
JUSTLY, adv. met regtvaardigheid, to regt, juist.
JUSTNESS, s. regtvaardigheid ; billijkheid, geregtigheid,
nuauwkeurigheid, juistheid, v.
JUSTS, s. pl. steekspel, o.
JUT, "-TY, vn. vooruitspringen, vooruitsteken; met de ho-

rens stooten. "-TING, s. het vooruitsteken, uitstek, o.;
- land, landtong, kaap, v. "-TY, s. havendam, vooruitsprang, m. uitstek, afdak, 0. "-WINDOW, s. uitstekraam, o.
JUTE, s. korenbrandewijn, m.
JUVENILE, a. jeugdig, jony, van de jeugd. * -REsS,
TY, s. jeugdzgheid, jeugd, v. jeugdig vuur, o. ; jeugdige
misstap, m. ligtzinnigheid, v.
JUXTAPOSITION, s. (73) aanzetting, v. aangroei, m.
JYBE, s. voy. GIBE.
JYMOLD, s. list, kunstgreep, v.

K.
KAARL-CAT, S. kater, m.
KAALING, s. (soort van) spreeuw, m.
K AILE, KALE, s. krulkool, v.
KALEIDOSCOPE, s. kaleidoskoop, m.
KALENDER, s. kalender, almanak, tijdwijzer,

KALI, s. weedasch, soda, v. loogkruid,

m.

o.

RAW, s. gekras (van kraaijen enz.), o. x-, vn. krassen.
KAY, s. kaai, v. * - AGE, s. kaaigeld, 0.
KAYLE, s. kegel, m.
s. pl. kegelspel, o.
hECK, "-LE. vn . kokhalzen, misselijk worden, neiging
tot braken hebben ; rogchelen. "-LE, va. (126) bewoelen.
* -ING, s. omwoeling, v. vulsel, o. *-Y, a. hol.
KECKS, s. pl. riet, o.; gedroogde
verdorre holle stron-

ken, m. mv. "-y, s. (53) scheerling, dolle kervel, m.
KEDGE, va. (126) boegseren ; zich zat eten.
"-ANCHOR,
* -R, s. (126) boegseeranker, o.
KEDLACK, s. (53) wilde mosterd, m.
KEECK, s. talkklomp, m.
KEEK, vn. kij ken, turen, g Zurek "-B0, s. (150) wegstoppertje.
KEEL, s. (126) kiel, v. ; kegel, m. ; koelvat, o. *-, va. et
n. verkoelen; geheel uitdrinken. "-AGE, s. (126) kiel-,
havengeld, o. "-ER, s. waschtobbe, v. "-FAT, *-VAT,

s. koelvat, o. "-HALE, va (126) kielhalen. k-ING, s.
kleine stokvi,ch, m. "-MAN, s. schuitenvoeder, m.*--soN ,
s. (126) tegenkiel, v. zaadhout, o.
KEEN, a. * - Ly, adv. scherp, snijdend, spits, fijn ; doordringend ; scherpzinnig, spitsvindig ; vinnig, hevig, bitter, streng. "-EDGED, a. scherp, geslepen. "-NESS, s.
scherpte ; spitsvindigheid vinnigheid, bitterheid, v.
"-SIGHTED, a. scherpziend, scherpzinnig.
s. opzigt, o. hoede, v. ; slottoren, m.; zekere groote
mand, v. *-, va. et n. hebben, houden, voeren, bevatten, behouden ; ophouden, dralen; bewaken, bewaren,
behouden ; onderhouden; waarnemen ; voortgaan, blijven; terughouden ; vieren ; doen ; - account, rekening
houden ; - aloof from, (126) afhouden ; - asunder, van
elkander houden; gescheiden leven ; - at bay, fig. foppen, bedotten; - awake, wakker uit den slaap houden ; - away, verwijderd houden ; zich verwijdere.n;
- back, terughouden, achterhouden ; - behind, wegblijven, afzien van; - book, book houden; - close, geheim
houden; zich sluiten ; - company, bezoeken ontvangen,
- afleggen, gezelschap houden ; - countenance, niet van
zijn stuk raken; - doing, blijven doorwerken ; - down,
onder houden, nederdrukken; - fair with, vriendschap
houden met, het eens zijn met ; - from, terughouden,
afhouden, vermijden, verhinderen; verbergen, zich onthouden (ergens to komen enz.); - hold of, onder zijn
bereik houden ; - hospitality, gastvrij zijn; - house,

huis houden, huishouding voeren; - in, in handen
onder berusting houden, inhouden, binnenhouden, in
toom houden, kort houden, voeren, besturen; - in with
one, iemand sparen ; - lodgers, kamers verhuren ;
verwijderd houden, afhouden, weren, afwijzen; -off,
(126) afhouden; - on, voortgaan; - one dry and hungry, iemand honger en dorst laten lijden ; - one's self
dry, fig. matig sterken drank gebru,iken ; - one's ground,
stand houden, niet wijken; - one's temper, meester van
zich zelven zijn ; - open house, open ta fel houden; out, uit buiten houden, niet toelaten, uitsluiten, buiten
blijven; bevrijden ; - out of harm's way, het gevaar vermijden; uit den weg gaan; - silence, zwijgen, het stilzwijgen bewaren, - in acht nemen ; - the bed, het bed houden ; - the house, het huis houden; zich niet t'huis houden, voorgeven niet t'huis to zijn; - the country, op het
land Leven; - the wind, bij den wind houden; - time,
(109) de maat houden ; - to, zich houden aan ; - to
one's self, stil houden, verzwijgen; - touch, woord houden; - under, onder den duim kort toom houden; - up, handhaven, in stand houden, ondersteunen,
behouden, bewaren, onderhouden; - watch, de wacht
hebben, - houden, op wacht staan; - within compass,
onder den duim houden ; gematigd zijn; - within ken,
in het oog houden.
KEEPER, s. houder, wachter, opzigter, bewaarder ; ver; - of the great
huurder; onderhouder; boschwachter,
seal, grootzegelbewaarder, m.; - of the mint, - of the
touch, muntmeester, m.; - of the prison, cipier, stokbewaarder, gevangenbewaarder, m. "-SHIP, s. opzigters .ambt, opzigt, o.
KEEPING, S. opzigt, o. bewaring, hoede, v. ; (92) licht en
schaduw.
KEEPSAKE, s. gedachtenis, v. aandenken, o.; algemeene
benaming der engelsche jaarboekjes.
KEEvE, KEENER, s. kuip, v. koelvat, o.
KEFEKUL, s. meerschuim, 0.
KEG, s. vaatje, tonnetje, 0.
va: slaan.
KELK, s. slag, stoot, in.
KELL, s. (74) darmnet, netvlies, o. helm, m. popje, o.;
groentesoep, v.
KELP, s. aschzout, o. soda, v. * -Y, s. waterspook, o.
KELSON, S. voy. KEELSON.
KELTER, s. I am in -, ik ben in gereedheid.
KEMB, va. voy. COMB. * -0, a. krom, gebogen.
KEmELIN, 8. brouwerskuip, V.
va.
KEN, s. bereik van het gezigt, gezigt ; huisje, o. *-,
"-MARKED,
erkennen, onderscheiden, gewaar worden.
erkenbaar,
gekenmerkt
;
berucht,
a.

KIT.

KID.
KENGEES, S. el. russische laarzen, v. mv.
KENK, S. (126) strop, m.
KENNEL, s. kanaal, o. uitloop,

m. pijp, buis, goot, v.;
hol ; hondehok, hondehuis, o. ; troep, koppel, m. *-, vn.
liggen, in het nest liggen, huizen, ellendig wonen, slecht
gehuisvest zijn.
KENNETS, s. pl. grof taken van Wallis, O.
KENNING, S. erkenning, o. *-, voy. KEN.
KENTLEDGE, S. (126) blok ijzer tot ballast, o. haak, m.
KEP, va. vatten, vangen. "-PEN, va. bemantelen, verhelen.
KERB, s. randsteen, tn. "-STONE, S. steenen rand, M.
KERCHIEF, s. hoofddoek, halsdoek, m. "-ED, *-T, a. gesluijerd, gekleed.
KERF, s. split, insnijding ; menigte, v.
KERLE, s. lendestuk, O.
ii ERMES, S. (53) scharlakenbezie, v.
KERN, s. iersche soldadt, - boer; landlooper, m.; (10)
merk teenen -, letter van een blad, v. ; handmolen,
En.; (soort van) botervat, o. *-,va. et n. korrelen, stremmen ; pekelen.
KERNEL, s. kern, v. steen, m.pit ; klier, v .;pijnappel,m."--, vn.
zich tot korrels zetten. '-, va. stutten. * -LY, a. klierachtig.
`-WATER, s. perziko,m. "-WORT, s. (53) bruinwortel, m.
KERNMILK, s. karnemelk, V.
KESTREL, s. sperwer, m.
KET, s. aas, o. kreng, v.
KETCH, s. (126) jagt, o. ; bomb-, bomschip, O.
KETTLE, s. ketel, m. * -DRUM, s. pauk, keteltrom, v.
* -MAKER, s. ketelmaker, m.
*--PIN, s. kegel, m.
"-PINS, s. pl. kegelspel, O.
KEVEL, s. (126) kruisklamp, m.
KEW, s. bits woord, o. scherpe uitdrukking ; luim, v.
KEY, s. sleutel, m. ; slot, o. ; klaauwier, klavier, o. toets,
klep ; kaai, v. dam, m. ; katje, (aan boomen, bloemen
enz.), o. ; sluitsteen, m.; (126) seizing (van het lijzeil),
v. * -AGE, s. kaaigeld, O. "-BIT, S. sleutelbaard, m.
"-CHAIN, "-RING, s. sleutelring, m. "-COLD, a. koud,
gevoelloos. "-HOLE, s. sleutelgat, O. "-NOTE, s. (109)
grondloon, m. "-STONE, s. sluitsteen, m.
KEYS, s. pl. (126) blinde klippen, v. mv.
KIBBLING-MILL, S. gort-, pelmolen, m.
RIDE, s. winterhiel, m. ; kloof, berst, v.
* -D, KIBY, a.
met winterhielen geplaagd.
KIBSEY, s. teenen mand, v.
KICHEL, s. koek, m.
KICK, va. et n. schoppen, slaan, achteruit slaan ;
-ag inst,-at,
tegenspartelen, zich verzetten; out,
wegjagen; - up a dust, - a riot, leven maken; - up
one's heels, achteruitslaan; in het stet Injten, sterven.
"-, s. schop, slag, m. "-ING, s. het schoppen, slaan.
KICKSEY-WICKSEY, S. vrouw, v. wijf, o.
KICKSHAWS, S. pl. vreemde zaken; beuzelingen, v. my.;
(52) ragout, o. "...SHOE, s. hansworst, m.
KICK-UP, s. hopsadans, m. ; geraas, o. ; onrust, v.
KID, s. bokje, o. jonge geit, v. ; kind, o. ; rzjsbos, m. *-,
va. et n. werpen (van geiten) ; knobbelig warden; rijsbossen maken ; opkoopen. "-DER, s. opkooper ; kramer ;
rijsbossenbinder, m. "-DLE, S. vischweer, v. "-Dow, S.
duikereend, v. "-LEATHER, s. kabretleder, O. "-LING,
s. bokje, O. "-NAP, va. kinderen rooven; ronselen, door
geweld of list aanwerven. "-NAPPER, s.kinderdief; zielverkooper, , ronselaar, m. "-NAPPING, s. menschenroo f , m.
"-BEAN, s.
KIDNEY, s. nier, v. ; karakter, o. inborst, v.
snijboon, witte boon, V. "-FORM, "-SHAPED, a. niervormig. "-VETCH, S. (53) wonderkruid, O. * -WORT, S.
(53) navelkruid, o.
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KIDSKIN, S. kabretleder, O.
KILDERKIN, s. vaatje, (engelsche maat), o.
KILL, va. dooden, slagten, doen sterven. *-, s. oven. m.
* ---CLOATH, s. haren stof, v.; haren kleed, o. "-cow,
s. groot,preker, m. "-DEVIL, s. slechte dock sterke rum,
M. "-PRIEST, s. portwijn, M.
KILLAS, s. lei, v. "...DEE, s. soort van kievit, m.
,
KILLER, s. dooder, vermoorder, m.
KILLOW, s. roetkleurige aarde, v. ; roet,
O.
KILN, s. oven, eest, m. * -DRY, va. eesten. "-HOLE, s.

ovendeur, v.
KILT, s. voorschoot, o.
KIMBO, a. voy. KEMBO.
KIN, s. bloedverwantschap,v.;geslacht,

o. aard, stam, m.;
a. verwant, gelijk.

next of -, naaste bloedverwant, m. * -,
KINCHIN, s. kindje, O.
KIND, a. goed, goedaardig,

vriendelijk, welwillend, heusch ;
weldadig, milddadig. *--, s. aard, m. soort, v. geslacht,
o. natuur, wijze, manier, v. ; to grow out of -, ontaarden, verbasteren; in -, in natura, in goederen, (niet
in geld). "-ER, s. menigte, V. "-HEART, s. tandentrekker, m.
KINDLE, va. et n. aansteken, ontsteken, aanstoken, ontbranden. *-, vn. werpen (van konijnen). * -R, s. aanstoker, stokebrand, m.
KINDLESS, a. onvriendelijk, onnatuurlijk.
* ...LINESS, S.
goedheid, welwillendheid, v. "...LY, a. voy. KIND. -,
adv. gaarne, met goedheid, zeer, van goeder bane.
"...NESS, s. goedheid, vriendelijkheid,welwillendheid,v.;
remember me - to him, doe hem mijne gebiedenis.
KINDRED, s. verwantschap, zwagerschap, v. ; bloedverwanton, m. my. *-, a. verwant, vermaagschapt.
KINE, s. pl. koeijen, v. My.
KING, s. koning, m.; - at arms, wapenkoning, m.;
- at draughts, (153) dam, m. *-, va. van een koning
voorzien ; tot koning verheffen, kroonen ; dam slaan.
* -CRAFT, s. regeerkunst, v. "-DOM, S. koningrijk, rijk,
gebied ; koningschap, o. koninklijke waardzgheid ; landstreek, v.; the vegetable kingdom, het plantenrijk; he
is gone to kingdom come, hij is gestorven. "-FISHER,
s. ijsvogel, m. "-HOOD, "-SHIP, s. koningschap, o. koninklijke magt, v. "-LIKE, *-Ly, a. koninklijk. -, adv.
als een koning, op eene koninklijke wijze.
"-PIECE,
* -POST , s. (18) gevelspits, v.
KINGS, s. pl. de boeken der Koningen, o. mv.; book of
the four -, spel kaarten, O.
KING'S-BENCH, s. oppergeregtshof, O. "...-COB, "...-CVB,
"...-FLOWER, s. ranonkel, m. * ...-EVIL, S. (22) kropgezwel, o. "...-JESTER, S. hofnar, M. * ...-FISHER, S. ijsvogel, m.
KINK, S. (126) kink, v. ; kinkhoest, m.; bordeel,
O.
KINS, s. pl. "-FOLK, s. bloedverwanten, m. mv. "-MAN ,
* -WOMAN, s. bloedverwant, tn. en v.
KINTAL, s. centenaar, m. honderd pond.
KIPE, s. fuik ; teenen mand, v.
KIPPER -TIME, s. tejd tusschen 3 en 12 Mei.
KIRB, S. steenen rand, m.
"-MAN, s. lid van
KIRK, s. kerk ; verzameling, v.
de
schotsche kerk, O. "-TOWN, s. kerkdorp, dorp van een
kerspel, O. "-YARD, s. kerkhof, O.
KIRTLE, s. buis, o. rok, m. ; centenaar vlas, m.
KISS, s. kus, m. *-, va. kussen; met liefde behandelen ;
leppen, slorpen ; - the hare's foot, to laat komen ; - one's
hand to, kushandjes geven. "-ABLE, a. to kussen. "-ER, s.
kusser, M. "-ING-CRUST, s. weeke zijde van het brood, v.
KIT, s. zakviool ; groole flesch, v. ; emmer, m. kuip, v.

-
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KOF.

KM.

vaatje, o.; menigte, betide, schaar, v. ; he has neither
kit nor kin, hij heeft vriend noch maag.
KITCHEN, S. keuken, v. * - BOY, S. keukenjongen, m.
*-CLEAVER, s. keukenmes, O. * -FURNITTJRE, * --TACSLING, S. keukengereedschap, O. *-GARDEN, S. moestuin, m.
S. keukenmeid, v. * -PHYSIC, S. stevige dagelijksche kost, m. "-TABLE, S. keukentafel,
regtbank, v. * - WENCH, S. vatewaschter, v. "-WORK, s.
kookkunst v. het koken.
KITE, S. wouw, kiekendief, (vogel) ; vlieger (kinderspeeltuig), m. * - FOOT, S. gele tabak, m. * -" S-FOOT, S. (53)
havikskruid, O.
KITT AND KIN, s. kenntssen en bloedverwanten.
KITLING, KITTEN, s. katje, O.
KITTEN, vn. jongen (van katten).
a. speelziek.
KITTIWAKE, s. ijslandsche meeuw, V.
KIVE, S. emmer, m. tobbetje, O.
KLICK, vn. klapperen. "-, s. slag, rn. * - ER, S. meesterknecht, m.
KNAB, va. knabbelen, bijten, knagen ; grazen.
KNACK, s. speelgoed, speeltuig, o. kunstgreep, v. kunstje,
o. handigheid ; sleur, v. ; slag, trant, m. ; to have a
- at, uitgeleerd zijn in, volleerd bedreven zijn. "--,
VD. knappen. * -ER, s. kraker, notenkraker ; speelgoedmaker, M. "-ISH, a. handig.
KNAG, s. knoop, noest, m. kwast (in het hout), spruit ;
pin, v. * - GY, a. noestig, knobbelig.
KNAP, s. heuvel, hoop, gevel; butt, m. *-, va. kraken,
knappen, bijten, breken, knagen ; zamendrukken; kapen. '-BOTTLE, S. (53) klaproos, v. * - PISH, a. norsch,
terugstootend, gemelijk. "-PLE, vn. knabbelen. "-PY, a.
noestig, knobbelig. "c-sAcK, s. knapzak, M. * -WEED, S.
(53) vlokbloem, v.
KNAR, KNAVE, s. voy. KNAG. * -RY,
KNAVE, S. knaap, knecht ; schavuit,

a. voy. KNAGGY.

deugniet, schurk;
(46) boer, m. ; - in grain, aartsschelm, m. * - RY, S.
schurkerij, v. * - SHIP, s. maalgeld,o. * ... VISH, a. * .... VISH.LY, adv. schelmachtig, schurkachtig. * ... VISHNESS, s.
schurkacktigheid, v.
KNEAD, va. kneden. * -ER, S. kneder, M. * - ING-THROUGH,
s. baktrog, m.
KNEE, s. knie, v.; (126) kniehout, kromhout, o. *-, va.
op de knieen smeeken. k -CROOKING, a. onderdanig,
slaafsch, kruipend. * - DEEP, a. tot aan de knieen.
* -GRASS, s. (53) knoopgras, O. * -HOLLY, *-HOLM, S.
(53) muzsdoren, M.
KNEEL, vn. knielen, de knie buigen. * -BR, s. knielende,
m. * -ING, s. het knielen ; knieling, v.
KNEE-PAN, s. (74) knieschijf, v. * ...-STRING, S. knieband, m.
s. kniebuiging, v.
KNELL, s. gel ui der doodklok, o.
KNICK, S. knik, knak, m. *-, vn. kraken. * -ER, S.
knip met de vingers, m. * -KNACK, s. speelgoed, speeltuzg, o. *-KN AcKET ARIAN, s. speelgoed-, poppengoedverkooper ; liefhebber van zeldzaarnheden, M.
KNIFE, s. mes, o.; dolk, m.
KNIGHT, s. ridder, edelman ; kanzpioen, m.;- of the post,
valsche getuige, m. ; - of the road, straatroover, m.;
- of the shire, afgevaardigde in het parlement,m.;- of
the trencher, vreter, m. *-, va. tot ridder slaan.
"-ERRANT, S.
dolende ridder, m. * - ERRANTRY, S.
dolende ridderschap, v. * - HEAD, s. (126) boegstuk, O.
* - 1100D, s. ridderschap, ridderlijke waardigheid ; ridderorde, v. * - ING, s. ridderslag, In. *-LESS, a. onridderlijk. * - LINESS, S. ridderlijkheid, v.ridderlijkepligt,
* -LY, a. ridderlijk. "-MARSHAL, s. hofmaarschalk,

* -'S-BACHELOR, s. edelknaap, m. *-'s-counT, s.

eergeregt, o. regtbank van eer, v. * -'S•SERVICE, s.
ridderdienat, v. * -TEMPLAR, s. tempelridder, tempelier, rn.
KNIT, va. et n. breijen, strikken, knoopen; vereenigen,
verbinden; - the brows, het voorhoofd fronsen, - rimpelen, - zamentrekken; - up, ontknoopen. *-, "-WORK,
s. breiwerk, o.
KNITCH, S. bos, M.
KNITTABLE, a. to breijen,

vereenigbaar. * ...TER, S. breijen, rn. breister, v.
het breijen. * -COTTON, *-YARN, S. breikatoen, breigaren, O. * -NEEDLE, s. breinaald, v.
* -SHEATH, s. breikoker, m.
KNITTLE, s. koordje, o. *-s, s. pl. (126) sjortouwen, o. my.
KNOB, s. knobbel, knop, knoop butt, bogchel, m. uitwas,
o. ; verharding, v. *-, va. et n. knoopen aanzetten; knoppen zetten, in den knop komen. * - BED, * -LY, a. knobbelig, noestig. "-BINESS, s. knobbeligheid, v. * - LY, a.
koppig, etgenzinnig. * - STICK, s. knoestige stok, m.
KNOCK, va. et n. kloppen, slaan, aankloppen, stooten,
stuiten; - down, nedervelten, dooden; - down the hammer, (34) toeslaan (aan den meestbiedende), den hamer
laten vallen; - o afslaan, afbreken, doen springen;
- on the head, iemand het hoofd inslaan; vernietigen, bederven ; - out, uitslaan ; - up, opslaan,
opspringen ; bezwangeren ; knocked up, zwanger ;
- under, het gewonnen geven, niets meer to zeggen heb; he
ben. *-, s. slag, stoot; vuistslag op het hoofd,
has a - in his cradle, hij heeft een slag van den molen weg. * - ER, s. klopper, hamer, M. *- ING, S. geklop, o.
va. et n. de
KNOLL, s. heuvel, m, hoogte, v. ; top, m.
doodklok luiden. * - ER, s. luider, m.
KNOLSTBR, s. boomluis, v.
KNOP, s. knop, m.
KNOT, S. knoop, knoest, knop, m.; oog, o.; band, m. verbinding, v. ; hoop, bundel, m. ; gezelschap, o. vereeniging ; neteligheid, zwarigheid, v. ; kwast, strik, m.;
epaulet, .v. *-, va. et n. knoopen, in knoopen leggen,
strikken, verbinden, vlechten, invlechten ; verwarren ;
knoppen, knoppen uitschieten, uitloopen. "-BERRY, S.
(53) braambes, v. -GR ASS, S. (53) knoopgras, O. "-TED,
a. ineengevlochten, ingewikkeld, verward. * - TINESS, S.
KNITTING, S.

moeijelijkheid, netelige omstandigheid, verwarring ; knoestigheid, v. "-TY, a. knobbelig, knoestig ; verward.
va. et n. weten, kennen, kunnen, onderscheiden,
herkennen; - asunder, nit elkander kennen, onderscheiden; - how, weten hoe, bekend zijn met ; come to - ,
to weten komen, vernemen, onderrigt worden ; to - a
wife, eene vrouw beslapen. * - ABLE, a. kenbaar, herkenbaar. * -BR, a. kenner, weter, tn. W -ING, a. wetend,
kennend, bewust, ervaren, onderrigt. * - INGLY, adv. met
voorkennis, voorbedachtelijk, willens en wetens, met
voordacht. * - ING - ONE, s. kennel', ingewijde, M. * - LEDGE,
s. kennis, kunde, wetenschap, geleerdheid, ervaring, bekendheid, v. onderrigt, o. ; - box, fig. kop, m. hoofd,
o. geest m.; to my knowledge, voor zoo verre ik west.
* -NOTHING, S. Weetniet, M.
KNUB, KNUBBLE, va. slaan, afrossen.
KNUCKLE, s. (74) knokkel, schenkel, knoop ; knieboog, m.
* - , vn. buigen, bukken, zich onderwerpen. * - D, a. net
knokkels.
KNUFF, s. luiaard, m.
hNUR, * - LE, s. kwast, knoest, m. * -LED, *- LY, a. knoestig.
KocK, s. (67) klip, v.
KNOW,

KOFTWORK, S.

oost-indische ingelegde stolen voorwerpen.

LAC.

. LAI+

KONEY, a. aardig.
ROOM, KORNOCK, S. mud, V.
KRANG, S. vleesch van den spalvisch, o.
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HUE, s. ham, v.

KYLDEE, s. klooster, o.
KYSTB, s. doodkist, v.
I KYSTUS, S. (22) zakgezwel, o.

s. vleeschkuip, v.

L.
LA! int. he! hola! *-, s. (109) la, (Hoot), v.
L AAs, s. strik, valstrik, m.
LAB, s. zwetser, snoever, m.
LABAR, LABARUM, s. banier, v.
LABDANUM, s. zachte en welriekende hare, v.
LABEPACTION, S. verzwakking, v. "...FY, va. verzwakken.
LABEL, s. zegelstrookje; aanhangsel, o. ; lap, m. ; visitekaartje, O.
LABENT., a. glijdend, vallend.
LABIAL, a. tot de lippen behoorende ; mondeling. *-, s.
(98) lipletter, v. "...ATE, -D, a. (53) lipvormig.
LABILE, a. glibberig.
LABORAGE, s. arbeidsloon, O. * ...ANT, s. scheikundige, m.
"...ATORY, S. (00, 2) laboratorium, o. werkplaats, v.
*...ious, a. arbeidzaam, werkzaam; moeijelijk, zwaar.
-LY, adv. bezwaarlijk, met moeite. "...IOUSNESS, s. arbeidzaamheid; moeijelijkheid, v.
LABOUR, S. arbeid, m. we0k, o. ; moeite, inspanning, v.;
btsrensween, my. *-, vn. arbeiden, werken, zich moeite
geven ; te worstelen hebben, lijden ; (126) stampen. *-,
va. bewerken, vervaardigen; with child, in barensnood zijn ; - in a bad health, ziekelijk zijn. * -ER, S.
arbeider, werkman, daglooner, m. * -ING, s. arbeid, m.;
moeite, v. ; - beast, lastdier, O. "-LESS, a. zonder moeite.
*-Lovirra, a. werkzaam, werklievend. "-SOME, a. (126)
moeijelijk te besturen.
LABYRINTH, S. doolhof, m.; fig. verlegenheid, v.
LAC, s. lak, O. * -DYE, s. gekleurd lak, o.
LACE, s. strik, m. snoer, o.; veter, m.; galon, o. ; kant,
v. ; fig. strik, valstrik, m. net , o. ; suiker, v. *-, va.
rijgen, vastsnoeren, galonneren, bezetten met galon, met passement, - met kant; airmen.
"-BOBBIN, s.
klos, m. * -D, a. geregen; - boots, rijglaarzen, v. My.
"-MAKER, S. kantwerker, m. -werkster, v.
"-MAN, s.
passementwerker; kantenkooper,.m. "-miaow, s. kantkussen, O.
LACERABLE, a. verscheurbaar.
va. verscheuren;
s verscheuring , v. "...ATIVE, a. verscheurend .
LACE-VEILS, s. kanten sluijer, m.
LACHES, s. p1. moerassige plaatsen, v. thy.
LACHESS, S. nalatigheid, v.
LACHRYMABLE, a. beklagenswaardig. "...ABUND, a. weenend,
in tranen. * ...AL, s. traanfistel, v. "...ARY, a. et s. tranen bevattende ; traanfistel; traankruik, v. "...ATION, S. het vergieten van tranen. "...ATORY, S. (77) tranenfleschje, O.
LACINIATED, a. (53) uitgetakt.
LACK, s. gebrek, Bemis, o.; 100,000 ropijen, (150,000
nederl. gulden), v. mv. *-, vn. gebrek lijden, ontbreken.
*_, va. behoeven, ontberen; wenschen. "-A-DAY! int.
o weel helaas ! "-BEARD, s. vlasbaard,melkmuil, baardelooze, m. "-BRAIN, s. domoor, m.
LACKER, va. verlakken, vernissen. *-, s. lak, vernis, O.
*-ER, s. verlakker, vernisser, m.
LACKEY, s. lakkei, dienaar, knecht, m. *-, va. et n. dienen, bedienen, lakkei zijn.
LACKING, a. ontbrekend, ongerekend.

L ACKLAND, a. JOHN -, (23) Jan zonder land.
LACK-LINEN, a. geen hemd aan het IV hebbende, arm,
behoeftig. "...-LUSTRE, a. zonder glans.
s.

domoor, m.
LACMUS, LAKMUS, s. lakmoes, o.
LACONIC, "-AL, a. "-ALLY, adv. iakonisch, beknopt, kort
en bondig. *-ISM, * ...ISM, s. korte en bondige spreekwijze,v.
LACTANT, a. zogend. * ...ARY, a. melkachtig, melk bevattende. s. melkkamer, v. "...ATION, S. het zogen, zoging, v. "...EAL, a. melkachtig. * ...EALS, s. p1. melkvaten, o. mv. "...BOUS, a. melkachtig ; - circle, (101) melkweg, m. * ..ESCENCE, s. melkachtigheid, v. "...ESCENT,
"...IFEROUS, a. melkgevend. "...IC, a. uit melk voortgebragt; - acid, (90) melkzuur, O. "...IFBROUS, a. - duct,
(74) melkkanaal, O. "...IFIC, a. melk voortbrengende.
LAD, s. knaap, jongen; geliefde, minnaar, m.
LADDER, s. ladder, v. ; to go up the - to rest, aan de
galg worden opgehangen. "-STEP, s. sport, v.
LADE, S. monding (eener rivier), uitwatering, v. *-, va.
laden, bevrachten; uithoozen. "-R, S. bevrachter, m.
LADIES, s. pl. dames, v. mv. "-STAYS, s. pl. keurslijf, O.
LA DIPY , va. mevrouw noemen.
LADING, s. lading ; belading, bevrachting, v. het beladen,
bevrachten ; bill of -, (34) vrachtbrief, m. konnossement, O.
LADKIN, S. knaapje, O.
LADLE, s. lepel, schepper, m.; schepbord, o. schepplank

?tan een watermolen-rad, v. s. een lepel vol.
LADY, s. dame, mevrouw ; gade, echtgenoot, gemalin;
freule, v. ; - of honour, staatsdame, hofdame, v. ; Our -,
Onze lieve Vrouw, v.
"-BEDSTRAW, S. (53) onzer
vrouwe bedstroo, walstroo, O. "-BIRD, "-BUG, * -CROW,
"-FLY, s. mariakever, m. Onzen lieven Heer's beestje,
o. "-DAY, s. Maria-boodschap, v. "-LIKE, a. damesachtig, bevallig. "-MANTLE, s. (53) zilverkruid, O.
s. (53) naaldLADY'S-BOWER, s. (53) winde, v.
AIR,
' kervel, m.. " --GLOVE, s. (53) longkruid, o.
S. (53) vrowenhaar, O. "...-L ACES, s. pl. vlaskruid, O.
"...-MILK,
* ...-MAID, S. kamenier, kamerjuffer, v.
"...-THISTLE, s. (53) vrouwendistel, M. "...-SEAL, s.
stikwortel, m. "...-SMOCK, S. (53) waterkers, v.
LADYSHIP, s. mevrouwschap, o. ; dame, v.
LAG, a. laatst, achterste, slechtste; dralend, lui, traag.
*-, s. achterste, eind, o. "-, vn. traag zijn, dralen,

leuteren, achterblijven.
LAGAN, LAGON, LAGAN, S. ballast, m.; strandregt, O.
LAGGARD, a. langzaam, traag, dralend, lui. "...GER, S.

luiaard, a,chterblijver se m.
LAGOON, a. laag, ondlep.

"-S, "...GUNES, s. p1. lagunen,

ondiepten, v. mv.
LAIC, "-AL , s. et a. leek, m.; van de leeken, wereldlijk.
M.
"-NESS, s. stand der leeken, wereldlijke stand,
LAID, a. (126) uit het gezigt verloren; - down, afgeschaft, vernietigd; - up, opgelegd, braakliggend ; (126)

afgetakeld.
LAIR, s. leger, hol (van een roofdier), o.; mest, m.
LAIRD, s. heer, grondeigenaar (in Schotland), m.
26
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LAITY, s. de leeken, wereldlijken, m. my.

meer, o. ; waterplas, m. ; karmozijn, o. roode
verf,. v. "...KY, a. van een meer.
LAMB, S. lam; lamsvleesch, o. ; the holy -, het lam Gods.
"-, vn. lammeren. "-ALE, S. scheerfeest, o. *-ATivE,
a. af te likken. "-ENT, a. likkend ; glijdend ; onschadelijk, ligt. "-KIN, s. lammetje, O. "-LIKE, a. als een
lam, zacht.
LAMB'S-LETTUCE, s. veldsalade; valerzaan, v. "...-SKIN,
s. lamsvel, watervlies, O. "...-TONGUE, s. (53) schaapstong, v. s. lamswol, v. ; drank van bier en
gebraden appelen, M.
LAME, s. et a. lamme, kreupele, m.; lam, kreupel, hinkend; - of one hand, eenarmig, eenhandig. "-, va.
verlammen, lam maken.
LAMELLAR, LAMELLATED, a. met dunne schilfers bedekt.
LAMELY, adv. op eerie ellendige wdze, .gebrekkiglijk ; met
tegenzin. "...NESS, s. lamheid ; kreupelheid ; onvolkomenheid, v.
LAMENT, "-ATION, S. klagt, weeklagt, Y.gejammer, o.*-,
vn. et a. klagen, treuren, beklagen, betreuren. "-ABLE,
a. "-ABLY, adv. beklagenswaardig, betreurenswaardig,
"-ER, S. weeklagende,
treurig, ellendig, jammerlijk.
klager, m.
LAMENTING, S. zeekoe, v.
LAMIN, LAMINA, S. schilfer, m. plaatje, o. ; walvischbaard, m. "-ATED, a. met plaatijzer belegd; schilferig,
in bladen. "-ATION, s. het metaalpletten.
LAMM, va. afrossen.
LAMMAS, "-DAY, s. de eerste Augustus; at latter laramas,
te Sint Juttnis, nooit.
S. LanLAMP, S. lamp ; straatlantaarn, v. *-ADARY,
taarnstok, m.
LAMPASS, s. (112) gezwel in den bek eens paards, O.
LAMPBLACK, S. lampzwart,
O. "...BURNER, S. tuit
buts eener lamp, v. "...COTTONS, s. pl. "...WICK, S.
lampkatoen, O. "...TUBE, S. lampglas, O.
LAMPERN, s. (72) prik, negenoog, m.
LAMPOON, S. schotschrift, smaadschrift, schimpdicht,
blaauwboekje, o. "-, va. doorhalen, hekelen, beschimpen.
"-ER, s. schotschrijver, schimpdichter, m.
LAMPREY, S. lamprei, v.
"-RIOUS, a. woldragend;
LANA, s. wol (der planten), v.
tot wol behoorende. "-RY, S. wolmagazijn, O.
LANCE, s. lans, spies, Speer, v. ; to couch a -, de 'tans
vellen. "-, va. steken, stooten, doorsteken ; openen. "-R,
"-KNIGHT, "-MAN, s. lansier, speerruiter, m.
LANCET, s. lancet, vlijm, v.;'spitsboogveniter,
o.
LANCEPASSADE, s. lanspassaat, onder-korporaal, M.
LANCH, S. sloep, v. *-, va. schieten, werpen, slingeren.
LANCH-HO ! int. (126) los!
"...ATIO/q, S.
LANCINATE, va. scheuren, verscheuren.
scheuring, scheur, v.
LAND, s. land, o. bodem, grond,
landschap, o. ; Landerij, v. landgoed ; rijk, gebied ; yolk, o. ; to make the -,
aanlanden; - laid up, braakland ; - of inheritance,
erfgoed, o. "-, vn. et a. landen, eene landing doen,
aanlanden, ontschepen, lossen.
LANDAW, s. landau, 1400rt van rijtuig), v.
LAND-BEEF, s. (53) ossetong, v. "...-BRED, a. inheemsch,
inlandsch; ingeboren. "...-BREEZE, s. landwind, in.
m.
"...-CAPE, S. kaap, v. voorgebergte, o. uithoek,
s. ka"...-CARRIAGE, S. vervoer per as, O.
beljaauw, m.
LAND-DAM, va. fig. dooden, ombrengen.
LANDED, a. geland, ontscheept; land bezittende ; - estates,
LAKE, S.

•

LAP.
landerijen, v. inv.; - interest, opbrengst van landerijen, v.
LAND-FULL, s. (83) erfenis in landerijen; ontdekkinj
van een land, v. *...-FLOOD, S. overstrooming, V.
"...-FORCES, s. pl. landmagt, v. landtroeien, m. mv.
"...-GRAVE, s. landgraaf, m. "...-GRAVIATE, s. landgraafschap, O. "...-HOLDER, s. landeigenaar, tn.
LANDING, s. landing, ontscheping ; landingsplaats ; breede
"-CHARGES, s. pl. havenrustplaats op een trap, v.
onkosten, m. mv. "-PLACE, s. landingsplaats, v.
M. "...LADY, S.
s.
makelaar
in
landerijen,
LANDJOBBEE,
landvrouw ; waardin, v. "...LAID, a. (126) tat het gezigt van het land. "...LESS, a. zonde)' land, onbemiddeld. "...LOCKED, a. door land ingesloten. "...LOPER, s.
(126) fig. landrot, landkrab, v. "...LORD, s. landheer,
landeigenaar, waard, herbergier; verhuurder, verpachs. Landman, In. "...MARK, s. grenssteen,
ter, m.
grenspaal, In.; (126) bask, v. "...MATE, S. buurman
(van landlieden, iandbouwers), ha. "...MEN, s. pl. landtroepen, in. mv. "...PIRATE, S. straatroover, m.
s. wachtelkoning, m. "...SCAPE, S. landschap, O.
"...SERVICE s. landdienst, v.
LANDSMAN, s. die voor het eerst eene zeereis doet.
LANDSPANIEL, s. staande hond, m. * ... TAX, s. grondbelasting, v. "...TENANT, s. landbezitter, m.
s. tolbeambte, tn. "...wABD, adv. landwaarts. "...WORKER,
S. landbouwer, M.
LANE, s. pad, o. steeg, laan, v. straatje, o. naauwe doorgang, m. ; (68) iatwerk, o. pas, in. ; to make a -, 168)
zich in twee gelederen scharen,
LANERET, LANNER, LANNERET, S. kleine valk, M.
LANGOT, s. riem, M.
LANGRAGE, LANGREL, S. '(3) kettingkogel, m.
LANGUAGE, s. taal, spraak, v. ; spreektrant ; stijl, tn.;
fair -, goede woorden ; ill -, beleediging, schimprede, v.
"-MASTER, S. taalmeester, in.
A NGUET, s• tongetje, O.
"-LY,
LANGUID, a. zwak, kwijnend ; moedeloos, bedeesd.
adv. uit zwakte. "-NESS, S. kwijning, zwakheid, moedeloosheid, v.
LANGUISH, * ...GURE, vn. kwijnen, versmachten, treuren,
verzwakken. *-, va. ontmoedigen. s. kwijning, zucht,
begeerte, v. "-ER, s. kwijner, smachter, in. "-ING, a.
"-INGLY, adv. smachtend, kwijnend ; op eene smachtende wijze. "-KENT, LANGUOR, S. kwijning, v. smackten, a. ; smachtende blik, tn.; neerslagtigheid, moedeloosheid, v.
LANIARD, LANYARD, s. (126) taliereep, v.
LANIARY, s. vleeschbank, v. slagthuis, O.
LANIATE, va. .verscheuren.
LANIFICE, s. wollen stoffen, v. MV. "...GEROUS, a. woldragend.
LANK, *-isH, a. stank, Lang, rank, dun, schraal, klein,
mager; laf ; sluik, plat (van haar). "-, vn. mager
worden, afvallen. "-NESS, S. magerheid, rankheid, slankheid, schraalheid, v.
LANSQUENET, S. oud-duitsche soldaat, ni. ; (46) lanskenet,o.
LANTERN, "...THORN, s. lantaarn, lantaren, v. ; wacht-,
o. ; (126) vuurtoren, M.
kijktorentje; uitstek, balkon,
"-BEARER, s. lantaarnpaal, M. "-BRACE, s. (126)
lantaarnijzer, O. "-FLY, s. glimworm, tn. "-JAWS, s.
magere kapl. smal mager aangezigt, o. ingevallen
ken, v. mv. "-MAKER, S. lantaarnmaker, m.
LANUGINOUS, a. wollig.
LAP, s. school, m.; spier,

pees, knie, v. ; oorlapje, °orielletje, o. ; slip, vouw, v. "-, vn. et a. slabben, likken,

LAS.,
leppen ; inwikkelen; - over, omwikkelen, vouwen ; - up,
opwinden, opvouwen ; oplikken. s. schoothond,
n3. "-EARED, a. hangooren hebbende. "-FULL, s.
schootvol, m.
LAPICIDE, s. steensnijder, steenhouwer, m.
S.
steensnijder ; diamantverkooper, m. -, a. - cut, steendruk, in. litografie, v. ; - style, Stijl van schrift op
marmer, metaal enz. (van grafschriften enz.),
"...DATE, va. steenigen.
* ...DATION, s. steeniging,
v. *....1)20173, a. steenachtig. * ...DESCENCE, S. versteening, v. "...DESCENT, a. zich versteenend. * ...DIFIC, a.
versteenend. * ...DIFICATION, s. versteening, steenwording, v. * ...DIST, s. handelaar in edelgesteenten, juwelier, m.
LAPIS, s. steen, in. ; - lazuli, lazuursteen, m.
LAPEER, s. lepperaar, opslobberaar ; die inwikkat, m.
LAPPET, s. tip, punt, v. lap, m. aanhangsel, pand,
o. ;
-s of a headdress, losse slippen van een vrouwenkapsel, v. my.
LAPPICE, s. (44) het aanslaan, blaffen.
LAPSE, s. val, m. uitglijding, v.; misstap, misslag,
m.
vergrijp ; verval, o. "-, vn. vallen, glijden ; vlosijen;
vervallen ; zondigen, zich vergissen, zich vergrijpen,
eenen misslag begaan. *-, va. aanklagen.
LAPSIDED, a. (126) met ongelijke boorden.
LAPWING, s. kievit, m. * ...WORK, s. vlechtwerk, o.
LARBOARD, s. (126) bakboord, o. * ...SIDE, s. (126) baliboordzijde, v.
LARCENY, s. diefstal, roof, m.
LARCH, "-TREE, s. lorkenboom , m. "-WOOD, s. lorkenwoud,o.
LARD, s. spelt, varkensvet, o. va. spekken, larderen,
vet maken, mesten. *-, vn. vet worden. * -ER, * -ERY,
*-RY, s. provisiekamer, v.
* -ERER, s. hofmeester, m.;
huishoudster, v. * -ING, s. het larderen, doorspekken, o.;
- money, mestgeld, o. ; - pin, lardeerpriem, m. "-ow,
s. zijde spek, v.
LARE, s. draairad, o. * -8, pl. (77) huisgoden, m. mv.
LARGE, a. groot, breed, wijd, uitgestrekt ; wijdloepig; dik,
sterk; ruim, mild; (126) ruim, hoog, open; to go -,
(126) regt voor den wind zeilen,; - wind, (126) halve
wind, m. *-HEARTEDNESS, s. grootmoedigheid, v. * -LY,
adv. van grooten omvang, in het breede; ruim, overvloediglijk, rUkelijk. "-NESS, s. grootte, wijdte, uitgestrektheid, uitgebreidheid, v.
L ARGESS, S. mildheid, gave, milde gift, v.
LARGHETTO, s. (109) een weinig langzame maat, V.
LARGILOQUENT, a. breedvoerig, uitvoerig.
LARGITION, s. schenking, v, geschenk, o.
LARGO, s. (109) langzame maat, v.
LARK, s. leeuwerik, m. ; spel, o. * -ER, s. leeuwerikkenvanger, m. * -ING, s. leeuwerikkenvangst, v. * -LIKE, a.
als een leeuwerik. *-'s-HEEL, S. (53) indische kers, v.
"-SPUR, s. (53) ridderspoor, v.
LARMIER, S. ('13) afdak, uitstek, o.
LARUM, s. alarm, o.; wekker, m.
LARVA, 0. masker (van insekten),o. * -TED, a. gemaskerd,
met een momaangezigt.
LARYNX, s. (74) bovenste deel der luchtpijp, o. adamsappel, m.
LASCAR, s. oost-indische matroos, m.
*...tous,
LASCIVIENCY, s. wulpschheid, geilheid, v.
a. *...iousLy, adv. wellustig, wulpsch, dartel, geil, ontuchtig ; op eene ontuchtige wijze. * ...IOUSNESS, S. wellust, m. gedheid , ontucht, ongebondenheid, uitgelatenheid,v .
LASH, s. slag met de sweep, zweepslag ; geesel, m. roede,
sweep; spotternij, v.; to be under the -, onder de plak
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va. slaan, zweepen, geeselen, hekelen, bespotten ; (126) vastsjorren. "-, vn. klappen, de sweep zwaaijen; - into, vervallen, geraken in ; - out, uitweiden,
afdwalen. *- ER, s. sweeper, geeselaar, m.; regenbui, v.
* -ING, S. (126) sjorring, v.
LASK, s. loslijvigheid, v. buikloop, m. *-, vn.*(126) laveren. * -BT, s. snoer, touw, 0. * -ETS, S. p1. OM listen
waarmede de bonnetzeilen aan de groote zeilen geregen worden, v. MV.
LASS, S. meisje, o. deem, v.
LASSITUDE, s. vermoeidheid, afmatting, matheid,
tr.
LAST, S. leest, lijst, v.; last, m. en o.; laatste, einde, o.
*Th a. laatste, uiterste, achterste ; geringste ; voorgaande,
vorige; - but one, voorlaatste. *-, adv. laatstelijk, onlangs, gisteren, voorleden jaar ; at -, ten laatste, einblijven. "-, va. in
delijk.
vn. duren, blijven; g
den orm -, op de leest zetten,11an ballast voorzien.
va. van ballast voor,
* -AGE, S. ballast, m. lastgeld, o.
zien. "-BIDDER, s. meestbiedende, m. "-ma, a. duurzaam, voortdurend, van langen dour, blijvend, bestendig. * - INGLY, adv. op den duur, immer. "-INGNESS,
s. duurzaamheid, bestendigheid, v. * - LY, adv. laatste* -MAKER, S.
lijk, onlangs; ten laatste, eindelijk.
leestmaker, M.
* - ET,
LATCH, s. klink, v. *-, va. met de klink sluiten.
s. schoenriempje, o. "-KEY, s. looper (sleatel), M.
LATE, a. laatste, voormalige, voorgaande ; kort geleden,
nieuw, jong ; wijlen. *7, * - LY, adv. laat, laatstelijk,
onlangs; of -, kortelings, zoo even.
LATEBROUS, a. vol schuilhoeken.
LATED, a. door den avond of nacht overvallen.
LATEEN-SAIL, S. (126) latijnzeil, o.
"...TENT, a.
LATENCY, s. verborgenhesd, duisterheid, v.
verborgen, verholen, geheim, heimelijk; innerlijk.
LATENESS, s. het to laat komen, vertraging ; nieuwheid, v.
; zijdelings,
LATERAL, a. * -LY, adv. zijdelingsch, zij
ter zijde, naast.
LATERITIOU4 a. naar tegels gelijkende.
LATBWARD, adv. een weinig laat ; - hay, laat gras, o.
LATH, s. schuur; lat ; draaibank, v.; distrikt, kanton,
o. ; rust, v. *-, va. belatten, met latten voorzien.
LATHE, s. draaibank, v.
LATHE/t, s. schuim, zeepsop; dik tweet, o. *-, va. et n.
inzeepen; schuimen.
s. latwerk, o.
LATH-WOOD, S. kloofhout, o.
s. latijnsche eigenaardige spreekLATIN, a. latijnsch.
wijse, - uitdrukking, v. * -IST, S. die het latijn goed
verstaat en spreekt. "-ITY, S. latijn, o. latijnsche taalkande, v. - stijl, M. * -IZE, va. aan een woord een latijnschen uitgang ,even. * -SAIL, S. (126) latijnzeil, o.
LATIROSTROUS, a. breedsnavelig.
LATISH, a. een weinig laat.
LATITANCY, "...TATION, s. verborgenheid, duisterheid, V.
"...TATE, vn. verbor"...TART, a. verborgen, duister.
gen zijn.
*LATITUDE, s. breedte, hoogte, poolshoogte ; ruimte, uitgeby account,
strektheid, v. omvang, m.; vrijheid, v. ; by observation, (126)
(126) berekende breedte, v.; r
waargenomen hoogte, v. "...DIN AL, a. van de breedte.
"...DINARIAN, a. et s. vrijdenkend; vrijdenker, vrajgeest, m. "...DINARIANISM, S. vrijgeesterij, v.
LATRANT, a. blaffend; twistziek. "...TRATE, vn. blaffen.
',ATRIA, s. de hoogste goddekke eerbewijzing, v.
LATROCINATION, * ...CINY, S. diefstal, roof, M.
LATTEN, 0. et a. geel koper, latoen, o. ; geelkoperen.
"-BRASS, a. geelkoperen bladen, o.
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LATTER, a. laatst, nieuw, jcmgeri later. "-CROP, s. nagras, o. "-Ly, adv. laatstelijk, binnen kort, in de laat-

ate tijden.
s. traliewerk, a. *-, va. betralien,
a. tralieachtig. "-wiNDOw, s. tralievenster, getralied veneer,' o. "-wORK, s. traliewerk, o.
LAUD, s. lof, roem, prijs, m. "-, va. loven, prijzen, verheffen, verheerlijken, roemen. "-ABILITY, "-ABLBNEss,
s. prijzenswaardigheid, v.
"-ABLE, a. loffelijk, roemwaardig, lofwaardig ; heilzaam. "-ABLY, adv. op eene
prijzenswaardige wijze. "-ANTIC a. laudanum; opium,
0. -ATIvE, "-ATORy, s. et a. lof, m. lovend, prifzencl.
LAUGH, S. lach, m. gelach, o. het lagchen.
'
*-, vn. lagchen; er vrolijk uitzien; - at, belagchen, uitlagchen,
bespotten; - in one's sleeve, in zijn vuistje lagchen;
- out, - out rightachateren, proesten van het lagchen.
"-ABLE, a.belagcheW, bespottelijk. "-ED, a. - at, bespot,
uitgelagchen. "-ER, s. lagcher, m.
s. et a. gelach, o. ; lagchend. "-INGLY, adv. lagchend, vrolijk.
"-ING-STOCK, s. spot, m.; voorwerp van bespotting,
0.
"-TER, s. gelach, o. "-wORTHY, a. belagchelijk, bespottelijk.
LAUNCH, vn. van stapel laopen, glijden, loopen, varen;
zich werpen in; ingaan; - into the world, de wijde
wereld ingaan; - into eternity, de eeuwigheid ingaan,
sterven. *-, va. van stapel laten loopen. "-, s. (126)
stapel, m.
LAuziD, s. heide ; vlakte, opene plaats, v. "-ER, s. bleeker,
m. va. wasschen, begieten, besproeijen. "-RES'S, s.
waschvrouw, v. *-RY, s. waschhuis, o. ; het wasschen.
LAUREATE, a. gelauwerd, bekroond ; the poet -, de dichter van den koning van Engeland. "-ATION, s. lauwering, bekrooning, v.
LAUREL, s. lauwer, lauwerkrans, m. "-ED, a. met lauweren gekroond. "-TREE, s. laurierboom, m.
LAURIFEEOuS, a. laurierdragend.
LAVA, s. lava, v.
LAVATION, s. wassching, v. "...TORY, s. wassching; waschplaats, v. "...TRIN, s. waschplaats, v.
LAVE, va. wasschen, afwasschen, begieten, bespoelen. "-,
vn. zich baden ; - water, water scheppen, - putten.
LAvEER,vn. (126) laveren, over verscheidene boegen wenden.
LAVENDER, s. (53) lavendel, v. ; to lay up a thing in -,
fig. een ding wegsluiten, iets verpanden. * - GLASS, s.
lavendelfleschje, o. *- SPIKE, s. (53) nardus, spij knardus,
m. "-wATER, s. lavendelwater, o.
LAvER, s. waschbekken, o. waschkom ; badkuip,v."-,va.
wasschen, bespoelen.
to
LAVISH, a. mild, kwistig, verkwistend ; buitensporig ;
LATTICE,
"-LIKE,

be too - with one's tongue, te veel spreken, te rad van
tong zijn. "-, va. verkwisten, doorbrengen, verspillen.
"-ER, s. verkwister, m.
"-LY, adv. op eene verkwistende wijze. "-MENT, "-NESS, s. verkwisting ; ongebondenheid, v.
LAw, s. wet, v. regt, voorschrift, wetboek, o. ; regt bank ;
regtsgeleerdheid, v.; regtsgeding, o. ; father in -, sehoonvader, behuwdvader, m. ; - of arms, krijgswet, v. ; - of
exchanges, wisselregt, o. ; - of merchants, handelsregt,
o. ; - of nations, volkenregt, o. ; - of nature, natuurwet, v.; the common -, bet burgerlijke regt, (de grondwet van Engeland); the statute -, de akten door het
parlement gemaakt en door den koning bekraehtigd ;
to go to - with one, iemand in regten betrekken;
the - of reprisals, het regt van wedervergelding."-,va.
(aan jagthonden) de ballen uitsnijden. "-BREAKER, s.
overtreder -, schender der wet, v. "-BREAKING, s. overtre-

LAY.
ding der wet, wetschennis, v. "-COSTS, s. p1. proceskosten, m.
"-DAY, s. regtsdag, m. "-EXPENSES, s.
p1. regtskosten, m. my. "-rim, a. * - FULLY, adv. wettig, wettelijk, regtmatig, geoorloofd ; volgens de wet.
wettigheid, regtmatigheid, geldigheid, v.
* -FULNESS,
regt, o. * -GIVER, s. wetgever, m. *- GIVING, a. wetgevend, noodwendig. "-HAND, s. kanselarijschrift, o..
* -LESS, a. "-LESsLY, adv onwettig, onregtmatig ; teugelloos ; tegen de wet. "-mAKER, ..• wetgever, m.
* -MONGER, s. haarklover, m.
LAWN, s. vlakte, opene plaats, v. ; kamerdoek,
o.
LAWSUIT, s. regtsgeding, o.
LAWYER, s. regtsgeleerde, advokaat, tn. "-LY, adv. regtsgeleerd.
LAX', s. Joslijvigheid, vloeijing, v. "-, a. los, ongebonden,
slap ; fig. niet naauwkeurig, oppervlakkig. "-ATION, s.
verslapping, slapheid, losheid, v. "-ATIVE, a. et s. losmakend ; purgeermiddel, 0. "-ATIVENESS, s. losma• kende eigenschap, v.
LAXE, s. zalm, m.
LAXITY, *...NESS, s. verslapping, losheid, slapheid ; loslijvigheid, v. "...LI, adv. op eene loose wijze.
LAY, s. leek, m. ; grasland, weiland, o. ;
laag ; rij, v. ;

vertrouwd goed ; gezang, lied, o. "-, a. wereldlijk.
vn. bevallen. *-, va. leggen, plaatsen, aanleggen,

LAY,

afleggen, beleggen, opleggen, aanbrengen, aanwenden;
uitdenken, verzinnen; wijngaardranken enleggen; inrigten ; stillen, doen bedaren, dempen ; overwinnen;
uitwisschen ; ter neder zetten ; toerekenen ; wedden ; a ghost, eenen geest bezweren; - a plot, eene zamenzwering smeden ; - a wager, wedden ; eene weddingschap aangaan; - about, van zich afslaan, grijpen;
- against, inbrengen tegen, aanvoeren, beschuldigen; ahold, (126) afhouden van wal ; - along side, (126)
boord aan boord leggen ; - an ambush, - snares, eene
hinderlaag leggen, strikken spannen; - an embargo, in
beslag nemen ; - apart, - aside, ter zijde leggen, afzonderen, wegleggen; verwerpen, opgeven; - asleep, in
slaap maken ; - at stake, op het spel zetten; - attachment, in beslag nemen, in ketenen slaan; - away, wegleggen,wegnemen ; - bare, ontblooten; - before, voorleggen,
voor oog en leggen, aantoonen ; - blows, slagen uitdeelen ;
bijlegg en, bewaren, allegg en; voorbijgaan ; wegsluiten; -by,
- claim to, aanspraak maken op; - down, nederlcygen, afleggen ; tot grondslag leggen, aanvoeren, beweren; betalen; - down one's life, zijn loven opofferen ;
- eggs, eijeren leggen ; - flat, vellen, afbreken, effenen,
gelijk maken ; - forth, tin loon stellen, uitweiden;
- hand upon, de hand leggen op ; - hand upon one's
self, de hand aan zich zelven slaan, zich van kant
maken ; hold of, vatten, grijpen, pakken, zich ten nutte
maken; - in, inleggen, inzamelen, opleggen; - in for,
strikken spannen; - in hold, vatten, gevangen nemen ;
- in order, regelen, in orde brengen ; - in ridges, rioelen; - in the ground, begraven; - level, effenen, gelijk maken, afbreken ; - low, afbreken, vernielen, met
dengrond gelijk maken ; - off, va. afleggen, wegleggen ;
- on, aanleggen, opleggen, aanwenden ; - on heaps, op hoopen leggen ; - on the shelf, ter zijde leggen, wegsluiten ;
- open, openleggen, opening doen van; - out, uitleggen;
ten toon stellen, uitgeven; aanleggen, aanwenden; afmeten ; verstrooijen, wegmerpen ; (126) uithalen, op
de reede leggen; - over, beleggen, overtrekken, bedekken ; - siege to, belegeren ; - snares, strikken spannen ; - the cloth, de tafel dekken; - the dust, de sto f
wegnernen;
the hand upon the book, den eed Oleg-
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gen ; - the land, den wal (het land) uit het gezigt
verliezen; - to, aanleggen, bijleggen, toevoegen, bijvoegen ; aanvallen, aangrifren; toeschrijven; (126) bijleggen; - to heart, to harte nemen; - together, bij elbander leggen, zamenvoegen, vereenigen; beraadslagen;
- under, onderwerpen, onder het juk brengen; verbinden ; - up, opleggen, opzamelen, bewaren; onttakelen ;
ziek zijn ; - up a vessel, een schip opleggen, - onttakelen ; - upon, opleggen, aanwenden; dringend bidden;
vcrvelen ; - wait for, bespieden; - waste, verwoesten,
vernielen; - wits together, de hoofden bij elkander
steken, heimelijk beraadslagen.
LAY-BROTHER, S. leekebroeder, m. * ...- DAY, S. legdag,
legtijd, m. * ...- ELDER, s. ouderling, m.
LAYER, s. legger, m.; leghen; laag, v.; legei, bed, o.;
loot, v. afzetsel, o.; - out, hofmeester, m.; - up, verzamelaar, ra.
LAYING, S. het leggen. *- HOOK, s. spil, v.
LAY-LAND, s. braakland, O. * ...-MAN, s. leekebroeder ;
(92) ledeman, m. "...-PRINCE, s. wereldlijke vorst, M.
* ...-SISTER, S. leekezuster, V. "...-STALL, S. mesthoop,
mestput, m.
LAYWING-PLOWER, S. kievot, M.
LAZAR, S. melaatsche, m. * - ET, *-ETTO, * -HOUSE, s.
lazarushuis, .leprooshuis, O. *-LIKE, a. melaatsch.
"-WORT, S. (53) lazarusplant, v.
LAZE, vn. luijeren. * ... ZILY, adv. langzaam, lui, traag.
* ...ZINESS, s. traagheid, luiheid, v. "...ZING, "...ZY, a.
lui, traag, langzaam, nalatig ; lazy-bone, luiaard, m.
LEA, s. beg, weide, vlakte, wildbaan, v . besloten stuk land, O.
LEACH, va. voorsnijden (gevogelte enz.).
* - ER, vn. et s.
een liederlijk leven leiden ; geil mensch, m.
LEAD, S. lood ; schietlood, o. ; (10) linie; leiding, aanvoering ; voorhand, v. ; eerste biljartstoot, m. "-, va.
looden, met lood bedekken. "-, va. et n. leiden, geleiden, de eerste -, de voorman zijn, aanvoeren, drijven,
trekken, verleiden, bewegen, aansporen; bevelen, aanvangen ; - astray, op den verkeerden weg brengen,misleiden; - away, wegvoeren; - back, terugvoeren; - by
force, wegslepen, dwingen; - dance, voordansen, den
dans leiden; - in, - into, invoeren, aanleiding geven
tot, verleiden; - off, afleiden, afvoeren; aanvangen;
- on, aanvoeren, leiden, voorgaan ; - out, uitleiden,
uitgeleide doen; - parties, oproer kraaijen; - the way,
den weg wizen, aanvoeren.
LEAD-ASHES, s. pl. loodasch, v. * ...- COLOUR, s. loodkieur, V.
LEADED, a. met lood bedekt.
LEADEN, a. looden, van lood ; log, dom, traag. * - HEARTED, a. getvelloos. * - HEELED, *-STEPPING, a. traag.
* -SHOT, a. bagel, m.
LEADER, s. leider, geleider, aanvoerder, m. hoofd, o.
gids, m. ; voorpaard, o. ; voorhand, v.
LEADING, a. leidend, aanvoerend, eerste, voorste, voornaamste. *-, s. leiding, geleiding, v. het leiden. "-ARTICLE, s. hoofd-artikel in een dagblad, O. * -ARTICLES,
s. pl. gangbare gevraagde artikelen, - waren, o.
v. MV. * -CARD, S. (46) eerste kaart, v. * - HAND, s.
voorhand, v. * - HORSE, s. voorpaard, o. * - INTERROGATORY, s. listige vraag, strikvraag, v.
* -- MAN, s.
voorman, aanvoerder, re. * -STRINGS, s. pl. leiband, M.
"-WIND, S. gunstige wind, rn.
LEAD-LINE, S. (126) dieplood, o. loodlijn, v. *...- MAN,
s. voorman, m. * ...- MINE, s. looderts, o. ; loodmijn, v.
* ...-ORE, S. looderts, M. *...--PENCIL, S. potlood, o.
LEADS, s. pl. looden dak, o.
LEADY, a. loodkleurig.
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s. blad, o. ; vleugel, m.; I shall make you turn
over a new -, ik zal u een ander liedje doen zingen.
vn. bladeren krijgen, in het blad schieten. * - AGE,
s. loof, O. * -BRASS, s. klatergoud. bladkoper, O. * -BUD,
s. bladknop, m. "-GOLD, s. bladgoud, o. *-LEt3§, a.
bladerloos, ontbladerd. * - LET, s. blaadje, O. "-METAL,
s. metaal in bladen, O. "-SILVER, s. bladzilver, O.
* --Y, a. bladerrijk, bladrijk.
LEAGUE, S. verbond, o. ; m ijl, zeemijl, (drie eng. mijlen), v.
*-, vn. een verbond sluiten, zich verbinclen.
"-D, a.
verbonden. "-R, s. bondgenoot, m.; leger, o.; belegering, v.
LEAK, vn. lekken, lek zijn, druipen.
* - AGE, s. lek, o.
lekking, lekkaadje, v. * - ING, * -Y, a. lek ; snapachtig.
LEAH, s. leireep; schijn, glimp, m. *-- ER, S. leiband, m.
LEAN, s. mager vleesch, o. *-, a. mager, dor, schraal,
dun ; onvruchtbaar ; arm, ellendig ; dom. "-, vn. Kellen, overhellen; leunen ; geheim verborgen houden;
- over, overhangen; - to, zich hechten aan, toetreden ;
- upon, steunen op, vertrouwen op, zich verlaten op.
* -FACED, "-LOOKED, *- VISAGED, a. mager. * - FLESHED, a. mager, ontvleeschd. * - ING, s. leuning, v. ;
leuningstok, m. kruk, v. ; - stock, leuning, v.-staf ,
"-LY, adv. schraal, dor . ; magertjes. "-NESS, s. magerheid, schraalheid, v. ; gebrek, O. "-WITTED, a. dom,
onnoozel.
LEAN-TO, S. nevengebouw, 0 .
LEAP, s. sprong, loop ; korf, m. ; bespringing ; vischfuzk,
v. *-, vn. springen, huppelen ; kloppen. *--,va. bespringen,' dekken. * - ER, s. springer, tn. "-FROG, s. (150)
bok-sta-vast, m. haasje-over, O. *-ING, S. het springen;
beTringing, v. * - ING-BEETLE, s. kever, m. * - INGLY,
adv. bij sprongen. * - YEAR, S. schrikkeljaar, O.
LEAR, s. voy. LERE.
LEARN, va. et n. leeren, aanleeren, vernemen, weten ; onderrigten ; - wit, wijzer worden, aanleeren ; fig. geslepen worden. "-ED, a. geleerd, onderwezen.
* - EDLY,
adv. met wijsheid. * - EDNESS, s. geleerdheid, ervaring,
v. * - ER, s. leerling, scholier, m. "-ING, s. geleerdheid,
wetenschap, kennis, studie, v.
LEASABLE, a. to huur.
LEASE, s. huurceel; verhuring, verpachting, hour, v.;
huurtijd, duur, m. *-, va. verhuren, in huur geven,
verpachten. *-, vn. lezen; fig. liegen. * - HOLD, s. verpachting op tijd, v. "-R, s. nalezer ; fig. leugenaar, m.
LEASH, s. koppel, riem, band, m. lijn, v. ; drietal, o.
va. koppelen, zamenbinden.
LEASING, s. verpachting, verhuring; nalezing ; lettgen,
leugentaal, valschheid, v. * - TIME, S. nalezing, v.
LE ASOUR, s. verpachter, verhuurder, m. "...sow, s. weide ,
v. * ... SEE, v. huurder, pachter, m.
LEAST, a. minste, geringste, kleinste;
at -, at - wise,
adv. ten minste, in -, voor het minst; - of all, allerminste; not in the -, niet in het minst, in het geheel
niet. *-, s. stofje, O.
LEATHER, s. leder, vel, o. huid, v. ; his shoes are made
of running -, hij loopt altijd als een postpaard. "-, va.
met een riem slaan, kastijden. * - BAG, s. lederen zak,
M. * -BOTTLE, S. lederen flesch, v. * - BREECHES, s. pl.
lederen broek, v. "-CUTTINGS, *- PARINGS, s. pl. afval
van leder, m. * - DRESSER, s. lederbereider, leertouwer,
looijer, m. * -- HEADED, a. dom. * -- JERKIN, s. kolder,
M. "-MOUTHED, a. de tanden in de keel hebbende. * -N ,
a. lederen, van leder ; - convenience, diligence, v.
postwagen, m. "-SELLER, s. leerkooper, rn. * - SLING,
S. lederen riem, m. * - Y, a. lederachtig.
LEAVE, s. verlof, oorlo f, o. vrijheid, toelating, v.; afscheid,
BEAT',
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LEN.

LEG.

vaarwel, o. *-, va. laten, verlaten, overlaten; opgeven ;
vermaken. "-, vn. ophouden ; - off, opgeven, afleggen,
eindigen, nederleggen; - out, ualaten, uitsluiten, nalaten, overslaan; nothing is left out, niets is vergeten;
- 4with, overlaten, het laten aankomen op. * -D, a. bladerig, met bladeren. * -LESS, a. bladerloos.
LEAVEN, s. zuurdeesem, m. *-, va. doen gisten, zuren;
bederven ; verbeteren.
LEAVER, s. weglooper, deseeteur; hefboom,m. * ...VINESS,
s. loof, 0. * ...VINGS, s. p1. overblijfsels, o. mv. overmv.
schot, o. overgelaten overgeschoten brokken, m.
* ...vY, a. bladrijk ; lommerrijk ; loofrijk.
LECH, va. lekken.
, LECHER, vn. een liederlijk leven leiden, hoereren. *-, s.
wellusteling, geil mensch, hoerendop, m. *-ous, a. wellustig, ontuchtig. * -OUSLY, adv. op eene liederlijke wijze.
"-OUSNESS, * -Y, s. liederlijkheid, ontuchtigheid, geilheid,v .
LECTERN, s. lezenaar, leeslessenaar, m.
LEcTioN, s. lezing, v. * -ARY, s. godsdienstig leesboek, O.
LECTURE, s. lezing, voorlezing ; redenering ; leerrede;
strafpreek ; les, v. "-, va. et n. lezen, voorlezen; on* -R, s. lezer, voorlezer,
derwijzen, leeraren; berispen.
leeraar ; kapelaan, m. "-mu, s. ambt van lector ;
professoraat ; kapelaanschap, o.
LEDGE,- s. laag, rij, v.; rand, rigchel, m. lijst; keten
van rotsen, v. * -R, s. (34) grootboek, O.
LEDHORSE, S. handpaard, o.
LEE, vn. liegen.
LEE, s. (126) lij, lijzijde, v. ; droesem, m. grondsop, o.;
to come of by the -, (126) den wind verliezen ; fig.
met schade van iets afkomen. * --BOARDS, s. pl. zwaarden van een schip, o. mv.
LEECH, s. bloedzuiger ; paardenmeester, -arts; buik van
een zeil, m. *-, va. genezen. "-CRAFT, s. heelkunde;
veeartsenijkunde, v. "-LINE, s. (126) nokgording, v.
s. ui/, m. * -ROPE, s. (126) staande lijk, v.
"-WORM, s. bloedzuiger, ec1el, m.
LEED, s. de • maand Maart, v.
LEEF, adv. welhaast; gaarne.
LEEFALL, vn. (126) op zijde vallen, omliggen. * ...FANG,
s. (IN) inhaler, m. "...-LURCHES, s. (126) het overhellen naar lij.
LEEK, s. (53) leek, porrei, prei, o. * -POTTAGE, s. look-,
preisoep, v.
LEER, s. blik, bunk, m. gluring, v.; gezigt, aanzien;
(44) Leger, o. *-, a. ledig ; laf. *-, vn. et a. gluren,
begluren; fig. bedotten, bedriegen. * -HORSE, s. pronk-,
staatsie-, paradepaard, o. * -ING, s. begluring, v.
LEERO, LEERO-VIEL, s. bier, v. draaiorgel, o.
LEES, s. pl. grondsop, bezinksel, o. ; sapverwen, v. inv.
LEE•SHORE, s. (126) /agerwa/, m. "...-SIDE, s. (126)
lijzijde, v.
LEET, s. leengerigt, o. *-DAY, s. regtsdag, m. vierschaarspanning, v.
LEE-TITE, s. (126) getijde met den wind, o.
LEEWARD, a. et adv. (126) to lzjwaarts, onder den wind ;
to fall to the -, den wind verliezen. * ...WAY, s. (126)
afdrijving, v.
LEFT, a. linksch. * -HAND, s. linkerhand, v. ; to marry
with the -, een morganatisch huwelijk een huwelijk
met de linkerhand aangaan. * -HANDED, a. linksch ;
ongelukkig. * -HANDEDNESS, s. linkschheid, v,",-HANDINESS, s. lompheid, onhandigheid, v.
LEG, s. been, o. poot; schenkel, bout, stok ; dorschvlegel,
m. ; strijkvoetje, o ; houten vomit voor kousen, m. ; to
break a -, eenbuitenbeentje maken, een onecht kind baren.

s. legaat, o. erfpft, v. * -HUNTER, s. vleijer her
bekoming eener erfenis, m.
LEGAL, a. wettig, wettelijk, geig, geoorloofd, regtmatig.
"-ITy, * -NESS, s. wettigheid, regtmatigheid, v. "-nil,
va. wettigen, legaliseren, geldig maken, bekrachtzgen,
bevestigen. * -LY, adv. wettiglijk, volgens de wet, van
regtswege.
s. afgeLEGATARY, s. legataris, gelegateerde, m.
vaardigde, gezant, m. * ...TEE, s. legataris,m. * ...TION,u s.
legatie, v. * ...SHIP, s. gezantschapspost, m. zending, v.
gezantschap, o. "...To, adv. (109) gebonden. "...TOR, s.
erfmaker, m.
LEG-BAIL, S. fig. vlugt, V.
LEGEND, s. legende, overlevering, traditie, v. ; sprookje ;
rands.chrift, o. *-ARY, a. eene legende betrellende, fabelachtig:; - tale, volksverhaal, o. volksoverlevering, v.
s. legendenboek, o.; legendenschrijver, m.
"-BOOK, s. (34)
LEGER, s. dienaar, zaakwaarnemer, m.
grootboek, o. *- DE MAIN, s. goochelarij, v. kunstje, o.
LEGERITY, s. ligtheid, gezwindheid, behendigheid, v.
LEGGE, va. et n. voy. LAY. "-D, a. beenen hebbencle.
LEGGINGS, s. p1. lange slopkousen, v. mv.
LEG-HARNESS, s. dijstuk van een harnas, o.
LEGIBILITY, * ...BLENESS, S. leesbaarheid, v. "...BLE, a.
* ...BLY, adv. leesbaar, duidelijk.
LEGHORN-HAT, s. italiaansche stroohoed, m.
LEGION, s. legioen, o. bende, keurbende, v. "-ARY, s. legioensoldaat, tn. -, a. tot een legioen hehoorende.
s. wetgeving, v.
LEGISLATE, vn. wetten maken.
"...ATOR, s. wetgever, m.
* ...ATIVE, a. wetgevend.
"...ATURE,
s. wetgeving;
* ...ATRESS, s. wetgeefster, v.
wetgevende magt, v.
LEGIST, s. regtsgeleerde, wetgeleerde, m.
LEGITIMACY, * ...ATION, s. wettigheid, echtheid,
va. echten, wetti* ...ATE, a. wettig, echt, regtmatig.
gen, voor echt verklaren. * ...ATELY, adv. op eene echte
wijze. * ...ATENESS, s. echtheid, wettigheid, v.
k ...MINOUS,
LEGUME, * ...MEN, s. groente, peulvrucht, v.
a. als eene peulvrucht, er toe behoorende.
LEIDGER, LEIGER, S. voy. LEGER.
LEISURABLE, a. op zijn ge:nak ; gemakkelijk, ledig, niet
bezel. "...ABLY, adv. met gemak.
LEISURE, s. ledige tijd, m. ; gemak, o. * -HOUR, s. verloren uur, snipperuurtje, uur van aitspanning, o.
LEMAN, s. geliefde, m. en v. ; bijzit, v.
LEMBIC, LEMBICK, s. voy. ALEMBIC.
LEMON, s. limoen, citroen, m. * -ADE, s. citro'enwater, o.
-drank, m. limonade, v. *-COLOUR, s. et a. citroengeel. "-FROTH, s. citroenvlade, v. * -JUICE, s. citroensap, limoensap, o. * --SQUEEZERS, s. pl. citroenpers, v.
* -TREE, s. citroenboom, m.
LEMUREES, s. pl. booze duivels, kwelgeesten, m. mv.
LEND, va. leenen, helpen, verleenen, verschaffen; - a
hand, - assistance, de hand leenen, hulp verleenen,
bijstand bieden; - an ear, het oor leenen, aanhooren ;
- a deaf ear, doof blijven voor, ongevoelig zijn ; - out,
leenen, uitleenen. * -ABLE,a. leenbaar. * -ER, S. teener, m.
LENGTH, s. lengte, v. ; afstand ; duur, m. ; I have the
- of his foot, ik ken hem naattwkeurig, ik ken zijn huincur ; at -, eindelijk, ten laatste ; naar de lengte ;
*- EN, vn•
in full -, in whole -, in Lveizsgrootte.
langer warden : to lengthen out, uitrekken.
naar de lengte, in de lengte. * -Y, a. langdradig, hangwijlig, vervelend.
LENIENT, s. verzachtend middel, o. -, a. verzachtend,
weekmakend. "—FY, va. verwchten, stillen, doen bedaLEGACY,
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of
"-, va. met letters voorzien, letteren ; drukken;
advice, adviesbrief, m. ; - of attorney, volmagt, prokuratie, v. ; - of credit, kredietbrief, m.; - of grace, brief
van uitstel, respijtbrief, m.; - of mark, kaperbrief, m.;
- of recommendation, aanbevelings-, rekommandatiebrief, m. *•- BEARER, * --CARRIER, s. brievenbesteller,
m. * --BOOK, s. (34) brievenboek, o. P —CASE, s. brieventasch ; (10) letterkast, v.
LETTERED, a. geleerd, geletterd.
LETTER-FOLDER, S. vouwbeen, O. * ...-FOUNDER, S. lettergieter, m. ....FOUNDERY, s. lettergieterij, V. * ...-KEYED
LOCK, s. hangslot met letters, O. "...-LEARNED, a. geletterd, geleerd. --LEARNING, s. boekyeleerdheid, v.
5 ...-PAPER, s. postpapier,, o. *...• PATENT, s. opene brief,
m. s. drukpers, v. druk, m. "...-RACKET
s. valsche getuigenis van landloopers, v.
LETTERS, s.. pl. letteren, wetenschappen, v. mv.
LETTUCE, s. latuw, salade, v.
LEVANT, s. Levant, v. Oosten, o. "-, a. oostelijk. "-ER,
S. oostewind, m.
LEVATOR, 5 -Y, s. (36) opheffer, m.
LEVEE, s. het opstaan; morgenbezoek ; toilet, o.
LEVEL, a. gelijk, effen, vlak, waterpas ; fig. van pas, juist,
o. standaard, m.
k --, s. gelijkheid, v. vlak, waterpas,
peil, rigtsnoer, o. maatstaf, m.; rigting, v. doel, o.
*- , va. et n. gelijk maken, effenen, rigten, aanleggen;
- against, bedoelen, rigten tegen ; - with, overeenstemmen ; gelijkmaken, effenen, sloopen. 5 -ER, s. gelijkmaker ; voorstander der gelijkheid, m. * -ING , s. gelijkmaking, v. het nivelleren. . *-NESS, s. gelijkheid (in
rigting of oppervlakte), v. *- RANGE, s. (3) schot in
eene regte lijn, o.
LEVEN, s. zuurdeeg, o. deesem, M.
LEVER, s. hefboom, m. * -BT, s. jonge hags, m. 5 -OCK,
* -00K, S. leeuwerik, M.
LEVET, S. trompetgeschal, 0.
LEVIABLE, a. op to heffen, hefbaar.
LEVIATHAN, s. leviathan, walvisch; fig. duivel, m.
LEVIGATE, va. glad -, zacht maken, tot stof wrijven,
ATION,
fijn stampen ; levigating-stone, wrij fsteen, m.
s. het fijn stampen, fijn malen.
LEVITE, s. leviet (bij de Israelieten), m. * ...ICAL , a. van
den leviet; priesterlijk. s. Leviticus, m. (het
derde boek Mozes).
LEVITY, s. ligtheid; ligtzinnigheid, ijdelheid, ongestadigheid, wuftheid, onbestendigheid, v.
LEVY, s. hefting ; belasting ; wervit4, aanwerving ; ligting,
v. *-, vs. heffen, opheffen, ligten ; beginnen.
LEW, a. bleek, verschoten, verkleurd.
LEWD, a. 5 -LY, adv. liederlijk, ontuchtig, ongebonden;
op eene liederlijke ontuchtige wijze. *-, LEWYD, a.
wereldlijk. *-NESS, s. liederlijkheid, :ontucht,ongebondenheid, v. * - STER, s. wellusteling, m.
LEWET, s. hop, m.
LEWIS-D'OR, s. louis d'or, (fransch gouden muntstuk), m.
LEXICOGRAPhER, S. woordenboekschrijver, m. * ...GRAPHIC, a. een woordenboek betreffende. * ...GRAPHY, s.
LETANY, S. voy. LITANY.
zamenstelling van woordenboeken, v.
LETCH, s. loogvat, o. * - ER, s. wellusteling, v.
LEXICON, s. woordenboek, o.
LETHAL, a. doodelijk. * - ITY, s. doodelijkheid, v.
LEY. s. veld, o. weide ; loog, v.
LETHARGIC, a. slaapzuchtig. "...GY, s. slaapziekte, v.
LIABILITY, "...ABLENESS, s. verpligtzng, onderworpenLETHE, s. fig. vergetelheid, v.
heid ; neiging, v. * ... ABLE, a. onderworpen, verpligt,
LETHIFEROUS, a. doodelijk.
verbonden, blootgesteld, onderhevig.
LET-IN, s. poortje, deurtje ; inlasschingsteeken, o. 5 ...-PASS,
LIANA, s. (53) liane, liaanplant, v.
s. paspoort, o.
LIAR, s. leugettaar, m. *-D, a. (86) graauw.
LETTER, s. verhuurder, verpachter ; hij die toelaat; bes. half schepel, o. *-, va. ontmannen, lubben.
letter, m.; letter, v. ; brief, m. ; schrift ; dokutnent, o.

ren. * ... MENT, * ...TIVB, s. verzachtendmiddel, O. * ...TIVE, a. verzachtend. * ... TPDE, "—Ty, s. zachtheid, teederheid, v.
LENS, s. lens, Tins, v. ; (74) kristallijnenvocht der oogen, o.
LENT, s. leening ; vasten, v. vastentijd, m..*-, adv. (109)
langzaam. "-EN, a. van de vasten ; gierig. "-EN-FIG,
s. dadel, m.
LENTICULAR, * ...FORM, a. linsvormig. *...GINOUS, a.
(22) vlekkig. * ... GO, s. (22) uitslag, m.;zomersproeten,v.mv.
LENTIL, a. (53) lins, v.
LENTISCUS, LENTISK, S. (53) mastikgomboom, m.
LENTITUDE, s. langzaamheid, traagheid, v.
LENTOR, s. taaiheid; langzaamheid, v. * ... TOYS, a. lijmig, taai.
LENVOY, s. einde, slot (van een dichtstuk enz.), o.
LEOD, s. yolk, o. lieden, mv.
LEONINE, a. van den leeuw, leeuwaehtig.
LEOPARD, s. luipaard, panter, m.
LEPER, s. melaatsche, leproos, m.
LEFID, a. levendig, vermakelijk, geestig, vrolijk.
LEPORINE, a. haasachtig.
LEPROSED, LEPROUS, a. melaatsch. 5 ...SITY, * ...SY, LEPROUNESS, s. melaatschheid, v.
LERE, s. onderrigt, o. leering, v. *-, a. ledig. *-, va.
leeren, onderrigten.
LERRY, s. geraas, o. ; berisping, v.
LESK, s. (74) lies, v. ; schoot, m.
LESS, a. et adv. kleiner, Beringer ; minder ; anders, uitgenomen ; ...loos. *-, va. verkleinen, verminderen.
LESSEE, s. pachter, huurder, m.
LESSEN, va. et n. verkleinen,verminderen, inkrimpen, afnemen. * - ING, s. verkleining, vermindering, v.
LESSER, s. verhuurder, verpachter, m. "-, a. kleiner, Beringer; - linnet, vlasvink, m. *--0N, s. (53) peperboompje, o.
MISSES, s. p1. (44) drek, m.
LESSIVE, S. loog, v.
LESSON, s. les, voorlezing, v. leerstuk ; voorschrift, o. ;
bestraffing, v. *-, va. onderwijzen, leeren; bestraffen.
LESSOR, s. verhuurder, verpachter, m.
LEST, conj. opdat niet.
LET, s. beletsel, o. verhindering, v. *-, va. beletten, verhinderen, laten, toelaien ; verhuren, verpachten. *-, vn.
laten ; zich onthouden ; - alone, laten staan, met vrede
laten; toelaten ; - blood, ader laten ; - down, nederlaten,
faten zznken ; - fly, afschieteiz, aftrekken ; - go, loslaten,
verlaten; - go an anchor, (126) het anker laten vallen,
ankeren; - go every where 1 (126) alles los! - go one's
hold, laten varen; - in, - into, inlaten, binnenlaten ;
inlasschen; - know, doen weten, mededeelen; - loose,
loslaten, bevrijden; - off, aflaten, loslaten; afschieten,
aftrekken ; skin afscheid geven; - out, leenen; verpachten; uitzetten, beleggen; uitlaten; - pass, laten
varen, - voorbzjgaan; - see, Eaten zien; - slip, laten
slippen, - ontsnappen; - to freight, bevradsten. -ALONE, s. beletsel, o.

208
drankolrer, o. ; het proevett.
LIBBARD, S. luipaard, m.
LIBEL, s. klaagschrift, o. memorie, v. ; schotschrift, paskwil, o. *-, va. beschimpen, schotschriften verspreiden.
"-BR, s. pamflet-, blaauwboekjesschrijver, schrijver van
schotschriften, beschimper, m. *-ous, a. eerroovend,
smadelijk.
LIBERAL, a. vrijzinnig, liberaal, vrij, edel, goed, mild;
the - arts, de vrije kunsten.
"-ISE, va. grootmoedig
*-NESS, s. vrijzinnigheid, vrijgevigheid,
maken.
v. het onbevooroordeelde. "-LY, adv. vrijzznntglijk,zonder vooroordeel ; met vrijgevigheid, * ...ATE, va.
den. * ...ATION, S. bevrijding , v. * ...ATOR, a. bevrijder, m.
LIBERTIES, S. pl. voorregten, privilegiin, o. my - of a
city, voorstad, v.
LIBERTINAGE, * ...TINISM, S. bandeloosheid ; liederlijkheid ; ongodsdienstigheid, vrijdenkerij, v.
* ...TINE, a.
vrijgelatene; vrijgeest ; doldriftige, v.
"...TY, s. vrijheid, v. vrijdom, m. regt, voorregt, privilegie, O.
LIBIDINIST, s. wellusteling, m. * ...OUS, a. * ...OUSLY, adv.
wellustig, ontuchtig, geil, onkuisch, wulpsch, losbandig ;
op eene wellustige wijze. * ...OUSNESS, s. wellust, m.
ontucht, wulpschheid, v.
LIBRA, s. (101) weegschaal, balans, v.
LIBRAL, a. een pond zwaar.
LIBRARIAN, s. boekbewaarder, opzigter eene boekerij, bi* bliothekaris, m. * ...RY, s. boekerij, boekverzameling,
bibliotheek, v. ; - keeper, bezitter van -, opziener over
eene boekerij, M.
LIBRATE, va. in evenwigt stellen. * ...TION, s. (101) libratie, schijnbare wankeling der maanas, v. "...TORY,
a. slingerend.
LICE, s. pl. luizen, v. mv. * -BANE, s. (53) luiskruid, O.
LICENCE, * ...SE, s. verlof, o. vergunning, vrijheid, v.;
vrijbrief, m. patent, o. va. veroorloven, vergunnen,
vrijheid geven. * -R, s. vergunner ; censor, rn. *...sING,
s. vergunning, v.
LICENTIATE, S. licentiaat ; geneesheer, iemand geregtigd
tot het uitoefenen der geneeskunde (in Engeland), m.
*-, va. toestaan, toelaten, vergunnen, veroorloven.
LICENTIOUS, a. * -LY, adv. losbandig, los, toomeloos, uitgelaten; op eene uitgelatene wijze. * -NESS, s. teugelloosheid, ongebondenheid, uitgelatenheid, v.
LICH, s. bjk, o. *-, a. gelijk.
LICHEN, s. (53) leverkruid, O.
LICH•GATE, S. lijkpoort, v.
s. lzjkuil, m.
* ...-WAKE, s. doodu'acht, lijkbewaking, v.; fig. kerkhof,
0. * ...-WALE, s. (53) steenzaad, O.
LICIT, a. "-LY, adv. geoorloofd, veroorloofd ; wettig toegestaan. "-ATION, s. geregtelijke verkoop, verkoop bij
executie, M. * -NESS, S. wettigheid, v.
LICK, s. slag, m. ; zoutbron, v. blanketsel, o. *-, va. likken ; vijlen; slaan, afrossen. * -DISH, * -SAUCE, s. tafellikker, m. * -ER, s. likker, m. * -ERISH, * -BROUS,
a. lekker, smakelijk. * -ERISHNESS, * -ERO'USNESS, S.
lekkerheid, v. * -STONE, s. lamprei, V.
LICORICE, * .,.ISH, s. zoethout, o. * -POWDER, S. zoethoutpoeder, o.
LICTOR, S. (25) bijlbundeldrager, m.
LID, s. deksel, o. klep, v. ; ooglid, o.
LIE, s. leugen, onwaarheid ; kog, v. *-, vn. liegen. *-,
vn. liggen, rusten; slapen; bldven, berusten, zijn; gelegen zijn, zich bevinden, voorhanden zijn ; wonen, gelegerd zijn; zweven; - a hull, (126) zonder zeilen
drijven; - about, verstrooid liggen ; - at, lastig vallen,
kwellen; afhangen van; - at stake, op het spel staan,
LIBATION, S.

LIG.
in gevaar zijn ; - by, stil liggen, rusten; - dead, ongebruikt onaangewend liggen ; - down, nederliggen,
gaan liggen, rusten ; in de kraam komen, bevallen;
- in, in de kraam liggen ; - in the way, in den weg
liggen, - staan, hinderen; kunnen, voor de hand liggen; - in wait, bespieden, gadeslaan; - level to, voegen, passen, overeenkomen ; - on hand, geenen aftrek
geene navraag hebben; - on the gizzard, niet kunnen
verteren ; - on the head, toegeschreven
geweten warden ; - over, onvoldaan
onbetaald blijven ; - to, 026)
injleggen; - under, onderworpen zijn, verpligt zijn ;
- under scandal, een slechten naam hebben; - upon,
rusten op, drukken; - with, kliggen, naast liggen ;
wonen met ; slapen bij ; it lies me a great deal, het
kost mij veel ; it lies upon me, ik ben verpligt.
LIEF, a. et adv. LIEVE, adv. lief, geliefd, dierbaar ;
gaarne, met genoegen. * -TENANT, s. luitenant, m.
LIEGE, a. leenpligtig, leenheerlzjk, onderworpen, onderdanig. "-, s. leenheer, m. *-ANCY, s. leenpligt, m. ;
leengebzed, O. "-LORD, s. leenheer, vorst, M. *-MAN, S.
leenman, vassaal, m.
LIEGER, s. residerend gezant, m.
LIEN, S. (83) voorbehouding, v.
LIENTERY, s. (22) buikloop, m.
LIER, s. hij die ligt; leugenaar; bespieder, m.
LIEU, s. oord, o. plaats, v.; in - of, in plaats van, in
N
LIEUTENAN CY, s. stedehouderschap, o.; luitenantspost,m.
LIEUTENANT, S. luitenant ; stadhouder, m. * --COLONEL,
S. luitenant-kolonel, rn. * --GENERAL, s. luitenant-generaal, m. s. waardigheid van luitenant,luitenantsplaats, W.
LIE-WASHED, a. pas gewasschen.
LIFE, s. levee, o. ; levendigheid, kracht, opgewektheid;
levensbeschrijving ; levenswijze, v.; to draw from the -,
naar de natuur naar het leven teekenen; to depart
this -, sterven; still -, (92) stilleven, landschap, o.
*- ANNUITY, * -RENT, s. lijfrente, v. * -BLOOD, s. warm
bloed, O. *-BOAT, S. reddingboot, v. * -EVERLASTING,
s. (53) rnaagdepalm, m. duizendschoon, v. * -GIVING, a.
Leven gevend, bezielend.
* -GUARD, s. lijfwacht, v.
"-GUARDMAN, S. soldaat van de lijfwacht, m. * -LESS,
a. * -LESSLY, adv. levenloos, dood, magteloos; flegmatick, flegmatisch, koel. * -LIKE, a. als of het leeft.
"-LiKiNsl int. verdord ! to drommel! * -OFFICE, s. levensverzekering, v.
* -PRESERVER, s. zwembuis, o.
* -STRING. s. (74) levensdraad, m.
s. leeftijd,
levensduur, in. "-WEARY, a. zijn leven moede, des leyens zat.
LIFT, s. het tillen, opheffen; hefboom, m. ; gevecht, o.;
inspanning ; (126) toppenant, v. ; dead -, groote nood,
m. ; to have not a great -, beschonken zijn. *-, va.
tillen, heffen, opheffen, verheffen ; opligten, verhoogen ;
rooven, wegnemen ; - upon with pride, trotsch maken,
hoogmoed inblazen. * -ER, s. opligter, ligter ; dief, m.
LIGAMENT, s. band, knoop, m.; bandspier, vezel, v. "-AL,
*-ous, a. vezelachtig, vezelig.
LIGATION, s. binding, v. "—TITRE, s. binding, v. band,
rn. ; verband, o. ; knoop, m.
LIGHT, s. licht, daglicht, o. ; helderheid, verlichting, V.
Leven, o. ; dag ; vuurtoren, rn.; fakkcl, v. ; verstand, o.;
to stand in a persdn's - , ienzands licht betimmeren;
fig. iemand benadeelen.
a. Licht, helder, klaar ; ligt,
gemakkelijk ; snel, vlug ; klein, onbeduidend, dun ; oppervlakkig ; ligtzinnig, veranderlijk; ledig, onbevracht ;
- of belief, ligtgeloovig. "-, adv. ligtelijk. *-, va. aan-

La.

LIN.

steken, verlichten, lichten ; verligten, gemakkelijk maken ; helpen, ondersteunen. *-, vn. lichten, schijnen ;
afstijgen, uitstappen; vallen, &e'en, ontmoeten; - on,
- upon, &ellen ; aantrelren, ontmoeten, stooten op ; voorvallen, gebeuren. * --ARMED, a. ligtgewapend. * --BEARER, s. fakkeldrager, m. * ---BLUE,
a. lichtblaauw.
*-- BRAIN, s. zot, laf mensch, m. * --BROWN,
a. lichtbruin. "— COLOURED, a. licht, van eene lichte kleur.
LIGHTEN, vitt: bliksemen, warlichten. *-, va. et n. voy.
LIGHT ; - a ship, goederen over boord werpen. * ING,
S. voy. LIGHTNING.
LIGHTER, s. verlichter; (126) ligter,

m.

"-AGE, s. lig-

tergeld, o. "-MAN, s. ligterman, M.
LIGHTFINGERED, a. vlug van vingers ; met lange vingers,
die fachtig * ...FIRE, s. helder your, o. vlam, v. * ...FOOT,
"...FOOTED, * ...HEELED, * ...LEGGED, a. vlug her been,
snelvoetig. * ...GREEN, a. lichtgroen. * ...GREY, a. lichtgrijs.
*...HAIRED, a. blond. * ...HEADED, a. onbezonnen, gedach-

leloos ; zinneloos, krankzinnig. -NESS, s. onbezonnenheid, gedachteloosheid ; verstandsverbijstering, zinneloosheid, v. "...HEARTED, a. opgeruimd,vrolijk, welgemoed.
- NESS, S.. vrolijkheid, opgeraimdheid, v. * ...HORSE, s.
ligte ruiterij, v. * ...HOUSE, s. vuurtoren, m. * ...LADEN,
a. ligt geladen. *...LESS, a. zonder licht, duister, donker. * ...LY, adv. ligtelijk, snel, spoedig, gemakkelijk ;
vrolijk ; oppervlakkig ; met ligtzinnigheid ; - cone
to talk -, mijmeren.-go,z ewon zogern ;
* ...-MATTER, s. beuzeling, nietigheid, v. * ...-MINDED,
a. ligtzinnig, ligtvaardig. "...MONEY, s. (126) vuurtorengeld, o. * ...NESS, s. ligtheid; lzgtzinnigheid, ligtvaardigheid, onbestendigheid, v. ; - of belief, ligtgeloovigheid, v.
LIGHTNING, s. bliksem, bliksemstraal, m.; verligting, v.
* -ROD, s. bliksernalleider, m.
LIGHT-READING, s. gezellige - aangename lektuur, lezing tot vermaak, v. * ...-RED, a. lichtrood.
LIGHTS, s. pl. longen, v. my. ; higher, m.; voy. LIGHT.
LIGHTSOME, a. licht, helder, klaar ; vrolijk, opgeruimd.
*-NESS, s. helderheid, klaarheid; vrolijkheid, opgeruimdheid, v.
LIGHT-WED, s. brandewijn, m.
LION-ALOES, LIGNUM-ALOES, S. aloehout, o.
LIGNEOUS, a. houtig, houten, houtachtig, van hoot.
LIGNUM-VITAE, s. pokhout, guaiacum-hout, O.
LIGURE,
loschsteen, m.
LIGWORT, s. (53) wolkruid, O.
LIKE, a. gelijk dergelijk, sulk; waarschijnlijk, vermoedelijk ; he is - to die, hij sal waarschijnlijk sterven.
k-, s. gelijkheid, gekkenis, v. *-, adv. gelijk, even als,
wel, bijna, ongeveer, waarschijnlijk. va. et n. mogen lijden, behagen vinden in, gaarne zien, - hebben,
goedkeuren, bijval schenken aan ; - cover - cup, zoo
heer zoo knecht; - enough, waarschijnlijk, to naasten
bij ; - love -, - will to -, soort zoekt soort. * -LIHOOD,
*- LINESS, s. schijn, m. aanzien, o. waarschijnlijkheid,
v. * -LY, a. waarschijnlijk, vermoedeltjk, schijnbaar;
welgevallig, aangenaam. -, adv. waarschijnlijk. * -MINDED, a. eensgezind, van een gevoelen.
LIKEN, va. et n. vergelUken; gehjken. * -ESS, s. gelijkenis, gelijkheid, vergelijking, v. ; schijn, m. schaduw, v.
*-Dra, s. vergelijking, v.
LIKEWISE, adv. op gelijke wijze, insgelijks, evenzeer, ook.
LIKING, s. welgevallen, behagen, genoegen ; verlangen, o.
wensch, m. neiging ; goedkeuring; lijvigheid, v.; upon
-, op de proef, om to proberen. "-, a. aangenaam, welgevallig, welbehagelijk, zwaarlijvig, dik, vet.
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LILAC, LILACH, s. (53) seringeboom. m.
LILIACEOUS, a. (53) lelieachtig ; lelievormig.
LILTED, a. met Wien versierd.
LILIPUTIAN, s. lilliputter, dwerg, m. *-, a. uiterst klein.
LILY, s. lelie; witte kleur, blankheiel, v. ; - of the valley,

convalley, lelie der dalen,
* -DAFFODIL, s. (53)
narcissebloem, v. "-HANDED, a. blanke armen hebbende;
teeder, lief. *-LIVERED, a. lafhartig , verwij fd. "-WHITE,
a. leliewit. s. fig. schoorsteenveger, m.
LIMACEOUS, a. slijmig, slijmachtig.
'LIMAIL, s. villsel,o.
va. vijlen,polijsten. * ...MATION, s. vijling, polijsting, v. * ...MATURE, S.
.villsed
(van metaal), O.
LIMB, s. lid, o.; rand, m.; - of the law, fig. regtsverdraaijer, m. *-, va. van leden voorzien ; ontleden, verscheuren.
LIMBECK, s. distilleerkolf, v. *-, va. destilleren.
LIMBED, a. met leden, geleed, opgewassen.
LIMBER, a. buigzaam, gedwee, handelbaar.
* -HOLE,
S. (120) vullinggat, zoggat, lokgat, O. * -NESS, S.
buigzaamheid, gedweeheid, zwakheid, v.
LIMBLESS, a. zonder leden.
LIMB-MEAL, adv. stuksgewijze.
LIMBO, *...BUS, s. voorhel, v. vagevuur, o. ; fig. kerker,m.
LIME, s. vogellijm, v. ; lijm, v. en o. ; kalk ; wijnsteen ;
lindeboom ; limoenboom ; citroen, tn. *- , va. lijmen, met
vogellijm bestrijken, met kalk verbinden ; vangen, verstrikken. * -BURNER, s. kalkbrander, m. * -D, a. met
vogellijm bestreken, lijmig. * -HOUND, LINER, s. spoorhond, tn. *-HOUSE, s. kalkmagazijn, o. "-JUICE, S. limeensap, O. * -KILN, s. kalkoven, m. * --ROD, * -TWIG,
s. lijmstang, v. * -SIEVE, s. kalkzeef, v. * -STONE, s.
kalksteen, in. * -TREE, s. lindeboom, m. * -WATER, s.
kalkwater, O.
LIMIT, s. grens, v. grenspaal, m. *-, va. begrenzen, beperken, bepalen, paal en perk stellen aan. * -ABLE, a .
begrensbaar. * -ARIAN, * -ARY, s. et a. grensland, o.
grensplaats, grensstad, v. ; op de grenzen gelegen, aangrenzend. * -ATION, s. beperking, bepaling ; (83) verjaring, v. * -ED, a. begrensd. "-EDLY, adv. bepaaldelijk.
*--EDNESS, s. beperktheid, v. * -ER, * -OUR,
s. begrenzer ; bedelmonnik, m. ',rams, a. grenzenloos, zonder
grenzen.
LIMNER, s. bastaard ; mesties, m.
LINN, va. teekenen, schilderen, portretteren, (voornamelijk in waterverf). "-ER, s. schilder, teekenaar, portretschilder, m.
LIMON, s. anemoon, v. ; limoen, m.
LIMOSITY, s. slijkerigheid, modderigheid, v.
"...MOUS, a.
slijkerig, modderig.
LIMP, a. week, buigzaam, slap, zwak. *-, vn.
hinken,
mank gaan, hinkepinken. s. kinking, v. "-R, s.
hinkepink, Mt. *-ET, * -IT, s. schotelmossel, v. "-ID, a.
klaar, helder, zuiver, doorzigtig, doorschijnend.
* -ITUDE, *- IDNESS, s. klaarheid, helderheid, v.
"-INGLY, adv. kreupel. *- NESS, s. buigzaamheid,
V.
LIMY, a. kalkachtig ; lijmig, kleverig.
LIN, vn. uitscheiden, ophouden, niet voortgaan.

LINAGE, s. voy. LINEAGE.
LINAMENT, s. pluksel, o. wiek, V.

LINCH, s. grens, v. grenspaal, m.; gehucht,
O. "-PIN, S.
buns, V.
LINCTURE, LINCTUS, S. liksiroop, likartsenij, v.
LIND, * -EN, *-EN-TREE, s. lindeboom, m.
LINDSEY-WOOLSY, s. voy. LINSEY-WOOLSEY.
LINE, a. lijn, linie, streep, v. regel, m.; rij, v. ; familie-
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zekere geneeskundige plant, v. *...-motrim, s. leeuwenbek, m. * ...-SKIN, s. leeuwenhuid, v. * ...-TAIL, s. (53)
leeuwenstaart, m. * ...-TOOTH, s. (53) leeuwentand, m.
hondskoem, v.
LIP, s. lip ; pijpkan, v. ; rand, m.; to make a -, de lip
laten hangen, pruilen; to part with dry lips, droogmonds van elkander scheiden. "-DEEP, a. met den mond,
niet wezenlijk. * - DEVOTION, S. gebed met de lippen, O.
* -GLUE, s. mondlijm, v. * - LABOUR, s. gesnap, gebabbel, lipwerk, O.
LIPOTHYMOUS, a. bezwijmend. "...THYMY, S. flaauwte, V.
LIPPED, a. met lippen, lippig.
LIPPITUDE, S. het tranen der oogen.
LIP-SALVE, s. lippenpommade, v. * ...- WISDOM, S. wijsheid
op de lippen, v.
LIQUABILITY, * ...ABLENESS, s. smeltbaarheid, V. *... ABLE,
a. smeltbaar. "...ATION, S. smelting ; smeltbaarheid, v.

tak, m. geslacht, 0. ; gedragslijn, i.; touw, o. ; schets,
v. ontwerp, o. ; loopgraaf, v. ; vlas, o. ; grenzen,v.mv.;
(68) linietroepen, m. mv.; (1) evennachtslijn, linie, -v. of
evenaar, m.• fig. wijze, manier, v. ; (19) vers, o. ;
; afstand, m. ; - of mountains, bergketen,
distance, (126)
v. ; - of trade, handeLstak, m.; white -, (10) een regel
wit, m. ; ongeteerd touw, o. *-, va. voeren, overtrekken,
bekleeden ; beleggen; bevloeren, bedekken; op eene rij
plaatsen; bespringen (van honden). "-AGE, s. lijn, geslachtslijn, v. geslacht, o. afstammelingen, mv. * - AL,
a. "-ALLY, adv. uit lijnen bestaande ; ltjnregt, in eene
regte lijn; in eene regte lijn afstammende. "-ALNESS,
* -ATURE,
S. afstammmg in eene regte lijn, v. "-AMENT,
s. gelaatstrek, trek, m. * - AR, a. lijnvormig ; uit lijnen
bestaande. "-ATION, S. het trekken van lijnen, linieren.
in welLINED, p. et a. gelijnd, gelinieerd ; fig. well
stand, met aardsche goederen bedeeld.
LIQUEFACTION, s. smelting ; smeltbaarheid,v.•*...FIABLE,
LINEN, a. linnen, van vlas; het linnengoed betreffende.
-DRAPER,
a. smeltbaar. * ...FIER, S. hetgeen doet smelten.
"-CLOTH, S. linnen, linnengoed, lijnwaad, O. *
va. et n. doen smelten, vloeibaar maken, smelten; vloeis. linnenkooper, m. * - DRAPERY, s.
* -BR,
-TWEEZERS,
S.
pl.
baar worden.
linnenhandel, m. "-PINCHERS, *
m.
linnenwever,
LIQUESCENCY,
S. smeltbaarheid, v. * ... ENT, a. smeltend.
WEAVER,
S.
*
linnenweversstang, v.
LIQUID, a. vloeijend, vloeibaar ; klaar, duidelijk, bewezen.
LINES, s. pl. droogtouwen, drooglijnen, o. v. mv.
*
s.
vloeistof,
v. ; drank, m. ; goede schuld ; vloeijende
leng,
v.
;
gedroogde
stokvisch,
m.
;
(53)
lang
LING, s.
letter, smeltletter, (l, m, n, r), v. * -ABLE, a. vereffengras, heidekruid, O. * -EL, *- ET, s. tongetje, O.
va. smelten; vereffenen, effen maken, afATE,
baar. *
LINGER, va. et n. op de lange baan schuiven, wachten,
betalen. * - ATION, s. smelting ; vereffening, afrekening,
talmen, leuteren, dralen, sukkelen ; smachten,verlangen.
v. * - ITY, *-NESS, S. vloeibaarheid, v.
* - ING, s. draling, ver* -ER, s. talmer, leuteraar, m.
to be
schuiving, V. getalm ; uitstel, O. * -ING, a. * -INGLY, adv. LIQUOR, s. vloeistof, v. ; geestrijk vocht ; sap, o. ;
in -, dronken zijn. *-, va. bevochtigen, besproojen, nat
smctchtend, traag, langzaam, zwak, kwijnend; tragelijk,
"-CASE, s. likeuckelmaken
;
insmeren
;
doorweeken.
langzaam.
dertje, o. s. zoethout, O. *-ROOM, s. (126)
LINGET, s. bastaard-nachtegaal, m. ; staaf (metaal), v.
bottelarij, v.
LINGLE, s. (93) pikdraad, m. * ... GO, S. taal, spraak, v.;
s. poedersuiker, v. ; zekere witte wijn, m.
LISBON,
kramerlatijn, koeterwaalsch, o.
LISP, va. et n. lispen, lispelen, lispend uitspreken, staLTITGuAcious, a. praatachtig. "-NESS, * ...ACITY, s.praatmelen.
"-, s. het lispen, gelispel, O. "-ER, s. lisper,
...AL, a. van de tong.
zucht, praatachtigheid, v.
m. "-INGLY, adv. lispend.
LINGUIST, S. taalkundige, m.
LISPUND, S. lijspond, O.
LINGWORT, s. (53) engelwortel, M.
LIST, S. lijst, rol, v. katalogus ; leiband, m. ; grens, v.;
LINIMENT, s. smeersel, o. verzachtende zalf, dunne
strijdperk ; doel, o. lust, m. verlangen, o. "-, va. op de
strijkzalf, v.
lijst zetten, inschrijven, aannemen, aanwerven; met
of
the
bow,
LINING, s. voering ; kap (in eenen hoed),v.;zelfkant benaaijen ; als strijdperk afsluiten. *-, vn.
(126) ankerkussen, o.
lusten, lust hebben ; luisteren. *-, int. hoor * -ED, a.
LINK, s. schakel, schalm, m. ; keten ; aaneenschakeling,
geschrapt.
v. ; besluit, o. ; knoop, band, m. ; fakkel, toorts ; worst,
vn.
LISTEL, s. (13) lijst (clan zuilen), v.
v. ; roet, o. *-, va. verbinden, aaneenschakelen.
LISTEN, va. et n. hooren, aanhooren, luisteren. * -ER, s.
zich verbinden, verbonden zijn. *-BOY, * - MAN, s. fakluisteraar, hoorder, m. "...FUL, a. opmerkzaam.
keldrager, m. * - BUTTONS, s. pl. hemdknoopjes, o. mv.
LISTLESS, a. * - LY, adv. onverschillig, lusteloos, onopLINN-BOARD, s. (93) snijbord, O.
merkzaam,
zorgeloos. * - NESS, s. onopmerkzaamheid,
vlasvink,
m.
NET,
s.
LINNEN, s. voy. LINEN. * ...
onverschilligheid, zorgeloosheid, nalatigheid, v.
LINSEED, S. lijnwaad, O. "-CAKE, S. lijnkoek, m. *-OIL,
LITANY,
a.
voy.
LITANIE.
s. lijnolie, v.
LITCHEN, S. (53) leverkruid, O.
LINSEY-wooLSEY, s. tiercntijn, (half linnen en half wola.
letterlijk,
woordelijk ; - fault, drukfout, v.
LITERAL,
len stof), o. *-, a. slecht.
*-, "-ITT, s. letterlijke zin, M. * -IST, s. die aan de
LINSTOCK, LINTSTOCK., s. (3) lontstok, M.
letter hangt, haarklover, M "-LY, adv. letterlijk, naar
LINT, s. vlas ; pluksel, O.
de letter.
LINTEL, s. tins, v. kalf, o. ; (13) bovendrempel, M.
LITERARY, a. letterkundig, geleerd. * ...ATE, a. geletterd,
LION, s. leeuw, m. ; to patch a fox's tail to a lion's skin,
letterkundig. * ...ATI, s. pl. geleerden, letterkundigen,
list met geweld paren ; to sh ow the lions and tombs,
m. mv. * ...ATOR, s. schoolvos, m. "...ATURE, s. geleerdde merkwaardigheden laten zien ; to see the - washed,
heid, letterkunde, v.
iemand als aprilgek uitzenden. *-- ANT, s. miereneter,
LITH, s. lid, o. geleding, v.
m. * --APE, s. leeuwenaap, m. * -CEL, s. jonge leeuw,
m. * -ESS, s. leeuwin, v. * -HEARTED, a. moedig als
een leeuw. * --LEAF, * -'S PAW, s. (53) leeuwenvoet, in.
* -LY, a. leeuwachtig, als een leeuw. k- SEJANT,
s. (116) rustende leeuw, m.
LIoN's DEN, S. leeuwenhol, o. -kuil, in. *...-yooT, s. (53)

LITHARGE, s. (17) loodglid, 0.
LITHE, * --R, * -SOME, * ...THY,

a. zacht, z,wak, buigzaain,
lenig ; slap, traag, lui ; zwak, lafhartig. "-NESS, s.
zachtheid, buigzaamheid, gedweeheid, lenigheid, v.
LITHERLY, adv. met lenigheid, tragelijk.
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LITHOCOLLA, S. steenlijm, v. 5 ...GRAPHER, S. steendruk,„
ker, steensnijder, m. * ...GRAPHY, S. steendrukkerij ;
* ...LOGY, s. kennis
steendrukplaat, v. ; steendruk, m.
s. (22) steensnijder, m.
der steenen, v.

lasten, bezwaren; loaded dice, valsche dobbelsteenen, m.
mv. 5 -ER, s. lader, m. * -ING, s. lading, vracht, v.;
- place, - port, ladingsplaats, v. 5 -MANAGE, s. (126)

het loodsen, stuurmanskunst, v. * -SMAN, s. (126) loods,
m. * -STAR, s. (101) poolstar, v. kleine beer, m. * -STONE,
s. steensnijding, v.
S. zeilsteen, magneet, M.
LITIGANT, s. procesvoerder, m. partij, v. *-, a. proceLOAF,
s. brood, o. ; - of sugar, suikerbrood, o. * -SUGAR,
derend. * ...GATE, va. et n. procederen, pleiten, bepleis. broodsuiker, v.
ten, betwisten. * ...CATION, s. proces,regts-,pleitgeding,
LOAM,' s. loom, m. klei, v. *-, va. met loom bestrijken,
o. *...caous, a. -LY, adv. pleitziek, twistgierig, betwist;
leemen. * -Y, a. leemig, kleiachtig.
met strijd, in strijd.
"...GIOUSNESS, s. pleitzucht, V.
LOAN, s. leening, v.; geleend good, o.
"...SPENDENCE, s. duur van een regtsgeding, m.
LOATH, a. et adv. "-LY, * -INGLY, adv. ongeneigd, ongeneLITTER, *-ING, S. draaybaar, rosbaar, v.; stroo, o. stroogen, met weerzin, tegen wil en dank. * -E, va. et n.
mat ; dragt, v. worp, m.; wanorde, haveloosheid, v. *-,
haten,verfoeijen,walgen van ; walging vrorzaken. * -ER,
va. vuil waken, in wanorde brengen ; met stroo bes. hater, walger, die een afkeer heeft, m * -FUL, * -SOME,
dekken. "-, vn. op eenen stroozak liggen ; jongen werpen.
*- LY, a. hatelijk, walgelijk, hatend,verfoeijelijk.
LITTLE, s. weinigje, o. kleinigheid, v.; kind, o. *-, a.
-SOMENESS,
* -NESS, s. walging, v. afkeer, tegenzin, m.
weinig,
niet
adv.
klein, gering, ntetig, onbeduidend. *-,
s. walgeltjkheid, Y.
veel, in het klein. * -HOUSE, s. huisje, o. "-LESS, adv.
brooden,
o.
my.
bijna, evenzoo. * - MISTRESS, s. lie fje, schatje, o. *-NESS, LOAVES, s. pl.
Los, s. boor, vlegel; fig. lompe domme jorden ; regens. kleinheid, geringheid, nietigheid, onbeduidendheid, v.
worm, Di. *-, va. laten vallen, - hangen. " -BY, s. valet,
LITTORAL, s. oever, m. kust, v. * -, a. van de knot, sever....
o. voorkamer, v. portaal 0.
*...ay,
s.
kerkin
de
kerk
gebruikelijk.
LITURGICAL, a.
LOBE, s. (74) longkwab, v. ; vleugel ; lap, m.
gebruik, o. kerkdienst, v.
LOBLIKE,
a. lomp. * ...LOLLY, s. moos, mengsel, o.
LIVE, vn. leven; zijn; voortduren, in stand blijven; beLOB'S-POUND, LOCK-UP-HOUSE, s. zeekreeft ; roodrok,
staan; wonen; - by, - on, - upon, leven van, zijn
(engelsch soldaat), m.
brood verdienen met, zijn bestaan vinden in; - out,
LOBWORSI, s. voy. LOB.
overleven; - upon the catch, van roof Leven; fig. schuim* -ITY, s.
LOCAL, a. plaatselijk ; uiterlijk, uitwendig.
loopen. *-, s. leven, o. *-, a. levend, in leven; levenplaatselijkheid, plaatselijke gesteldheid, v.
dig ; - coals, gloeijende kolen, v. mv. "-D, a. levend.
LOCATE, va. et n. plaatsen, stellen; zich nederzetten,
* -DOWN'S, s. pl. nestharen, o. MV. *-LESS, a. levenloos.
zich vestiges. * ...ATION, 0. plaatselijke gesteldheid ;
LIVELIHOOD, s. onderhoud, bestaan, brood, o. broodwinplaatsing, stelling, gelegenheid; verpachting ; nederzeto.
ning, kostwinning, v. ambacht, handwerk, beroep,
ting, vestiging, v.
* ...LINESS, s. levendigheid, kracht, v. leven, o.
LOCH, s. voy. LAKE. *-ES, pl. (148) nageboorte, v.
LIVELODE, s. onderhoud, o.
LOCHABER-AXE, s. strijdbijl der Schotten, v.
LIVE-LONG, a. langdurig, langwijlig, vervelend, traag,
LOCK, s. slot o. ; sluis, schutsluis, v. verlaat, o. ; lok,
langzaam. * ...-RED, s. helderrood, scharlakenrood, o.
vlok, v. ; greep, m. ; blok, o. ; beugel,m. voetboei ; plant
LIVELY, a. levendig, vol leven, opgewekt, vrolijk, frisch,
van een schietgeweer, v. *-, va. et n. sluiten, toemakrachtig ; hevig. "-, adv. met levendigheid, met kracht.
ken, versluiten, onder slot brengen ; in elkander sluiLIVER, s. pond, o. ; levende, rn.; lever, v. * -COLOUR, s.
ten, - passes ; versperren; - in, insluiten, omvatten,
leverkleur, v. * -COLOURED, a. leverkleurig. * -ED, a.
bevatten, inhouden ; - one out, iemand uitsluiten ;
block, leverkleurig. * -FROCKLES, s. pl. zomersproeten,
opsluiten, wegsluiten; locked jaw, (22) klem in-up,
-vlekkcn, v. mv. *-GRowN, a. met eene groote lever.
den mond, v. * -CHAIN, s. spanketting, m. * -ER, S.
s. leverworst, v. * -SPOT, s. zonnevlek, v. * -STONE,
(126) least, lade, v.; duivennest, o. * -ET, S. slootje, o.
s. leversteen, tu. * -WORT, s. (53) leverkruid, o.
armband, in.; kleinood, o. *-RAM, * -RUN, s. grof linLIVERY, s. uitlevering, overgave, overhandiging ; inbezitnen, o. "-ROW, s. (53) rondo ranonkel, m. "-s, s. pl.
neming ; bevrijding, v. ontslag, o. ; verhuring; liverij;
spanketen v. "-SMITH, s. slotenenaker, m.
kokarde, v.; gild (in London), o. "-, va. in liverei kleeLOCOCESSION, s. (83) het verplaatsen, wij ken. * ...MOTION,
den ; partij kiezen. * -MAN, s. livereibediende ; gacles. (73) plaatsverandering, v. * ...MOTIVE, a. van plants
broeder (te London), m. * -STABLE, s. huurstal, m.
s. lokomotief, En.
kunnende veranderen.
LIVES, s. pl. levens, levensbeschrijvingen, o. v. my.
LOCUST, s. sprinkhaan,m."-s, s. pl. accacia-boschjes, o.mv.
LIVE-STOCK, s. tam vee, o. huisdieren, o. my.
v.
s.
spreekwijze,
v.
zin, m. uitdrukking,
LOCUTION,
LIVID, a. loodverwig, loodkleurig, blond en blaauw, bleek.
LOCUTORY, S. spreekkamer, v.
* -ITY, * -NESS, S. loodkleur, blaauwachtigheid, bleekheid,v.
LODE, s. voy. LOAD. "-WORK, s. tinmijn, v.
LIVING, a. levend ; levendig, vlug, krachtvol. *-,s. leven,
o.
onderhoud, bestaan, o. ; have ; predikantsplaats, v. * -LY, LODGE, s. hut, v. huisje ; vertrekje, kamertje ; Leger,
"-, vn. gelegerd zijn, Hones, liggen ; gemerkt zijn.
adv. bij het leven. * -PLEDGE, s. afstand van vruchthuisvesten,
herbergen,
inlegeren;
inkmartieren;
legva.
gebruik, m.
a
gen, plaatsen; bewaren, inpakken, nederleggen; LIVOR, s. loodkleur (der huid), v.
credit with one, een krediet aan iemand openen; - an
LIVRE, s. pond, o. ; franc, M.
zich
*
D,
a.
berigt
geven,
verslag
doen.
information,
"...IOUS,
a.
LIXIVIAL,
loogachtig. * ...ium, s. loog ,v .
bevindende ; (44) gelegerd (van herten). * -MENT, s. JigLIZARD, s. hagedis, v. * -STONE, s. hagedissteen, m.
s.
ging, stelling ; verschansing, v.; logement, o.
Lo ! int. zie! kijk! ei! ziedaar!
huurder, 'bewoner ; bewaarder, m. * ...GING, s. woning,
LOACH, s. grondel, m.
o.
huisvesting, inwoning, v. verblijf; Leger, kwartier,
LOAD, s. lading, vracht, v. last, m. ; zwaarte;
(67) ader,
Los, s. voy. LOWE. LOFFB, vn. voy. LAUGH.
v. mijngang, m.; he has his -, hij is beschonken, hij
LOFT, S. verdieping, v.; zolder, m. vliering, v.; visor,
hoofs de hoogte, *-, vs. laden, beladen, bevrachten, be-
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schuur, v. "-MY, adv. uit de hoogte, hoogmoedig.
"-num, s. hoogte, verhevenheid ; trotschheid, grootschheid, v. hoogmoed, m. "-RENT, s. pakhuishtsur, v. *-Y,
a. hoog, verheven, trotsch, statig, hoogmoedig.
LOG, s. stam, m. blok; (126) log, o. *-,va. campechehout
vellen.
LOGARITHM, s. logarithmus, m.
LOG-BOARD, s. (126) logtafel, v. "...-BOOK, s. (126) logbock, scheepsjournaal, o.
LOGGERHEAD, s. domoor, dommerik, m. ; to go (fall) to
-s, plukharen. * -DUCK, s. dikkop, (eend), m. * -ED, a. dom.
LOG-GLASS, s. (126) logglas, o. "...-HOUSE, s. (68) blokhu la, O.
LOGIC, s. redekunde, redeneerkunde, leer, des vernufts , v
"-AL, a. "-ALT.PY,adv. redekunstig, logisch. *-IAN, s. redekunstenaar, m. "...GIST, s. reken-, stelkundzge, m.
*-1c, s. algebra, stelkunst, v.
LOGLINE, s. (126) loglijn, v.
LOGMAN, s. houthakker, houtdrager, m.
LOGOGRIPHE, s. woord-, letterraadsel, o.
LOGOMACHY, s. woordenstrijd, m.
LOGWOOD, s. braziliehout, campechehout, o.
LOHOCH, LOHOCK, s. likartsenij, v.
LOIN, s. lendestuk, nierstuk, staartstuk, o. lende, v. ; -s,
lenden, v. mv. * -ED, a. met lenden.
LOITER, vn. talmen, toeven, leuleren.
Calmer,
leuteraar, m. * -ING, s. Calming, luiheid, v.
LOLL, *-or, vn. et a. leunen, sich vadzig uitstrekken;
de tong uithangen, - uitsteken. *-, s. moederskindje, o.
* -CARED, a. met hangooren.
LOMBARD, s. lombard, m. beleenbanle, bank van leening,
v. ; fig. wisselaar, m.

LOO.
LONG-JOINTED, *...-LEGGED, * ...-SH ANKED, a. langbeenig .
* ...-LIVED, a. langlevend. * ...LY, adv. hartstogtelijk ;
langwijlig. * ...- NECKED, a. met een langen hats.
"...-SIGHT,
s. (10) garmondletter, v.
* ...-SIGETEDNESS, s. vergezigt, o. * ...- SIGHTED, a. van
verre beter ziende dan van nabij. *...- SINCE, adv. voor-

maals,vroeger,eertijds.*...-SOME,a. langzaam,langwijlig,
vervelend. --SPUN, a.uitgerekt,vervelend."...-STOMACH,
s. hondshonger, m. * -- SUFFERANCE, * ...-SUFFERING,
s. geduld, o. lijdzaamheid, langmoedigheid, v. * ...- SUF* ...- TAIL,
FERING, a. geduldig, lijdzaam, langmoedig.
s. langstaart, m.; cut and longtail, alles door elkander. .
* ...-TAILED, a. met een langen staart. * ...- TONGUED,
a. praatzuchtig. * ...- WAISTED, a. met een lang lijf.
"...-WAyS, adv. naar de lengte. * ...- WINDED, a. Lang
van adem. * WISE, adv. volgens de lengte. * ...- WORT ,
s. (53) engelwortel, m. .
LONISH, a. een weinig eenzaam.
Loo, s. zeker kaartspel ; dier, o. *-, va. aanhitsen (honden). * - BILY, a. ongeschikt, lump. "-BOX, s. speeldoosje,
o. *-BY, s. lummel, lompe vlegel, in.
LOOF, s. (126) loef, v. *-, va. et n. loeven, bij den
wind zeilen.
LOOK, va. et n. kijken, zien, aanzien, aanschouwen ; er
uitzien, schijnen ; aantoonen, aanwijzen ; vooruitzien;
zorg dragen; - about, rondkijken, omzien, op zijne
hoede zijn; - after, zien naar, acht geven op, zorg dragen voor ; - all wonder, zich seer verwonderen; - at,
aanzien, kijken naar ; - back, terugzien, overwegen;
hoog dragon;
- big, de borst vooruit steken, de borst
- black, toornig Zion ;
blind at, niet willen zien;
- blue, beschaamd zijn; - blue upon, met scheele sogen
LOME, s. voy. LOAM.
aanzien ; - down, neerzien ; - for, uitzien naar, zoeLOMP, s. kogelvisch, m.
ken; verwachten; - great, een edel voorkomen hebben;
LONDONER, s. inwoner van Londen, Londenaar, m.
- in, een kort bezoek geven ; - into, inzien,beschouwen,
bekijken ; het oog hebben op ; - into the inside of a thing,
s. londensche tongval, rn. * ...PRIDE, s. (53) steenbreke, v.
LONE, *-LY, *-SOME, a. eenzaam, alleen. * -LINESS,
eene zaak grondig onderzoeken; - like, uitzien als,
"-NESS, * -SOMENESS, s. eenzaamheid, v.
gelijken; - on, aanzien, beschouwen; achten; schatten;
LONG, a. lang, hoog, grool, wijd; langdurig, langwijlig,
- out, uitzien naar, zoeken, opsporen ; waken, de wacht
vervelend, traag ; to go to one's -home, sterven ; it is
houden; - over, overzien, doorloopen (een geschrift, een
as broad as it is -, het is zoo breed als het lang is,
book enz.) ; - to, het oog hebben op, acht geven op ;
- up, opzien, naar de hoogte kijken ; - upon, achten,
het komt overeen nit. *-, adv. lang, langen tijd ; fig.
schatten ; - well, er good uitzien ; looked for, verwacht;
gansch, geheel en al. *-, s. lengte, uitgestreklheid ; fig.
schuld, v. *-, vn. verlangen, begeeren, hunkeren; - ago,
not looked for, onverwachts ; - young again, jong worden. *-, s. blik, m. aanzien; uitzigt, o. gestalte, v.
Lang geleden, voormaals, in vroeger tijd.
k-1 int. kijk! zie! * -ER, s. kijker; waarnemer, beLONGANIMITY, s. langmoedigheid, v.
LONGBILL, s. wissel op tang zigt,
schouwer, ru.; - on, toeschouwer, m.
* ...BOAT, s. groote
sloep, v. "...CONTINUED, a. van langen dour, langdurig. LOOKING, s. gezigt, uitzigt, 0. * -GLASS, s. spiegel, in. ;
*...CROSS, s. ('10) middelsteeg, v.
- plate, spiegelglas, o.
LONGEE, s. scoot, inval,
LOOK-OUT, s. (126) uitkijk, wachttoren, us. ; to keep a
LONGER, a. langer, later. *-, adv. later.
good -, oog in 't zeil houden, wet op zijne hoede zijn;
to be on the -, op den uitkijk staan.
LONGEST-LIVER, s. langstlevende, m.
LONGEVAL, a. langlevend, langdurig. "...EVITY, s. tang
Loom, s. weverstoel, m. getouw ; werktuig ; huisraad, o.;
(126) greep van een roeiriem, v. *-, vn. (126) sehijnen,
levee, o. hooge ouderdom, in.
groot schijnen, gelijken. "-EARTH, s. teem, 0. "-GALE,
LONG-HEADED, * ...-PATED, a. fig. spitsvindig.
1.0NoimANous, a. langhandig. '...METRY, s. lengtemeting , v .
s. (126) bramzeilskoelte, v. * -ING, s. (126) sehijn, in.
LONGING, s. verlangen, o. begeerte, zucht, v. lust,. *-,
voorkomen in de verre, o. opdoeming, verschijning,zigta. vtrlangjnd, gewcnscht. * -LY, adv. met sterke heyeerte,
baarwording, v.
Loon, s. scharuit, ?age deugniet, bengel, tn.; kwade loin, v.
met vurig verlangen.
LOOP, a. uis, v. strik, knoop, in. ; oog, o. ring; rand, in.
LoNGINQUITY, s. verwijdering, v. afstand, (huff, ni.
lets, v. strop, tn. snoer, o. *-ED, a. doorboord, met galangdurigheid, v.
LONGISH, a. eenigzins tang.
ten, open. ' - HOLE, s. opening, v. ; kijkgat,schietgat, a. ;
uity/tirit, v. " - HOLED, a. met gates. " - LACE, S. galon,
LONGITUDE, s. lengte, v. ; - by account, (126) gegiste
boordsel, 0. " - MAKER, s. passementwerker, in.
lengte, v. ; - by observation, (126) waargenomen lengte,
LooRD, a. laiaard, lediglooper,
v. * -WATCH, s, chronometer, in. * ...DINAL, a. naar
LOOSE, a. los, loslatend ; ongebonden, onzantenhangend ;
de lengte.

LOU.
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M.
"-ER, s. luiaard, lediglooper, M.
va. laten hangen, nederlaten. *-, vn. donker worden ; de wenkbraauwen fronsen.
to give a LOURDY, a. lomp, boersch. "...GE, S. lummel, M.
slapheid ; vrijheid, ongebondenheid, v. ;
to one's passions, aan zijne driften den vrijen teugel
LOURGULARY, s. het vergiftigen van het water.
vieren. "-FLOATING-ICE, S. drijfijs, 0. "-GOWN, S.
LOURING, a. donker, duister ; toornig.
ligte slaaprok, m. "-LIVER, s. verkwister, m. "-LY, adv.
LOUSE, S. luis, v. "-, va. et n. luizen,zich luizen. "-LAND,
los, vrij, ongebonden, nalatig. * - NESS, s. losheid, onges. fig. Schotland, O. "-TRAP, s. fig. kam, M. * -WORT ,
andenheid, slapheid, teugelloosheid ; ligtzinnigheid ;
S. (53) luiskruid, O. "...SILY, adv. luizig, verachtelijk,
als een bedelaar. "...SY, a. luizig, gemeen, laag ;
loslijvigheid, v. buikloop, m. "-NING, a. afdrijvend.
-disease,
LOOVER, s. luik, dakvenster, o. "-HOLE, S. luchtgut, O.
luisziekte, v.
*-IsH, a. lomp, boersch,
LOUT, s. lummel, lomperd; m.
va. snoeiLOP, s. afgehouwen tak, m.; vloo, v. *-,
*
-ISH-ISHLY,
adv.
jen, snijden, kappen. "-PER, s. snoeijer, M.
vlegelachtig. P
op eene lompe wijze.
NESS, S. 4ompheid, vlegelachtigheid, v.
LOPE, vn. voy. flux.
LOUVER, s. rookgat, O.
LOPPER, s. boomsnoeijer, m. "-ED, a. geronnen.
LOVABLE, a. beminnenswaardig.
LOQUACIOUS, a. praatzuchtig. "...CITY, s. praatzucht,
LOVAGE, s. (53) lavas, O.
praatachtigheid, v.
heer,
vorst
;
fig.
LOVE, va. et n. beminnen, liefhebben, behagen vinden in;
LORD, s. God ; Christus ; lord, pair ;
- me and - my dog, die mij bemint, bemint ook mijne
bogchel, bult, gebogchelde, m. ; - of the manor, landvrienden. "-, s. liefde, min, genegenheid; liefhebberij ,
heer, ambachtsheer ; - keeper of the great seal, grootV. behagen, o.-; vriendschap, v. ; lieveling ; Anise, lie fzegelbewaarder, rijkskanselier, m. ; house of Lords, huis
degod, m. ; schatje, liefje, o.; - for love, wederliefde,
der Lords, Boogerhuis (in Engeland), o. "-, va. et n.
v. ; in -, verliefd. *-, a. (96) niet, niets. "-AFFAIR,
heerschen ; tot lord verheffen, - verheven worden.
m.
*-ING, "-LING, s. heertje, O. "-LINESS, S. waardig"-MATTER, s. lieldegeschiedenis, v. liefdehandel,
"-APPLE, s. (53) gulden appel, m. "-BEGOTTEN, a.
heid, trotschheid, v. "-LY, a. et adv. als eenheer,adel"-DARTING, a. van
buiten huwelijk geteeld, onecht.
lijk, trotsch, hoogmoedig. "-PARAMOUNT, s. opperieenliefde blakende, liefdevol. "-FAVOUR, S. aandenken der
heer, s. dog des Heeren, Zondag, m.
liefde, liefdepand, O. "-FEAST, s. liefdemaal, O. "-FIT, s.
"-SHIP, S. heerlijkheid, lordschap, hoogheid, v. *-'s
isanval van liefde, m. ; minnekoorts, v. "-FLAME, s. lie fdeHOUSE, s. Gods huis, o. kerk, v. tempel, m."- SPIRITvlam, v. *-IN-A-MIST, S. (53)passiebloem, v. "-IN-IDLEUAL, s. geestelijk heer, m. "-'S-SUPPER, s. avondmaal,
NESS, s. (53) viooltje, O. "-KNOT, S. liefdestrik, m.
o. *- TEMPORAL, s. wereldlijk heer, m.
"-LASS, s. beminde, v. liefje, O. "-LED, a. door de liefde
LORE, s. leer, v. onderwijs, o. kennis, wijsheid, v. *-, a.
geleid. * - LESS, a. liefdeloos, vrij van liefde. * -LETTER,
verloren. *-L, s. deugniet, m. "-SMAN, M. meester, m.
s. minnebrief, m.
LORICATE, va. met een pantser bedekken, overtrckken ;
"...LINESS,
LOVELILY, adv. op eene beminnelijke wijze.
verzilveren. "...TION, s. bedekking, v. pantser, o.
s. beininnetijkheid, aanminnigheid, bekoorlijkheid, liefLORIMER, LORINER, s. sporenmaker, kleinsmid, M.
taligheid, v. "...LY, a. beminnenswaardig, beminnelijk.
LORIOT, s. weduwaal, m.
LOVE-LIT, a. van liefde blakende. "...-LORN, a. zonder
LOSE, va. verliezen; to gronde rigten ; berooven. "-, vn.
eenzaam, verlaten. "...LY, a. beminnenswaarverloren. gaan, - raken ; footing, uitglijden ; - ground,
"...-MONGER, s. koppelaar,
dig, beminnelijk.
wijken, grond verliezen ; - leather, zich eenen blikaars
"...-QUICK, a. door
"...-POTION, s. ininnedrank, m.
rijden ; - one's self, verdwalen ; van den regten weg
liefde vervoerd.
afwijkJn; - sight, uit het gezigt verliezen ; nalaten,
LOVER, s. minnaar, vrijer, liefhebber, m.
verzuimeri ; - the head, zijne zinnen verliezen, van zij
LOVE-SECRET, s. geheim tusschen gelieven, o.
stuk raken. 4-ABLE, a. verliesbaar.
a. minneziek. "...-SONG, s. minnezang, in. minnelied, O.
LOSENGER, s. vleijer, m.
"...-T ALE , s.
"...-SUIT, s. vrijerij, vrijaadje, liefde, v.
LOSER, s. verliezer, m. ; to be a -, verliezen.
liefdegeschiedenis, v.; zoete woorden, o. mv. .* ....THOUGHT ,
LOSH- HIDE, s. buffelhuid, v. kamoesleder, O.
S. verliefde gedachte, v. "...-TOKEN, s. pand der liefde,
LOSING, s. verlies, 0. "-ARTICLE, S. (34) onvoordeelig
- der min, O. "...-TOY, s. geschenk der liefde, o.
artikel, o.
"...-TRICKS, s. pl. verliefde gebaren, - blikken, o. m. mv.
Loss, s. verlies, o. schade, v. ondergang, m. ; verlegenLOVING, S. liefde, min, v. het beminnen. *-, a. "-LY , adv.
held, onzekerheid, v. *-LESS, a. zonder verlies ; ongedeerd.
beminnend, liefhebbend, verliefd ; teeder, liefderijk,
to
LOT, s. lot, noodlot; deel, aandeel, o. kaveling, v.;
goedhartig, vriendelijk ; met liefde. "-NESS, s. goedheid,
pay scot and -, schot en lot opbrengen, belasting betalen.
genegenheid, goedhartigheid ; liefderijkheid, v.
"-, va. deelen, verdeelen, toedeelen.
Low, a. laag, nederig, diep ; slecht, gemeen ; billijk, goedLOTE, S. kwabaal, m. *-, "-TREE, s. lotusboom, m.
koop ; klein ; karig ; nedergeslagen, ontmoedigd.
adv.
LOTHE, va. voy. LOATHE.
laag, van onderen, in de diepte, beneden; in verval ;
LOTION, s. wassching, v.; schoonheidswater, o.
goedkoop ; op eene gemeene wijze. * , va. ver lag en, ver LOTTERY, s. loterij, v. ; lottospel ; waagstuk, o. "-ADVENnederen. "-, vn. loeijen, bulken. "-BELL, S. (44) belnet,
TURER, s. loterijspeler, m. "-BLANK, s. niet in de
o. ; jagt niet belnetten, v. "-BORN, a. van geringe gem. "-TICKET, s. lnterijbriefje, lot in de loterij, o.
boorte, van lage alkomst. "-BRED, a. gemeen. * _COUN "-LY,
LOUD, a. laid, overluid, luidkeels, sterk, hoorbaar.
TRY, s. laag gelegen land, o.
adv. luide, met luider stem. "-NESS, S. luidruchtigheid,
LQWER, a. baler, dieper ; later; the - house, het Lag,
v. leven, geraas, O.
huis, het huts der Gemeenten (in Engeland), o. ; th ,
LOUGH, S. VOy. LAKE.
het Grieksche keizerrijk. "-, s. betrokken
empire,
LOUNGE, vn. stilstaan ; luijeren, lanterfanten, den tijd

onbepaald, onbestemd, vrij, nalatig ; liederlijk, ontuchtig ; afzonderlijk; loslijvig. *-,
-If, va. et n. losmaken,
losgaan, ontslaan, bevrijden, openmaken ; purgeren. *-,
"-N, vn. (126) het anker ligten. "-,s. losheid; loslating,

ledig doorbrengen. *-, s. langbeen, lange lummel,

LOUR,

•
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LUN.

LUC.

v.; sombere .blik, m. *-, va. et n. verlagen, verminderen, lager maken; verdunnen; laten zakken, nederlaten
vallen, zinken, afnemen; nederdalen, afstijgen; (126)
strijken; verdunnen, doopen,(wijn of melk met water).* -,vn.
pruilen, zuur zien, donker worden, betrekken ; - the hand,
(26) den teugeleenigzins slapper houden ; the sky lowers, de
lucht betrekt. "-BELLY, S. (74) ondeibuik, m. onderlijf, O. '--DECK, S. (126) benedendek, O. * --ING, a.
-LY, adv. donker, somber, duister, betrokken ; met sombere blikken. "-MOST, a. benedenste, onderste, diepste.
"-Y, a. donker, duister, somber ; dreigend.
LOWING, geloei, gebulk, o. ,
LOW-LAND, s. laag land, platte land, o. vlakte, v.
* ...-MEN, s. pl. afstammelingen der oude Saksers in
Zuid-Schotland ; fig. valsche dobbelsteenen, m. mv.
LowLILY, adv. LOWLY, a. nederig,bescheidenlijk,bescheiden ; diep. * ... LINESS, s. geringheid, nederigheid, bescheidenheid, v.
LOWLIVED, a. nederig, gemeen.
LOWN, s. deugniet, schavait, M. * -D, a. lustig, .opgeruimd.
LOWNESS, s. nederigheid ; kleinheid, geringheid ; neerslagtigheid, v. * ... RE, s. fig. geld, O.
LOW-RATED, a. goedkoop, laag in prijs.
s. schrale dieet, v. * ...-SPIRITED, a. neerslagtig, uit
het veld geslagen, moedeloos. -NESS, s. neerslagtigheid, moedeloosheid, v. *...-suNDAy, s. eerste Zondag
s. laag water,
na Paschen, on. "...-TIDE,
o. eb, v.; geldgebrek, O.
LOXODROMIC, a. - tables, (126) streektafels, v. mv. "-8,
s. pl. schuinsche zeiling, v.
LOYAL, a. regtschapen, opregt, getrouw ; goed afgerigt.
"-IST, s. getrouwe aanhanger; koningsozinde, M. "-LY,
adv. getrouwelijk, opregtelijk. * -TY, s. getrouwheid, opregtheid, regtschapenheid, v.
LOZENGE, s. langwerm vierkant, o. schuinsche ruit, ruitsw7jze Pillar, v. ; artsenijkoekje, borstkoekje, O. * ... GED,
a. ruitvormig. "...GY, a. met ruiten bedekt.
Lu, s. voy. Loo. LUBBARD, s. voy. LUBBER.
LUBBER, s. luiaard, kinkel; knecht, kruijer, in. "-LAND,
s. luilekkerland, O. "-LY, a. et adv. lui, traag,
lomp; op eene lompe wijze.
LUBRIC, "-AL, "-IOUS, *-ous, a. glibberig, glad; veranderlijk,dubbelzinnig ; ligtzinnig ; onkuisch, geil. * -ATE,
* -ITATE, va. glad maken. * - ITY, s. glibberigheid, gladheld, onzekerheid, veranderlijkheid ; dubbelzinnigheid ;
ligtzinnigheid; ontuchtigheid, geilheid, onkuischheid, v.
s. gladmakiny, V.
LUBRIPACTION,
; lelie, v.
LUCE, s. snoek,
LUCENT, LUCID, a. lichtend, blinkend.
LUCERN, s. losch, lynx, on. ; (53) klavergras, 0.
LUCID, a. glansrijk, ; doorschijnend; duidelijk ; - intervals, heldere oogenblikken (eons waanzinnigen), o. mv.
"-ITY, "-NESS, S. helderheid, klaarheid, v. glans, in.
doorschijnendheid, v.
* ... FEROUS, * ...FIC,
LUCIFER, s. morgenster,v.;
,
a. lichtgevend,verlichtend ; ltcht voortbrengend.
, va. verlichten.
a. lichteorntig.
LUCK, S. geluk ; toeval ; goed gevolg, o. ; good - , ill - ,
kwade fortuin, v. *-ILY, adv. gelukkigertoijze,
goede
ESS, s. gegelukkiglijlc, bij geluk, toevalligerwijze.
luk, 0. "-LESS, a. ongelukkig. * - y, a. gelukkig ; - hit,
gelukkig toeval, O.

LUOTUOUS, "...TUAL, a. treurig, Destagelo.
LUCUBRATE, vn. nachtbraken, waken, bij nacht studeren.
"...BRATION,
"...BRATORY,
LUCULENT, a.

s. het nachtwaken, -braken, blokken, O.
a. nachtetijk.
helder, klaar, duidelijk, oogenschijnlijk ;

doorschijnend.
Um! int. o je! he!
a. kluchtig, belagchelijk. "...BUND, a. kluch"...CROUS, a . "... CROUSLY,
tig, vermakelijk.
adv. kluchtig, snakerig, boertig, koddig, vrolijk.
* ...CROUSNESS, s. kluchtigheid, koddigheid, v. "
TION, s. gekscheren, o. bespotting, fopperij, v. *
TORY, a. bespottend, bedriegelijk.
LUELLIN, S. (53) eereprijs, m.
LuEri, S. goudlakenschekfazant, M.
LUES, s. pestziekte ; pest-epidemie, v.
LuFF, vn. (126) loeven.
LUG, S. ruk, stool, in. ; oor, o. ; sang, v. ; zeeworm, m.
*-, va. slepen, bij de ooren trekken ; - out, van leer
trekken. "-GAGE, s. pakkaadje, v. "-GB, s. luiaard,
s. (126)
talmer, m. "-GER, s. (126) logger,
breefok, v.
LUGUBRIOUS, * .•.BROUS, a. treurig, doodsch, akelig.
LUKE, a. laauw. "-NESS, S. laauwheid, onverschilligheid,
v. "-WARN, a. -LY, adv. laauw, onverschillig ; met
laauwheid. * - WARMNESS, s. laauwheid, koelheid, onverschaligheid, v.
LULL, va. wiegen, sussen, in slaap zingen. *-, vn. (126)
luw worden. * - ABY, s. wiegelied, slaapdeuntje,o. *-ER,
s. kindergek, kindervriend, m.
LUM, s. stookgat eener hut, O.
LUMBAGO, s. lendepijn, v. spit, o.
LUMBAL,
'"...BABY, a. (74) tendon....
LUMBER, s. huisraad, o. rommel, m. prullen, v. mv.;
wagenschot, duigenhout, o. k-, va. overhoop gooijen. "-,
vn. zich voortslepen. * - ER, S. houtkooper, m. "-GARRET,
"-HOUSE, * - ROOM, S. prullekamer, v. ; dievenverllij f, o.
LUMBRIC, s. worm, M. * -AL, a. wormvormig.
LUMINARY, s. licht, hemelligchaam, o. ; vertichter; verlicht mensch, M. "...ATE, va. verlichten. "...ATION, s.
verlichting, helderheid, v. '...ous, a. verlichtend, licht
gevend, helderschijnend; - matter,. (73) lichtstof, v.
LUMP, s. klomp, bonk, brok, m. stuk, o.; hoop, in. massa,
algemeen; on the
v. ; by the - , in het geheel, over
va. et n. zamensmzjten, opeenhoopen,
- , in massa.
bij stuk of parlij nemen, in massa nemen. "-ER, s.
'
(126) ligter, in. * - ING, a. groot, zwaar, lomp. - ISH,
a. * - ISHLY, adv. zwaar, groot, log, lomp; inet lompheid. * - ISHNESS, S. lompheid, logheid, v. '-SUGAR, S.
lompensuiker, v. * - Y, a. klonterig.
LUN, S. harlekijn,
LUNA, S. (90) zilver, o. ; moan, v. * - CY, * - TICNESS, s.
maanzucht, v. * - R, * - RY, a. tot de maan behoorende,
maans....; - caustic, hellesteen, m. ' - RIAN,
s. maanbewoner, seleniet, in. " - RY, a. - circle, (101)
maancirkel, ur. ; - mouth, maanmaand, v.';' - Tainbow,
maanregenboog, to.; - year, maanjaar, o. * - RY, s. (53)
maankruid, O. * - TED, a. maanvormig, als eene halve
maan. - TIC , s. et a. ntaanzieke, maanziek ; - house,
gekkenhals, dolhuis, krankzinnigengesticht, o. " - TION, s.
inaansontloop, maantijd ; maneschijn,
LUNCH, - EON, s. club, o. book, at. bete, v.; tusschenniaal,o.
LUNE, S. maan ((iI) halve "titian, V.; aaneal van dolls id, a.
a.
'...CROUS
,
...CRIFEROUS,
*
LUCRATIVE,
LUNET, s. ( LOU kleine maan, hiaantje, o. wachter,t raroant,at.
voordeelig, winstgevend. ...ORE, s. wind, v. roordecl, o.
s. ( 113) lunette, halve maan, v. ; noglap, In.
vn. fig. geldzuchtig zijn.
LUNGED, a. met longest, longvormig
LUCTATION, S. worsteling, v. strijd, no. paging, v.
LUDIBRIOUS,

MAC.

MAC.
LUNGIS, s. groote luiaard, lange
LUNGS, S. pl. longen, v. mv.

•

vlegel, m.

Luifosicx, a. longziek. "...woRT, s. (53) longenkruid, o.
LTJNIFORM, a. maanvormig. * ... SOLAR, a. - cycle, (101)
zonne- en maanjaarskring, m.
LUNT, S. (68) lont, v.
LUNULA, a. kleine maan, v. maantje, o. tgachter,
•
"...LATE, a. (53) als eene halve rnaan.
LUPINE, a. wolfachtig. * s. (53) vijge-, boksboon, lupijn, v.
LURCH, s. (46) kapot; loer, m. ; (126) het verslaan van
een schip, o.; to leave in the -, in den steek -, in verlegenheid -, in benaauwdheid laten; to lie upon the -,
op den loer liggen. *-, va. et n. beloeren; verijdelen,
te leur stellen; briezelen, kapen; (46) kapot oaken,
gulziglijk eten, verslinden; loeren, af-, beloeren. "-ER,
s. loerende dief ; vraat ; dashond, M. *-LINE, s. (44)
lijn van een net, v.
LURDAN, a. traag, dom. *-, s. domoor, lomperd, m.
LURE, s. (44) lokaas, o. lokspijs, v. "-, va, lokken, aanlokken, aantrekken.
; akeLURID, a. bleek, duister, donkey; loodverwig,
lig, naar.
LURK, vn. loeren, schuilen, zich verschuilen. * - ER, s.
loerder, m. * - ING, s. et a. het loeren ; loerend, op
den leer liggende. * - ING-HOLE, * -ING-PLACE, s. schuilhoek, en. * - ING-ROCK, s. blinde klip, v.
LURRY, a. hoop, troep, m. menigte, v.
Luscious, a. *- LY, adv. zoet, te zoet, overzoet, malzoet,
walgelijk ; vol zoetigheid. *- NESS, s. te groote zoetheid,
walgelijkheid, v.
LUSERN, s. losch, M. *-R, s. (53) lucerne, v.
LUSH, a. donker, donkerkleurig, duister. "-, s. clerk bier,
o. "-, va. drinken. * -- EY, a. dronken.
Lusx, a. traag, vadzig, lui. "-, vn. luijeren.
adv. tragelijk, langzaam. *- ISHNESS, s. traagheid,
luiheid, v.
LUSORIOUS, LUSORY, a. spelend, schertsend.
LUST, s. lust, trek, m. begeerte, v. ; fig. kracht,
sterkte, v. "-, vn. verlangen, begeeren, lust hebben.
* -ER, *-LING, S. wellusteling, M. *-FUL, a. * - FULLY,
adv. wellustig, geil, ontuchtig ; uit wellust. "-FULNESS, s. geilheid, ontucht, v. "--ic, a. gezond, krachtig. A -IHOOD, s. kracht, sterkte, v. *- ILY, adv.
met kracht, frisch. *- INESS, s. kracht, sterkte, v. "-LESS,
a. krachteloos, zwak ; zonder lust.
LUSTRAL-WATER, s. ('77) reinigingswater, o.
LUSTRATE, va. reinigen; boeten. * ...TION, a. reiniging
door ofrerande, verzoening, v.
LUSTRE, s. glans, luister, roem ; kroonkandelaar, m. ;
vijfjarig tijdvak, o. *-, Va. verlichten, ophelderen.
LUSTRIFICAL, a. reinigings..., zuiverings...
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LUSTRING, s. glanzig to f, o. glanzige zijden stof, v.
LUSTROUS, a. glanzig, schitterend, blinkend.
LUSTRUM, s. lustrum, tijdvak van vijf Caren, o.
LUSTY, a. krachtig, sterk, gespierd ; onbeschaamd.
LUTANIST, * ...TIST, s. luitspeler, m.
LUTARIOUS, a. in slijk levende ; slijkig.
LUTATION, s. het bestrijken met Teem.
LUTE, s. luit; klei,v. Teem, o. "-, va. luteren, met teem
bestrijken. * - CASE, s. luitkas, v. "-STRING, s. luitsnaar,

v. *-ous, a. kleiachtig.
s. lutheraan, m. *-, a. luthersch.
s. lutherdom, o. de lutherschen.
LUTHERN, a. dakvenster, o.
LUTULENT, a. slijkig, drabbig, modderig.
Lux, '- ATE, va. verstuiken. * - ATION, s. verstuiking, v.
LUXURIANCE, "...IANCY, * ...IANTNESS, s. overvloed, m.
weelde, weelderigheid, v. * ... IANT, a. welig, weelderig.
* ...LATE, vn. tieren, welig groeijen,overvloeijen.
a. * ... IOUSLY, adv. overvloedig, weelderig, in overvloed,
welig ; wellustig, geil; uit overvloed. *...y, s. overvloed,
m. weelderigheid, weelde; geilheid; lekkernij, v.
LY, vn. liggen ; liegen.
LYCANTHROPIST, s. weerwolf ; krankzinnige ten gevolge
van een dollehondsbeet enz., M. * ...THROPY, s. zoodanige
ijlhoofdtgheid, v.
LYCEUM, s. lyceum, o. lands-, studs-kostschool, v.
LYCIUM, S. (53) kruisdoorn, m.
LYDIAN-MOOD, s. treurmuziek, v.
LYE, s. bog ; leugen, v. * - R, E. leugenaar ; liggende, m.
s. kraamvrouw, v.
LYING, s. leugen, v. ; het liggen. *-IN, s. kraambed, o.
bevelling, v. * - IN-CHARITY, * -IN-HOSPITAL, s. gastkraanihuis voor kraamvrouwen, o. * - IN-WOMAN,
vrouw, v. *- LY, adv. logenachtig, valschelijk.
LYM, s. bloedhond, speurhond, m.
LYMPH, s. (74) waterachtig vocht, o. * - ATE, va. door verschrikking zinneloos maken. * - ATED, a. dot, razend,
krankzinnnig. *- ATIC, a. tot het waterachtige yacht
behoorende ; krankzinnig ; - duct, bloed-, watervat, o.
LYNCEAN, * ...CEOUS, a. loschachtig ; een scherp gezigt
hebbende; - stone, dondersteen, m.
S. grenssteen, m. groef, v. * ... CURLS, a. saflier, -steen, m.
LYNX, s. losch, lynx, M.
LYON, s. leeuw, m.; - king at arms, schbtsche wapenheraut
der kroon, M.
LYRA, s. (101) tier, v. * ... RE, s. Tier ; zeetier; v. * ... RIC,
"...RIST,
s. lierdichter, m.
-AL, a. lyrisch, her
s. lierspeler, m.
LYSARD, s. hagedis, v.
LYSSER, S. pl. blaasjes onder de tong eens dollen bonds, o. mv.
LUTHERAN,

M.
s. voy. MADAM; slordig vrouwrrensch, o. male
konkel; toovergodin, v.
MAB, s. slet, totebel, v. *-, vn. zich slordig kleeden.
* -BED, a. slecht gekleed, slordig.
MAC, s. zoon, m.
MAC-ADAM'S-ROAD, s. gemakadamiseerde straatweg, m.
MACARONI, s. macaroni (italiaansch gebak), m. mv.;
hansworst, potsenmaker, m. *-ic, a. (49) makaronisch.
MACAROON, s. makaronnetje, amandel-, bitterkoekje;
mengelmoes ; koeterwaalsch, o.; fig. modezot, m.
MA'AM,

MACAW, S. papegaai, m. •"-TREE, S. Waaijerpa/MbOOM, M.
MACE, s. foelie ; knods, v. staf, schepter, m. ; fig. kre-

diet, o. *-, vn. schulden maken. * - ALE, s. foeliebier,
o. * - BEARER, s. knodsdrayer, m. *-on, a. nzuskaatolie,v.
MACER, s. geregtsdienaar,
MACERATE, va. doen vermageren, verzleakken, uitmergelest ; weeken ; verdunnen. s. kastijding des
ligchaams, wreking, v.
a. werktuigelijk. * ... NATE, va. ontwerpen,
brouwe n , smcden, Avipen.
s. list, Ituiper
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v. "...NATOR, S. aanlegger, smeder, m. "...NE, s. werktuig, o. machine; fig. list, kuiperij; fig. postkoets, v.
postwagen, m. s. machinerie, werktuigelijke
inrigting, v. *...NIST, s. kunstwerktuigmaker, machinist, in.
MACILENCY, s. magerheid, v. *... ENT, a. mager.
MACK AREL, MACKRBL, s. makreel, zeeduivel; hoerenwaard, m. "-BOAT, s. makreelboot, v. "-GALE, s. frissche koelte, v. "-SKY, s. gestreepte lucht, v.
MACKLE, s. (10) vlek, v. misdruk, m. *-, va. bekladden,
bemorsen, bevlekken.
MACROCOSM, s. de wereld in het groot, het heelal. "...LOGY,
s. wijdloopigheid, v. * ... NOSIA, s. langdurige ziekte, v.
MACTATION, s. offering, slagting, v.
MACULA, s. vlek, v. misdruk,
tn. "--TE, va. bekladden,
bemorsen, bevlekken. "-TION, s. bevlekking, bekladding;
vlek, v. "-TURES, s. pl. misdruk, o.
MACULE, s. vlek, v. misdruk, o. "...LOSE, * ...LOUS, a.
beklad, bevlekt, bemorst,
MAD, MADE, s. regenworm, aardworm, m.
MAD, a. dol, razend, gek, krankzinnig, zinneloos, woe"-DEN,
dend; hartstogtelijk, verzot ; zot, mal, gek. *-,
va. et n. dot gek maken, - worden.
MADAM, s. mevrouw, mejufvrouw, v.
MAD-APPLE, s. dolappel, m. "...-BRAIN, "...-BRAINED, a.
dol, krankzinnig, gekrenkt in de hersens."...-BUTTER,
s. dolle
harde boter (door de koude), v. "...-CAP, s.
dolleman, gek, ligtzinnige, m. * ... DER, s. meekrap, v.
" ...DISH, a. dol. "...-DOG, s. dolle hond, dwarsdrzjver, m.
MADEFACTION, s. bevochtigzng, v. "...FY, va. bevochtigen.
MAD-FIT, s. aanval van dolheid, inval, m.
MADGE-HOWLET, s. nachtuil, m.
MAD-HEADED, a. dolzinnig, in de hersens gekrenkt.
"...-HOUSE, s. krankzinnigenhuis, dolkuis, o.
MADID, a. vochtig, nat. "-ITY, s. vochtigheid, v.
MADLY, adv. dot, razend, als een dolleman. "...MAN,
* ...PASH, s. dolleman, gek, m. s. dolheid, razernij, woede, krankzinnigheid, v.
MADOUR, s. vochtigheid, natheid, v
MADRIER, s. zware eiken plank, v.
MADRIGAL, s. klein zinrijk gedicht, o.
MADS, s. pl. (H2) dolheid, zwijmelzickte der schapen, v.
MADWOMAN, s. gekkin, krankzinnige, dolle vrouw, v.
MADWORT, s. (53): steenkruid, o.
MAERE, a. beroemd,. groot, in aanzien.
MAEsToso, adv. (109) met majesteit.
MAFFLE, vn. stamelen, stotteren. "-R, s. stamelaar, stotteraar, ni.
MAGAZINE, s. tnagazijn, pakhuis, o. voorraadschuur ;
verzameling ; (126) kruidkamer, v.; magazijn, letterkundig weekblad, - maandwerk, o.
IMAGE, s. toovenaar, heksenmeester, m.
MAGELLANIC CLOUDS, S. pl. de Kaap- of Magellaansvlekken, v. mv.
MAGGOT, s. made ; luina, kuur, gril, v. inval, m. "--TINESS, s. gekrioel van maden, o. ; fig. grillen, v. mv.
k-Ty, a. vol maden, grillig, eigenzinnig; - headed,
zonderling, wonderlijk, vol grillen.
MAGI, a. pl. wijzen uit het Oosten, m. mv. "-AN, a. etc
wijzen uit het Oosten betre/fende.
M soic, s. tooverkunst, zwarte kunst, duivelskunst, v. *-,
a. "-ALLY, adv. tooverachtig, betooverd ; door
s.
tooverij ; magic lantern, tooverlantaarn, v.
toovenaar, as. ; tooveres, v.
MAGISTERIAL, "...IOUS, a. "-LY, adv. meesterlijk, moosterachtig ; chemisch toebereid ; als meester; trotsch,
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verwaand, gebiedend. "-runs, a. meesterachtigheid,
trotschheid, v. hoogmoed, m. "...RY, s. heersohappij, v.
grootmeesterschap ; (90) meesterpoeder, bezinksel,
0.
MAGISTRACY, s. regering, v. overheidsambt, o. "...TRAL,
"...TRALITY, s. vitterij,
a. meesterlijk, meesterachtig.
kibbelarij, , v. "...TRATE, s. magistraat, m. overheid, v.
overheidspursoon, m. "...TRATIC, a. van de overheid,
overheids... "...TRATURE, s. regering ; regterlijke magi, v.
MAGNA-CHARTA, s. groat charter van Engeland, o.
M AGNALITY, s. groote zaak, belangrijke aangelegenheid, v.
MAGNANIMITY, "...NIMOUSNESS, s. grootmoedigheid, grootheid van ziel, v. *...rimous, a. grootmoedig, verheven
van ziel; dapper. -LY, adv. grootmoediglijk, vol moed.
MAGNESIA, s. magnesia, v.
MAGNET, s. magneet, zeilsteen, m. "-IC, "-ICAL, a. tot
den zeilsteen behoorende, aantrekkend, magnetisch.
"-ICALLY, adv. magnetisch. "-ICALNESS, s. kracht
eigenschap van den zeilsteen, v. ; dierlijk magnetismus; o.
MAGNIFIC, "-AL, a. "-ALLY, adv. prachtig, hoer"...FICAT, s.
lijk, kostbaar, luisterrijk ; met pracht.
lofzang aan Maria, m. s.pracht,heerlijkheid, v. Moister, m. "...FICENT, a. -LY; adv. prachtig,
heerlijk, voortreffelijk ; pralend, luisterrijk ; met pracht.
s. groote van Venetie, venetiaansch edelman,
m. s. lofredenaar, vergrootglas, O. "...FY,
va. verheerlijken, roemen, loven, prijzen ; vergrooten,
verheffen. "...FYING-GLASS, s. vergrootglas, o. "...L0QUENCR, s. grootsprekerij, snoeverij, pogcherij, grootspraak, v. "...TUDE, s. grootheid, v. gewigt, 0. belangrijkheid, v.
MAGNOLIA, s. tulpenboom, M.
MAGNUM-BONUM, s. soort van groote pruim ; groote wijnflesch, v.
MAGPIE, MAGPYE, s. ekster, aakster, v.
MAHOGANY, s. mahoniehout, o. "-, a. mahoniehouten.
MAHOMETAN, s. mahomedaan, m. "-, a. mahomedaansch.
s. mahomedaansche leer, - godsdienst, v. islamismus, o.
MAID, "-EN, s. meid, maagd, v. meisje, o. jonkvrouw, v.
"*.-, a. maagdelijk; rein, onbevlekt, frisch; ongebruikt,
onoverwonnen. "—CHILD, s. klein meisje, o.
MAIDEN, s. meid, maagd, v. meisje; werktuig ter onthoofding, o. *--AssisEs, s. pl. vierschaar (zitting van
het geregtshof) waarbij geen doodvonnis is uitgesproken,
v. "—HAIR , s. (53) vrouwenhaar, o. "—HEAD, "—HOOD,
MAIDHOOD, S. maagdelijke staat, maagdom, m. "—LADY,
s. jonkvrouw, freule, v. "-LIKE, "-LY, a. maagdelijk;
zedig. "-LIP, s. (53) kleefkruid, o. "--PINK, d. (53)
maagdenanjelier, v. "—SPEECH, s. eerste redevoering
van een nieuw parlementslid, v. "—WORT, s. (53) vingerhoedskruid, o.
MAID -PALE, a. (22) de bleekzucht hebbende. "...-PALENESS, s. bleekzucht, v. "...-SERVANT, S. dienstmaagd,
dienstmeid, v.
MAIHEM, s. (83) verminking, v.
MAIL, s. malie, v. pantser, o. ; brievenmaal, brievenpost,
v. *-, va. bepantseren. *-COACH,s.'postkoets,v. "-DAY,
s. postdag, no. "-ED, a. gepantserd ; gevlekt. "-HORSE,
s. postpaard, o.
MAIM, va. verminken, verlarnmen, afknotten; fig. beschimpen. *-, s. verminking, verlamming, aanranding,
verminkt, lam. "-ING,
beschimping, v. ; gebrek, o.
s. verminking, verlamming, v. het verminken, verlammen.
MAIN, a. hoofdzakelijk, voornaam, groot ; wijd, vrij, open.
s. hoofddeel, o. kern, v. geheel, voornaamste, wezen ; gewigt, o.; magt, v. geweld, 0.; opene zee, v. of;e-
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aan,
vasteland, o. ; pakmand, v.; hanengevecht,
o. ; worp, m. ; waterleiding ; (96) hand, v. ; as to the
- grootendeels, voor het grootste gedeelte ; in the -,
over het geheel ; with might and -, met kracht en geweld ; upon the -, eindelijk, ten laatste, bij slot van
rekening.
S.sorp
l. (126) groote betings, v. mv.
*- BODY, S. (68) 1100/
8, O. *-CAPSTERN, S. (126)
groote gangspil, v. * - GALLOP, s. (86) groote galop, m.
"-GUARD, s. (68) hoofdwacht, v. "-LAND, s. vaste land,
O. "-LY, adv. hoofdzakelijk,voornamelijk,zeer. "-MAST,
s. (126) groote mast, m. * -OPINION, s. heerschende
meening, v. algemeen gevoelen, O.
MAINOUR, S. (83) buit, m. geroofd goed, O.
MAINPE4NABLE, a. (83) als borg toe te laten. * ... PERNOR, s. berg, m. ...POST, s. '(126) achtersteven, m.
* ...PRISE, s. borgtogt, m.
va. borg stelkn. "...SAIL, S.
(126) grootzeil, o. * ... SBA, S. (126) voile zee, v. * ... SHROUD,
S. (126) groot want, O. *...STREAK, s. hoofdrivier,
v. * ...SWEAR, vn. valsch zweren. * ... SWORN, a. meineedig.
MAINTAIN, va. handhaven, staande houden,onderhouden;
voeden, ondersteunen, behouden, verdedigen. * - ABLE, a.
houdbaar. * - ER, m. verdediger, beschermer ; onderhouder, m. * ... TENANCE, s. handhaving, v. ; onderhoud,
behoud,o. ; ongeroepen bemoeijing , v.; levensmiddelen,o.mv .
MAINTOP, S. (126) groote mars, v. * -GALLANT-MOST, S.
(126) bram,teng, v. * -MAST, s. (126) groote mast, m.
MAINWALE, s. (126) onderste berghout, O. * ...YARD, S.
(126) groote ra, v.
MAIZE, s. mats, turksch koren, O.
MAJESTATICAL, * ...TIC, a. * ... TICALLY, adv. grootsch,
heerlijk, verheven, statig, majestueus ; statiglijk.
MAJ ESTY, S. majested, grootheid, magt, verhevenheid;
koninklijke
keizerlijke waardigheid, v.
MAJOR, a. grooter. *-, s. voornatne stelling *, v. ; meerderjarige ; majoor, m. * -ATION, s. vergrooting, vermeerdering, v.*--Domo, s. opperhofmeester,m."—GENERAL,
S. generaal-majoor, m. s. meerderheid ; meerderjarigheid; majoorsplaats, v. *-8HIP, s. waardigheid
van majoor, v.
MARE, s. maaksel, werk, o. makelij, v.; werkloon,maakloon ; fatsoen, o. vorm ; fig. boezemvriend ; man ; vrijer ;
halve stuiver, m. C
MAKE, Va. maken, doen, vervaardigen, verrigten, vormen,
uitvoeren, scheppen ; geven, teruggeven, opleveren ; bewerken, veroorzaken. *-, vn. zijn; worden ; goon, reizen, naderen, nader komen; - a distress, beslag leggen ; - a figure, voorstellen, eene rot spelen; - a fine
show, eene prachtige vertooning maken; - a fool of,
- an owl of, voor den gek houden; - a full-point, voleindigen, afmaken; - a glut, (34) de markt overvoeren; - a guess, vermoeden; - a lee, (126) longs de
trust zeilen; - a leg, eene buiging maken; - a lip,
pruilen, de lip laten hangen; - a loss, een verlies lijden ; - a man, den grond tot iemands geluk leggen ;
- a mistake, mistasten; - a pass, eenen stool toebrengen ; - a pen, eene pen vermaken, - versnijden ; - a
penny, geld verdienen; - a pretext, voorwenden, nilvlugten zoeken ; - a quarrel safe, eenen twist bijleggen;
- a show of, - as if, het doen voorkomen als, den schijn
aannemen van ; - a speech, eene redevoering houden;
s- a stand, stand houden; wederstaan, weerstand bieden;
- a wonder, zich over iets verwonderen; - abode, zich
nederzetten, zich vestigen; - account, rekenen op, staat
maken op; - after, volgen, vervolgen ; - again, over•taken; - against, zich verzetten; schaden; - allowance
for, inschikkelijkheid betoonen; - almanacs for the la st
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year, fig. to last komen; - amends, vergoeden, herstellen, weder goed maken ; - an answer, antwoord geven;
- an assignation to, (iemand) bestellen, - bescheiden ;
- an end of, (iemand) om het leven brengen; - an end
with, ten einde brengen, afmaken, schikken; - an interest, zich doen gelden, invloed bekomen ; - an inversion, omverwerpen ; - angry, ergeren, vertoornen;
- arrangements, aanstalten maken; - at, er op afgaan;

- away, wegmaken, doorbrengen; dooden, ombrengen;
het hazepad kiezen, zich uit de voeten maken, de vlugt
nemen; - away with, zich ontdoen van ; - away with
himself, zich van leant maken; - believe, doen gelooven, overtuigen ; - black, zwart maken, bezwalken, belasteren ; - boast of, roem dragen op, zich verhoovaardigen op; - bold, zich verstouten, onderstaan, durven;
- clean, schoon maken, reinigen; - complaint, klagen
over ; - court, zijn hof ?oaken aan, vleijen ; - default,
(34) niet betalen, failleren; - dust, stof maken; - easy,
verligten; in orde brengen; - even with, vere/fenen,
afrekenen; - excuse, zich verontschuldigen ; - faces,
gezigten trekken; - fair weather, door vleijerij bekomen;
- for, nuttig tijn, dienen; - for a place, zich begeven
naar ; - forth, wegijlen, haastig heengaan ; - foul work,
in wanorde brengen ; - free of, als medelid aannemen,
opnetnen; - friends, verzoenen; - frOm, zich wegpakken ; - gain of, winnen, voordeel trekken ; - good , staande
houden, beweren, bewijzen, verdedigen, verantwoorden;
- halt, halt maken,stilstaan; - harvest, oogsten; - haste,
haast maken, zich haasten; - havock, verwoesten, doorbrengen ; - hay, hooij en ; - head, het hoo fd bieden, zich
verzetten ,•• zich verzamelen ; - his own, zich mengen in;
- bot, verwarmen, heel maken; - inquire, onderzoek
doen ; - interest for, trachten to verwerven, moeite doen
om ; - land, land ontdekken; - law, (83) zijne pligten
volbrengen; - lean, vermageren, "Hager maken ; - leeway, (126) wegdrijven ; - less, verkleinen, verminderen,
inkrimpen; - level, effen
gelijk maken; - light of,
verachten, geringachten; - love to, het hof maken;
z mad, dol maken, ergeren; - many words, redekaveTen, twisten ; - mention of, melding maken van; - merry,
zich vrolijk maken; - merry with one, iemand voor het
lapje houden; - much of, hoogschatten, veel op hebben
met, veel werk maken van ; - nice, zich eene gewetenszaak maken van ; - nothing, nietsuitvoeren,niets doen;
- of, uitrigten, bewerken; - off, zijne biezen pakken,
zich uit de voeten maken, de vlugt nemen ; - one of a
company, lid van een gezelschap zijn; - one's escape,
ontsnappen ; - one's peace with, zich verzoenen met;
- out, doen zien, bewijzen, uitmaken, aantoonen, verstaan ; - over, overmaken, overdragen, afstaan; - particular, doen in het oog loopen ; - plain, e/fen -, duidelijk maken; - privy to, toevertrouwen ; - quarantaine,
quarantaine houden; - ready, gereed maken, bereiden;
- round, rond maken; - sail, (126) zeil bijzetten;
zich vergewissen, voor waar houden; - the-sure'of,
land, (126) land zien; - the port, de haven bereiken,
binnenvallen; - to, zich begeven naar ; - towards,
aan naar, naderen; - up, uitmaken afmaken, volmaken, vervullen, voleinden, zamenbrengen, aanvullen; up an account, eene rekening sluiten; - up for, de
plaats innemen van; - up one's mouth, een spitsen
mond zetten; - up to one, naar lawful toegaan, iemand
aanspreken ; - up with, zich verzoenen met ; - use of,
gebruik maken van; - war upon, oorlog voeren tegen,
beoorlogen; - water, wateren ; lee zijn; - with, deet
nemen aan, bijdragen tot.
28
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MAslB3ATB, s. onruststoker, stokebrand, muiter, M.
hatneren, smeden. *...ATION, 8. het hameren, smeden.
MALLOW, MALLOWS, s. (53) malva, maluwe, v.
MAKELESS, a. onvergelijkelijk; - wife, weduwe, v.
MAKEPEACE, s. vredestichter , vredemaker, m.
MALL-STICK, s. kolf, V.
MAKER, s. maker, vervaardiger, schepper ; (34) trekker,
m. MALMSEY, s. malvezeimjn, m. *-NOSH, s. roode netts, tn.
MAKEWEIGHT, s. toegift, v. toevoegseli fig. mannetje,
MALPRACTICE, s. kwade praktjken, v. my. verkeerde
handeling, v. *... TALENT, s. tweak luim, v.
dwergje, dreumes, m.
MAKING, s. het maken, werk; , fatsoen, o. vorm, bouw,
MALT, s. moist, o. *-, va. et n. mout maken, - worden,
m.; that will be the - of me, dit zal mijn geluk mamouton. "-DRINK, "-LIQUOR, s. moutdrankon. "-DUST,
ken. "-IRON, s. (426) kalfaatijzer, o.
s. Moutst0f, o. "-FLOOR, s. mouteest, M. "-HORSE, s.
fig. domoor,m. "-KILN, s. moutstoof, v. *- MAN, 5 - SUM,
MALACHITE, s.
malachiet, o.
s. mouter, m. 5-MILL, s. moutmolen, m. 5-SPIRITS, s.
MALADMINISTRATION, S. slecht beheer, o.
p1. korenbrandewijn, m.
MALADY, s. ziekte, v.
MALANDERS, S. pl. (112) knieboogskloven, v. my.
MALTREAT, va. mishandelen. *-MENT, s. mishryideling,v.
MALAPBRT, a. *- LT, adv. onbeschaamd, vermetel, wijsMALT-THICKET, S. moutstof, o. *...-WORM, s. 42) bergvlieg, v.'; fig. drinIcebrar, m.
neuzig ; op eene onbeschaamde wijze. * - 2431313, s. onbeMALVACEOUS, a. maluwenvormig.
schaamdheid, onbescheidenheid, v.
MALAR, a. tot de wangen beftoorende.
MALvERsATIoN, s. wangedrag, o. ontrouw (eens ambleMALARIA, s. nadeelige
naars) ; verduistering (van gelden), v.
ongezonde lucht, v.
MAMMA, s. moeder, mama, v.
MALAXATB, va. verzachten, kneden. "...TION, s. kneding,
MAMMBT, s. pop, v. ; dwerg, m.
verzachting, v.
MALCONTENT, "-En, a. ontevreden, mjsnoegd. *-- EDLY,
MAMMIFORit, a. tepelvormig.
adv. met ontevredenheid. *-- EDNESS, S. ontevredenheid,
MAMMILLA, s. tepel, m. *-RY, a. tepelvormig.
misnoegdheid, v.
MAMMOCK, s. brok, m. stuk, reepje, o.
MAMMON, s. rijkdom, m. "-in, s. schraper, geldwolf, tn.
MALB, s. mannetje, o.; man, m.; tasch, v. zak, m. *-,
(98) a. mannelijk. "-CHILD, s. knaap, jongen, m.
MAIOMOUTH, s. mammouth, in. monster, o.
MAN, s. man ; mensch; persoon ; knecht, tn. ; schip, o. ;
-DESCENDANTS, s. p1. mannelijke nakomelingen, ag(152) pion, m.; (133) schljf, v. steen,
naten, m. mv. mannelijk oor (oir), o.
to be one's
own -, zijn eigen meester zijn; - at arms, krijgsman,
MALEDICENT, a. kwaadsprekend, lasterend. "...DICTED, a.
- of the town, wellusteling, m.; - of
gewapende,
vervloekt. "...DICTION, s.vloek, m. vervloeking ,v "...DICTOthe world, man van de wereld; - of war, krijgsman,
RY, a. vervloekend. "...FACTION, * ...FILE, S. misdaad,
euveldaad, v. "...FACTOR, s. misdadiger, m. "...FIC,
m.; oorlogsschip, .o. ; - of war-bird„ fregatvogel, m.;
the good - of the house, huisvader, m. j-, va. beman"...FICENT, a. boosaardig, kwaadaardig ; nadeelig.
"...FREEZE, s. boosaardigheid, kwaadaardigheid, v.
nen, uitrusten, bewapenen, reeden ; fig. aanmoedigen;
- a hawk, eenen milk afrigten; - a town, bezetting in
MALE-FRIEND, s. vriend, m. "...-HORSE, s. hengst, m.
eene clad leggen.
* ...-ISSUE, s. mannelijk oir, o. "...-PRACTICE, s. slechte
handelwijze, v. "...-SCREW, s. schroef,v. "...-SERVANT, MANACLE, va. boeijen, paternosteren. *-s, s. pl. hands. bediende, tnannelijke dienstbode, knecht, m. "...-SPIboeijen, paternosters, v. m.
RITED, a. manmoedig, dapper. "...-SWORN, a. meineedig.
MANAGE, va. leiden, voeren ; besturen, beheeren, regelen,
MALET, s. mantelzak, m. valies, o.
behandelen ; handhaven ; gebruiken, afrigten ; inrigten;
MALEVOLENCE, "...VOLENTNESS, s. kwaadwilligheid, boosontzien; to rade gaan bij ; beraadstagen met. *-, s.
leiding, v. bestuur, opzigt, o. handhaving; behetndeling,
* heid, vijandschap, v. "...VOLENT, a. kwaadwillig, ongev. gebruik, o. ; inrigting ; afrigting, v.; rijperk, o. rijnegen. -LY, adv. boosaardiglijk.
school, v. "-ABLE, a. handelbaar, gedwee, buigzaam,
MALFEASANCE, s. boosaardigheid; misdaad, v.
inschikkelijk. *-ABLENESS, s. handelbaarheid, buigMALICE, s. boosheid, kwaadaardigheid, v. boos voornemen,
snood opzet, o. haat, in. *...cso, s. euveldaad, miszaamheid, gedweeheid, toegevendheid, v. "-MENT, s.
daad, v.
leiding, regering, v. bestuur, bestier, toezigt, opzigt,
o.;
MALICIOUS, a. *-LY, adv. boosaardig, kwaadaardig, -lijk
handhaving ; onderhandeling, v. overleg, o. ; handeling,
handelwijze, v. gedrag, o. ; bekwaamheid, vaardigheid,
arglistig, -lijk ; moedwillig, -lijk. * - NESS, s. boosheid,
kunst, v. ; ontzag, o. "-R, S. leider, bestuurder, onderkwaadaardigheid; arglistigheid ; guiterij, v .'; moedwil, m.
handelaar ; hofmeester, m. 5 -RESS, s. bestuurster,huisMALIGN, a. boosaardig, kwaadaardig, schadelijk. "-, va.
houdster, v. "-RY, s. leiding, v. bestuur, o. aanwending ;
et n. kwaad toewenschen, benijden, benadeelen. *- ANCY,
s. boosheid, kwaadaardigheid, snoodheid, v. "-ANT, s.
spaarzaamheid, v. gebruik, o.
kwalzjkgezinde, m. *- ANT, a. *- ANTLY, adv. boosaar- MANATEE, MANATI, s. zeekoe, v . "... TION, s. uitvloeijing, v.
MANCHE, s. (116) moues, v.
dig, kwaadaardig, kwaadwillig, schadelijk ; uit boosaardigheid. "-ER, s. benijder : booze lasteraar, m. *- ITY, MANCHET, "-BREAD, "-LOAF, s. wittebrood, tarwebrood , o.
MANCIPATE, va. tot slaaf maken, binden. "...CIPATION,
s. boosaardigheid, boosheid, kwaadwilligheid, v. nijd, m.
"-LY, adv. op eene boosaardige wijze.
s. slavernij, onderwerping, v. "...CIFLB, s. huishouder,
MALICE-LACE, s. brabandsche kant, v.
bestuurder; landhuishoudkundige, m.
MANCUSA, s. oude engelsche munt, v.
MALISON, s. vloek, m. vervloeking, v.
MANDAMUS, s. (83) bevel, bevelschrift, o.
MALKIN, s. ovendweil, v.; vogelverschrikker, m.; slet, v.
MANDARIN, s. mandarijn, voorname Chinees, m.
MALL, "-ET, s. klopper, hamer, m. maliekolf, v. ; maliespel, o. ; maliebaan, v. "-, va. slaan, kloppen.
MANDATARY, ".. DATORY, s. gevolmagtigde, rn. *...DATn,
s. mandaat, o. opdragt, v. bevel, o. volmagt, v. "...BAMALLARD, s. wade waard, m. mannetjes-eend, v.
TOR, s. bestuurder, lastgever, m. "...DATORY, a. beveMALLEABILITY, "...ABLENESS, s. smeedbaarheid, re kbaarheid, rekkelijkheid ; buigzaamheid, gedweeheid, v. * ... ABLE,
lend, lastgevend.
a. smeedbaar, rekbaar; buigzaam, gedwee.
MANDEREL,
"...DREL, s. draaijersspil, pop, v.
"...ATE, va.

MAN.
MANDIBLE,

*...BULB, S. kinnebak, v. *-, a. eetbaar.

*...BULAR, a. (74) tot de kinnebak behoorende.
MANDIL, S. manteltje, o. s. overjas, M.
MANDOLIN, s. kleine citer, m. mandoline, v.
MANDRAGORA, MANDRAKE, S. (53) alruin, M.
MANDUCABLE, a. kinnebak... "...CATE, va. kaauwen, den.
* ...CATION, s. het eten of nuttigen bij het H. Avontpnactl.
MANGY-THURSDAY, s. WitteDisderdag, m.
MANE, s. manen, v. my. *—00 B, s. maankarn, m. *-D,
a. met manen. * -- SHEET, S. hoofddeksel, O.
MAN-EATER, s. tnenscheneter, M.
MANEGE, s. rijschool, v.
MANES, s. p1. schtmmen, zielen der afgestorvenen, v. mv.
MANFUL, a. *-LY, adv. manhaftig, moedig, koen, onver-

schrokken, ddpp4 dapperlijk. "-NESS, s. manhaftigheld, v. moed, m. dapperheid, v.
MANG, S. mankzaad, masteluin, gemengd koren, O.
MANGANESE, s. (17) bruinsteen, m.
MANGE, S. (112) schurft, v. * ... GINESS, s. schurftigheid, v.
MANGER, S. krib, v. trog, etensbak; waterbak, m.
MANGLE, S. mange!, v. *-, va. rotten, mangelen ; verscheuren, verminken, misvormen. * -R; S. hij die mangelt ; die verminkt.
MANGO, s. vrucht vast den mangoboom, v. ; slavenhandelaar, m. "-NIZB, va. slaven verkoopen.
MANGROVE, s. (53) amandelboom, m. * -- CRAB, s. moeraskrab, v. *-• GRAPE, s. zeedruif, v. * -- SNAPPER, s.
lipvisch, m.
MANGY, a. schurftig.
MANHATER, S. menschenhater, m.
MANHOOD, S. mannelijkheid, menschelijkheid ; menschheid,
dapperheid, manhaftigheid, v.; mannelijke leeftijd, m.
MANIA, s. krankzinnigheid, v. "-C, *-CAL, a. krankzinnig, dot, razend.
MANICHORD, s. (109) klavikordium, o.
MANIFEST, a. openbaar, openlijk, duidelijk, bekend ; open,
ongedekt. *-, va. openbaren, to kennen geven, aantoonen. *-,
s. manifest, o. verklaring, v. * - ABLE,
"-IBLE, a. geopenbaard kunnende worden, aan den dag
s. openbarzng, bekendmaking, v.;
to leggen.
openbaar vertoon, o. "-LT, adv. klaurblijkelijk,blijkbaar.
-NESS, S. openbaarheid, baarblijkelijkheici, v.
MANIFOLD, a. menigvuldig, herhaald. * - ED, a. veelvouingewikkekl. -LY, adv. menigvuldig, veelvuldig.
"-NESS, s. menigvutdigheid, veelvuldigheid, v.
MANIGLIONS, s. p1. handvatsek van een stu,k geschut, O.
MANIHOT, S. (53) maniok, M.
MANIPLE, s. handvol, v.; troepje,gezelschap ; armsieraad
der mispriesters, O. * ...PULATION, S. behandeling, bewerking, v.
MANIS, s. geschubde hagedis, v.
MANIULLER, S. moordenaar, doodslager, m.
MANKIND, s. menschdom, menschengeslacht, o. menschheid, v. a. mannelijk; fig. woedend. * ... LESS, a.
zonder menschen, nietbemand. "...LIKE, *...LY,a. mannelijk, manhaftig, dapper, moedig. s. mannelij kheid , dapperheid,tnanhaftigheid,v nwed, M."...LING,
• S. mannetje, O. -LY, a. et adv. * ...MIDWIFE, s. vroedS. koopman in modewaren, m.
meester, m.
MANNA, s. manna, hemeatbrood, O.
MANNED, a. bemand, uitgerust.
MANNEKIN, s. mannetje, dreumesje, o. dwerg, M.
MANNER, s. manier, wijze, soort, gedaante, v. vorm, m.;
gebaar, o. ; in a -, genoegzaam, in zekere mate, bijna;
to take in the -, op hmeterdaad betrappen.
va. beschaven. "-BD, a. beschaafd. "-IST, s. (92) schtlder die
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de natuur nietiipolgt, m. *-LI211188, s. welgentanierdheld, beschaafdaid, V. *-LY, a. et adv. welgemanierd,
hoffelijk, beleefd, beschaafd; met beleefdheid.
MANNERS, s. pl. zeden, gewoonten, manieren, v. mv. levenswijze, v.; to leave no - in the dish, onbehouwen
eten, niets in den schotel laten.
MANNIKIN, s. mannetje, manneken, o. dwerg, In.
MANNING. s. bemanning, v.; dagwerk, o. *-TILBB-OX, s.
gebraden os, m.
MANNISH, a. mannelijk ; menschelijk; moedig, koen.
MANNOPER, s. gestolen goed dat den op heeterdaad betrapten dief weder afgenomen wordt, O.
va. (68,
MANOEUVRE, s. beweging ; kunstgreep, v.
126) manoeuvreren ; maatregelen nemen.
MANOR, MANOUR, S. goed, leengoed, landgoed, heerengoed, heerlijk goed, o. *-H011811, s. heerenhuis,o.*-IAL,
a. tot een heerlijk goed behoorende. *-SEAT, s. voretelijke zetel, m.
MANOMETER, s. luchtmeter, m.
MANQUELLER, s. moordenaar, m.
MANSE, s. pachthoeve; pastorij, V.
MAN-SERVANT, r. knecht, dienaar, m.
MANSION, s. waning, v. huts, woonhuis, verbkjf, o. *-,
vn. woven, verblijf )louden. *-HOUBB, s. heerenhuis, o.
"-ARY, a. woonachtig.
m.
MAN-SLAUGHTER, s. onvoorbedachtelijke manslag,
* ...-SLAYER, s. moordenaar, m. * ...- STEALER, s. menschendief, -roover, m.
MANSUBTE, a. zachtmoedig, vriendeltjk; tam, mak,
* ...-TUDE, S. zachtmoedigheid, goedheid, vriewklijkheid;
tamheid, makheid, v.
MANSWEAR, va. voy.MAINSWBAR.
MAN'S-YARD, s. (74) mannelijke roede, v.
MANTBAU, 8. vrouwenmantel, in.
MANTEL, S. schoorsteenmantel, m. * - ET, s.schoudermanteltje, o.; (113) dekking, v. stormdak, O.
MANTIGER, s. baviaan, m.
MANTLE, s. mantel, m. doopkleed, o. a-, va. bemantelen,
bedekken ; vermommen. *-, vn. zwellen, zich uitbreiden

(van vleugels); schuimen, bruisen; zich verheugen.
"-PIECE, s. schoorsteenmantel, m.
MANTO, MANTOIR, MANTUA, s. vrouwenmantel,

tn.

MANTUA-MAKER, s. dameskledrmaker, in.; naaister, v.
MANUAL, s. handboek, o. *- EXERCISE, S. (68) krijgs-,

wapenoefening, exercitie, v. "-UT, s. handwerksman,
m. - SIGN, S. eigenhandige onclerteekening, v.
MANUARY, a. met de hand gemaakt.
MANUBIAL, a. buit gemaakt.
MANUBRIUM, s. handvat, o. steel, greep, m.
MANUCAPTION, s. (83) schriftelijke borgtogt, m. * ...CAP...DUCTION, s.
TOR, S. (83) schtiftelijke bong,
leiding, V. *...DUOTOB, s. leider,aanvoerder,41. * ...FACTORY, "...FACTURE, s. manufaktuur, fabriek; v. werk,
fabriekaat, kunstvoortbrengsel, O. *... FACTORYMAN, s.
fabriekant, werkman, M. *...FACTURE, va. bewerken,
bereiden, vervaardigen. * ... FACTURER, S. fabriekant,
werkman, M.
MANUL, s. heidekat, v.
11
MANUMISE, va. vrijmaken. "...MISSION, s. vrigating, v.
* ...MIT, va. vrijlaten, vrijmaken.
MANURABLE, a. bebouwbaar. * ...RAGE, va. voy. MANURE.
* ...RANCE, s. bebouwing, V. *... RB, va. bebouwen, bearbeiden ; mesten, bemesten. s. meat m.
s. bebouwing, v. "—BEE, s. landbouwer, Landman,
MANUSCRIPT, s. manuskript, handschrift, O.
MANY, a. menig, veel, verscheidene. *-, adv. dikwijls, veel,
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seer, in menigte, onderscheidenkk. 411L, s. menigte, v.
yolk, o. groete hoop, m. "-A-DIAN, s. velen, menigeen. "-A-TIME, adv. tnenigmaal, dikwerf. *-coLoulutp,
a. vet3lkletsrig, bont. "-CORNERED, a. veelhoekig. "-FRET,
s. (72) veelvoet, m. "-FLOWERED, a. veelbloemig. "-FLOwzRED-LILY, s. berglelie, v. "-HBADED, a. veelhoofdig. "-LANGUAGED, a. vele talenaprekende. "-LEAVED,
a. veelbladig. "-MASTERED, a. vele meesters hebbende.
"-PEOPLED, a. seer bevolkt. * -PETALED, a. veelbladerig. *-TIMES, adv. eltkwijls, meermalen. "-VALVED, a.
klapvliezig. "-WAYS, adv. in vele opzigten.
va. teeMAP, s. kaart, land-, zeevaart, v. ; plan, o.
kenen, ontwerpen, schetsen.
MAPLE-TREE, s. altornbootn; tnastbootn, ip. "-SUGAR, s.
ahornsuiker, v.
o.
MAPPRY, s. het kaartteekenen; ontwerpen, schetsen,
MAR, va. bederven, benadeelen. *-, s. vlek; schade, v.
passiebloem,v.
m.
*-es,
*-cocK,
s.
poet,
plas,
MARA, s.
MARASME, s. taring, uittering, v.
MARAUD, vn. stroopen, het land afloopen. "-ER, s. strooper, m. "-ING, s. het stroopen; strooperij, v. strooptogt, m.
MARBLE, s. mariner ; marmeren beeld, o. ; albast ; knikher, m. "-, a. marmeren, van mariner, gemarmerd.
*-, va. marmeren. "-BOWL, s. knikker, vs. "-ctrrTER,
s. marmerslijper, m. "-D, a. gemarmerd. "-HEARTED,
. a. hardvochtig, ongevoelig. "-PIT, "-QUERRY, s. marmergroef, v. -SLAB, s. marmeren plaat, - tafel, v.
"-wASHBALL, s. zeepbal, m.
MARBLING, s. marmering, v.; het gemarmerde.
MARCASITE, s. (n) markasiet, o. bergsteen, m. bismuth,
zwavelkies, o.
MARCESCENT, a. in verval.
MARCH, s. Maart, Lentemaand, v. ; marsch, tred, gang,
m. ; grenzen, v. mv. *-, va. begrenzen. *-, vn. marscheren, gaan, stappen ; - in, binnenkomen, volgen ; in the rear, den trein sluiten; - off, afmarscheren,
zich uit de voeten maken ; - on, voorwaarts trekken.
- out, uittrekken. "-BEER, s. maartsch bier, o. *-CHICK, s. jong meisje, o.
MARCHER, s. grensbewaker, m. "...ES, s. pl. grenzen, v. mv.
MARCHET, s. afkoop van het regt des eersten. nachts, m.
MARCH-HARE, s. maartsche hos, m.
MARCHIONESS, s. markiezin, makgravin, v.
MARCHING-REGIMENT, s. regement infanterie, o.
MARCH-PANE, s. marsepein, o.
MARCID, a. verwelkt, vervallen, mager, kwijnend.
MARE, s. merrie, v. moederpaard, o. ; nachtmerrie, v.;
- in fole, dragtige merrie, v. "-COLT, s. merrieveulen,
O. "-FACED, a. plat van aangesigt. "-HIDE, s. paardenhuid, v. "-MAID, s. meermin, v.
MARBSHAL, S. voy. MARSHAL.
MARGARIIE, s. pearl, v. "...RITES, "...ROUET,. s. (53)
duizendschoon, v.
MARGE, * ... GENT, "...GIN, s. rand, kant, m. zijde, kantteekening, v.; sever, m. * ...GENT, "...GIN, va. kantteekeningen maken ; van randen voorzien.
MARLIN, s. kant, rand, m. kantteekening, v. * - AL, a. op
den kant geschreven, - gesteld ; - gloss, kantteekening, v.
"-ALLY, adv. aan den rand. "-ATED, a. met eenen rand.
MARGRAVE, s. markgraaf, markies, m. "...GRAVIATE, s.
markgraafschap, o. "...GRAVINE, S. markgravin, v.
MARIBUT, s. (53) goudsbloem, nagelbloem, v.
MARKET, s. (53) klokje, O.
MARGOLD, s. (53) goudsbloem, nagelbloem, v. ; french - ,
fluweelbloem, v.
african
MARINATE, va. inzouten, pekelen, marineren.

MARINB, s. marine, v. zeewezen, o. ; marinier, m. ; -s,

seetroepen, M. UM *-, a. van de zee, de zee -,het zee"-ACID, s. soutxtsur, o.
wads beireffende, maritsetn.
"-INSECT, s. zee-insekt, o. "-INSURANCE, s. see-assurantie, v. "-OFFICER, S. see-officier, tn.; fig. ledige
flesch, v.
MARINER, s. matroos, zeeman, marinier; zeesoldaat, m.;
-'s-compass, seekompa40.
s. moeras, o. *-, a. moerassig, drassiq.
MAR AL, a. een (gehuwden) man betrefrende.
MARITATBD, a. gehuwd, met eenen man.
MARITIME, "...TIMAL, a. het zeewezen -, de zeevaart hetreffende, marine..., maritiem; - affairs, zeewezen, o.;
- animal, seedier, o.; - service, zgedienst, v.; - state,
zeemogendheid, v. ; - town, zeestad, - voyage,zeereis,v.
MARJORAM, s. (53) marjolein, v.
MARK, s. merle, teeken, spoor, o. ; stempel, m. ; doel, o.;
bewijs ; merle ; kaperschip, o ;
grens, v. ; voetstap,
hij is
kaperbrief ; kaper, m. ; he is quite beside the
het spoor bijster. *-, va. et n. merken,teekenen,opmer. ken, bemerlcen;.- me! hour naar mij I - out, aanduiden, doen uitkemen ; - with a hot iron, brandmerken. *-BR, s. merker, opmerker; (134) markeur, m.
MARKABLB, a. buitengewoon, buitengemeen.
MARKET, s. markt, handelsplaats ; kermis, v.• ; koop en
verkoop, m. ; - for cattle, beestenmarkt, v. ; -for herbs,
groenmarkt, v.; to make a good -, met winst verkoopen;
good wares make quick -, goede waar is half verkocht.
va. et n. handelen, markten, koopen, verkoopen,
veilen. "-ABLE, a. verkoopbaar, gangbaar. "-BELL, s.
marktklek, v. "-CROSS, s. marktkruis, o. * - DAY, s.
marktdag, m. "-FOLKS, s. pl. marktlieden,mv. "-GELD,
"-PENNY, S. marktgeld, staangeld, o. "-HOUSE, s. verkoophuis, o. "-MAID, s. marktvrouw, v. "-MAN, s. kooper, verkooper; marktganger,m. "-PENNIES, s. pl. kleine
ongeoorloofde winsten, v. mv. "-PLACE, s. marktplaats,
markt, v. -PRICE, "-RATE, s. rearktprijs, m. * -PRIVILEGE, s. marktregt, o. "-TOWN, s. marktvlek, marktstad, v. *-womAN, s. marktvrouw, v.
MARKING-IRON, S. brandijzer, o.
s. bedreven schutter, M.
MARK-MAN,
MARL, s. mergel, m. *-, va. mergelen, (een akker) met
mergel bemesten; (126) marten. * -INE, s. (t26) seizing,
woeling voor kabels, v. "-MG-KNOT, s. marlingknoop,
m. * -ING-PIN, * -ING-SPIKE, S. (46) marlpriem, m.
splitsijzer, O. *-PIT, S. mergelgroef, v. "-Y, a. vol
mergel, mergelachtig.
MARMALADE, MARMALET, s. gelei van ingelegde vruchten, v. konfijt van kweperen, o.
MARMORATED, a. gemarmerd. k ...ATION, s. het marmeren ; bedekking met marmer, v. "-BAN, a. marmeren.
o.;
MARMOSET, s. marmot, v. ; snaaksch beeldje, ventje,
wijsneus, m.
MARMOT, "-TB, "-TO, s. marmot, v. mormeldier, o.
s. aan land gezette misdadiger onder de matrozen ; ontloopene negerslaaf, m. * va. eenen matroos
voor straf op een onbewoond eiland aan wal zetten.
MAROW, s. landlooper, gees, vagebond, M.
MARQUETRY, S. ingelegd werk, o.
MARQUIS, s. markies, m. "-DORM, "-AT, s. markiezaat,
o. "-SHIP, s. waardigheid van markies, v.
MARR, va. bederven. * -ER, s. bederver, m.
MARRIABLE, a. huwbaar. * -NESS, s. huwbaarheid, v.
MARRIAGE, s. huwelijk, o. echt, rn. bruiloft, v. "-ARTICLES, s. pl. * --SETTLEMENT,'S. huwelijksvoorwaarden,
v. my. huwelijkskontrakt, O. "--BED, S. bruidsbed, o.
MAROON,

MAR.
*- BROHER,*--MAKER, 8. hiuvelrylansakeksar,m.*--DAY

s. huwelijks-, brwilofts-, trouwdag, W. *--DRESS, S.
bruidskleed, O. * --GOOD, *--rownoN, s. huwelyksgoed,
0. *--HATER, S. huwelijksysjand, m. *--SONG, s. bruiloftszang, m. * -- SUPPER, s.brulloftsmaal, O. *--TIE, s.
band des huwelijks, m. *--vow, s. jawoord, o. trouwbelofte, v.
MARRIED, a. gehuwd, getrouwd, echtelijk; - life, - state,
echtelijke staat, huwekke staat, m.
MARRIWING, 8. mug (op Barbados), v.
MARROQUIN, s. rnarokijnleder, O.
MARROW, s. merg, o. ; kern, v.; makicer, m. ; these gloves
are no -s, deze handschoenen behooren niet bij elkander. *-, va. met vet sullen. * - BONE, s. mergbeen, o.;
knie, v. * - FAT, S. groote erwt, v. kapucijner, m.
a. mergachtig. *- LESS, a. zontler merg. *-SPOON, s.
merglepel, m. * - Y, a. vol merg, krachtig.
MARRY I int. hoe ! waarlijk! - trap! gevangen ! betrapt!
*-, va. et n. trouwen, huwen, ten huwelijk geven ; zich
in het huwelijk begeven ; - with the left hand, met de
linkerhand trouwen, een morganatisch huwelijk aangoon ; - below one's self, beneden zijnen stand trouwen.
MARS, s. (90) ifzer,*0. * - H, s. moeras, o. peel, m.
MARSHAL, s. maarschalk; opziener, m. *-, va. schikken,
verordenen, in orde brengen, regelen; leiden, voeren;
besturen. "-LER, s. regelaar, schikker, m. "-SEA, S.
maarschalksgeregt ; maarschalk-gevangenis (te Londen),
0. "-SHIP, s. maarschalkspost, m. waardigheid van
maarschalk, v.
MARSH-BENT, s. (53) poelgras, O. * ...-BILBERRY, s. moerasbes, v. * ...- BIRD, S. watervogel, m. * ...- CINQFOIL , s.
(53) vijfvingerkruid, o. * -- CROWFOOT, s. (53) waterhanevoet, M. * ...-ELDER, 8. (53) watervlier, v. * ...- GENTIAN, s. (53) longbloem, v. --GROUND, S. moerassige
grond, m. * -- HORSETAIL, S. (53) poelkannerkruid, O.
...-LAND , s. rnoerassig land, o.; kleigrond,m. "...-MARIGOLD, S. (531 hoefblad, O. * --MINT, S. (53) munt,
kruizemunt, V. s. (53) stermos, m. "...-PENNYWORT, S. (53) waternavelkruid, O. *...-PINE, s. (53)
poelden, m. * -- SAMPIRE, 8. (53) glaskruid, O. * ...TARE,
s. poelwikke, v. * -- TITMOUSE, 8. poelmees, v. * ...- TREFOIL, s. (53) waterklaver, v.
s. (78) waterpoliep, v.
MARSHY, a. moerassig, drassig.
MART, s. markt, v. ; handel, m. verkeer, o. ;
fig. Mars,
God des oorlogs ; oorlog, krijg, m. ; letter of -, kaperbrief, m. va. at n. handeten, handel drijven;
schagcheren.
MARTAGON, S. (53) turksche idle, V.
MARTEL, va. hameren, slaan.
MARTEN, MARTISRN, s. *wrier, m.; muurzwaluw, v.
MARTIAL, a. krijgs...., krijgshaftig, dapper; (90) ijzerachtig ; - court, krUgsraad, m.; - law, oorlogs-, krijgswet, v. ; - particles, ijzerdeelen, o. my. * - BD, a. verhard
in den oorlog. *-4.871, s. krijgshaftig aanzien, O. *-IST,
s. krijg sman, krijger, m.*-N ass, s krijgshaftige houding,v .
MARTIN, MARTINET, 8. voy. MARTEN. *-GALE, s. (86)
springteugel, m. * -LET, MARTLBT, s. muurzwaluw, v.
MARTIN-MAS, * ...-DAY, 8. St. Maartensdag, m.
MARTYR, s. martelaar, m. *-, va. martelen, pijnigen;

den marteldood doen sterven. * - DOM, s. martelaarschap,
o.; marteldood, m.; de martelaars. martelen,
den marteldood doen sterven ; offeren. * - LY, adv. als
een martelaar. * - OLOGIST, s. levensbeschrijver der martelaren, m. "-OLOGY, s. levensbeschrijving der martelaars, v. rnartelaarsboek, o.

MAS.
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MARUM, S. (53) kattekruid, o.

MARVEL, s. wonder, o.; (53) jalappe,v.• - of Peru, (53)
wonderbloem, v. *-, vn. zich verwonderen, verbitasd
staan. *-orrs, a. -LY, adv. wonderlijk, verbazend,

wonderbaar ; wonderbaarlijk. *-outniEss, s. het wonderbaarlijke.
MARYBTJD, MARYGOLD, s. (53) gouds-, nagelbloem, V.
MARYMAS, s. Maria- bOOdschap, v.
m.
MASCARADE, s. maskerade, v. gemaskerde optogt,
MASCLE, s. (116) ruit, v.
MASCULATB, va. sterk maken, kracht bijzetten, - geven.

MAscuLINB, s. man, manspersoon, m.; mannetje, O. *--,
a. mannelijk, krachtig; - gender, (98) mannelijk geslacht, o. "-, adv. op eene mannelijke wijze. *- NESS, S.
mannelijkheid, v.
MASH, s, mengsel, o.; slobbering (voor de paarden), paar-

dedrank, m.; mesas, v. steek, m.*-,va. mengen, vermengen ;
kineuzen. * - ING-TUB, *-TUN, S. moutkuip, v. * - PIN, S.
maasnaald, v. "-Y, a. gemengd.
MASK, s. masker, mom, o. ; vermommtng, maskerade, v. gemaskerd bal; voorwendsel, o. dekmantel, schijn,m. voorkomen, o. ; schijnheiligheid, huichelarij, v. va. masvn. zich maskeren,
keren, vermommen, verbergen. *
zich vermommen. *- BR, s. gemaskerde, m. * - ERY, s.
-HOUSE, s. openbaar gevermomming, maskerade, v.
maskerd bal, 0. * -ING -HABIT, S. maskeradekleeding, v.
MASLIN, a. gemengd. * - BREAD, S. bruin brood, o.
* - ED,
MASON, s. metselaar, steenhouwer ; vrijmetselaar, m.
a. gemetseld. *-io, a. maconniek, tot de vrijmetselarij
behoorende ; - jewels, vrijmetselaarskleinoodien, o. mv.
* -RY, s. metselwerk, muurwerk,
o. metselarij ; vrijmetselard, v.
MASQUERADE, s. maskerade, v. optogt van gemaskerden,
m. *-, va. et n. maskeren, zich met een masker vermommen. "-R, s. gemaskerde, m.
MASS, s. massa, menigte, v. hoop, m.; biljartkeu, v. ; mis,
v.; to attend -, de mis hooren ; the - of the people,
vn.
het gros des yolks. "-, va. ophoopen, opstapelen.
de mis lezen. "-Boos, s. misboek, O.
MASSACRE, s. bloedbad, o. slagting, v. moord, m. *-, va.
moorden. *-R, s. moordenaar, moorder, m.
MASSER, s. priester die de mis leest, m.
MASSETER, S. (74) kaauwspier, kinnebakspier, v.
MASSICOT, S. (17) verkalkt loodwit, o. loodkalk, m.
*-- NESS,
MASSIVE, MASSY, a. maisief, digt, zwaar, lump.
k ...NESS, s. digtheid, vastheid ; dikte, zwaarte, sterkie, v.
MASS-WEED, s. miskleed, o. kasuifel, v.
MAST, s. mast, mastboom, m.; beuknoot, v. *-, va. bemasten. * - AGE, s. eikeloogst, m. * - BD, a. bemast.
MASTER, s. meester, beer, heerscher, gebieder; bezitter,
eigenaar ; bestuurder, opperste ; leeraar ; kapitein van
een whip, whipper, gezagvoerder, gezaghebber; bewindat
voerder, bewindhebber; jonge heer; jonkheer, m.; arms, schermmeester ; - of arts, meester in de vrije
kunsten; - of a ship, scheepskapitein, m.; - of the
ceremonies, ceremoniemeester ; - of the horse, stalmeester ; - of the house, huisheer; - of the ordnance, veldtuigmeester ; - of the wardrobe, garderobemeester. *-,
va. beheerschen, overheerschen; overtvinnen,overmeesteren, overweldigen ; regeren, meesterlijk verrigten.
"-ATTENDANT, s. havenmeester, m. * --- BUILDER, s.
bouwmeester, m. * --CABLE, s. (126) groote kabel, m.
* -FUL, a.
"-DOM, s. meesterschap, o. heerschappij, v.
heerschzuchtig, meesterh)k. *—GENERAL, s. veldtuigder artillerie, M. "-GUNNER, s.
,
meester,grootmeester
opperkonstabel, m. * - HAND, s. meesterhancl, v. ; fig.
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MAU.

MAT.

s. run, v. ; - pit, looijerskuip,
bellfame man, m.
v. "—JEST, S. bijzonder aardige klucht, pap van be'Ong, v. * --KEY, s. looper, m. *-LESS, a. zonder beer,
zonder dienst ; onhandelbaar, onbedwongen, halsatarrig.
*-mu88NR88, 8. vrijheid, ongedwongenheid, v.
a. et adv. meesterachtig, meesterlijk, ale meester.
"-LINEN, s. meesterlijkheid, bijzondere bekwaamheid,
v. "—LOCK, s. deurslot, o. "-LY, a. et adv. meesterlijk,
voortreffelijk, geleerd. *--MASON, s. meester-(vrij)metselaar, m. "—PASSION, S. heerschende hartstogt, m.
"—PIECE, S. meesterstuk, 0. *-ROOT, s. hoofdwortel,
s. meesterschap, o. voortreffeldkheid ; beerschappij, magt, v.
s. erfzonde, hoofdzonde, v.
"—SINEW, 8. (74) buigspier, v. '-'S-MATE, s. schippersmaat, M. "—SPRING, s. hoofdveer, V. "—STROKE,
s. meesterlijke trek, in.; meesterstuk, meesterwerk, o.
*--ToucH, s. hoofdtrek, m. "—WARDEN, s. hoofdopziener, tn. hite
MASTERY, s. meestirschap, o. heerschappij, meesterlijk
meerderheid, bekwaamheid, magt; oefening, v.
• MASTFUL, a. vol eikels.
MAST-HEAD, s. (426) top van den mast, in.
MASTIC, s. mastik; steenlijm; stopverf, v. "-ATE, va. kaauwen. "-ATION, S. kaauwing, v. "-ATOR, s. kaauwer,
m. * -ATORY, 8. kaauwartsenij, v.
MASTICH, s. mastik, v. ; (53) kattekruid, o. ; - in drops,
mastikdroppels, m. mv. "-TREE, s. mastikboom, m.
"-VARNISH, s. mastikvernis, 0. "-WOOD, S. mastikhout, o.
MASTICINE, a. van mastik.
MASTIFF, MASTY, s. bullebijter, bandhond, m.
MASTIGADOUR, s. drenktoom (paardengebit), M.
MASTLESS, a. masteloos; sander eikels.
MASTLIN, s. masteluin, mastelein, 0.
MAST-MAKER, s. mastmaker, m. "...-POND, s. (426) kW/
van den mast, m. "...-SHAVE, s. troffel, m.
MAT, s. mat, stroomat, v.; (426) worsten om de raas,v .mv .
"-,va.etn. matten, met matten beleggen; matten maken.
MATACHIN, s. goocheldans, m.
MATADORE, s. matador, eerste, voornaamste, m.
MAT-BED, s. matras, V.
partij, parMATCH, s. lont, v. lontstok ; zwavelstok,
lour, v. huwelijk, paar, o. ; weddingschap, v. ; gelijke
man, m. *-, va. evenaren, vergelijken ; paren, huwen.
*-, vn. passen, gelijk zijn; (tegen iemand) opgewassen
zijn. "-ABLE, a. te vergelijken t passend,overeenkomstig.
5 -ABLENESS, s. overeenkomstigheid, v. * - BOX, s. tonderdoos, tinteldoos, v. "-CHEST, s. lontkast, v. *-ni -G,
s. overeenkomstigheid, paring, v. "-LESS, a. "-LESSLY,
adv. onvergelljkelijk, onovertreffelijk. weergaloos, zonder
weerga. "-LESSNESS, s. onvergelijkelijkheid, v. *-LOCK,
s. lontslot, 0. "-MAKER, s. lont-, zwavelstokkenmaker;
huwelijksmakelaar, koppelaar, m.
MATE, s. maat, makker, medgezel, genoot, speelgenoot ;
helper, handlanger; echtgenoot, man, m.; gezellin,echtgenoot, v. ; mannetje, wijfje, o. ; (126) bijlegger, m.;
(152) mat, o. ; - of a ship, stuurman, m. "-, va. paren, verbinden ; gelijk maken, evenaren, bereiken;
schaakmat maken ; de (het) spits bieden; fig. te onder
brengen, onderwerpen. *-, vn. zich paren. "-LESS, a.
ongepaard, zonder hulp.
MATEOLOGY, s. vergeefsch onderzeek, o. muggezifterij, v.
MATER, s. (74) hersenvlies, o.
MATERIAL, S. stof, bouwstof, V. bestanddeel, 0. *-, a.
ligchamelijk, wezenlijk ; fig. voornaam,
gewigtig, belangrijk. s. stelsel dat alles stolrelijk
en eeuwig is, o. "-1ST, s. aanhanger van dit stelsel, m.

s. stoffetijkheid, v. *dam va. scheppen, tot stof
brengen, ale stof beschouwen. *-ix, adv. op stoffeljike
wijze. "-NEW s. stoffelijkheid ; belangrijkheid, v. gewigt, o. 5-5, s. pl. beetanddeelen, materiaten, bouwstoffen, o. v. MV.
MATBRIATII, *...IATED, a. stoffelijk, ligchamelijk. "...IATION, 8. stofmaking, vorming der stof, V.
MATERNAL, a. moederlijk. * -LY, adv. ale eene moeder.
s. moederlijke
"-NESS, 8. moederliefde, v.
stoat, m. moederschap, o.
MAT-FELON, S. (53) matbloetn, V.
MATH, S. maaijing, v. hooioogst m. ; hooi, o.
adv. wiskunstig ; -lijk, op
MATHEMATICAL, a.
wiskunstige grandest steunende. * ...IAN, S. wiskunstenaar, m. ...ICS, s. pl. wiskunde, mathesis, v.
MATHBR, S. (53) meekrap, v. * —THES, s. (53) wilde
kamille, v.
MATHP.SIS, s. leer ' der wiskunde, V.
MATIN, adv. 'a morgens vroeg, vroegtijdig. ° -s, s. pl. vroege
mis; metten, v. mv.
MAT-MAKER, s. mattenmaker, m.
MATRA88, 8. distilleerflesch, -kolf, v.
m.; de
MATRICE, s. (74) baarmoeder; matrijs, v. yam,
hoofdkleuren, v. mv. "...CIDE, s. moedermoord; moeder=order, m."...cious, a. (74) tot de baarmoeder behoorende.
MATRICULAR, a. register..., kadastraal; - book, register,
kadaster, o. 5 ...CULATE, va. inschrijven, registreren. -,
s. et a. ingeschreven; ingeschrevene. "...CULATION, s.
inschrijving, opschrijving, v.
, van het huMATRIMONIAL, a. "-LY, adv. huwelijks
welijk, echtelijk; - scheme, huwelijksaanzoek, o.
huwelijke
stoat,
m.
o.
;
huwelijk,
NY, s.
MATRIX, s. (74) baarmoeder, v.
defMATRON, s. gehuwde vrouw, matrone, bedaagde *-,
*-ITY,

tige vrouw of fuller, bejaarde dame; ziekenmoeder;
vroedvrouw, v. *-AL, 5-LIKE, *-LY, a. eener matrone
voegende, eerbaar, deftig.
MATRON, s. (3) artillerist, konstabel, m.
MATE-SELLER, S. mattenkoopman, m.
MATTED, a. gemat, gevlochten ; - hair, verward hoar, o.
MATTER, s. materie, stof, soak, v. onderwerp, voorwerp,
punt; feit, o. daadzaak ; reden, v.; manuskript,handschrift, o. ; (36) elter, in. materie, v. ; a - of, ongeveer, te naasten bij; - in deed, (83) bewezen daadzaak, v. ; - of law, regtszaak, v. proces, o. ; - of record,
(83) door oorkonden bewezen feit, o. ; what's the - ?
wet is er gaande ? waarvun is sprake? "-, va. et n.
achten, zich gelegen laten leggen aan, van belang zijn;
etteren ; it -s, het is van belong, het komt er op aan;
it -s not, het komt er niet op aan. * -MAN, S. fig.
vulsche munter, m. "-LESS, a. zonder stof'• oppervlaka. gewigtig, van belang ; etterend, zwerend.
kig.
MATTING, s. (126) worsten om de raas, v. mv.
MATTOCK, s. houiveel, o. hak, m. klouw, spade, v.
MATTRASS, MATTRESS, S. metres, v.
worden, rijpen.
MATURATE, va. et n. rijp maken,
a.rijp"...RATION, s. rijpheid; ettering, v.
va.
makend; tot ettering brengende. * ... RE, a. rijp.
et n. rijpen, rijp maken, rijp worden ; rijpen, bevorderen, bespoedigen. "...RELY, adv. rijpelijk. '...RENESS,
m.
"...RITY, s. rijpheid, v. ; (34) vervaltijd,
MATUTINAL, MATUTINE, a. van den morgen, - ochtend.
MAT-WEED, s. (53) Matbies, v.
MAUDLE, va. et n. benevelen, dommelig-, slaperig
MAUDLIN, a. dronken, dommelig, beneveld. "-,

leverkruid, o.

maken.
s. (33)

AMA.
MAUGRE, prep. in weertvit van, niettegenslaande, trots.'
MAUKIN, s. ovendweil; slet, v. ; schuurksp ; vogelver-

schrikker, m.
MAUL, va. slaan, kloppen, afrossen. *-, s. groote homer,
moker, m. "-BD, a. beschonken, zat ; afgepast.*-wricK,
s. (92) leunstokje, o.

MAULKIN, s. voy. MALKIN, MAUKIN.
sponsachtig, verrot.
MAUM, MAUMISH, MAUMY,
MAUNCH, S. moues, V.
MAUND, s. mand, v. draagkorf, m. "-ER, vn. brommen,
s. brommer, bedelaar, in.
morren, bedelen. "-ER,
MAUNDY-THURSDAY, s. Witte Donderdag, m.
* ...LEUM,
MAUSOLEAN, a. tot een praalgraf behoorende.
s. praalgraf, o.
MAUTHER, s. slimme leeks, v.
MAW, s. maag, v. krop, bulk, in.
MAWKISH, a. laf, smakeloos, walgelijk. "-NESS, s. sma-

keloosheid, lafheid, v.
weerbarstige vrouw, lompe meid; slons, v.
s. pop, v. ; afgodsbeeldje, o.
MAWMISH, a. laf, zot, zouteloos, walgelijk.
MAW-WORM, s. spoel-, maag-, ingewatulsworm, m.
MAXILLA, s. kinnebak, v. "-R, *-RY, a. tot de kinnebakken behoorende, bak...
* -MONMAXIM, s. grondstelling, v. grand-, zetregel, m.
in.
GER, s. zedeprediker, uitkramer van spreuken,
MAXIMUM, s. hoogste, o. ; hoogste prijs, m.
MAY, vaux. mogen, kunnen, durven, vermogen. *-, vn.
spelemeijen, op den eersten Mei bluempjes plukken.
"-BE, *-HAP, adv. veelligt, welligt.
MAY, s.
z, Meimaand, v.; fig. jong meisje, o. *-BEE,
"-BUG, "-CHAFER, s. meikever, m. * -BLOOM, s. meidoornhloem, v. "-BUSH, s. (53) wilde kwee, v. * -BAY,
s. eerste Mei, feestdag, m. "-DUCK, *-DUKE, s. meikers, v. "-FLOWER, s. (53) zegeltje, o. lelie der dalen,
v. * --FLY, s. mezvlieg, v. * -GAME, s. meispel, meifeest,
o.; scherts, v.; to be the may-game of one, ten speelbal
van iemand•verstrekken. *-HEM, s. (83) verminking, v.
MATING, s. het spelemeijen, het plukken van bloemen op
den eersten Mei.
MAY-LADY, s. meikoningin, v. * ...-LILY, s. (53) zegeltje,
o. lelie der' data:, v. * ...-MORN, s. meimorgen, m.
MAYOR, s. burgemeester, In. * -ALTY, s. burgemeesterschap, o. * -R38, s. burgemeestersvrouw, v.
MAY -POLE, s. meibootn; fig. Lange magere persoon, m.
* ...-ROSE, s. meiroos,v.* ...- WEED, e. (53) hondskamille,v.
MAZARD, s. kinnebak, kook, v. snuit, m.
MAZARINE, s. tusschengeregt; suikerpapier, o. ; laart, v.
* -BLUE, a. donkerblaauw.
verlegenheid, v. * va. in de war -,
MAZE, s. doolhof,
in verlegeitheid brengen. * -MENT, s. verbazing, v. * -R,
s. houten nap, beker, at.
MAZY, a. verwonderd, verlegen; in de war, ingewikkeld.
* MAzzARD, s. kriek, v.
ME, pron. mij, aan mij, van mij.
MEACOCK, s. et a. lafaard, verwijfde,
lafhartig,
bloode, verwijfd.
meets.
mee,
mede;
weide,
v.
*
--SWEET,
s.
(53)
MEAD,
kruid, a. weideboksbaard, m.
MEADOW, s. weide, v. wetland, grasland, o. * -BOUTS, s.
pl. boterbloem, v. "-BUGLE, s. klokbloem, v. * -cAM* -GRASS, s. weidePION, s. koekoeksbloem,' v.
gras, o. *-GROUND, s. grasland, o. weidegrond,
m. * -RUE, s. (53) weideruit, v. * -SAFFRON, s. (53)
naakt juffertje, o. "-WERT, s. (53) weideboksbaard, in.
weidekoningin, v. "-Y, a. met weilanden.
MAWKS, s.
MA wMET,

MEA.

223

MEAG,

MBAK, s. zeis, v. zeissen, o. sikkel, v.
MEAGER, a. mager, schraal, dor, dig, onvruchtbaar.

- *-,
va. vermageren, mager maken. * -Ly, adv. op eene karige wijze. * - rnass, s. magerheid, dorheid, dunheid,
schraalheid, karigheid, onvruchtbaarheid, v.
MEAL, s. meel ; voedsel, o. spijs, v.*; maal, o. maaltijd,
in. ; to eat a horsemeal, een muizenmaaltijd doen. *-,
va. mengen, vermengen; met meel bestrooijen. * -BAG,
s. meelzak, rn. "-BRIMSTONE, s. zwavelpoeder, o. "-DUST,
s. stuifmeel, o. *-INEss, s. meligheid, V. * -MAN, s.
tneelkooper, rn. "-NEAT, s. meelspijs, v. * -PAP, s. meelpap, of * -SIEVE, *-SIFTER, s. meeheef, v. *-TIME, s.
etenstijd, m. etensuur, o. *-TUB, s. meelton, v. *-wORM,
s. meelworm, m. * -Y, a. melig, meelachtig, met meel
bestrooid.
MEALY-MOUTHED, a. zoetsappig ; verlegen.
* -EESS, s.
verlegenheid, bedeesdheid, v. gemompel, o. ; fig. huichelarij, v. "...-TREE, s. (53) meelboom, m.
MEAN, a. gemeen, Bering, klein, erbarmelijk ; verachtelijk ;
middelmatig, tusschenkomend. *-, s. middel, werktuig,
o. tusschentijd, middentijd; middenweg, m.; tenorstem;
middelmatigheid, v. va. et n. meenen, bedoelen, denken; voornemens zijn, beteekenen; since man could -,
vn. fig. treuren, klagen,
bij menschengeheugen.
jammeren. * -BORN, a. van gemeene -, van lage afkomst.
MEANDER, s. doolhof, m. kronkelpad, o. kronkeling, v.
*-, vn. kronkelen. * ...DRIAN, * ...DROUS, a. kronkelend.
MEANE, va. voy. MEAN.
MEANER, a. kleiner, geringer, gemeener, minder; lager.
* ...EST, * a. mingle, geringste, kleinste ; nietigste.
MEANING, s. meening, bedoeling, beteekents, v. zin, m.
verstand, o. * -LOOKING, a. een slecht voorkomen hebbende.
MEANLY, adv. gemeen, laag ; middelmatig. "—NESS, s.
geringheid, laagheid, verachtelijkheid, gemeenheid; middelmatigheid, v.
MEAN-PAPER, s. middelmatig papier, o. "...-PRICE, s.
gemiddelde prijs, m.
MEANS, s. pl. middelen, o. Inv.; middel, vermogen, o.
weg, m.; oorz
,; his - are very slender, hij heeft
slechts een tn .
tig fortuin ; by all -, onvoorwaardelijk, zonder tw el ; by no -, in geenen deele, geenszins ; by fair -, door goedheid ; by foul -, met strengheid .
MEAN-SCHOLAR, s. halve geleerde, m. * ...SPACE, "...TIME,
* ...WHILE, adv. intusschen, middelerwijl. "...SPIRITED,
a. laag, gemeen, slecht.
MEARL, s. meerle, v.
MEt8.13, s. vijf honderd (haringen enz.).
MEASLED, a. de tnazelen hebbende ; gortig, puistig. * -NESS,
s. gortigheid, (ziekte der zwijnen), v.
* ...LES, s. pl.
mazelen, v. mv 1:; gortigheid, v. * ...LY, a. gortig,puistig,
met vlekken.
MEASITARABLE, a. meetbaar ; matig. * - NESS, s. meetbaarheid, v. "...ABLY, adv. op eene meetbare wijze ; matiglijk.
MEASURE, s. maat, verhouding, v. ; aandeel, o. portie, v.;
maatregel, slap ; graad, m. ; grens, v. ; tijd, m.; matigheid, v. ; (soon van) dans, m.; in some -, eenigermate ; to have hard -, hard behandeld worden, het
hard hebben ; without -, grenzenloos ; onmatiglijk. "-,
va. meten, afmeten, schatten, toemeten. *-, vn. inhouden, bedragen; measured mile, geografische (aardrijkskundige) mijl, v. "-LESS, a. ongemeten, onmeetbaar,
ontnetelijk, onmatig. * -LESSNESS, s. onmetelijkheid, v.
* -MEET, s. meting, v. meetbrief, m.
MEASURER, s, meter, En. ; - of land, landmeter, m.
MEASURING, s. meting, v. het meten; meetkunst, v.;
meetloon, 0. *-CHAIN, s. landmeters . ketting,
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MEL.

MED.

•

*WAR, 8. tnispel, us. *-TREE, S. tnivelbootn, us.
vleesch, o.: spijs, v. voeder, eten, o. ; roast
MEDLEY, va. mengen, vermengen.
gebraden vleescitko.; boiled -, gekookt vleesch uo.; an
MEDLEY, a. tnengsel, o. -. a. gemengd, vermengd.
egg full of -,
vol ei. "-CHOPPER, 4. haktnes,' o.
MEDULLAR, -Y, a. tnergachtig, vol merg.
MEATE, va. melee. *-D, a. gevoed.
MEED, s. loon, o. belooning, foot, gave, v. geschenk, o.
MEATHB, s. mee, made, v. drank, m.
Minx., a. zacht, zachtmoedtg, goedaardig, toegevend, neMEAT-OFFERING, s. spijsoffer, o. * ... - PYR, a. vleeschderig, bescheiden. " - EYED, a. met zacke blikken, bepastei, v. *...-SCALES, a. pl. vleeschschaal, v.
va. verzachten, verteederen. * - LY, adv.
scheiden.
MRAU, MEAWL, vn. maautoen.
met zachtheid, demoediglsjk, nederig. " - NESS, s. zachtMBARELS, S. pl. voy. MEASLES.
heid, zachttnoedigheid,, demoedigheid, nederigheid, v.
MECHANIC, S. ambachtsman, handwerksman, m. "-AL, a.
ootmoed, m. "-SPIRITED, a. zachtaardig,Sescheiclen.
"-ALLY, adv. werktuigeltjk, werktuigkund4mechamach; gemeen ; op eene werktuigelijke wijzeA MUMS, MEEK, s. uitzigt, o. gedaante, v.
MEER, S. meer, o.; grens, v. *-, a. voy. MERE.
pl. werktuigS. werktuigelijkheid; laagheid, v. "-a, a.
MEET, va. et n. onttnoeten, tegenkomen, vituien; treffen ;
kunde, v. * - IAN, s. werktuigkundige, m. "-Num, s.
zamenkomen, bijeenkomen; aanvallen ; - a good sale,
werktuigkundig zamenstel, o. werktuigkundige toeitel,
met voordeel verkoopen; - due honour, (34) behoorlijk
m: "-NWT, S. werktuigkundige ; machinist, m.
gehonoreerd worden (door acceptatte of betaling) ; - his
MECHOACAN, s. (53) witte rhabarber, m.
audit, (83) met optigt tot Rijn gedrag op het verledene
MECONIUM, s. (53) maansap, o.; drek van pasgeboren
wijzen; - with, aantreffen, ontmoeten, ontvangen workinderen, m.
den, zamenkomen; ondervinden. *-, a. gepast, geschikt,
" - LET, S.
MEDAL, S. gedenkpenning, eerepenning, tn.
nuttig, geraden, oorbaar, dienstig.
pronkpenning, -lac, a. penningkundig. * - LION, s.
giroote gedenkpenning, m. " - LIST, S. liefhebber r , ken- MEETING, s. zamenvloeijing, vereeniging, bijeenkomst, zavienkomst, verzatiteling ; ontmoeting ; zamenspraak, v.
ner van gedenkpenningen, m.
"-AGAIN, s. wederzien, o. " — HOUSE, s. vergaderMEDDLE, vn. zich mengen in, zich bemoeijen, zich inks"-PLACE,
plaats, kerk, v. tempel (der dissenters), m.
ten. "-R, s. bemoeijer, twistzoeker, m. "-smut, a. bes. verzamelplaats, loopplaats, v.
moeijend, twistziek. * - SOMENESS, s. gebrek zich met
MEETLY, adv. op am gepaste -, geschikte wijze. "...NESS,
alles to bemoeijen, o.
S. gepastheid, geschiktheid, v.
MEDIAL, a. middelbaar. "...AN, a. middelmatig ; - paper,
MEGALLUP, S. (92) (soort van) vernis, O.
mediaan papier, o. "...ANTE, s. (109) middeltoon, m.
MEGATHERIUM, s. zeker zoogdier (uit de voorwereld), o.
"...ASTINE, s. (74) middelvel, middelvlies, middelschot,
versteende luiaard, m.
o. "...ATE, va. et n. tusschenkomen, bemiddelen, bijMEG, s. fig. a long -, een tang vrouwmensclif
leggen ; verschaffen, bezorgen. -, a. middelbaar, middellijk, tusschenbeide. - LY, adv. middellijk. * ...ATION, MEGRIM, s. schele hoofdpijn; duizeligheid, v.
MEINY, S. gevolg, o. dienstboden, my.
s. bemiddeling, tusschenkomst, v. "...ATOR, s. bemiddelaar, middelaar, m. voorspraak, v. * ...ATORIAL, ... A- Mine, s. tentijzer, O.
MEL AMPODE, s. (53) zwart nieskruid, o.
TORY, a. bemiddelend. "...ATORSHIP, S. middelaarschap, o.
s. zwaarmoedige, zwartgalMBLANCHOLIAN,
betniddeling,v."...ATRESS,"... ATRIX, S. bemiddelaarster, v.
lige, m.:; zwaarmoedigheid, v. "-, "...CHOLY, a. zwartMEDICABLE, a. geneeslijk. * ...CAL, a. "...CALLY, adv.
"...CHOLILY, adv.
gallig, zwaartnoedig, droefgeestig.
neeskunde. "...CAmedisch, geneeskundig ; volgens
nit zwaarmoedigheid. *.. CHOLINESS, "...CHOLY, S.
MENT, 8. geneesmiddel, o. art
v. * ...CAMENTAL,
zwaarmoedigheid, zwartgalligheid, droefgeestigheid, v.
enezend, ale eene
a. "...CAMENTALLY, adv. heele
s. droggeestige, m.
artsenij. "...CASTER, s. kwakzalver, m. "...CATE, va.
geneesmiddelen toedienen; vermengen; medicated waters, MELANGE, s. mengsel, O.
MEL ASSES, s. suikersiroop, v.
gezondheidsbronnen, v. not. * ... CATION, s. het innemen
MELICERIS, s. honiggezwel, O.
van genehmiddelen; geneesmiddel, o. ; vermenging, v.
MELICOTONY, MELICATOON, s. (soort van) perzik, V.
"...CINABLE, a. genezend, heilzaam (van kruiden enz.).
s. (53) honigklaver, steenklaver, v.
MELILOT,
huisapotheek,
v.;
* ...CINAL, a. genezend; - chest,
- drugs, geneesmiddelen, artsenijen, o. v. my.; - herbs, MELIORATE, va. verbeteren. "...ATION, v. verbetering, v.
MELIONTY, S. voorrang, m.
geneeskruiden, o. mv.; - weight, apothekers-, medicio.
MELISSA, a. (53) melisse, v. bijenblad, citroenkruid,
naal gewigt, o. -LY, adv. geneeskundig. " - ME, s. ge"—WATER, s. melisse-water, O.
va. geneesneeskunde ; artsenij; v. geneesmiddel, a.
MELITES,
S.
(17)
honigsteen,
m.
behandelen.
middelen voorschrijven, geneeskundig
MELL, va. voy. MINGLE, Mix. *- , s. honig, in. "-SUPMEDIC-FODDER, s. (53) slakkeklaver, v. "...-VETCHING,
PER, s. oogstfeest, O. * -ATION, s. honigoogst, m. * -IAN,
o.
s. (53) spaansche klaver, spurrie, v. klavergras,
* - BOUs, a. honigachtig, vol honig. "-IFEROUS, a. hoMEDICS, s. pl. kennis der artsenijen, v.
niggevend. * -IFICATION, s. honigbereiding der bijen,
MEDIETY, s. tniddelstand, m. midden, o. ; helft, v.
MEAT, S.

MEDIOCRAL, a.mtddelmatig.*...CRITY,s.middelmatigheid,v.
v.
NEDIS ANCE, S. kwaadsprekenkheid, lasterzucht,
MEDITATE, va. et n. overleggen, bepeinzen, beramen, na• denken. ...TATION, s. overpeinzing, v. het overdenken,
overleggen, beramen. "...TATIVE, a. overleggend, na-

denkend, peinzend, diepzinnig.
MEDITERRANE, "-AN, "-OUS,

s. et a. binnenland, o.;

binnenlandsch, middellandsch.
MEDIUM, s. middelstand, in. ;

schenvoorstel, o.

midden, o. helft, v. ; tus-

v. -IFIC, a. hontggevend. "-IFLUENCE, s. overvloed
van honig, m. "-IFLUENT, * -IFLUOS, a. honigrijk,
vloeijende van honig. "-IGENOUS, a. honigachtig. *-ITISK, s. honigwijn, m.
half beMELLOW, a. malsch, mum, rijp, zacht, week ;
schonken, dronken. *-, "-LY, adv. fig. zacht, week,mffllig. "-, va. et n. rijp maken, - worden, rijpen, zacht
maken, - worden. "-NESS, s. rijpheid, zachtheid, weekheld, v.
MELODIOUS, a. *-LY, adv. zoetluzdend, welluidend.

MER.

MEN.
* -NESS, "...DY, S. zoetluidendheid, welluidendheid, zang-

wijze, melodie, v.
MBLoBBAmB, s. tooneelspel met zang, O.
MELON, S. meloen, m. "-BED, S. meloenbed, O. "-THISTLE,
s. (53) meloendistel, m.
MELOPES, s. pl. koortsvlekken, v. my.
MELROSE, S. rozehontg, m.
MELT, va. et n. smelten, oplossen, gieten; fig. verteederen, vermurwen. "-ABLE, a. smeltbaar. * -ABLENESS,
s. smeltbaarheid, v. * -ER, s. smelter, m.
MELTING, s. smelting ; fig. verteedering, v.; - discourse,
treffende zielroerende redevoering, v. * -HOUSE, S.
giethuis, o. gieterij, v. * -LY, adv. door smelting.
"-Nnss, s. weekheid, zachtheid, teederheid ; teergevoeligheid, v. "-POT, s. smeltkroes, m.
MELWEL, s. schelvisch, m.
MEMBER, s. tat ; medelid, deel, o.; - of parliament, parlementslid, o. afgevaardigde, m. "-ED, a. met leden, geleed. "-SHIP, s. gemeente, vereeniging, v.
MEMBRANE, S. sties, vliesje, O. * ...NACEOUS, *... NEOUS,
*...NODS, a. vliesachtig, vliezig.
MEMENTO, s. herinnering, v. aandenken, O.
MEMOIR, s. gedenkschrift, o. memorie, v. opstel, O.
MEMORABLE, a. gedenkwaardig, merkwaardig. * -NESS,
S. merkwaardigheid, gedenkwaardigheid, v. *...ABLY,
adv. op eene merkwaardige wijze. "...ANDUM, s. nota,
v. memorandum, o. ; herinnering, v. aandenken, o.;
- book, notaboek, aanteekenboekje, o. agenda, v. "...ATIVE, a. herinnerend ; - power, geheugen, herinneringsvermogen, O. * ...IAL, s. memoriaal, o. pro-memorie, v.
klad ; gedenkschrift,gedenkteeken; voorstel; smeekschrift,
o. -, a. herinnerend. * ...IALIST, S. schrijver van gedenkschriften, M. "...IALIZE, va. een smeekschrift aanbieden.
s. herinneraar, vermaner, m.
va. vermelden, opteekenen, in het geheugen prenten, de
herinnering bewaren van, herinneren.
MEMORY, S. geheugen, o. memorie, v. herinneringsvermogen ; aandenken, gedenkteeken, o. ; art of -, geheugenleer, kunst het geheugen to scherpen, v.
MEN, s. pl. mannen, menschen, lteden, me.
MENACE, s. dreiging, bedreiging, v. dreigement, o. "-,
va. dreigen, bedreigen. * -R, s. bedreiger, m.
MENAGE, S. huishouding, v. hutshouden, o.; menagerie,
diergaarde, v.
MEN AGOGUE, S. (22) artsenij ter bevordering der stonden,v..
MENALD, MENALD, a. bont gevlekt (van ros wild).
MEN-AT-ARMS, s. pl. gewaperde mannen, - lieden, m. My.
MEND, va. et n. verbeteren, beter maken, - worden, herstellen, lappen, verstellen; vermeerderen, vergrooten ;
genezen; zich verbeteren; to - one's draught, nog eens
drinken. * -ABLE, a. to verbeteren, verbeterbaar. * -ABLENESS, S. verbeterlijkheid, v. * -ACIOUS, a. leugenachtig, onwaar. '-ACITY, s. leugenachtighetd, onwaarheid, leugen, logen, v. * -ER, s. verbeteraar, versteller,
lapper, m. * -ICANCY, s. bedelstand, m.; bedelarij, v.
1‘.-ICANT, s. bedelaar ; bedelmonnik, m. "-ICANT, a.
bedelend, doodarm. * -ICATE, vn. bedelen, uit bedelen
gaan. * -ICITY, s. bedelarij, armoede, v. * -ING, s. verbetertng, genezing, herstelling, v.
MENEV ER, s. grijs bont, o.
MENEW, MBNOW, s. grondeling, (visch), m.
MENIAL, a. huiselijk, dienstbaar. *-, s. huisbediende,
knecht, m. ; dienstmeid, v.
MENINGE, s. (74) hersenvlies, O.
MEN-PLEASER, s. oogendienaar, laffe vleijer, m.
MENSAL, a. van de tafel. *...sBL, s. huisraad, o.

MENSEFUL, a. aardig.
MENSES, s. pl. maandstonden, m. MV.
MENSTRUAL, * ...OUS, a. maandelijksch
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betreffende. *...um, s. (90) oplossend middel, O.
MBNSURABILITY, s. meetbaarheid, v. * ...ABLE, a. meetboar. "...AL, a. van eene maat. * ...ATE, va. meten.
* ...ATION, s. meting, v.
MENTAL, a. *-LY, adv. van at verstand, van den geest,
inwendig, stil; uit het hoofd ; - power, geest-, zielsvermogen, o.; - reservation, voorbehouding in gemoede, v.
vermelding ; herinnering, v. *-,
va. melden, vermelden, melding maken van, herinneren.
MENTORIAL, a. vermanend, raadgevend.
MENUET, S. (16) menuet, M.
MEPHITIC, * -AL, a. stinkend, verpestend.
MERACIOUS, a. zuiver, touter, geestig, sterk. "...CITY, s.
zuiverheid, geestigheid, kracht, v.
MERCABLE, a. verkoopbaar, marktbaar.
MERCANTANT, s. vreemde koopman, M.
MERCANTILE, a. handeldrijvend ; r advices, handelsberigten, o. my. handelsblad, o. ; - court, regtbank van
interest,
koophandel, v.; - house, handelshuis, o. ;
handel, handelstand, at.;
letter, koopmansbrief, m.;
- line, tak van handel, handelstak, rn.; - negotiation,
handelsverkeer, o.; - town, koopstad, handelstad, v.
MERCAT, s. handel, m. ; markt, v. k -URE, s. koophandel, M.
MERCE, va. beboeten, eene geldboete opleggen.
MERCENARILY, adv. op eene geldzuchtige wijze, boatzuchtiglijk. "...ARINESS, s. omkoopbaarheid, veilheid,
geldzucht, baatzucht, inhaligheid, v. * ...ARY, s. huurling, loondienaar, omgekochte, m. -, a. baatzuchtig,omkoopbaar ; gehuurd.
MERCER, S. kramer; zijdehandelaar, m. * -SHIP, * -Y, S.
kramerij, v. ; handel in zijden stollen, M.
hIERCHAND, vn. handelen, handel drijven. * -ABLE, a.
verkoopbaar, veil. "--IsB, s. koopwaren, v. my. ; handel ,
m. * -ISE, vn. handelen, handel drijven, koopman zijn.
* -RY, s. handel, m.
MERCHANT, s. koopman, handelaar, m. "-, vn. handelen. * -ABLE, a. verkoopbaar, gangbaar. "-ABLENESS,
s. verkoopbaarheid, gangbaarheid, geschiktheal voor den
handel, v. gemakkelijk debiet, O. *-GOODS, s. pl. koopmansgoederen, koopwaren, o. v. me. "-IRON, s. staafifzer, o. '-LIKE, * -LY, a. van den handel, koopmansachtig. * -MAN, "-SHIP, s. koopvaardijschip, 0. "-TAILOR,
s. koopman in modewaren ; voorname kleermaker, m.
MERCIFUL, a. * -LY, adv. barmhartig, mededoogend, medelijdend, genadig ; uit medelijden. *- NESS, s. barmhartigheid, langmoedigheid, v. * ...LESS, a. onbarmhartig, onmededoogend, ongenadig, hard, wreed. * ...LESSLY, adv .
zonder mededoogen, onbarmhartiglijk. * ...LESSNESS, s.
onbarrnhartigheid, mededoogenloosheid, v.
MERCURIAL, a. kwikzilverachtig ; vlug, levendig ; aanwijzend, berigtgevend. *-, s. levendig mensch, m.;
berisping, v. * ...RIFICATION, s. (90) het uittrekken
van kwik.
MERCURY, s. Iflerkurius, En. kwikzilver, o. ; levendigheid,
v. ; dagblad ; (53) glaskruid, o. purperkleur, v. '-'SFINGER, S. (53) wilde safraan, m. *-'S-WAND, S. Pierkuriusstaf, m. "-WOMAN, s. courantenvrouw, v.
MERCY, s. barmhartigheid, langmoedigheid ; genade, v.
"-SEAT, S. genadetroon, m.; deksel der verbondsarke, O.
MELD, s. drek, mest, m.
MERE, S. meer, o. vijver, m. ; grens, v. *-, a. zuiver,
Touter, enkel, bloot ; a - knave, een aartsschelm ; - exchange business, wisselruiterij, v. *-Lx, adv. blootelijk,
MENTION, S. ,melding,
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MES.

nets dan, slechts. "--8.AuCB, s. petrel, v. *-STONE, s.
grenssteen, m.
MERETRICIOUS, a. *-LY, adv. hoeradstig, ontuchtig ;
valsch, onecht; op eene ontuchtige wijze ; valscheltjk;
verleidelijk. "-NESS, 8. ontuchtigheid,verleiding,valschheid, v.
MERGANSER, S. duikeend, V.
MERGE, va. et n. dotnpelen, indompelen, verzinken.
MERGER, s. toevalling (eener erfenis enz.), v.
MERGIN, s. cement, o. mortel, m.
MERIDIAN, S. (1) meridiaan, middagcirkel, m. middaglijn, v.; middag, m.; middaghoogte, v. ; fig, toppunt,
o.
hoogste graad, m. *-, a. zuidelijk ; fig. hoog.
S. (1) middagcirkel, m. middaglijn, v. meridiaan, m.
MERIDIONAL, a. zuidelijk, ten zuiden. * -ITY. a. Jigging
naar het zutden ; zuidelijke rigting, v.
* -LY, adv. ten
zuiden, zuidelijk, zuidwaarts.
MERILS, s. hinkbaan, V.
MERINO, * -CLOTH, s. merinos, 0. *-SHEEP, S. merinoschaap, o. *- WOOL, s. merinos wol, v.
MERIT, s. verdienste, v. loon; doel, o. grond, m.; goed
regt, o. wettige Agtmatige aanspraak, v. *-, va. verdienen. * -ABLE, a. verdienstelijk. * - ORIOUS, a. -LY,
adv. verdienstelijk, achtenswaardig ; vol verdiensten.
* -ORIOUSNESS, 8. verdienstelijkheid, v. * -ORY, a. verdienstelijk.
MERITOT, S. schommel, m. slingerkoord, O.
MERLIN, S. steenvalk; fig. toovenaar, m.
MERMAID, s. meermin, v.
* -' S-READ, S. zeeegel, m.
"-'8-TRUMPET, s. zeeslak, v.
MERMAN, s. (30) triton, zeegod, m.
MERRILY , adv. vrolijk, schertsend, uit scherts.
vn. zich vrolijk maken, zich vermaken.
* ... MAKE,
* ...MAKING, s. feest, o. vrolijke partij, v.
* ... MENT, S.
vrolijkheid, v. vermaak, o. * ... NESS, s. vrolijkheid,vrolijke inborst, v.
MERRY, s. (53) wilde kers, v. *-, a. vrolijk, lastig, opgeruimd, grappig ; to be set on the - pin, in zeer vrolijke luim zijn; - andrew, hansworst, potsenmaker, m. ;
- begotten, onecht ; - dancers, noorderlicht, o. ; grig,
grappenmaker, potsenmaker, m. ; - making, - meeting,
feest, o. vrolijke partij, v. ; - pennyworth, spotprijs,m.;
- tale, vrolijk verhaal, o. grappige vertelling, v.;
- thought of a fool, snakerij, v. luimige inval ; bril
van een vogel, m.
MERSION, s. indompeling, v.
MESARAEUM, S. (74) darmvlies, O.
MESEEMED, het scheen mij toe, het kwam mij voor.
MESEEMS, het schijnt mij toe, mij dunkt, het komt
mij voor.
MESENTERIC, a. tot het darmscheel behoorende. * ... TERIUM, * ...TERY, s. (74) darmvlies, 0.
MESH, s. mews, v. *-, va. vangen. *-y, a. netvormig.
MESIRE, s. /everziekte, v.
MESLIN, MESTLIN, s. masteluin, gemengd koren, o.
MESNALITY, MESNALTY, S. (56) achterleen, o.
MESNE, * --LORD, s. (83) achterleenheer, onderambachtsheer, m.; (83) tusschenkomend proces, o. * - FEE, S.
achterleen, o.
MESNY, s. gevolg, o.
MESOLENCYS, s. zwart edelgesteente met een witte streep,
o. *...MELDS, s. bontgekleurd edelgesteente met zwarte
punten, o.
MESPISE, MRSPRISE, MESPRIZE, S. verachting, V.
MESS, s. schotel, in. • geregt, o. ; portie, v.; tafelgezelschap, o., (126) bak, m.; we are four of a -, (126)

MET.
wij krijgen een schotel met ons vieren. *-, va. eten ;
- together, zamen eten.
MESSAGE, s. boodschap, v. last, m. opdragt, v.
* -CARD,
8. visitekaartje, 0.
MESSE, S. (109, 140) mis, V.
MESSEL, s. luipaard; melaatsche, m.
MESSENGER, s. bode, gezant; deurwaarder; (126) kabelring, m. * - WHIP, S. karwats, v.
MESSIAH, S. Messias, M.
MESSMATE, s. tafelgenost, dischgenoot ; (126) bakgenoot, In .
MESSUAGE, s. huts en tuin.
M BST A-811REP,s.pl. dolende kudden schapen in Spanje,v.mv.
MESTIZO, s. mesties, m.
METABASIS, s. (81) overgang,

m. * ... CARPAL, a. (71) van
de mtddelhand. * ... CARPUS, S. (74) middelhand, v.
METAGE, s. meetloon, o.
METAL, s. bergstof, v. metaal, o. • fig. moed, m. * - LIC,
* -LICAL, a. bergstolrelijk; metallic pile, (90) galvanische zuil, voltasche kolom, v. * - LIFEROUS, a. rijk aan
metalen, metalen voortbrengend. * - LINE, a. van metaal,
metaleit, metaalachtig. * -LIST, s. metaalkenner; metaalzuiveraar, m. * -LIZE, va. (90) den staat van me.
taal doen aannemen. *- LOGRAPHY, s. beschrijving der
metalen, v. * - LURGY, s. metaalzuivering, -kunde, v.
* -LURGIST, s. metaalzuiverctar, metaalscheider, in.
METALMAN, s. koperslager, tinnegieter, m.
METAMORPHIZE, `...PROSE, va. van gedaante verwisselen, veranderen, herscheppen. * ...FROSTS, s. gedaante-

verwisseling, v.
s. leenspreuk; overdragtelijke
figuurlojke
uitdrukking, v. *- IC, a. ft -ICALLY, adv. overdragtelijk,
oneigenlijk, figuurlijk. * ... PHRASE, * ... PEIRASIS, S. letterlijke vertaling, v. * ... PHRAST, s. letterlijke vertaler,
m.
-AL, a. bovennatuurkundig, -lijk.
* ...PHYSICS, s. pl. bovennatuurkunde, v. * ... PHYSIS, s.
verandering van vorm, v. * ... PLASM, s. (98) verandering
on een woord, v. * ... STASIS, S. (22) ziekteverplaatsing,
v. * ... TARSUS, 0. (74) middenvel, o. * ...THESIS, s. (98)
letterverplaatsing, v.
METE, va. meten. * - GAVEL, s. opbrengst in graan, v.
METEMPSYCHOSIS, s. zielverhuizing, v.
METEOR, s. luchtverschijnsel,
o. luchtverheveling. v.
"-OLOGICAL, a. weerkundig. * - OLOGIST, s. weerkundige, m. * - OLOGY, s. weerkunde, v. * -0SCOPE, s. afstandsmeter voor hemelligchamen, m. * -ouS, a. als een
luchtverschijnsel, tot een luchtverschijnsel behoorende.
METER, S. meter, m.; el, v. * - WAND, * -YARD, s. meetroede, v. meetstok, m.
METHEGLIN, s. mee, mede, v.
METHINKS, het schijnt mij toe, mij dunkt.
METHOD, S. leerwijze, wijze, v.
* -ICAL, a. * - ICALLY,
adv. ordelijk, geleidelijk, regelmatig, -lijk, naar den regel. "-ISE, va. regelen, rangschikken, naar eene volgorde schikken. s. leer der methodisten, v. * -IST,
S. methodist, m.
METHOUGHT, mij dacht, het kwam mij voor.
METONYMICAL, a. (81) door nawnsverwisseling. "...NYMY,
s. (81) naams-, woordverwisseling, v. * ...POSCOPIST, s.
* ...POSCOPY, s. voorspeller
m. voorspelling uit de
gelaatstrekken, v.
METRE, s. (19) maat, v. metrum, 0. versmaat, v. * ...TRICAL, a. -LY, adv. metrisch, dichtmatig, in dichtmaat.
METROMANIA, s. zucht tot rijmen,
V. * ...MANIAC, s.
verzengek,
S. (109) taktmeter, in. * ...P0LIS, s. hoofdstad; moederkerk ; aartsbisschoppelijke
stad, v. * ...POLITAN, * ... POLITE, s. aartsbisschop, m.
METAPHOR,

MIG.

14M.

-, a. aartsbisschoppelijk. * ... POLITANSHIP, S. aartsbisschoppelijke waardigheid, v.
METTLE, * -SOMENESS, s. moed, ijver, m. vuur, o. ; man
of -, heethoofd, o. *- D, *-SOME, a. "-SOMELY, adv.
moedig, ijverig, vurig, levendig ; met vuur, met ijver.
MEW, s. kooi, v.; stal, m.; 811148 ; meeuw, V • *-, va. opsluiten ; afwerpen, ruijen. *-, vn. maauwen; ruijen,
verharen. "-ING, s. het maauwen ; ruijen.
MEWL, vn. schreeuwen als een kind, huilen. * - ER, s.
kleine schreeuwer, m.
MEZERION, s. (53) kelderhals, m.
O.
MEZZO-RELIEVO, s. (6) half verheven beeldwerk,
s. (92) zwarte kunst, v.
MIASM, s. smetstof, v.; pestwalm, m.
MICA, s. (17) glimmer ; pluimaluin, m.
MICE, s. pl. muizen, v. mV.
MICHAELMAS, S. St. Michiel (20 September), m.
MICHE, vn. zich verbergen, wegschuilen,briezelen; stelen.
*-R, S. dief ; gluiper, luiaard, m.
MICKLE, a. groot, overvloedig; many a little makes a -,
veel kleintjes maken een groote.
MICROCOSM, s. de wereld in het klein, v. * ... GRAPIIY, s.
"...METER, s.
beschrijving van kleine voorwerpen, v.
(101) kleinmeter, mikrometer, m.
* ... SCOPE, s. vergrootglas, mikroskoop, O. A ...SCOPIAL, a. van een mikroskoop, klein.
MID, s. helft, v. midden, o. *-, a. half. "-AGE, s. middeleeuwen, v. my. * -COURSE, s. halfweg. "-DAY, s.
middag, m.
MIDDLE, s. midden, middelpunt, o. kern; tusschenruimte,
v. *-, a. middelste, middelbaar. * -- AGED, a. van middelbaren ouderdom.
* - EARTH, s. wereld, aarde, v.
"-FINGER, s. middelste vinger, m. "-MAN, s. bemid-delaar; opkooper ; soldaat uit het middelste gelid, m.
"-MOST, a. middelste.
* - SIZED, a. van middelbare
grootte. * - STAY-SAIL, s. (126) middelstagzeil, o.
MIDDLING, a. middelmatig, zoo wet, zoo zoo.
MIDGE, s. mug, v.
MID-HEAVEN, s. middelhemel, m. * ...-LAND, a. tniddellandsch, binnenlandsch. * ...- LEG, s. midden van het
been, o. * ...- LENT, s. half-vasten, O. *...-MOST, a. middelste. * ...- NIGHT, s. middernacht, n). -, a. (1) floordelijk ; - studies, nachtelijke studien, v. mv. A ...-RIB,
S. (74) middelste rib, v. * ...- RIFF, s. (74) middelrif, o.
"...-SHIP, S. (126) midden van het schip, o. "...- SHIPBEAM, s. (126) hoofdbalk, langste balk, tn. * ...- SHIPM AN , S. (126) kadet, vlaggejonker, m.
MIDST, s. midden, o. ; in the - of winter, in het hartje
van den winter. *-, prep. midden in, - onder, tusschen.
MID-STREAM, S. midden des strooms, o. "...-SUMMER, s.
midden van den zomer, O. * ...-SUMMERDAY, s. SintJans-dag, (24 Junij), m. * ...- WALL, s. koolmees, v.
"...-WARD, a. middelste. * ...- WAY, s. halve weg, middenweg, m. -, adv. halfweg, halverwege. s.
vroedvrouw, v. -, va. verlossen; fig. in het licht geven.
*...-WIFERY, s. vroedkunde; verlossing; fig. medewerking, hulp, v. *...-wirIss, a. van eene vroedvrouw.
"...-WINTER, s. midden van den winter, O.
MIEN, s. uitzigt, voorkomen, gelaat, o. gedaante, v.
MIFTY, a. gemelijk.
MIGHT, s. magt, v. vermogen ; geweld, o. ; with - and
main, met alle magt. * - FUL, a. magtig. *-LY, adv. met
kracht, met magt, geweldig. * - INESS, S. magt, grootheid, v. geweld, 0. * -Y, a. magtig, vermogend, sterk,
groot. -, adv. zeer, grootelijks, buitengemeen ; verbazend.

MIGNIARDISE, S. fijnheid, teederheid; bevalligheid, v.
MIGNON, va. vleijen, liefkozen. * - NETTE, s. (53) recede, v.
* ... TION, a.
MIGRATE. vn . verhuizen, wegtrekkep, reizen.
verhuizing, uitwijking, v. * ... TORY, a. zwervend.
MILAN-SKINS, s. pl. artikelen van weelde (in de kleeding).
, melkgevend. *--cow, s. melkkoe, v.
MUCH, a. melk
"-HEARTED, a. weekhartig. * -WOMAN, s. min, zoogster, v.
MILD, a. zacht, zachtmoedig, toegevend, zoet.
MILDERNAX, MILDERNIX, S. grof zeildoek, o.
MILDEW, s. honigdauw, m.; bladluis, v. *-, va. met ho* - ED, a. met
nigdauw bedekken; doen beschimmelen.
honigdauw bedekt.
MILDLY, adv. met zachtheid, liefelijk, zacht, teederlijk.
MILDNESS, s. zachtheid, goedheid, toegevendheid, v.
MILE, S. mijl, v. *- STONE, s. mijlpaal, m.
MILFOIL, s. (53) duizendblad, O.
MILIARY, a. gierstvormig ; - fever, (22) purperkoorts, v.;
- gland, gierstvormige klier, v.
MILITANCY, s. het krijgvoeren. * ... TANT, a. strijdend,
kampend.
a.
MILITARY, s. soldaat, krijgsman, militair,
, militair; - architecture, yes, krijgs
krijgsman
tingbouwkunde, v. ; - boots, soldatenlaarzen, v. mv.;
- chest, krijgskas, v. ; - store, krijgsbehoeften, v. my.;
voorraad, m.
MILITATE, vn. strijden, weerstand bieden.
MILITIA, S. militie, landweer, krijgsmagt, v.
the
MILK, s. melk, v. zog, o. "-, va. melken, zuigen; pigeon, fig. onnoodig werk verrigten. *-cow, s. melkvan
melk
;
diet,
melkspijs, v. "-ER,
koe, v. * -- EN, a.
s. melker, m. "-HOUSE, s. melkhuis, o. *-INEss, s.
melkachtigheid, v. * - ING, s. het melken. "-LIVERED,
a. lafhartig, bloode. "-MAID, s. melkmeid, v. "-MAN,
s. melkboer, m. "-MEAT, s. melkspijs, v. * - PAIL, S.
melkemmer, m. * - PAN, s. melkpan, v. * - PAP, s. melk* - PARSLEY, S. (53 )
pap, v. melkbrij, melkkost, m.
wilde eppe, v. * - PORRAGE, "-POTTAGE, s. melksoep,
v. A.-SCORE, s. melkrekening, v. "-SOP, s. wittebroodskindje, o. lafaard, lafbek, m. "-STRAINER, s. melkzeef, v. "-TARE, s. (53) melkkruid, O. *-THISTLE, S.
(53) melkdistel, m. * - TOOTH, s. melktand, tn. "-VETCH,
S. (53) knollekruid, 0. "-WHITE, a. melkwit. * - WOMAN,
s. melkvrouw, melkboerin , v.
MILKY, a. melkig, me Ikachtig, melkgevend; week ; vreesachtig, laf, leer ; - juice, (74) melksap, o.; - way,
(101) melkweg, m.
MILL, s. molen, m. ; rad, o. ; smidse, v. ; to bring grist to
the -, fig. voordeel aanbrengen. *-, va. malen ; stempelen, slaan. * -BROOK, s. molenbeek, v.; molenwater, O.
"-CLACK, *-CLAPPER, s. molenklepper, m. *-coa, s.
kam, Land, m. "-DAM, s. molenschut, O. "-DUST, S.
stuifmeel, O.
MILLED, s. gerande dukaat, m.
MILLENARIAN, * ...MIST, s. die het duizendjarig rijk verwacht. * ... NARY, * ...NNIAL, a. duizendbevattende; duizendjarig. *...runum, s. tien eeuwen, v. mv. duizend
jarig rijk, O.
MILLEPEDE, s. (72) duizendpoot, duizendbeen, m.
MILLER, s. molenaar, m. * -' S MAN, s. molenaarsknecht,
"-'S SCUTTLE, s. molenbuis, v. * -' S THUMB, s.
kwab, post, (visch), v. * -SWIFE, s. molenaarsvrouw, v.
MILLESIMAL, a. duizendste, duizendvoudig.
MILLET, s. (53) gierst, V.
MILL-HANDLE, s. staartstuk van een molen, o. wiek,
V.
* ...HOPPER, S. trechter tremel van een molen, m.
* ...HORSE, s. molenpaard, o.
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MILLIARY, S. mijlpaal, m. "-, a. de mijlen aanwijzende.
MILLINARY, "...BRY, a. tot den opschik behoorende.
MILLINER, s. modemaakster, v.
MILLION, s.
*-TH, a. millioenste.
MILL-LEAT, s. molenbeek, v. *...-POND, s. vijver, m.
*
s. kaardsel, 0. scheerwol, v. *...-RACE, s.
drijfrad, 0. *...-STONE, s. molensteen, m. *...-TOOTH,
s. maaltand,m. s. molenrad, o.
s. molenmaker, m.
MILT, s. milt; melk, horn, v. *-, va. bevruchten, met
horn voorzien. "-BR, s. melker, hommerd, mannetjesvisch, m. * -wAST, "-WORT, s. (53) miltkruid, o.
MILVINE, a. van den gzer. ....WEL, s. zeeaal, in.
MINE, s. gebarenspel, o. *-, vn. potsesi maken. *-R, s.
gebarenspeler, kluchtspeler, m.
s. nabootsing, v.
"-TIC, a. nabootsend.
MIMIC, s. et a. nabootser, potsenmaker, tooneelspeler,
nabootsend. *-, va. nabootsen, nadpen. "-AL, s. gebarenkunst, v. ; gebarenspel, o. ; -, a. daartoe behoorende ;
kluchtig. * -RY, s. potsenmakeri j, v. "-s, s. p1. gebarenkunst, v. ; gebarenspel, o.
MIMOGRAPHBR, s. kluchtspelschrijver, m.
MINACIOUs, a. dreigend. "...CITY, s. dreigende houding,
v. dreigend gebaar, o. *...CY, s. dreiging, bedreiging, v.
MIN.AR , s. toren, in. "-ET, s. moskee-torentje, o.
MINATORILY, adv. met bedreiging. * ...ToRy, a. dreigend.
MINCE, va. hakken, fijn snijden ; verkorten; verbloemen,
bemantelea, verzachten. *
vn. trippelen; gemaakt gaan.
"-MEAT, (MINCED-MEAT), s. gehakt, o. *-PIE, s.
vleeschpastei, v.
MIMING, a. gemaakt, geaffekteerd.
"-LY, adv. ligtelijk.
oppervlakkig ; in kleine stukken ; verbloemd, opgesmukt.
MIND, S. ziel, v. gemoed, verstand, verstandelijk vermogen, o. geest, in.; hart, o. genegenheid, v. lust, zin,
wil, wensch, m. neiging ; gedachte, meening, herznnering, v. ; time out of -, sedert onheugelijke tijden ; of
one -, eenparig, eenstemmig ; to have a -, lust hebben. * va. et n. acht geren op, denken aan, zorgen
voor ; beschouwen ; herinneren, willen, lust hebben, genegen zijn, voornemens zijn ; never it -, spreek er niet
sneer van. "-ED, a. geneigd, genegen, gezind, willens.
* -FUL, a. * - FULLY, adv. oplettend, opmerkzaam, zorgvuldig, indachtig ; met oplettendheid, met opmerkzaamheid. * - FULNESS, s. oplettendheid, zorgvuldigheld, v.
* -LESS, a. onachtzaam, nalatig, onoplettend redeloos,
dom. * • LESSNESS, S. onachtzaamheid, onoplettendheid,
nalatigheid, v. *-STRICKEN, a. geroerd, getroffen,aangedaan.
MINE, pro. mijn, mijne, aan mij, van mij; the-, de mijnen, my. *-, s. mijn, groef, v. "-, va. et n. graven,
ondermijnen, mijnen, graven. * - DIGGER, "-MAN, S.
mijngraver, mijnwerker, in. * - PIT s. mjngroef, v.
MINER, s. mijngraver, mijnwerker ; mineur, m.
MINERAL, s. mineraal, o. delfstof, v. "-, a. delfstoffelijk.
"-COAL, s. steenkool, v. "-IST, * -OGIST, S. delfstofkundige, m. *-IzATIoN, S. verandering in erts, v.
* -IZE, s. tot erts maken, mtneraliseren. *- KINGDOM,
S. delfstoffelijk rijk, o. *-OGY,
S. delfstofkunde, v.
*- WATERS, s. pl. minerale wateren, o. mv.
MINEvER, S. voy. MENEVER * ...NEW, S. voy. MENEW.
MINGLE, s. mengsel, o. *-, va. mengen, verntengen. *-,
vn. zich mengen, zich inlaten. * -MANGLE, S. mengsel,
mengelmoes, o. *-R, s. monger, tn.
MINIARD, a. aardig, bevallig.
MINIATE, va. rood verwen.
MINIATURE, s. sehilderij in het klein, v.

MI meIN , s. juffersspeld, v.; (97) kleine, m. *-, a. klein,
aardig, lief.

MINIM , s. dwerq; minderbroeder, m.; (109) halve noot,v.;
dichtstukje, klein gedicht, o. * -, a. goudgeel.
s. het graven ; ondermijning, v. *-TOWN, s. bergstad, stad in de nabijheid eener mijn, v.
MINION , s. lieveling, gunsteling, m.; vermtljoen, o. *- ,
a. klein, aardig, lief. *...ons, a. karmozijnrood.
MINISH, va. voy. DIMINISH, LESSEN.
MINISTER, s. minister, dienaar, uitvoerder ; bedienaar
der eeredienst, geestelijke, evangeliedienaar, predikant,
m.; werktuig, 0. *-IAL, "...TRAL, a. -LY, adv. ministerieel, ambtelijk ; dienend, ondergeschikt ; bemiddelend ;
als een staatsdienaar ; minis'erial cause, (121) middellijke oorzaak, v.; ministerial garments, heilig vaatwerk,
o. kerksieraden, o. mv.; ministerial paper, ministerieel
dagblad, O. *-Y, "...STRY, s. ministerie, o.; dienst, uitoefening, verrigting, v. * ...STRANT, a. ondergeschikt,
dienstbaar. *...STRATION, s. dienst, bediening, toediefling ; medewerking ; tusschenkomst, v.
"...STRESS, s.
geefster, bedeelster, v.
MINIUM, S. menie, v. rood lood, O.
MINNEKIN, s. juffersspeld, v. ; lief meisje, O.
MINNING, S. voorgevoel, o. voorbode, m. * - DAY, s. verjaardag, tn.
MINNOW, S. voy. MENEVV.
MINOR, S. onmondige, minderjarige : (81) minor, ra. tweede
stelling eener sluitrede, v. ; (409) moltoon, m. *-, a.
kleiner, lager, minder ; jonger, minderjarig, onmondiq.
* -ITE, s. minderbroeder, M. * -ITY, S. minderheid;
minderjarigheid, v. * - KEY, s. (109) moltoon, en.
MINOTAUR, s. (30) minotaurus, m. ; fig. gedrogt, O.
MINSTER, s. hoofdkerk, v. klooster, O.
MINSTREL, S. minnezanger, bard ; toonkunstenaar, m.
* -8Y, s. minnezang, m.; muziek, v. koor, o.
MINT, s. munt, muntplaats ; (53) munt, kruizemunt, v.
*-, va. munten, slaan ; fig. smeden ; brouwen, uitdenken, uitvinden. * -AGE, s. munting, v.; muntwezen, o.;
muntbelasting, v. * -- DROPS, s 11. pepermunt, v. * -ER,
"-MAN, S. munter ; uitvinder,
s. muntschroef, v. * - MASTER, s. muntmeester ; uitvinder, aanstoker, M. * --TEA, s. kruizemuntthee, v.
MINUET, s. (16) menuet,
Mnium, s. (109) halve noot ; (10) zeer kleine letter, v.
MINUTE, s. minuut, v. ; klad, o. minuut, v. *-,
a.
klein, onbeduidend ; omstandig, naauwkeurig. *-, va.
ontwerpen, opstellen. * -- BOOK, S. kladboe7c, journaal,
memorieboek, O. * --GLASS, S. minuutglas, o.*--GUNS, s.
p1. minuutschoten, o. MV. *--HAND, S. minuittwijzer, M.
* --LINE, s. (126) loglijn, v. "-LY, adv. elke minuut,
zeer naauwkeurig, stiptelijk. * - NESS, s. kleinheicl, geringheid ; naauwkeurigheid, v. * -- TITHE, a. (83) smalle
tiende, O. "-WATCH, s. horologie dat de minutenaanwijst, o.
MINUTIAE, s. pl. kleinigheden, v. My.
MINX, S. gekkin, v. wild meisje, o. ; opgeschikte dame, v.
MINY, a. ondermijnd ; onderaardsch.
MI-PARTY, a. (116) in de helft gedeeld.
MIRABLE, a. bewonderenswaardtg. "...CLE, S. wonder,
mirakel, wonderwerk, o. wonderdaad, v. ; - monger,
wonderdoener, verrigter van wonderer: fig. bedrieger,
m. *...cuLous, a. -LY, adv. wonderbaar, -lijk, wonderdadig, wonderlijk. * ...CULOUSNESS, s. wonderbaarlijkheid, wonderdadigheid, v.
MIRADOR, s. balkon, uitstek, O.
MIRAGE, S. gezigtsbegoocheling door straalbreking, v.
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!WIRD, s. modder, m. slijk. o. drek, m.; rigor, v.; to be

dige wijze. * ... CHIVOUSNESS, s. schadelijkheid, v. nadeel, o.; moedwilligheid, boosaardigheid, snoodheid, v.
MISCHOOSE, va. verkeerd kiezen. * ... CIBILITY, s. tnengbaarheid, v. ....CIBLE, a. mengbaar. "...CITATION, s.
verkeerde aanhaling (van een schrijver), v. * ... CITE, vs.
verkeerd valsch aanhalen. * ... CLAIM, S. ongegronde
aanspraak, v. valsche eisch, m. *...COMPUTATION, s. misrekening, v. * ... COMPUTE, va. misrekenen. "...COUNCEIT, s. verkeerde opvatting, dwaling, v. misrekenen.
"...CONCEIVED, a. verkeerd begrepen, valsch. *...CONCEPTION, s. verkeerde ()patting, dwaling, v. * ... CONs. wangedrag,
DUCT, va. slecht besturen, misleiden.
valsche gissing, v.
0. "...CONJECTURE, s. verkeerde
valsch gissen, zich vergissen.
va. et n. verkeerd
*...coNsTnuclumq, s. verkeerde uitlegging, misduiding,
v." ...CONSTRUE,va.verkeerd opvatten, misduiden.* ...CONTENT, va. onvergenoegd ontevreden maken. * ...CONTINENCE, s. staking , ophouding , opschorting , v. * ... CORRECT, va. ten onregte verkeerd verbeteren. * ... COUNSEL, va. verkeerd radon. * ... COUNT, va. misrekenen.
* ...COUNTING, s. misrekening, V. * ...CREANCE , * ...CREo. "...CREANT, s.
ANCY, s. valsch geloof, ongeloof,
ongeloovige, m. * ... CREATE, * ...CREATED, a. misschapen,
wanschapen, mismaakt, leelijk. * ... DATE, va. verkeerd
dagteekenen. s. verkeerde dagteekening, v. * ... DEAL,
va. (46) verkeerd geven. * ... DEED, s. misdaad, wandaad,
v. * ... DEEM, va. verkeerd beoordeelen, miskennen.
* ...DEMEAN, vn. zich slecht gedragen. *...DEMEANOUR,
s. vergrijp, wangedrag, 0. * ...DEVOTION, s. schijnheiligheid, v. * ... DIRECT, va. misleiden, slecht besturen.
va. valsch onderscheiden. * ... DO, va.
et n. misdoen, zondigen, misslagen begaan, zich vergrijpen. * ... DOER, s. misdadiger, M. * ...DOING, s. misdaad, beleediging, v. * ... DOUBT, s. argwaan, m. kwaad
vermoeden, o. twijfel, m. -, va. wantrouwen, een kwaad
vermoeden opvatten (tegen), betwijfelen. * ... DOUBTFUL,
a. wantrouwend, argwanend. * ... DRAW, va. verkeerd
teekenen. "...DREAD, s. vrees voor het kwaad, v.
MISE, s. uitspraak, belasting, vrijwillige gift; gratifikatie, v.; (83) kosten, m. pl.
MISEMPLOY, va. verkeerd gebruiken, misbruiken, kwalijk
besteden. * - MENT, s. misbruik, o. verkeerde aanwending, v.
MISER, s. gierigaard, vrek, m. * - ABLE, a. ellendig, erbarmelijk, deerniswaardig,rampzalig; gierig; laag, verachtelijk. 5 -ABLENESS, s. ellende, ellendigheid, gierigheid, v.
* -ABLY, adv. ellendiglijk. "-ERE, s. vijftigste psalm,
m.; darmjicht, v. * - LY, a. gierig, vrekkig, verachtelijk.
*-Y, s. ellende, v. ongeluk, o.
MISESTEEM, va. verachten, minachten. *-, s. minachting,
v. * ... ESTIMATE, va. verkeerd -, valsch schatten. * ... FARE,
vn. in het ongeluk zijn. s. ongeluk, onheil, o. rampspoed, tegenspoed, m. *...FASHION, va. misvormen, mismaken, bedery en.* ...FE AS ANCE , s.w angedrag , 0."...FEIGN,
va. huichelen. "...FORM, va. misvormen. * ... FORTUNE,
s. ongeluk, o. ramp, v. onheil, o. tegenspoed, M. * ...FORTUNED, a. ongelukkig. * ... GIVE, va. et n. vreezen, een
voorgevoel hebben; argwaan wekken; doen vreezen.
* ...GIVING, s. voorgevoel, o. twijfel, rn. *...GOTTEN, a.
ten onregte verkregen. * ... GOVERN, va. verkeerd besturen. -ANCE, -MENT, s. verkeerd bestuur, o. slechte
regering, ongeregeldheid, v. * ... GOVERNED, a. ongeregeld. *...GRAFF, va. slecht onion. * ... GROUND, va. de
grondslagen verkeerd leggen, een verkeerden grondslag geven. * ... GUIDANCE, s. misleiding ; verkeerde leiding, v. * ...GUIDE, va. misleiden, verkeerd leiden, eene

' deep in the -, diep in schulden steken. *-, va. beslijken, bemodderen; beschimpen. * - DUM, s. roerdomp, m.
MIRIFICAL, a. wonderdadig, wonderdoend.
1VIIRINEss, s. morsigheid, onreinheid, vuilheid, v.
MIRKSOME, a. donker, duister. * - NESS, s. duisterheid, v.
MIRROR, s. spiegel, m.; fig. voorbeeld, o. * - PLATE, s.
spiegelplapt, v. * - STONE, S. spiegelsteen, seleniet, m.
MIRTH, * -FULNESS, S. vreugde, vrolijkheid, v. *-FuL, a.
* -FULLY, adv. vrolijk, bli,de, vreugdevol; op eene vrolijke wijze. "-LESS, a. zonder vreugde, niet opgeruimd.
"-LESSNESS, s. gebrek aan vrolijkheid, o.
MIRTLE, s. (53) myrte, v. myrteblad, o.
MIRY, a. slijkig, modderig, bemodderd, veil.
MISACCEPTATION, * ...ACCEPTION, s. misverstand, verkeerd begrip, o. misduiding, v. * ... ADVENTURE, s. teonwtllegenspoed, m. ongeluk, o.; onvoorbedachte
keur toe manslag, m. * ... ADVENTURED, a. ongelukkig.
* ...ADVICE , s. slechte raad , m.; slechte tijding, v.
* ...ADVISE, va. een verkeerden raad geven. * ... ADVISED, a. slecht geraden. *...AFFECTED, a. onvergenoegd.
"...AFFIRM, va. valsch opgeven. * ... AIMED, a. verkeerd
gerigt, niet wel genukt. * ...ALLEGATION, s. valsche opgave, - aankaling, v. * ... ALLEGE, va. valschelijk opg even,
verkeerd aanhalen. * ... ALLIANCE. s. mishuwelijk, huwelijk beneden den stand, o. * ...ANTHROPE, * ...ANTHROPIST, s. menschenhater,m.*...ANTHROPIC, * ... ANTHROPIC AL , a. menschenhatend. * ...ANTHROPY, s. m enschenhaat.
"...APPLICATION, s. verkeerde toepassing, - aanwending,
v. "...APPLY, va. verkeerd toepassen, misbruiken; ten
kwade duiden, verkeerd uitleggen ; verduisteren (gelden). "...APPREHEND, va. verkeerd verstaan. * ... APPREHENSION, s. misverstand, 0. "...ASCRIBE, va. ten
kwalijk
onregte toeschrijven. "...ASSIGN, va. verkeerd
toewijzen. "...ATTEND, va. gering achten, veronachtzamen. *... BECOME, * ...BESEEM, vn. misstaan, niet passen, kwalijk voegen. * ...BEGOT, -TEN, a. onecht.
va. et n. zich slecht gedragen. * ... BEHAVED, a.
onbeschaamd, ,prof, lomp. * ...BEHAVIOUR, s. slecht gedrag, o. onbeschoftheid, v. *...BELIEF, s. dwaalgeloof,
wangeloof, valsch geloof, o.
vn.verkeerdelijkgelooven,
in dwaling verkeeren. * ... BELIEVER, s. wangeloovige,
m. *...BESTOW, va. ongelijk verdeelen. * ... CALCULATE,
"...CAST, va, verkeerd berekenen, misrekenen. "...CALCULATION, "...CAST, s. misrekening, v. * ... CALL, va.
kwalijk-, verkeerdelijk noemen. * ... CARRIAGE, s. miskraam, v. ongelukkige uitslag, afloop, m. mislukking,
v. wangedrag, o. dwaling, v. * ... CARRY, vn. mislukken,
ondergaan, verloren raken, vermist raken, vergaan ; eene
miskraam hebben.
MISCELLANARIAN, a. gemengd. *-, s. schrijver van mengelwerken, m. * ... ANB, s. gemengd koren, o. * ... ANE,
* ...ANEOUS, * ...ANY, a.gemengd. * ... ANEOUSNESS, s. gemengdheid, v. * ... ANIES, s. pl. gemengde geschriften,
mengelingen, o. v. mv. mengelwerk, o. * ... ANY, S. mengsel, mengelwerk, o.
MISCHANCE, s. ongeluk, ongeval, o. * ... CHARACTERIZE,
va. verkeerd voorstellen. "...CHARGE, va. ten onregte
belasten, in rekening brengen. * ... CHARGE, s. misrekening. v.
MISCHIEF, s. ongeluk, ongeval, o.; schade, v.; moedwil,
streek, m. *-, va. schaden, benadeelen, onheil stichten.
"-MAKER, s. onheilstichter, vredeverstoorder, M. * -MA KING, s. kwaadstichting, v.; onheil, 0. * ...CHIEVOUS, a.
-LY, adv. kwaadstichtend, schadelijk, nadeelig ; moedwillig, ondeugend, boosaardig, snood ; op eene boosaar-
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verkeerde rigting geven. 4 ...II AP, S. ongeluk, ongeval,
onheil, O. "...HAPPEN, va. ongelukkig gebeuren; slecht
uitvallen, mislukken. "...HEAR, va. verkeerd -, ten
halve hooren.
MISHMASH, s. Mengsel, mengelmoes, o. hutspot, m.
MISIMPLOY, va. verkeerd gebruzken, kwalijk besteden.
"...IMPROVE, va. verkeerd niet goed verbeteren. "...INFER, va. eene verkeerde gevolgtrekking waken. "...INFORM, va. et n. verkeerd onderrigten. "...INFORMATION,
S. valsch berigt, o. "...INFORMER, S . verspreider van
valsche berigten, m. "...INSTRUCT, va. verkeerd onderrigten. "...INTELLIGENCE, s. valsch berigt; misverstand,
O. "...INTERPRET, va. verkeerd uitleggen, slecht vertolken, misduiden. -ATION, s. verkeerde uitlegging, misdniding, v. *...JOIN, va. verkeerd slecht verbinden.
"...JUDGE, va. et n. verkeerd beoordeelen, oordeelen;
dwalen. "...JUDGMENT, S. verkeerde oordeelvelling, v.
"...KEN, va. miskennen, onkundig zijn van, niet willen
weten. "...KENNING, S. (83) wankeling, weifeling, afwijking, v.
MISKIN, S. mesthoop, in.; fig. kleine zakviool, v.
MISKINDLE, va. aanzetten, aanstoken, aanhitsen, opstoken. "...KNOW, va. niet weten. "...LAY, va. verleggen,
verplaatsen.
MIsLE, vn. stofregenen, molten. "-, MISLING-RAIN, s.
stofregen, M.
MISLEAD, va. misleiden, verleiden. "-ER, s. misleider,
M. "...LEARNED, a. verkeerd onderweZen; gemaakt,
geveinsd, niet natuurlijk.
MISLEN, s. gemengd koren, O.
MISLIKE, S. tegenzin, m. afkeuring, v. "-, va. et n. tegenzin gevoelen, afkeuren ; mishagen, niet aanstaan.
"...LIVE, vn. een slecht leven leiden. s. ongeink, O. "...MANAGE, va. slecht besturen. "...MANAGEMENT, s. verkeerd bestuur ; slecht gedrag, O. "...MARK,
va. verkeerd merken. "...MATCH, va. verkeerd verbinden, - zamenvoegen. "...METRE, vn. (19) tegen de
maat zondigen. "...NAME, va. verkeerd noemen. "...OBSERVE,
va. onnaauwkeurig waarnemen, niet goed
opmerken.
MISOGAMIST, s. vijand van het huwelijk, M. "...GAMY,
s. afkeer van het huwelijk, m. "...GYNIST, S. vrouwenhater, in, "...GYNY, s. afkeer van vrouwen, m.
MISOPINION, s. verkeerde meening, v. "...ORDER, va. verkeerd besturen, slecht beheeren. -, s. wanorde, verwarring,
v. "...ORDERLY, a. ongeregeld, onordelijk; met -, in verwarring. "...PEL, va. "...PEND, va. "...PENDER, s. voy.
MISSPELL, MISSPEND, MISSPENDER. "...PERSUASION, S.

dwaling, v. verkeerd begrip, O. "...PLACE, va. misplaatsen, verplaatsen, verschikken. -MENT, "...PLACING,
s. het verplaatsen, o. verplaatsing, verschikking, v.
"...PLAY, va. valsch spelen. "...PLEADING, s. vergissing in een regtsgeding, v. "...PRINT, va. d rukfouten
nzaken. s. drukfout, v. "...PRISE,va.verachten; dwaten. * .... PRISION, s. verachting, v. ; verzuim, o. "...PROCEEDING, s. verkeerde handelwijze, v. "...PRONOUNCE,
va. verkeerd uitspreken. "...PROPORTION, va. onevenredig verdeelen. ...QUOTATION, s. verkeerde aanhaling
(eens schrijvers), V. "-QUOTE, va. verkeerd aanhalen (een
schrijver). * ... RATE, va. verkeerd schatten. "...RECEIVE,
va. euvel opnemen, ten kwade duiden.* ...RECITAL, s.valsch
berigt, o. onjuiste mededeeling, v. "...RECITE, va. verkeerd
opzeggen. * ... RECKON, Va. misrekenen. "...RECKONING,
s. misrekening, V. "...RELATE, va. verkeerd berigten.
"...REL ATION, s. verkeerd berigt, o. "...REMEMBER, va,
zich kwalijk herinneren. "...REPORT, s. valsch berigt,
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va. een valsch berigt geven. "...REPRESENT, va,
o.
verkeerd voorstellen, verdraaijen, Verminken ; misduiden.
s. verkeerde voorstelling, misduidIng, v.
"-ATION,
*-RULE, s. wanorde, verwarring, v.; alarm, getier, o.
MISS, s. jufvrouw, pilfer; bijzit, boeleerster, v. ; Bemis,
Teed, o. ; dwaling, vergissing, v. ; - of the town, islet,
hoer, v. "-, va. et n. missen, ontberen. verliezen, overslaan; niet treffen, peiten, mislukken - a step,
uitglijden ; - fire, ketsen, niet losgaan, Been vuur vatten ; - one's aim, - the mark, zijn doel missen ; - one's
hold, zich vergrijpen; - the cushion, zijn doel missen,
zijn oogmerk niet bereiken; I missed him, ik trof hem
niet t'huis.
MISSAL, s. misboek, O.
MISSAY, vn. zich verspreken, kwaadspreken. "...SEEM, vn.
verkeerdelijk schijnen, misstaan.
MISSELDINE, s. (53) tnistelplant, v.
MISSEN, s. (126) bezaan, v.
MISSEND, va. verkeerd zenden. "...SERVE, va. slecht dienen. "-SHAPE, va. misvormen. -MENT, S. misvorming, v.
MISSILE, a. geworpen, geslingerd ; - dart, werpspies,
schicht, v. ; - weapon, (MISSILE), werpwapen, o.
MISSING, a. missend, niet voorhanden. "-LY, adv. van
tijd tot tijd, nu en dan.
MISSION, S. sending, v. gezantschap, o. missie,v. * - ARY,
* -ER, s. zendelzng, m.
MISSIVE, a. gezonden ; geworpen. *-, s. boodschap, sending, v. zendbrief, m. "-WEAPON, s, werpwapen, o.
MISSPEAK, vn. et a. zich verspreken ; zich verkeerd uitdrukken. "...SPELL, va. verkeerd spellen, tegen de spelregelen zondigen. "...SPELT, a. verkeerd gespeld.
"...SPEND, va. kwalijk besteden, verteren, verdoen.
"...SPENDER, s. doorbrenger, verkwister, m. "...STATE,
"...TALE, va. verkeerd voorstellen. "...STATEMENT, s.
verkeerde voorstelling, v.
MISSURA, s. laatste oliesel, O.
MIST, S. nevel, mist, m.; duisternis ; wolk, v.; to be in
a -, niet weten waar men is, - waar men zich bevindt ; to cast a - before one's eyes, iemand sand in
de oogen werpen; to go away in a -, zich ,heimelijk
uit de voeten maken, zich stilletjes wegpakken; a cotch
eene wakkere regenbui. *-, va. verduisteren.
MISTAKABLE, a. aanleiding tot misvatting gevende.
va. et n. verkeerd verstaan, - opvatten, zich
vergissen ; - one's way, verdwalen, een verkeerden
weg inslaan. "...TAKE, "...TAKING, s. misvatting, dwaling, vergissing, v. misverstand, O. "...TAKEN, a.
* ...TAKINGLY, adv. bij vergissing. "...TEACH, va. verkeerd onderrigten. *...TELL, va. valsch verhalen.
"...TEMPER, va. slecht vermengen. "...TERM, va. verkeerd noemen.
MISTERY, s. handwerk, ambacht, o.; verborgenheid, v.
MISTFUL, "...LIKE, a. mistig, nevelig.
MISTHINK, vn. kwaad
verkeerd denken, verdenken.
"...THOUGHT, s. stechte gedachte, v.
MISTILY, adv. in den nevel.
MIsramE, va. et n. ten ontijde bezgen, zich in den tijd
vergissen, den behoorlijken tijd niet in acht nemen.
MISTINESS, S. mistigheid, v. ; nevel, m. duisternis, V.
MISTION, s. vermenging, v. mengsel, o.
MisTLE, va. stofregenen. "-BIRD, s. mistelvink, m. "-TOE,
* -TOW, s. (53) mistelbloem, v.
MISTRAIN, va. slecht opmeden. "...TRANSLATE, va. verkeerd vertaten. "...TRANSLATION, s. s lechte vertaling, v.
MISTRESS, s. meesteres, heerscheres, gebiedster ; mevrouw ;
geliefde, vrijster, beminde; jufvrouw, v.

MOB.
va. mistrouwen. *-, s. mistrouwen, wantrouwen, o. *--ruL, "-FULLY, adv. wantrouwig, met wantrouwen. "-FULNESS, s. wantrouwen, mistrouwen, o.
argwaan, m. "-LESS, a. argeloos, zonder wantrouwen.
MISTUNE, va. et n. slecht stemmen, valsch klinken.
MISTURE, s. vermenging, v. ; mengsel, O.
MISTUTOR, va. verkeerd onderrigten, - leeren.
MISTY, a. mistig, nevelig, donker ; duister, onduidelijk.
MISUNDERSTAND, va. misverstaan, verkeerd verstaan.
* -ING, s. misverstand, verkeerd begrip, verschtl, o. vergissing, oneenigheid, v. * ... USAGE, "...USE, s. verkeerd
gebruik, misbruik, o.; mishandeling, v. "...USE, va. misbruiken, een verkeerd gebruik maken van (iets), mishandelen. "...WOMAN, s. hoer, v. "...WRITE, vn. et n.
zich verschrijven; verkeerd schrijven.
MITE, s. mift, V. ; klander (in het koren) ; meelworm ;
penning, m. ; kleinigheid, v.
MITELLA, s. (53) bisschopsmuts, v.; (36) band, zwachtel
(om er een gekwetsten arm in to dragen), m.
MITHRIDATB, s. theriak; tegengif, O.
MITIGABLE, a. voor verzachting vatbaar.
"...GANT,
"...GATIVE, a. lenigend, matigend , verzachtend . "...GATE,
va. verzachten, verligten, lenigen. * ...CATION, S. verligting, verzachting, leniging, v. "...GATOR, s. verzachter, m.
MITRE, s. bisschopsmuts, v. mijter, m. ; voeg, v. ; (13)
hoek van 45 graden, m. "-D, a. gemijterd.
MITTENS, s. pl. wanten, grove handschoenen, v. m. mv.;
fig. handen, v. Inv.; to handle one without -, iemand
row behandelen.
MITTIMUS, s. bevel tot inhechtenisneming, O.
MITY, a. vol mijten.
Mix, va. et n. mengen, vermengen, door elkander roeren;
zich inmengen. "-ED, a. gemengd; - wheat, gemengd
koren, o. * -RN, s. mesthoop, En. "-T, a. gemengd.
"-TION, "-TURE, s. vermenging, v. mengsel, O. "-TLY,
adv. gemengd, door elkander.
MIZEN, MIZZEN, s. (126) bezaan, v. "-MAST, s. bezaansmast tn. "-SAIL, s. bezaan-, sehoverzeil, O. "-SHROUDS,
s. pl. bezaanswant, O. "-TOP, S. bezaansmars, V. "-TOPGALLANT-SAIL, S. bovenkruiszeil, O. "-TOPMAST, s.
kruissteng, v.
MIS-MAZE, s. doolhof, nt. verwarring, v.
MIZZLE, vn. stofregenen; mizzling rain, stofregen, m.
MISSY, s. moeras, O.
MNEMONIC, "-AL, a. het geheugen betre/fende, versterkend. "-s, s. pl. geheugenleer, v.
Mo, a. meer. "--, adv. verder, wijders.
MOAN, s. zucht, m. weeklagt, v. gekerm, o. *-,
vn. et a.
weeklagen, kermen, treuren; betreuren.
"-FUL, a. treurig, klagend. "-FULLY, adv. op een kiagenden Loon.
MOAP, va. et n. dom maken; droomen.
MOAT, s. (113) gracht, stool, v. ; ondeeltje, o. "-, va.
met eene gracht omringen.
MOB, s. yolk, gepeupel, o. groote hoop, m. ; nachtmuts:
hoer; zamenscholing, v. volksoploop, m. *-, va. et n.
mishandelen, beleedigen, kwellen ; zamenrotten, eenen
oploop vormen. "-BING, s. volkswoede; mishandeling,
v. "-DISH, a. gemeen ; grof, ruw ; oproerig.
NESS, s. gemeenheid ; grofheid, ruwheid, v.
"-BLE, vn.
zich slordig toemoffelen, of kleeden. "-BY, s. westindiseize drank uit aardappelen, M. "-CAP, s. nachtmuts, v.
MOBILE, s. yolk, gepeupel, gemeen, graauw ; beweegbaar
voorwerp, O. "...LITY, s. bewegelijkheid, vlugheid, behendigheid, v. ; gepeupel, o. ; fig. ligtzinnigheid, onstandvastigheid, v.
MOBLE, vn. VOy. NOBBLE.
MISTRUST,

MOH.
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MOCCASINS, S. pi. schoeisel der Indianen, O.
MOCK, vn. et a. spotten, bespotten, honen, plagen

; verijdelen, bedriegen. *-, s. spot, hoon, m. nabootsing ;
maas, v. "-, a. onecht, valsch; nabootsend; schijnbaar.
"-ABLE, a. belagchelzjk. s. amerikaansche
nachtegaal, M. "--DOCTOR, s. kwakzalver, lapzalver,
"-EBY, S.
m. "-ER, s. spotter, spotvogel, bedrieger, m.
spot, hoon, m. bespotting, scherts, v. ; schijn,
tn. bedrog, o. "-FIGHT, s. spiegelgevecht, O. "-INGLY, adv.
"-ING-STOCK, s. voorwerp
spottenderwijze, tot spot.
van bespotting, O. "-KING, s. schijtikoning, spotkoning,
m. "-LEAD, "-ORE, S. (17) blende, v. "-MOON, S.
(101) bijmaan, v. "-NIGHTINGALE, s. basterdna,chtegaal, m. "--ORANGE, s. (53) spaansche vlier, v.
"-PLAY, s. nagebootst tooneelspel, O. "-POEM, s. spotgedicht, spotvers, O. "-PRAISE, s. satirieke lof, M.
"-PROPHET, S. valsche protect, m. "-REASONING, S.
wartaal, V. "-ROMANCE, s. boertige roman, m. "-SHADE,
s. avondschemering, v.
s. spotlied, o. "--S0 VERSION, S. schijnheerscher, M. "-STYLE, S. boertige
stijl, in. "-TURTLE, s. nagemaakte schildpadsoep, v.
"-VELVET, S. trijp, O.
S. schijnbezoek, O.
"-WATER, s. (97) piskijker, m.
MODAL, a. vormelijk ; toevallig. "-ITY, s. wijze van zijn,
v. toevallig onderscheid, O.
MODE, s. wijze, manier, v.; vorm, graad, in.; mode,
V.
MODEL, S. model, patroon, voorbeeld, o. vorm ; a fdruk ;
standaard, maatstaf, m.; ledepop, v. *-,
va. vormen,
maken, schikken; ontwerpen, schetsen. "-ER, s. modelmaker, aanlegger, uitvinder, m.
MODERATE, va. et n. matigen, beperken, doen bedaren ;
schikken, regelen ; leiden, voorzitten. *-, a. "-LY, adv.
gematigd, matig, middelmatig, billijk, ingetogen, bescheiden; met mate, met gematigdheid.
"-NESS, s. gematigdheid, matigheid, billijkheid; middelmatigheid,
V.
"...TION, s, matigheid, gematigdheid, bescheidenheid, v.
"...TO, adv. (109) gematigd. "...TOR, s. bezadiger ; matiger; (119) regulator, m. "...TORSHIP, s. bestuurdersambt, o. "...TRIX, S. bezadigster, matigster, v.
MODERN, s. nieuweltng, tijdgenoot, m. *-, a. nieuw,
nieuwerwetsch, hedendaagsch. "-ISER, "-IST, s. stichter -, bewonderaar van nieuwigheden, m.
S. afwijking van den trant der ouden, v. "-IST, s. bewonderaar van nieuwigheden,
va. nieuwerwetsch
maken,(modernizeren). 1 -NBSS,s.nieuwheid,nieuwigheid,v.
MODEST, a. *-LY,adv. bischeiden, zedig, ingetogen, kuisch ;
bescheidenlijk. * -NBSS, * -Y, s. bescheidenheid, zedigheld, ingetogenheid ; eerbaarheid, kuischheid, v.
MODESTY-PIECE, S. borstlapje, o. cache-tout, m.
MODICUM, s. beetje, klein gedeelte, stukje, brokje,
O.
MODIFIABLE, * ...CABLE, a. voor wijziging vatbaar. "...CATE,
va. wijzigen, veranderen. "...CATION, S. wijziging, verandering, v.
MODIFY, va. wijzigen, veranderen; bepalen, intoomen.
s. wijziging, verandering, v.
MODILL ON , s. (13) krol, o. neut, v.
MODISH, a. *-LY, adv. naar de mode.
* - NESS, S.
modezucht, mode, v.
MODULATE, va. (109) moduleren. "...AVG* r,s. modulatie,
stembuiging, schikkzng der onderscheidene toonen, v.
MODULE, S. VOy. MODEL.
MODUS, s. wijze, v.; tiende in geld, o.
MODWALL, s. (72) boomkruipertje, O.
vn. zijn gelaat vertrekken,
MOE, a. moer. *
MOHAIR, s. kemelsha ar, turksch garen, o.

MOJI0oK, s. straatroover; amerikaansche

kuren maken.

wilde, at.
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va. verwarren, in de war brengen.
MOIDERED, a. vermolmd ; dun, zwak.
MOIDORE, S. moidoor, m. (portugesche munt, bijna f20).
MOIETY, MOITY, S. helft, v.
MOIL, va. et n. bemodderen, beslijken; plagen, kwellen;
zich afslooven. *-, s. vlek, v.; muilezel, m.
MOISE, S. brij, m. moes, O.
MOIST, a. vochtig, nat ; sappig. *-, *-EN, va. bevochtigen,
nat maken. * -BNER, S. bevochtiger, m.*-FuLL,a. vochtig. "-NESS, s. vochtigheid, v.; het natte, vochtige. "-SUGAR, S. poedersuiker, poeijersuiker, v.
"-UBE, s. vochtigheid, v. sap, O.
MOKE, s. maas, v. *-, va. spotten, bespotten.
MOKEY, MOKY, a. donker, duister.
MOLA, s. knieschijf, v.
MOLAR, a. malend. "-TOOTH, s. maal-, baktand, m.
MOLASSES, s. pl. siroop van suiker, v.
MOIDBR,

MOLD , s.
MOLE, S.

voy.

MOULD.

mol, darn, havendam, steenen beer, m.; hoofd,
o. haven, moelje, v.; vleeschklomp, m. wanvrucht ; vlek,
moedervlek, v. "-BAT, * -BOT, "-BUTE, s. spiegelvisch,
rn. "-CAST, S. molshoop, M. "-CATCHER, s. mollevanger, m. "-CRICKET, s. aardkrekel, m.
MOLECULE, s. klotnpje, deeltje, levensdeeltje,
o.
MOLE-EYED, a. met kleine oogen, blind.
"...-HEAD, S.
hoofd, o. havendam, m. *...-HILL, s. molshoop, m.
* ...-RAT, s. aardrot, v.
MOLEST, va. storen, lastig vallen, overlast aandoen.
"-ATION, S. storing, v. overlast, m. ongelegenheid, v.
* -ER, s. stoorder, plaaggeest, lastig mensch, m.
MOLE-TRAC, s. loop van een mol onder den grond, molleg ang , m. * ...-TRAP, s. molleval, m. "...-WARP, S. mol, m.
Mommucous, a. zeer belangrijk, hoogst gewzgtig.
MOLITION, s. mating, v. het fijn malen.
MOLLAR, s. inktvisch, m.
MOLLIEN, s. (53) MOilattid, O. * -T, a. verzachtend, weekmakend.
MOLLIFIABLE, a. to verzachten.
"...FICATION, s. verzachting, weekmaking, v. "...FICATIVE, a. weekmakend,
verzachtend. "...FIER, s. verzachtend middel, o.; vrede* ...FY, va. verweeken, verzachten, zacizt
stichter,
week maken, verzachten, lenigen ; vrecte stichten.
MOLOSSES, s. pl. siroop van suiker, v.
MOLT, vn. ruijen. "-ABLE, a. smeltbaar. * -EN, a. yesmolten, gegoten; - calf, koperen kalf, o.; - copper, erts, m.
)1()LY, s. (53) wild knollook, o.
MOMENT, S. oogenblik; gewigt, belang, o. belangrijkheid,
v. "-AL, "-ous, a. gewigtzg, belangrijk. "-ALLY, * -ARILY, "-LY, adv. oogenblikkelijk. "-ANEOUS, * -ARY,
a. oogenblikkelijk, van een oogenblik, kortstondig, voorbijgaand. "-ANEOUSNESS, S. duur van een oogenblik,
m. * - OUSNESS, s. gewigt, belang, O.
MOMMERY, S.
MONACIIAL,

voy. MUMMERY.
a. van een monnik, van een klooster, mon-

niken...., klooster
s. monnikenleven, O.
s. (121) wijsbegeerte, v. * - IC, * - ICAL, a. een
eenvoudig beginsel betre/fende.
MONARCH, s. alleenheerscher, vorst, m. * - AL, a. eenhoof
dig, koninklzjk, monarchaal. * - ESS, s. alleenheerscheres,
va.
v. " - IC, " - ICAL, a. monarchaal, eenhoofdig.
s. vooret is. heerschen over, den koning spelen.
stander der alleenheersching, m. * - LIKE, a. als een
monarch. *-Y, s. alleenheersching, monarchic, v. rijk,
o.; eenhoofdige regeringsvorm, M.
MONASTERIAL, a. monniken... , klooster... "...TERY, S.

MONAD,

MON.
klooster, o. "...TIC, "...TICAL, a. monniken..., klooster..
"...TICALLY, adv. als een monnik, kloosterlijk.
CISM, S. monnikenleven, O.
MOND, s. wereld, v. ; rijksappel, m.
MONDAY, S. Maandag, m.
MONEY, s. geld, o. munt, v.; ready -, gereed geld, o.
- lent out, uttgeleend geld, a. "-BAG, s. geldbeurs, v.
"-BALANCE, s. goudschaal, v. * -BILL, s. civiele lijst,
v. * -BOX, S. geldktst, v. " -BROKER, * -CHANGER, S.
wisselaar, makelaar in geld, m. "-CONCERNS, s. pl.
geldelijke financiele aangelegenheden, v. my. "-BD,
a. rijk aan geld. "-ER, s. munter, wisselaar, in.
"-LESS, a. geldeloos, zonder geld. "-MAKING, s. geldverdienste, v. " -MATTER, s. geldzaak, v. "-PROOF, a.
onomkoopbaar. * -SCRIVENER, s. wisselaar, geldhandelaar ; notaris, M. * - SPINNER, S. (72) gelukspin, v.
"-WORT, s. penningkruid, o.
S. geldswaarde, v.
MoNGcoRN, s. gemengd koren, o.
MONGER, s. handelaar, koopman, m.; visschersboot, v.
MONGREL, S. bastaard, mesttes, m.; meerkat, v.
a•
van gemengd ras, tweeslachtig. " - TONGUE, S. vermenging der talen, v.
MONIED, "...NEYED, a. van geld voorzien; - man, kapitalist, geldbezitter, m.
MONISH ,va. waarschuwen, vermanen. * -ER, S. vermaner, m.
MONITION, s. vermaning, waarschuwing, v. weak, tn.
MONITOR, S. vermaner, leerling die het opzigt over eenige
andere leerlingen heeft, in. * - IAL, a. vermanend; door
eenen medeleerling onderwezen. * -Y, S. kerkelijke vermaanbrief, M.
MONK, S. monnik ; bloedvink, m.; (10) vlek, vlak, v.
* -ERY, S. monnikendom, o.
MONKEY, S. aap, M. * --' S•BREAD, S. (53) apenbrood, O.
* -TRICK, S. apenstreek, M.
MONK-HEAD, s. leeuwentand, m. *...HOOD, s. monnikengebroed, o.; monnikskap, v. "...ISH, * ...LY, a. monnikachtiy, kloosterlijk.
MONKS AND FRIARS, S.
MONK'S-HOOD, S. (53)

pl. (10)

misdruk, M.

monnikskap, v. ijzerhoedje,

o.

* ...LETTERS, s. pl. (10) gothische letters,v. My. "...RHUBARB, S. (58) monnikenrhabarber, m.
MONOCEROS, "...CEROT, s. eenhoren, M. * ...CHORD, S.
eensnarig speeltuig, hakbord, 0. '...CHROMA, s. eenverwige schilderij, v. * ...CULAR, "...ouLous, a. eenoogig.
* ...DY, s. eenstemmig gezang, O. *...GAMIST, s. die stechts
denmaal gehuwd is geweest.
s. huwelijk eens,
s. naamcijfer, O. * ...LOGIST, s. die eerie
O.
alleenspraak houdt. *...Loaus, "...LOGY, s. alleenspraak,
v. * ...MACHY, s. tweegevecht, O.
MONOME, s. (122) enkelvoudige grootheid, v.
MONOPET.ALOUS, a. (53) eenbladerig. * ...POLIST, *...ro-

LIZER, s. op/cooper, alleenhandelaar, m. k...PoLizE,va.

et n. alleenhandel drijven met, het monopolie hebben
van, opkoopen. "...POLY, s. alleenhandel, m. opkooperij,
v. monopolie, O.
MONOPTIC, S. eenoogige, M.
MONOPTOTE, s. (98) naanzwoord met een naamval, O.
MONOSTICH, * -ON, s. gedzcht uit een vets bestaande, O.
MONOSYLLABICAL, a. eenlettergrepig. "...SYLLABLE, S.
eenlettergrepig woord, O. * ...TONICAL, * ...TONOUS, a.
eentoonig. "...TONE, * ...TONY, s• eentoonigheid; eenvormighetd, v.
MONSIEUR, s. hem- ; Franschman, m.; schildpadvet, a.
MONSOON, s. (120) moesson, passaattvind, in.
MONSTER, s. gedrogt, monster, wanschepsel, o.

MOP.

gS3

. ult. v:
MoPuS, s. droomer, druiloor. to. slacipm
MONSTROFERDUS, a. monsters voortbrengende.
MORA, s. nweras; vingerspel (der Italianen), 0.
v.
MONSTROSITY, s. monsterachtigheid, gedrogtelijkheid,
MORAL, a. zedelijk, moreel, zedelijk red ; gebruikelijk.
MONSTROUS, a. "-LY, adv. monsterachtig, gedrogtelijk,
*-, s. zedeleer, zedeles, moraal ; zedelijkheid, deugd,
wanschapen, afgrijselijk. *-N288, s. gedrogtelsjkheid,
v. "-1ST, *-IZER, s. zedeleeraar, zedeprediker, M. "-ITT,
wansehapenheid, monsterachtigheid, v.
s.
zedekunde, zedeleer, v. * - IZATION, *-IZING, s. zeMONTANT, s. (91) voortdringen, o. ; halve maan, V.
delijke vormin#, v. "-IZE, va. et n. de zeden verbeteMONTERO, MONTEER-CAP, S. rijpet,m. jagerskap, -ntuts,v.
ren, beschaven, tot een zedelijk doel aanwenden, zedeMONTBT, MONTETH, s. koelvat, O.
lijk vormen ; zedelijk worden. *-Lx, adv. zedelijk, volMONTH, s. maand, v. ; a calendar -, vier weken ; to have
gene de zedeleer. "-S, s. pl. zeden, v. mc. zedeleer,
a -'s mind to a thing, iets zeer hegeeren. "-LY, adv.
moraal, v.
maandelijks, iedere monad, om de maand ; - flowers,
stonden, v. MV. *-'8 MIND, s. verjaardag, m. "-WATCH, MORASS, s. moeras, drasland, o. "-GROUND, S. moerassige growl, m. "-SY, a. moerassig, drassig.
s. horologie dot eene maand loopt, o.
MORBID, "...BOSE, a. ziekelijk, sukkelend. "-ITY, *-NESS,
MONTICLE, s. heuveltje, o. *...cuLous, a. heuvelachtig.
* ...BOSITY , s. ziekelijkheid, v. ziekelijke stoat, m.
MONTOIR, s. (86) stijgpaal, m. stijgblok, 0.
MORBIFIC, * -AL, a. ziekte verwekkend.
MONTURE, S. rijpaard, o.
MORBILLI, S. pl. (22) mazelen, v. mv.
MONUMENT, s. gedenkteeken, gedenkstuk, o. gedenkzuil,
MORDACIOUS, ...DANT, "...DENT, "...DICANT, "...DICAv. "-AL, a. ale gedenkteeken dienende.
* ...DICANCY, S.
TIVE, a. bijtend, scherp. *...CITY,
MONY, s. TON. MONEY. 'MOO, vn. voy. MEW.
scherpte, v.
(109)
Moon, s. stemming, luim, gemoedsgesteldheid, v. ;
O.
vernis,
bijtmiddel,
s.
pl.
(92)
MORDANTS,
trant, stijl, m.; (98) wijze; fig. woede, v. Loom, m•
MORDICANT, a. bijtend, scherp. "...CATE, va. bijten, in"-ILY, adv. somber, gemelijk. • * -INESS, s. gemelijkheid,
"...CATION, s.
vreten, door bittere scherts beleedigen.
kwade luim, v. 0 -Y, a. verdrietig, gemelijk, eigenzinnig,
invreting, vertering, v.
ter neder geslagen ; tot het gemoed behoorende, van het
MORE, a. et adv. sneer, verder, weder, nog ; - abundantly,
gemoed; - food, voedsel year den geest, o. lektuur, v.
sneer in het bijzonder ; - and -, meer en meer. *-, s.
MooN, s. maan; maand, v. "-BEAM, s. maanstraal, m.
heuvel, berg, m.
* -BLIND, *-EYED, a. zwak van gezigt, trsaanblind. "-CALF,
MOREEN, s. moor? (zekere stof), o.
s.vleeschklomp,m.; wanyrucht,misgeboorte, v. ; domoor, m.
MOREL, s. (53) morel; nachtschaduw, v.
"-CURSER, s. fakkeldrager, m. * - ED, a. gelijk de maan.
MORELAND, s. hoogliggend land, bergachtig land, o.
"-ET, s. kleine maan, v. "-FERN, s. (53) maankruid,
MOREOVER, ,adv. daarenboven, behalve dien, bovendien.
o. "-FISH, s. spiegelvisch, m. * - I811, a. ale de maan;
MORBSK, 4‘...nisco, a. moorsch - dance, moorsche dans,
"-LIGHT,
veranderlijk. *-LESS, a. zonder maneschijn.
o. ; - work, arabisch schilderwerk, o. ; arabesk, v.
s. maanlicht, o. maneschijn, m. * -LING, s. domoor, m.
MORGLAY, S. zwaard, o.
"-LIT, a. door de moan verlicht. "-SEED, s. (53) maanzaad, o. "-SHEERED, a. (126) hooggebouwd. "-SHINE, MORIBUND, a. zieltogende, stervende.
MORIGEROUS, a. gehoorzaam, onderworpen, onderdanig.
s. maanlicht, o. maneschijn, m. "-SHINE, "-SHINY, a.
MORIL, s. (53) morille, v.
door de maan verlicht, bij maanlicht, in den maneschijn. "-STONE, s. maansteen, m. "-STRUCK, a. (22)• MORION, s. helm, stormhoed, m.
0.
MORKIN, s. gestorven wild ; leder van gestorven dieren,
maanziell. "-WORT, s. (53) zilverblad, o.
MORLING, s. doode wol, wol van een gestorven schaap,v.
MOONY, a. eene halve maan voerende; fig. turksch.
s.
vogelverschrikker,
m.
MORMO,
MO0R, s. moor, neger, m. ; moeras, o. veengrond, poet,
MORNING, (MORN), s. morgen, ochtend, m. "4-, a. van den
m. ; heide, v. ; (44) jagtgeichreeuw, o. a-, va. et n.
morgen, ochtend.... "-BREEZE, s. morgenkoeltje, O.
(126) vertuijen, vastleggen, voor anker leggen, - liggen;
"-DRAUGHT, s. morgendrank, m. "-DREAM, s. morgen- at anchor, (126) voor anker liggen ; - across, aan
droom, m. "-DROP, s. fig. galg,. v. "-GOWN, s. kamertwee zijden vertuijen, de ankers uitbrengen.
"-AGE, s.
japan,
mansjapon, m. "-LIGHT, s. morgenlicht, o.
ankerplaats,
v.
"-BERRY,
s.
moerbezie,
v.
*
-coax
,
(126)
-PRAYERS, s. pl. morgengebed, O. "-PRINT, s. mors. moerhaan, m. "-HEN, S. waterhoen, o. *-nre, s.
0. '-SONG, s. morgenlied, o. "-STAR, s. 'nor ;
genblcsd,
(126) ankering, v. ; kettinganker, o. "-ISM, *-Y, a.
"-TWILIGHT, s. morgenschemering, v. genstr,v.
-LAND, s. moerassig land,
moerassig ; nzoorsch, zwart.
-VISIT, s. morgenbezoek, o.
o. *-LINE, a. al* een moor. "-'8-HEAD, s. moorenkop, m.
MOROCCO, s. marokijn-, korduaanleder, o.
MOOSE, "-DEER, s. (72) amerikaansche eland, m.
MOROSE, a. *-LY, adv. gemelijk, verdrietig, knorrig.
MOOT, vn. disputeren, zich in regtszaken oefenen. *-, s.
"-NESS, "...SITY, s. gemelijkheid, kwade luim, v.
oefening in regtszaken, v. dispuut, o. "-CASE, s. oefenMORPHEW, 0. (22) uitslag, tn. geelachtige vlekken in het
disputeer-pleidooi, o. regtsvraag, v. "-ED, a.ontworteld.
aangezigt, v. mv.
"-ER, "-MAN, s. disputeerder, m. "-HALL, s. dispuutMORPION, s. platluis, v.
kollegie, o. oefen-pleitzaal, v.
MORRIS-DANCE, s. moorendans, m.
MOP, s. stokdweil, bezem, m.; grimas, kuur, v. *-, va. et
'MORROW, s. morgen, volgende dog, m. ; good -! goeden
n. met een stokdweil boenen, bezemen ; scheeve gezigten
morgen! to - , morgen; the day after to -, overmorgen.
trekken, een scheeven mond zetten.
MORSE, s. zeepaard, o. walrus, m.
MOPR, va. et n. dof waken, verstompen; druilen, drooo. spijs, v.; to be
MORSEL, s. beet, m: stukje; geregt,
men. *-, s. droomer, domoor, m. * - EYED, a. kortzigtig.
brought to a - of bread, tot den bedebtaf gebragt zi,jn.
"...PING, a. droomend.
beet,
m.
het
bijten.
MORSURE,
s.
MOPPET, MOPSEY, s. pop, v. popje, 0.
MORT, s. menigte ; stet, v. ; driejarige zahn; doodendeun,
MOPPY, a. dronken, bezopen.
m, jagtgeschreuw, o.
MOPSICAL, a. kortzigtig, bijziende.
MORTAISB, s. yore in een stuk bout, v.
MOPSQUBEZER, s. dienstmeid, v.
30
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MOT.

MORTAL, a: sterfelijk: doodel(Jk. *-, s. sterveiisg,mmuch,

m.; - enemy, doodviyand. m. ; - hour, sterpeasuur, o.;

- Gin, doodzonde, v. *- ITY, 8. sterfelijMheid, doodelijkheid, v.; dood, m.; bills of -, sterfljjsten, v. my.
adv. doodelyk. •
Mow rAB, S. iyzel, mort ier ; metselkalk, m. *- PI BCE, s.
'
(3) mortier, ' o.
MORTaB, 8. nachtlamp, v.
MOBToA@B, S. verpanding, schepenkennis, trusting, hypotheek, v. onderpand, o. *-, va. verpanden. *•B, 8.
pandbezitter, m. *-R, I. verpander, m.
M0RTIrous, a. doodeltjk, den dood veroorzakende.
*.,.F=OATION, 8. dooding ; kastijding ; vernedering, v. ;
koudvuur, o. *... FIBDNB88, 8. verneder:ng ; beteugeling
der hartstoglen, v. * ... BY, va. et U. dooden, kastijden ;
vernederen; ergeren; zwak worden; branderig worden.
M0RTI8B, 8. vent in een stuk bout, v.
MORTLINGF, 8. deode wet, wol van ten gestorven tchaap, v.
MORTMAnI, 8. (83) doode hand, v.
MORTPAY, 8. achterstallige betaling, v.
MORTue8, 8. (52) ragout, m. vteeschgeregt, o.
MORTUARY, 8. vrome gift bid overlijden, sterfgift Gan
eene kerk, v. of`'ergeld, o.; begraafplaats, v. *-, a. tot
de begra fenis behoorende.
•
MORTUUM-CAPUT, 8. (72) doodekop, m.
Mo8AIo, s. mozatk, ingelegd work, o. *-, a. mozo sch.
s.
mug,
moskiet,
v.
Mo8KBTo,
MoscwBTTo, MOSCHBTO,
MoscovY- GLA8s, 8. moskovisch glee, o.+ seleniet, m.
MOsoovl- HIDBs, 8. pl. juchthuiden, v. my.
MOSK, Mo8QVB, 8. moskee, v. turkeche tempel, m.
MOSQUITO, 8. mug, moskiet, v. *- BAR, *-NETTING, S.
vliegenet (veer paarden), o.
Moss, s. mos; moeras, o. *-, va met mos bedekken.
* -CLAD, *- eROww, a. met mot begroeid. * - INBSS, 8.
mossigheid, v. vies-, nesthaar, o. *- ROSB, s. (53) mosroos, v. * - RUSH, 8. bits, v. *-Y, a. mowig, bemost, vol
coos ; wollig ; - down, melkbaard, m. ; nesthaar, o.;
- ground , grasperk, o. *- TROOPER, S. bandiet, straatroover, strooper, m.
MOST, a. et adv. meest, grootst; het incest, meestendeels,
grootendeels. *-, s. het grootste, het meeste. *- LY,
adv. meestentijds, meestal.
MOSTIO, s. (92) leunstokje, o.
MOTATION, 8. gestadige beweging, v.
MOTE, S. ondeeltje, italic; geregt, o. ; bijeenkomst, vereeniging, V. *-, S. 1. kindermesjes, o. my.
MOTET, *-TO, S. (409) kerkelijk zangstukje, o.
MOTH, S. mot, v. nachtvlinder, m. *- BATBN, a. door de
mot opgevreten. *- EN, "-Y, a. vol molten.
MOTHER, S. moeder; baarmoeder moederkwoal; koppelaarster, V. bezinksel, o. ; - of mischief, duivel, m. ; of pearl, paarlemoer, o. ; - of thyme, (53) wilde thijm,
m. *-, a. moederlijk, esangeboren. *-, vn. stollen, dik
worden. *- ABBBS8, S. koppelaarster, v. *- CHURCH, 8.
moederkerk, v. *-CITY, S. hoofdstad, moederstad, v.
* -CLOVE, S. moedernagel, m. * -COUNTBY, s. moederland,
o. *-HOOD, S. moederlijke stoat, m. *-IN-LAW, 8.
schoonmoeder, v.; mother-in-law's bit, schrale kost, m.
*-LESS, a. moederloos. *-LIKE, a. *-LY, adv. moederlijk,
als eene moeder. *-SPOT, s. moederllek, v. *-TONoun,
S. moedertaal, V. *-WIT, S. gezond verstand, o. *-WORT,
s. (53) moederkruid, o.
MOTHERY, a, dik, drabbig, geronnen.
MOTH-MULLBN, S. mottekruid, o.
MOTHWORTH, S. (53) bijvoet, m.
MOTION, s. beweging; beweegkracht, v.; voortgang, gang,

MOU.

m. ; voorstel, o. opening, matte; geneigdheid, v. eondrang, m. ; aanwijzing, V. ; poppenspet, o. *-, va voorslaan, voorstellen, ter sprake -, op het tapijt brengen.
*-BR. 8. voorsteller, m. *.-L188, a. onbewegelijk.
*-YABTBR, m. marionnettenspeler, m.
MOTIVB, a. bewegend; beweging veroorzakende. *-, s. be-

weeggrond, m. beweegoorzaak, oorzaak, v. *...vrrr, 8.
beweegkracht, V.
MOTLEY, MoTLY, a. bent, geschakeerd, gemengd, gespik-

held, kakelbont. '
MoToR, 8. beweger, m. *-Y, a. bewegend.
MOTTO, 8. motto, desire, o. zinapreuk, v.
MOUCH, va. afknabbelen: outs opeten.
MOULD, 8. norm, gietvorm, m. mel ; stof, v. zwarte grond,

m. ; tuinaarde, v.; schimmel, in. ; scheepsmodel, o.; (74)
schedelnaad; (53) bloem, v.; (72) mol, m. *-, vn. beschimmelen, schimmelen. *-, va vormen, gieten; kneeden ; (426) de teekening van ten schip maken. *-ABLE,
a. vormbaar, kneedbaar. *- OANDLB, S. gegoten keens, v.
MOULDER, 8. vormer, gieter, m. *-, va et a. vermolmen,
vergaan ; doen vergoan ; - away, vermolmers, tot sto f
vergaan, wegrotten. *-ING, s. verrotting, v.
MOULDINESS, s. schimmel, m.
MOULDING, 8: (43) greening, v. ; draagsteen, m. *-PLANE,
S. groefschaaf, v.
MOUL-DWARP, S. mol, m.
MOULDY, a. beschimmeld, vermolmd.
MOULINBT, s. windas, o. spit, v. draaikruis, o. draaiboom, m.
MOULT, vn. ruijen, verharen, de vee'ren verliezen.
8.

vogel die veren verwisselt,

m.

verharend dier,

o.

*-ING, 8. het ruijen.
MoUN, va. voy. MOva. *-CH, MAUNCH, va kaauwen, eten.
MOUND, 8. wal, dam, m. hoogte, verschansing, v. ; rijks-

appel, m. *-, vs. verschansen, ern dam opwerpen.

MOUNT, 8, berg, heuvel, m. *-, vn. et a. stijgen, near

boven goon, opklimmen, oprijzen, to paard stijgen ;
beklimmen, bestijgen, opvoeren, opheJfen ; versieren, voorlien; - a cannon, een stuk geschut op het a/`uitpleatsen - the breach, storm loopen ; - the guard, de wacht
betrekken : - to, bedragen, beloopen ; he mounted upon
his great horse, fig. hij werd boss, hij vloog (was) op
zijn paardje.
MOUNTAIN, 8. berg, m. gebergte, o. *-, a. bergachtig.
*-ANTBLOPB, S. berggazelle, v. *-Ass, s. (53) bergesch,
m. *-BALM, 8. (53) hergmunt, v. * -BLUE, S. bergblaauw,
o. '-CAT, 8. losch, lynx, m. * -COCK, S. berghaan, m.
*ER, *-BR, S. bergvalk; bergbewoner, m. t-$BATS,
8. ,(53) steenbreke, v. *-LAKB, S. bergmeer, o. *-LINNBT, s. bergvink, m. *-MAN, S. bergbewoner, m.
*-MOUSE, 8. mormeldier, o. *-OAK, s. (53) bergeik, m.
*-ous, a. bergachtig, hoop. *-PARSLEY, s. (53) bergpeterselie, V. *-ROSB, s. (53) bergroos, ulpenroos, V.
*-wINB, S. malagawijn, m.
MOUNTANT, a. rijzend, stijgend.
MOUNTEBANK, s. kwakzalver, lapzalver, m. *-, vs. foppen, bedotten, bedriegen.
MOUNTED, a. voerende, gewapend met, voorzien van.
MOUNTBNANCE, s. bedrag, o. ; grootte, v.
MOUNTER, s. bestijger; fig. valsche getuige, m.
MOUNTINGS, S. pl. bekleedsel, o. uitrusting, v.
MOUNTY. S. (44) vlugt -, opstijging van eenen yolk, v.
MOURN, vn. et a. treuren, rouwen, roues dragen; betreuren. *-B, s. beslag, bekleedsel; ondereind van eene staf
of tans, o. *-BR, s. rouwdrager, rouwbedrijvende, m.
*-FUL, a. treurig, smartelijk; noodlottig, verderfelijk.
*-FULLY, adv. op eene treurige wijze.

AtUC.
s. roues, m.droefenis,treurigheid,y.*-BAND,
s. rouwband, m. *-0BAPB, 8. rountikers, o. *-LY, adv.
in roues. *- SUIT, *-WBADS, S. pl. rouwgewaad, o.
rouwkleeding, V. *-SWORD, s. rouwdegen, M. *-MBAR,
s. rouwjaar,4).
Moutm, s. mai:, v. *-, vn. nsuizen rangers; plukken. "-,
va. (126) ajorren. *-BUTTOCK, s. staartstuk, o.
* -COLOUR, s. muiskleur, v. *-DUNG, s. muizenkeutel, v. *AMR, s. (53) muizenoor, o. *-HAWH, S.
muisarend, m. *-HOLE, s. mussegat, o. *-HUNT, o.
Inutzerangst,v.*-HUNTBB, * -R, B. muizevanger, m. muiskat, v. -TAIL, 8. nnazestaart, m. *-TRAP, s. muizeval, V.
MOUTH, s. mond, itek, m. ; gat, o. opening, v. ; ingang,
uitgang, m.; monding, v.; mondstuk, o.; fig. spreker;
schreeuwer, m. • by word of -, mondeling ; to make -,
grtmassen koren waken. *-, va. et n. met den mond
maken, kaauwen, eten, in den mond nemen; schreeuwen; prevelen, mompelen. * -BD, a. met eenen mond.
* -EXPENOES, 3. pl. kostgeld, o. *-FRIEND, s. schijnrriend, m. *-PUL, 3. MOndV01, m. *-GLUE, s. mondlijm, v. * -HONOUR, s. gereinsde eerbewijzing, v. eerbied op de lippen, m.
-LB88, a. zonder mond, verstopt. *-MADE, a. met den mond. *-PIBCB, S. mondstuk, o. tong, v. ; fig. babbelaar, m.
MOVE, *-DIENT, s. beweging, a. *-, va. et n. bewegen,
in beweging brengen, schudden; roeren, vertoornen;
aarzelen, aanstoken ; -roorstelkn, ter eprake -, ter told brengen; sick bewegen, gaan; - a prayer, bidden,
vragen ; - into , betrekken, gaan wonen in. *-AELB,
a. bewegelijk, beweegbaar. *-ABLENBES, s. beweegbaarherd, v. * -ABLB GOODS, * -ABLBS, 5. pl. roerende goederen, o. my. *-ABLY, adv. op eene bewegelijke wijze.
* ..LESS, a. onbewegelijk.
MOVRNT, s. aandrang, m. aansporing, v."-, a. bewegend,
* ...VER, s. bewegende kracht, v. ; voorsteller, m. * ...VING,
a. bewegend; roerend, hevig.
s. beweeggrond, n. oorzaak, v. * ...VINGLY, adv. op eene roerende wijze.
Mow, s. hoop, stapel, m.; koe, v.; scheeve mond; korensolder, m. *-, vn. et a. maaijen ; oogsten, snzamelen . ;
(koren) optassen; bulken, brulkn; een scheeven mond
trekken. "-BURN, ye. broeijen. *-BR, s.maaijer, grijnzer,
koe, v.
MOWING, s. nusaijing, v .; gebulk, gebrul, o. ; scheeve mond, m.
* -TIME, S. maaitijd, M.
Mow -KNIFE, s. zeissen, o. zeis, v.
MOYLE, S. muilezel, m.
MUBBLE-FUBBLE8, s. pl. droefheid zonder oorzaak, V.
MUCH, a. et adv. reel, mkt:, seer, bijna, ten naasten bij.
* -BELOVED, a. veelgeliefd. *-LEss, adv. reel mustier,
verre van. "-atong, adv. reel meer, reeleer, des te weer.
* -NES8, s. veelheid, mentgte, v. *-WHAT, adv. bijna,
ten naasten bij.
Mucus, a. beschimmeld, muf, duf. *-NEEE, s. schimmel,
In. durhei4, v.
MUCILAGE, S. taai
slijmerig vocht, O. *...encous, a.
slijmerig ; - gland, (74) slinnklier, v. * ... GINOUSNESS,
s. slijmigheid, snotterigheid, v.
MUCK, s. mest, drek, m.; gemeenheid, laagheid ; dolheid,
v.; fig. geld, o. "-, a. twang, nat. "-, va. mesten;
bevuilen. "-RIMER, s. kinder-neusdoek, kwijldoek, m.
* , va. zamen-, bijeenschrapen. "-BEER, 8. schraper,
M. *-FLY, S. strontvlieg, v. *-HEAP, * -HILL, s. mesthoop, tn. *-INB88, s. vuiligheid, v. mil , O.
MUCKLB, a. reel.
MucKmAy, s. putruimer, M. * ...SWEAT, 8. overvloedig
sweet ,111.....Ewolo "
, s. drekkever ; fig. vrek,
MOURNING,

MUL.
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MUCKY, a. veil, morsig, Vol drek.
MucosE, * ... 00U8, *...CULHNT, a. sitjmig.*..BBEB, * ...00178NR38, *...CULBNCY, s.

slijmigheid, snotterigheid,

V.

MUCRO, s. punt, v. *-NATB, -NATBD, a. puntig.

Mucus, 3. shim, v.; snot, o.
MUD, s. modder, M. 811;ik, O. •' dommerik, m. *-, va. in
den modder verbergen, bemodderen, modderig waken,
Vail maken. *-DILY, adv. modderig, veil ; verdrietig,
gemelijk. *-DINEES, 5. moddertgheid; vuilheid, drabbigheid ; gemelijkheid , v. *-DLB, vn. et a.•in den modder wroeten, troebeltnaken; benevelen; dronkennsakets.
MUDDY, a. slijkerig, modderig, troebel, dik, drabbig, ;
donker, dof ; gemelijk. *-, va. modderig waken; benerelen. *-GROUND, 5. ( 136) slijkgrond, m. *-HBADBD,
a. dom. *-Loos, s. sombere blik, m. *-METTLBD, a.
gevoelloos.
MUD-FISH, 8. moddervreter, m. *...-LARD, s. rewken;
0.
eend, v. s. kleimuur, aarden wal ; (72)
a. met
bijeneter, m. boomkruipertje, o. *...-WALLED,
een Garden wal omgeven.
s. het bemodderen ; beslijking. v.
MUB, vn. voy. MBW. "-, bulken, brullen.
MUFF, s. mof, m. *-IN, s. boterbroodje, O.
MUFFLE, vn. et a. mompelen, prevelen ; bedekken, verbergen (het aangezigt). *-B, s. hulsel, o. sluijer; kinband;
strijdhandschoen, M.
MUG, s. kroes, be'cer, in. kan, kruik, v. ; mond, m.; bakkes, O. * -GISH, *-ey, a. vochtig, nat ; bedompt, zwaar,
benaauwd (van het seeder). *-HOUSE, s. bierhuis, o.
kroeg, v. "-WORT, s. (53) bijvoet, m.
MUGIENT, a. loeVend.
Mueua, s. voy. MULLET.
MULATTO, 5. mutat, M.
MULBERRY, S. moerbezie, v. * -TUBB, 5. moerbezi€nboom, In.
MULCH, 8. bedorven meat, In.
MULCT, s. geldboete, v. *-, va. beboeten, in eerie boete
beslaan. "-UABY, a. met eene geldboete te straiten.
MULB, s. muilezel, m. *-DRIVER, * -TEBR, s. intakzeidrijver, m. *-FERN, s. (53) hertstong, v.
MULBTTO, s. groote muilezel, pakezel, in.
MULE-TWIST, s. garen dat met een oriel gesponnen is, O.
MULIBBRITY, s. vrouwelijke stoat, stoat van vrouw, m.
vrouwelijkheid, v. *...Liatt, s. gehuwde ?trout°, v.
MULISH, a. als een muilezel; koppig, hardnekkig.
MULL, *-0c, *-00K, 3. stof, o. mut, v. puin, o. *-, va.
door hitte zoet waken, (wijn) door suiker en specerijen
beet maken.
MULLAR, MULLER, MULLET, s. (92) wrijfsleen, 1111 .
MULLET, s. barbed, baardvisch, M. ;• tang, V.
MULLIGRUBS, s. darmkronkel, m.; kwade luim, v.
MULLION, s. rensterstijl, m.
Minas, S. honigwijn, m.
MULTARGULAR, a. reelhoekig.
MULTICAPSULAR, a. met reel vakjes. * ...CAVOUS, a. met
reel holten. *...count, a. veelkleurig. *...FARIOUS, a.
* ...FARIOSSLY, adv: metsigvuldig, verschillend ; verscheidenlijk. * ...PARIOUSNE88, s. menigruldigheid, verscheidenheid, v. *...FID, *...FIDOUS, a. reeispletig.
* ...FORM, a. veelvormig. * ...FORMITY, s. veelvormigheid,
V. * ...GENEROUS, a. veelsoortig. * ...LATBRAL, a. reelzijdig. *...LINEAL, a. met reel lijnen. * ...LOQUOUS, a.
praatziek. * ...ROMIAL, *...NOMINAL, a. Veelnatnig. * ...P A ROCS, a. vele jongen tegelijk roortbrengende.
...PARTIM, a. in reel deelen verdeeld. * ...PRDB, a.reelroetig.
s. (72) duizendbeen, tn.
MULTIPLE, a. veelvoudig. *-, a. (98) veelvoud, o.
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MUS.

MITT.

a. vermenigvukligbaar. *-mBas, s. vermenigtuldigbaarheid, v. "...PLICAND, a. vermetvirnadigtal, O. *...PLICATB, a. vermenigvuldigd, meervoudig.
"...PLICATION, 8. verrnenigvuldiging, V. "...PLICATOR, 8.
vermenigvukliger,m. "...PLICITY, 8. menigvuldigheid,veelheld, v. *...PLIED, a. vermenigvuldigd ; - part, (109)
veeistemtnig zangstuk, O. *...PLIBR, S. vermenigvuldiger,
In. "...PLY, va. at n. vermenigvuldigen, grouter maken;
zich vermenigvuldigen, aangroeijen, grooter meer
warden. "...POTENT, a. veelvermogend. "...PRESENCE,
B. gelijktijdig aanwezen op verschillende plaatsen, o.
*...80,0118, a. veelwetend. *...sollous, a. veeltoonig,veel
geluid makende:
MULTITUDE, s. menigte, veelheid, v.; yolk, o. "...TUDINOUS, a. talrijk, menigvuldig. "...VACANT, "...VAGOUS,
a. zwervend. "...VALVE, "...VALVULAR, a. veelschalig.
"...victim, a. veelzijdig.
MULTOCULAR, a. veeloogig.
MULTURB, S. gemaal; maalloon, o.
-Mum! int. at! still "-, s. mom, v. tarwebier, o. *-, va.
vermommen, maskeren.
MUMBLE, vn. mompelen, binnensmonds praten, pruttelen,
prevelen; zacla knabbelen; kaauwen; inslikken; afrossen. "-rums, s. nieuzvskramer,m. "-R, s. pruttelaar,
m. *...BINGLY, adv. mompelend.
MUM-BUDGET, 8. stilzwijgendheid, v.
MUMGLASS, s. groot bierglas, o.
MUMIAL, a. van eene mumie.
MUMM, va. vermommen, maskeren. "-BR, s. vermomde;
hansworst, m. "-BRY, s. vermomming, v. ; gemaskerd
bat, 0. "-ING, s. vermomming, v.
),MUMMIFY, va. tot eene mumie maken.
to beat
MUMMY, S. mumie, v. ; mumiesap; entwas, o. ;
one to a -, iemand murw slaan.
•
MUMP, va. et n. knabbelen, knagen, snel kaauwen,mummelen;. mompelen, prevelen; bedelen; bedriegen, bedotten.
"-ER, a. bedelaar ; klaplooper, m. ;
-'s hall, bedelaars
herbery, v. "-ING. s. bedelarij, v. "-ISH, a. gemelijk.
"-ISHNESS, s. gemelijkheid, v.
MUMPS, s. pl. klein gezwel, o. zeere keel, v. dikke hats,
kwade luim, v.
Main, s. *-s, pl. gelaat, facie, o. tronie, v.
MUNCH,
va. et n. knabbelen, kaauwen.
s.
slokker, m.
MUND, s. nzondeling gesloten vrede, m.
MUNDANE, a: aardsch, wereldsch; - soul, wereldgeest,
m.; - squire, man naar de wereld, wereldman, ni.
* ...LAITY, s. wereldsgezindheid, v.
MUNDATION, * ...DIFICATION, S. reiniging, zuivering, v.
"...DATORY, "...DIFICATIVE, a. reinzgend, zuiverend.
MUNDIC, s. (17) zwavelkies, v.
MUNDIFY, va. zuiveren, reinigen, louteren.
MUNDILLION, S. voy. MODILLION.
MUNDIVAGANT, a. rondzwervend.
MUNDUNGUS, a. knief, boyt, v. slechte tabak, tn.
MUNERARY, a. geschonken, als een geschenk.
MUNERATE, va. beloonen, veryelden.
MUNGRBL, a. voy. MONGREL.
MUNICIPAL, a. stedelijk, gemeente..., gewestelijk, stads...,
lands... ; - law, stedelijk refit, o. stads keur, plaatselijke verordening, v. * -ITY, a. gemeentebestuur,0. stadsregering ; yemeente met haren omtrek, v.
MUNIFICENCE, * ...CENTNESS, s. ruime milddadighezd,
vrijgevigheid, v. "...CENT, a. -LY, adv. grootmoedig,
vrijgevig, milddadig ; grootmoediglijk.
MUNIMENT, s. vesting; bevestiging ; verdediging, v. steun,
litYLTIPLIABLE,

m. beschutting ; oorkonde, v. bewijs, o. handvest,
V.
"-ROUSE, 8. archief, O.
MUNION, 8. vensterpost, m.
MUNITION, S. vest, sterfte, v.; krijgsvoorraad, m. am-

munitie, v.
MuNrry, 8. vrijheid, zekerheid, v.
Mummt , s. voy. MONKEY.
MUNSTBRPLUMS, s. pl. aardappelen, m. my.
Muse, s. verkoudheid, v.
MURAGE, s. muurgeld, o.
MURDER, s. moord, m. *-, int. moord ! moord! "-, va.
vermoorden, rnoorden; vernietigen, bederven, verknoeijen; (eene taal) radbraken. "-ER, s. moordenaar, in.;
. klein stuk geschut, o. -ESE, s. moordenaarster,v * -ING,
S. et a. vermoording, v. moord, m.; moordend ; - piece,
mortier, m.; - shot, schot met schroot, o. *-ous, a.
"-OUSLY, adv. moorddadig, bloeddorstig, wreed ; op
eene moorddadige wijze. "-OUSNESS, s. moorddadigheid,
moordzucht, v. bloeddorst,
MURK, s. muur, m. *-, va. toemetselen.
MURENGBR, s. opziener over de muren, m.
MURIATIC, a. - acid, zoutzuur, O.
MURK, s. schil, v. hulsel, o. ; donkerheid, v. ; - weather,
betrokken lucht, v. "-Y, a. duister, donkey.
MURMUR, a. gernurmel, gemor, o. "-, vn. morren, murmelen. "-ER, s. morrende, murmureerder, m.
s. gemor, gemormel, 0. * -ING a. "-INGLY, adv. morrend ; met gemor.
,MURNIVAL, s. (46) vier gelijke kaarten, v. mv.
MURK, voy. MUR. "-AIN, s. veepest, sterfte onder het
vee, v. ; - take you de duivel hale u! "-,REY, a. donkerrood, donkerbruin. "-ION, s. voy. MORION.
MURS, s. schil, v. dop, tn. hulsel, tn.
MURTHER, S. voy. MURDER.
MUSARD, s. droomer, mijmeraar, 01.
MUSCADBL, "...DINE, s. muskadel, v. ; muskaatwijn, tn.;
muskaatpeer, v. "-GRAPE, s. muskadeldruif, v.
MUSCAT, s. muskaatpeer, -druif, v.
MUSCLE, s. spier ; mossel, v. "-FISH, s. mossel, v. "-SHELL,

s. mosselschelp, v.
s. mossigheid, mosachtigheid, V. ; 17.08, O.
weekheid ; slijas, v.
MUSCOVADO, a. rime suiker, v.
MUSCULAR, a. tot de spieren behoorende. "-ITY, s. gespierdheid, v. "...Lous, a. spierachtig, gespierd, vleezig.
MUSE, s. zanggodin ; droomerij, afgetrokkenheid, v. ;
to
be in a -, in dzep gepeins verzonken zijn. *-, vn. et
a. droomen, in gedachten verdiept zijn, peinsen, mijwren. "-FUL, a. peinzend, mijmerend. "-LESS, a. niet
* -R, s.
poetisch, niet net dichterlijk gevoel bezield.
droomer, mijineraar, m.
MUSET, s. (44) gat in eene hey, schuilpad (van een ham), o.
MUSHROOM, s. (53) paddestoel, m. ; fig. yelukskind, o.
"- GENTRY, s. nieuwbakken add, in.
MUSIC, s. voy. MUSICK.
MUSICAL, a. zangkunstig, muziekaal, welluidend; - coinponer, komponist, toondichter, toon,zetter, m.; - glass,
harmonika, v. "-LY, adv. volgens de regelen der tomkunst. '-rrEss, s. harmonic, welluidendheid, v.
MUSCIAN, s. muziekant, speelnzan, za.; the -s, de muziek.
MUSICK, Music, s. muziek, toonkunst; welluidendheid, v.
"-HOUSE, A -ROOM, a. concertzaal, muziekkamer, v.
"-PAPER, s. muziekpapier, o. "-STAGE, "-STAND, s.
ntuzieklessenaar, in.
MUSING, s. mijnzering, v.
Music, s. muskus, v. ; inuskusdier, o. *-, va, att nzuskus
MUSCOSITY,

NAP.,

"NAT.

welriekend makers.

"-APPLE, S. muskadelappel, M.
* -BALL, "-PASTE PELLET, S. MUSlaithalletje, o. *-BEAVER, s. muskusrot, v. * -.CAT, s. muskusdier, o. civetkat, v. "-CHERRY, S. muakadelkers, v. "-ED, *-Y, a.

naar rnuskus riekende.
•

MUSKET, s. snaphaan, m. vuurroer, musket, geweer,
o.
* -BALL, s. geweerkOgel, M. "-BASKET, s. schanslcorf,
m. *-PaR, s. musketier, m. *-00N, s. kort vuurroer, o.

"-PROOF, a. schotvrij, tegen een geweerschot bestand.
*--EY, s. musketvutsr,
MUSKIN, s. mees, v.

o. •

MosKINEss, s. muskuslucht, v.
MUSK-MELON, s. muskusmeloen, m. "...-ox, s. muslcusstier, M.. "...-PEAR, s. ratitktiiipeer, v. "...-ROSE, s.
niuskusroos, v. * ...- 8BBD, s. muskus-, bisamkorrels ,v . my .
MUSLIN, s. netekloek, moesselien, o.
MUSROL, S. (86) neusriem, m.
Muss, s. grabbeispel, o. "-EL, S. mussel, V.
MUSTER, s. (44) gat in eene heg, o.
MUSSITATION, S. gemor, gemompel, o.
MUST, vimp. moeten ; het most, het tnoest.*-, va. et n. laten
beschimmelen ; beschimmelen.
s. most, nieuwe wijn, m.
MUSTACHES, s. pl. knevels, m. mV.
MUSTARD, s. mostaard, mosterd, m.
MUSTER, s. monstering, wapenschouwing, v. ; troep (paauwen), ni.; verzameling, v. *-, va. et n. monsteren, nitstallen; verzamelen, zameniornen,zamentrekken.*-BOOK,
x -ROLL, s. (68) monsterrol, monsterlijst, v. stamregister, o. "-MASTER, s. monsterheer, wapenschouwer,
krijgskommissaris, m.
MUSTINESS, s. mufftgheid, v.
MUSTY, a. beschimmeld, mu f, duf ; loom , traag ; verouderd ; zwaar, log, dom.
MUTABILITY, * ...TABLVESS, S. veranderlijkheid, onbestendigheid, wankelmoedigheid, v. "...TABLE, a. veranderlijk, wankelmoedtg, onbestendig.
* ... TATION, s. verandering, verwisseling, v.
MUTE, a. stom, zwijgend ; halsstarrig, hardnekkig. *-, s.
stomme ; vogeldrek, m.- stomme letter, v. ;
(109) demper ; (44) troep jagthonden, m. *-, vn. schijten (van
vogels). * -LY, adv. atom, net stilzwijgen. *-NESS, a.
stomheid; hardnekkigheid, v.
MUTILATE, va. verminken, verlarnmen, afknotten. "...LATION, s. verminking ; afknotting, v.
*...LOUS, a. verminkt, onvolledig.
MUTINE, * ... NY, vn. oproer maken, een opstand verwekken, aan het muiten slam, oproerig worden. *-, `-ER,
s. muiter; oproermaker, M.
MUTING, s. vogeldrek, m.
MUTINOUS, a. * -LY, adv. oproerig, muitend; met oproer,
oproerigheid, v. * ...NY,
in opstand. * -NESS,
s. muiterij, v. oproer, o. ; - bill, oproerwet, v.

•
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MUTTER, s. gemor, gemompel, o. *-, vn. morren moult
pelen. "-ER, S. morder, ontevredene, misnoegde, m.
*-nrG, adv. met gemor.
MUTTON, s. schaap ; schapenvleesch, o. "-FIST, s. dikke
vuist, V. *-HEADED, a. dom. * -MONGER, s. vleescheter ;

hoerendop, m.
wederkeertg, onderling ; gemeenschappelijk.
wederkeerigheid, v. * -LY, adv. wederkeerig,
onderling, van weerszijde. * ...ATION, s. het leenen, borgen.
* ...ATITIOUS, a. g eleend.
MUTULE, s. (13) kraagsteen, m.
MUX, s. drek, modder, m.
MUZZLE, s. neuil, bek, snuit, m.; opening, v. mond ;
muilband ; tromp, mond (van een stuk geschut), m. *-,
vn. et s. ruiken, snuffelen ; muilbanden; liefkozen.
Muzzy, a. afgetrokken, verstrooid ; beschonken.
MY, pro. mijn, mijne; aan mij.
* ...LORD, s. beer, edelMYLADY, s. dame, mevrouw, v.
man, milord, m.
MYNCHEN, s. non, v.
MYOGRAPHY, s. spierbeschrijving, v.
* ...LOGY, s. spierkennis, v.
MYOPE, MYOPS, s. bijziende, kortzigtige, m. "-, a. bijziend, kortzigtig.
MYOPY, s. kortzigtigheid, v.
0.
MYRIAD, s. myriade, v. tienduizendtal,
MYRMIDON, S. dreumes, dwerg, m.
MYROBOLAN, s. myrobolanpruim, v. *...POLIST, s. zalf-,
reukverkooper, m.
MYRRH, s. mirre (gom), v. "-INE, a. van mirrhe, welriekend.
MYRTIFORM, a. mirtvormig.
MYRTLE, S. (53) mirt, mirte, v. * -BERRY, s. mirtbezie,
v. "-GROVE, s. mirtloof, mirtboschje, o. * - TREE, s.
mzrtboorn, m. * - WREATH, s. mirtenkrans, m.
MYS, s. inossel, v.
MYSELF, pro. mijzelven, ik zelf, mij, ik.
MYSTAGOGUE, s. (77) uitlegger van de verborgenheden
der godsdienst, v.
MYSTERI AL, "...RIOUS , a. * ...RIOUSLY, adv. geheimzinnig ; -lijk. * ...RIOUSNESS, s. verborgenheul, geheimzinnigheid, v. * ...RIZE, va. eene geheimenis verklaren ;
geheimzinnig maken. "...BY, s. geheimenis, verborgenheld, v. geheim, raadsel, o.
MYSTIC, * -AL, a. * -ALLY, adv. verborgen, geheimzinnig,
mistisch; geheimzinniglijk. "-ALNESS, s. dtepe navorsching der geestelijke zaken, v. *-ISM, s. mysticismus,
o. ; dweeperij, v.
MYTHIC, * -AL, a. fahelachtig, op overlevering gegrond.
MYTHOLOGICAL,_ a. fabelkundig.
"...LOGICALLY, adv.
volgens de fabelleer. '...LOGIST, s. fabelkundige, en.
"...LOGIZE, va. de fabelleer verklaren.
"...LOGY, s. fabelleer, fabelkunde ; godenleer, v.
MUTUAL, a.
"-ITY, s.

N.
NAAM, s. (83) inbeslagnenzing van roerende goederen, V.
NAB, s. kap, v. hoofd, o. bol, m. (eener muts). "-, va.
snappen, betrappen; behalen; - the rust, (86) koppig

; ongeveinsd, natuur-

lijk, ongedwongen, naq.

worden.
NABOB, *-ESS, s. fig. nabob, rijkaard,
NAMUR, NACRE, S. paarlemoer, 0.
NACKING, s. halsdoek, M.
NADIR, s. (101) voetpunt, o.

NAG, S. hit, m. jong pcsard, a.
NAIAD, s. (30) rivierninif, v.
NAIF, a. ongekunsteld, niet gemaakt

m.;rijke vrouw,

V.

NAIL, s. spijker ; nagel ; klaauw, en. ; maat van

twee en
een vierde duim, v. ; to labour tooth and -, at zij,::•
krachten inspannen ; to pare one's -s, ienzand kortwieke,
on the -, aanstonds,onnztddellijk.*-,va. spijkeren, nagekn,
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NAB.

beslaan; - down, toenagelen, toespgkeren; - to the cross,.
kruisigen;- up a cannon,een stukgeschut vernagelen.* -AG is,
s. (34) tarra van tabak, v. "-BORE, s. norm tot het waken van spijkers, m. "-ER, *-SMITH, s. nagelarnid,
spijkersmid, m. *-ERY s. spijkersmederij, v. "-NIPPERS,
S. knijptang, V. "-TRADE, s. spsjkerhandel, M.
NAIVETE, s;4envoudigheid, ongekunsteldheid, ongedwongenheid, naveteit, v.
NASA NAKEN, va. ontblooten.
NAKED, a. naaJa,ontbloot, bloat, kcal; open, zuiver; een- •
voudig; ongewapend, weer:4kt. *-, s. (13) zutlenschacht, v. * -LY, adv. naakt, bloat. *-NESs, s. naaktheid, hulpeloosheid, v.
NAKER, S. VOy. NACKER.
NALL, s. priem, m. els, v.
NAMBY-PAMBY, a. gemaakt,

geveinad, geaffekteerd, ge-

kunsteld.
skchte naam ; titel, m. regt ;
naam; goede
krediet, o. *-, vti. noemen, benoemen ; aangeven, verklaren ; to call one -s, iemand scheldnarnen geven. * -D,
a. genaamd, genoemd. "-SEIM, a. naamloos, anoniem,
ongenoemd ; niet beroemd. "-LY, adv. namelijk, to weten.
"-R, a. naamgever, noemer, m. * -SAKE, s. naamgenoot, M.
NAN ? int. hoe ? wat q wat belieft u?
NANKIN, NANKEEN, NANQUEEN, S. nankin, o.
NAP, s. nap, wol; sluinsering, v. slaapje, o.; to take a -,
vn.
eet4 uiltje vangen, een middagslaapje doers. "-,
sluimeren; dutten ; onverwachts invallen. *-, va. (taken) noppen.
NAPE, s. nek, m. * -RY, s. tafellinnen, O.
NAPHEW, s. kleine knot, m.
NAPHTA, s. bergolie, steenolie, v.
NAPKIN, s. servet, O. * ...LESS, a. glad, effen, zonder vleug,
zonder wol,
NATTINESS, s. wolligheid, v.; schuim ; slaapje, o. sluimering, v. * ...PING, s. het noppen. * ...TY, a. ruw, wollig ;
schtsimend; - ale, sterk bier, O.
NARCISSUS, s. narcis, v.; verliefde op zich zelven, m.
NARCOTIC, s. slaapverwekkend middel, o. *-AL, a. slaapverwekkend, bedwelmend. *-siEss, s. slaapverwekkende
eigenschap, v.
NARD, S. (53) nardus, spijknardus, m. * -INE, a. de eigenschappen van den nardus bezittende.
NARE, s. neusgat, O.
NARRABLB, a. verhaalbaar, verteld kunnende worden.
NARRATE, va. verhalen, vertellen. * ...TION, s. vertelling,
geschiedenis, v. verhaal, O. * ...TIVE, s. verhaal, o.;
verhaaltrant, m. * ...TIVR, a. "...TIVELY, adv. verhalend ;
in den trant -, in den vorm van een verhaal. * ...TOR, s.
verhaler, v er teller, tn. * ...TORY, a. verhalend , vertellend.
NARRIFY, va. verhalen, vertellen.
NARROW, a. eng, naauw, smal, klein, beknopt, bekrompen, kleingeestig ; naauwkeurig, oplettend, zorgvuldig ;
we have had a - escape , wij zijn tenaauwernood ontsnapt, wij zijn het mooi ontkornen. *-, s. (126) engte,
v. *-, va. et n. versmallen, eng maken, vernaauwen,
beperken, bepalen ; versmallen, eng toeloopen.
TONED, a. met een smallen bodent. * -BREASTED, a.
smal van borst; admborstig ; fig. karig. * -BRIMMED,
a. met smalle randen. * -CHANNEL, s. zeeengte, v.
* -HEARTED, * -MINDED, * -SOULED, a. kleinmoedig,
kleingeestig. "-HEELED, a. (112) smal van hielen.
"-HBBLRDN.ESS, S. (I 12) volvoetigheid, v. * -ING, s.
vernaauwing, versntalling, v. * -LEAVED, a. met smalle
1, laden. *-LY, adv. naauw, eng, anal; met opmerkzaamheid ; juist, even. " - NESS, s. engte, engheid, naauw-

NAME, S.

N4V
held; bekrompenheid, bopaoldheid ; gemeenheid,v.; nood'
m. armoode, v. -souLau, a. gasmen. *-SPIRITED, a.

bekrompen van geest.
NARWAL, NARWHALS, s. narwat, walrus, M.
NASAL, a. van den. news. "-, s. (98) neuaktank, M.
NASCENCY, s. voortbrenging, V. "...MINT, a. wet:send, op-

groeijend, toenemend.
NAST, *:-INESS, s. vuilheid, onreinheid, v. ; onkruid, o.
"-LT, adv. vuil. *-Y, a. mat, moraig, smorig,ontssehtig.
NATAL, "-ITIAL, *-ITIOVS, a. van de geboorte, geboor-

te...; - hour, uur der geboorte, o.
NATATION, s. zwemkunst, v.; het zwemmen.
NATION, s. natie, v. volk, o.; rnenigte, v. *-ALB, a. nationaal, *-ALITY, a. national karakter,volks-

karakter, o. ACRE, va. national maken. *-ALLY,
adv. van het yolk, volgens den landaard. *-ALNESS,s.
volkskarakter, o. nationaliteit, vaderlandsliefde, v.
NATIVE, s. inboorling, m. a. aangeboren, ingesehapen, natuurlijk; oorspronkelijk. "- ARSENIC, s. (17)
geel opperment, o. *-COUNTRY, s. vaderland, geboorkland, o. *- HEAT, s. natuurlijke warmte, v. *-LY, adv.
natuurlijk, van nature. *- sou, s. geboortegrond, m.
cast
NATIVITY, s. geboorte, v.; geboortestond, m.; - to
one's -, lemands horoskoop trekken.
NATRON, s. natuurlijk loogzout, o.
NATURAL, s. inboorling; zot, dwaas, m.; (109) B-duur,v.
*-, a. natuurlijk; eenvouchg; onecht; - born, inlandsch, inheemsch; - history, natuurlijke historie, v.;
- parts, natuurlijke gaven, v. mv.; - philosophy, whet- ,
ISM, s. natuurstaat, m. *-IST, s. natuuron- kunde,v.*gerzoelcer, natuurkundige; voorstander van de natuurlijke godsdienst , m. "-IZATION, s. aanneming als inboorling, m. *-IZE, va. als inboorling aannemen, natu.raliseren.*-LY, adv. natuurljjk; eenvoudiglijk.*-NESS,
s. natuurlijkheid, v.
NATURE, s. natuur, natuurleer ; wereld, v.; aard, m.
wezen, o. gesteldheid, v. ; in -'s pride, in den natuurstaat, naakt. * ...RITY, s. voy. NATURALNESS.
NAUFRAGE, s. schipbreuk, V.
NAUGHT, s. nets, o. *-Y, a. slecht, ondeugend, nietswaardig, nietig, valsch, schadelijk. *-ILY, adv. slecht.
* -INESS, s. slechtheid, bedorvenheid, ondeugendheid, v.
NAULAGE, s. scheepsvracht, V. * ...MACHY, s. spiegelge. vecht van schepen, v.
NAUNT, s. peetmoeder, petemoei, peettante, v.
vn. et a.
NAUSEA, s. misselijkheid, zeeziekte, v. *-TE,
tnisselijk zeeziek worden, walgen van; met walging
vervullen. *...ous, a. -LY, adv. walgelijk ; met walging.
*...OUSNESS, s. walging, v.
NAUTIC, * -AL, a. scheeps...., zee...., tot de scheepvaart
behoorende ; - almanach, zeemansalmanak ; - term,
zeemansuitdrukking, v.
NAUTIL, s. nautilus, tn. (schelpdier).
NAVAL, a. sch,eeps...., zee....; - army , oorlogsvloot, v. ;
zeegevecht, o. "-s, s. pl. zeewezen, o. ma--enga ement,
rine, v. ; - stores, scheepsvoorraad, m.
NAVE, s. schip (eener kerk), o.; naaf (van een rad), v.
NAVEL, s. navel, m. ; midden, o. * -STRING, s. navelstreng, v. "-TIMBER, a. (126) kromhout, buikstuk, 0.
"-WORT, S. (53) navelkruid, O.
NAVRT, s. wierookdoosje, o.
N AvIcuLAn, a. (74) bootvormig.
s. bevaarbaarNAVIGABLE, a. bevaarbaar.
"-NESS,
heid, v. "...GATE, va. et n. varen, zeilen, stevenen ; bevaren ; besturen. * ...GATION, s. scheepvaart ; zeevaartkande, stuurmanskunst, v .; - acts, scheepsregt, o . zee-

NEC.

NEI.

wetten, v. My. *...GATOB. S. **warder, zeereiziger,
zeeman ; kW*, m. *...GER0W8,
schepen.
NAVY, S. marine, vloot, seemagt, v.; zeewezen, o. *-BOARD,
s. admiraliteitskollegie, ministerie van marine, o. *-OPMOB, S. admiraliteit, v. admiraliteitshof, o.
NAWL, s. priem, tn. els, V.
NAY, adv. neen: zelfs, wat meer is, integendeel. *-,
* -WORD, s. neen, o. weigering, v. weigerend afwijzend antwoord, o. *-, va. weigeren, aftv(izen. *-WORD,
s. scheldwoord, o. •
NAZAL, s. neusstuk van den helm, O.
NAZY, a. dronken.
NE, adv. ook niet, niet, nosh.
NEAP, S. vuist, V.
NEAL, va. et n. temperen, gloeijen. *-BD, a. hoog, steil
(van het strand) ; zandig. *-ING , s.gloeijing, tempering, v.
NEAP, a. laag, afnemend. * -BD, a. (426) vastzittend, op
het drooge geraakt. *-TIDE, S. ebbe, v. laag water, O.
NEAR, prep. bij, na, nabij, digt bij, naast. *-, adv. bijna,
ten naasten bij, in de nabijheid, ongeveer, naauwelijks.
*-, a. na, vertrouwd, bevriend, dierbaar, naauwkeurig:
vrekkig, inhalig, karig ; - at hand, bij de hand, in de
nabijheid ; - upon the matter, ten naasten bij. *-, va.
et n. naderen; (426) den wind verliezen. *-ER, a. et

NECROLOGY, a. kvensschets eens onlangs overledenen; V.

adv. nader. *-EST, a. etadv. naast. *-FOOT, *-HAND,
S. linkervoet, m. -hand, v. "-LY, adv. digt bij, nabij ;
bijna, naauwelijks; kariglijk. *-NESS, s. nabijheid ;

bloedverwantschap; karigheid, v. *-SIDE, s. (126) linkerhand, linkerzijde,v.*-SIGHTED, a. kortzigti g,bijziende.
s. rued, rundvee, o. ; os, m. ; koe, v. -, a. net ,
schoon, zuiver, aardig, lief ; zuiver, onvervalscht, onvermengd. *-, va. het netto gewtot bepalen. "-HANDED,
a. zuiver; geschikt. * -HANDEDNESS, s. geschiktheid,
bekwaamheid, vaardigheid, v. *-HERD, s. koeherder, m.
"-LY, adv. netjes, aardig, lief. * -NE8S, S. netheid , reinheid,
v."-RBSS, S. koeherderin, keeijenmeid, melkster, v. *-'sPEET, s. p1. ossepooten, m. Inv. * -'S-LEATHER, S. OSsenleder, o. *-'8-TORQUE, S. ossetong, V. *-WEIGHT,
S. (34) nettogewigt, O.
NEAVING, s. schism
dik van bier, O.
NEB, s. neb, v. snuit, m. ; achterste, o.
NEBULA, s. (101) nevelster ; (22) nevelvlek, v. vliesje in
het oog, o.
NEBULOSITY, *...LOUSNESS, s. nevelachtigheid, v. * ...Lous,
a. nevelig, nevelachtig.
NECESSARIES, s. p1. noodwendigheden, behoeften, v. mv.
het noodige, O. *...ARILY, adv. noodzakelijk, onvermijdelijk, volstrektelijk. * ...ARINESS, * ...ITY, a. noodzakelijkheid, v. * ...ARY, a. noodig, noodzakelijk, noodwenS. --ROUSE, S. gemak, sekreet,
dig, nuttig, voordeelig.
o.
va. neodzaken, nopen, dwingen. * ...ITATBD,
a. genoodzaakt, genoopt, gedwongen. * ...ITATION, S.
dwang, nooddwang, m. * ...ITOUS, a. behoeftig, arm,
ttooddruftig. "...ITOUSNESS, s. behoeftigheid, armoede;
noodzakelijkheid, v. *...rrums, s. behoeftigheid ; armoede;
vriendschap, v. * ...ITUDINARY, a. vriendschappelijk.
NECK, s. nek, hats, m. ; halsstuk, o. ; opening aan een
scheerbekken ; greep, insnede, keep; opening (der baarmoeder), v.; - of land, landengte, landkmg, v.; on the
-, op staande voet ; - and crop, fig. alles, met huid en
hear. *-BAND, s. hemdkraag, haisboord, rn. *-CHAIN,
S. hatsketting, M. *-CLOTH, S. halltdoek, m. das, v.
* -ERCHIEF, * -HANKERCHIBP, s. halsdoek, halskraag,
m. *-KNOT, s. strik aan den hale, M. * -LACE, s. hatssnoer, o. "-PIECE, S. halsstuk (van erne wapenrusting),
o. *-WBBD, s. hennep, m.
NEAT,
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vn. zwartekunstenaar, m. *...][ORGY, s.
-AL, a.
zwartekunst, v. * ...MANGER, s.
s. toovermiddel,
van de tooverij, toover....
...MANTICALLY,
adv.
door tooverij.
0. betoovering, v. *
NECROPOLIS, s. fig. kerkhof, o. godsakker, M.
NECROSIS, s. (22) koudvuur, O.
*-BAN, *-nova, .
NECTAR, s. nektar, godendrank, m.
*-ova, a. van den nektar. * -ED, a. vol nektar.
s.
soort
van
perzik,
v. * -Y, s.
a. zoet als nektar.
honigkelk der bloemen, m.
NEDDER, s. adder, slang, v.
NEED, s. nood, m. geval van nood, o. noodzakelijkheid ;
behoeftigheid, v. gebrek, o. ; to, stand in - of, noodig
hebben. "-, va. behoeven, noodig hebben, gebrek hebben
can. *-, vn. noodig zijn, vereischt worden, moeten, behoeven.• * -ER, a. behoeftige, M. *-FIRE, s. noodvuur, O.
"-FUL, a. * _FULLY, adv. noodzakelijk, onvermijdelijk,
noodig. * -FULNESS, s. nood, m. noodzakelijkheid, v.
* -ILY, adv. op eene armzalige wijze. * -INESS, s. behoeftigheid, armoede, v. gebrek, o. ''-LESS, a. * -LY,
adv. noodeloos, onaoodig, nutteloos ; overtollig ; zonder
noodzakelijkheid; vergeefsch; vergeefs. * -LESSNESS, s.
onnoodigheid, noodeloosheid, nutteloosheid ; overtolligheid, v. *-LY, adv. noodzakelijk. "-KENT, a. noodzakelijkheid, v. * -NOT, s. deugntet, m.
NEEDLE, s. naald, v. *--CASE, s. naaldeko ker , m. *--FISH,
s. naaldvisch, tn. * -FUL, s. naald en draad. * --FURZE,
s.
O. * -MAKER,
S. (53) brem, v. priemkruid,
naaldemaker, m. "-WEED, s. (53) naaldkervel, v.
* --WORK, s. naaldwerk, naaiwerk, o.
NERDS, adv. noodzakelijk, volstrektelijk.
NEEDY, a. behoeftig, arm.

NEM., va. voy. NEAP. NE'BR, adv. voy. NEVER.
NEESE, vn. niezen. "-WORT, S. (53) nieskruid, O.
NEF, s. whip (eener kerk), O.
NEFAND, *-OUS, *...FARIOITS, a. * ...FARIOUSLY, adv.
heilloos, afschuwelijk; gruwelijk, snood, slecht. "...PARIOUSNESS, s. afschuwelijkheid, snoodheid, gruwzaamheid ,v
NEGATION, 8. ontkenning ; loochening, v. * ...TIVE, a. et

s. ontkennend; afwijzing, v. va. loochenen,
weigeren, afslaan. * ...TIVELY, adv. ontkennenderwit tie.
*...ToRy, a. ontkentsend.
NEGLECT, va. veronachtzamen, verzuimen, verwaarloozen ;
verachten, minachten. *-, s. veronachtzaming, verwaarloosing, v. verzuim, 0. *-FUL, * -IVE, a. * -FULLY,
* -INGLY, adv. nalatig, zorgeloos, achteloos ; met nalatigheid. * - ING, S. nalatigheid, verwaarloozing, v.
NEGLIGEE, s. nacht, morgengewaad, huiskleed, O.
NEGLIGENCE, s. nalatigheid, veronachtzaming, achteloosheld, onopmerkzaamheid, v. * ...GENT, a. -LT, adv. nalatig, zorgeloos, achteloos, onopmerkzaam ; met nalatigheid, zonder opmcrkzaamheid.
NEGOTIABILITY, s. verkoopbaarheid, V. k...ABLE, a. verkoopbaar, verhandelbaar: * ...ANT, s. onderhandelaar, m.
* ...ATE, va. et n. handelen, verhandelen, handel dritven; onderhandelen. *... ATION, s. onderhandeling, v.
* ...A TOR, s. onderhandelaar, m. s. onderhandelaarster, v.
NEGRESS, s. negerin, v.
NEGRO, S. neger, moor; slaaf, m. *-CACHEXY, a. negerziekte, v. * -DRIVER, s. slavenopzigter, m. *-WENCH,
* -WOMEN, S. negerin, v.
NEIF, s. slavin; fig. vuist, v.
s.
NEIGH, vn. brieschen, hinniken, hinneken. "-,

gebriesch, gehinnik, gehinnek, gerinnik, o.
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NEX.

NET.

s. doove aietel, tn. "-TREE, a. netelboom, m.
"-R, 8. oprusjer, m.
meclemensch, naaste ; kor'respondent, handel
NETWISE,
a.
netvormitl. "...WORK, 8. netwerk,vlechtwerk, O.
nabuur
*-, va. et n. in de nabijheid zijn, aangrenzen,
NBUROGRAPHY, *...LOGY, a. zettutobeschrijtrig ; zenuwzijn. *-, a. naburig,•aangrenzend; fig. bekend waken,
leer, v. "...8PAEIT, 8. beweegbare pop, v. * ...TIO, a. hellverspreiden. "-HOOD, s. nabuurschap, kart, v.; burets,
zaam voor de zenuwen. "...TOMY, s. zenuwontleding, v.
m. mv. "-IN°, a. naburig, digt bij liggend, aanpalend,
aangrenzend. *-Lnutas, s. goede buurschap, v. "-Li", a. NEUTER, S. onparttfilige, m. *-, "-GENDER, S. (98) onzijdig gesiacht, o. *-, a. onzijdig, onpartijdig.
et adv. ttfiendelyk, diensttaardig, behulpzaam; - act,
onzijdig. * -IST, s. onNairruAL, s. et a. onzijdige,
buurdienst, v.
-ITY, "-NEES, s.onzjidigheid,
partijdige, onzijdige, m.
NEITHER, geen van beide. *-, conj. noch, ook niet.
onpartijdigheid, v. "-IZATION, s. het onzijdig maken,
"-WAY, a. onpartig, onzijdig.
het niatigen. * -IZE, va. matigen, verzachten ; vernietiNELD, S. naald, V.
gen ; onzijdig maken. *-LY, adv. onzijdiglijk.
NBLLY-NIXEN, s. boos wijf, O.
NEVER, adv. nooit, nimmer ; geenszins, in het geheel niet ;
NEMESIS, s. vergelding, wraak ; wraakgodin, v.
- a man, - a one, niemand ; -a whit, niets hoegenaamd ;
NEMORAL, NEXOROUS, a. van een bosch, wild.
- a word, geen woord. "-BLUSHING, a. schaamteloos.
NEMPT, a. genoemd.
"-CEASING, "-ENDING, a. onophoudelijk, vervelend.
NENIA, S. (25) treurzangen bij de lijkstaatsien, m. mv.
'-FAIL'L .-FADING, a. onverwelkbaar, onvergankelijk.
NENUPHAR, S. (53) waterlelie, v.
ING, a. onfeilbaar. "-HEARD OF, ongehoord. "-MASS
NBOLOGICAL, a. tot het smeden van nieutbe woorden beop
St.
Jutmus.
*-mBANING,a.
onbeduidend,
(AT), adv.
hoorende. * ... LOGISX, s. zucht tot nieuwigheden in
niets beteekenend. "-amp! int. toch niet 1 de hemel
eene taal, v. * ...LOGIST, s. woordvneder, neoloog, m.
beware mi. * -MORE, adv. nooit weder, nimmer. * -THE"...LOGY, s. woordsmeding, v. "...XENIA, s. (77) feest
LESS, adv. desniettemin, evenwel, niettemin, echter, desder nieuwe maan, O. * ...PHYTE, S. nieuwbekeerde, m.
niettegenstaande.
"...TORIC, s. nieuweling ; stkhter van nieuwigheden, m.
a. nieuw, versch, frisch, nieuwerwetsch; onb,edreven.
NEW,
- , a. nieuw, nieuwerwetsch.
*-, adv. op nieuw, op nieuws, nieuwelings; spick and
NEP, S. (53) kattekruid, O.
span -, spik-spelder-nieuw. "-BEGINNER, s. nieuwelitt g,
NEPENTHE, s. smartverdrzjvende drank, m. pijnstillende
beginner, eerstbeginnende, DI. "-BORN, a. pas geboren,
artsenij, v.
nieuw jonggeboren. "-COIN, va. vermunten, nieuw
NEPHEW, s. neef, m.
smeden. "-COMER, s. aankomeling, nieuw-aangekomene,
NEPHRITIC, s. nieren, v. mv. ; middel tegen de nierziekte,
m. "-DRESS, va. nieuw kleeden, opschikken.
o. k-, a, van de nieren; aan nierpijn lijdende; - coNEWEL, s. spil van eenen trap ; nieuwigheid, v.
lic, nierpijn, v.
NEW-FANGLE, s. nieuwigheid, v.; vriend van nieuwigNEPOTISM, s. begunstiging der nabestaanden, v.
heden, m. "...-FANGLED, a. nieuw, nieuwbakken, opgeNERE, verkorting voor WERENOT.
warmd, nieuwmodisch. "...-FANGLEDNESS, S. nieuwheid,
NEROCY, s. geest van oranjebloesem, m.
modezucht, v. "...-FASHIONED, a. nieuwmodisch, nieuNERVAL, a. zenuw....
werwetsch, naar den laatsten smaak.
NERVE, S. zenuw, pees ; fig. kracht, sterkte, v. *-, va.
NEWGATE-BIRD, s. galgebrok, hangbast, galgenstrik, m.
versterken, kracht bijzetten. * -LESS, a. ontzenuwen , uitgemirgeld, verzwakt ; krachteloos. "...VOSITY, "...VOUS- NEWGRAVE, va. (126) kalfateren, kalfaten.
NEwING, s. gest ; droesem, m. grondsop, o.
NESS, S. zenuwachtigheid, gespierdheid, kracht, v. naNEWISH, a. nieuwachtig, een weinig nieuw, naar het
druk, m. "...VOUS, * ...VY, a. zenuwachtig ; sterk,krachnieuwe gelijkende.
lijdt aan de zenuwen ;
tig, gespierd; her case is -,
NEW-LAID EGG, s. versch ei, O.
- fluid, (74) zenuwvocht, O.
NEWLY, adv. nieuwelings, onlangs, dezer dagen.
NESCIENCE, S. onwetendheid, onkunde, v.
NEW-MAKE, va. vernieuwen, veranderen, hervormen, verNESH, a. week, zacht, teeder.
maken. "...-MARRIED, a. pas -, jong gehuwd, jonggeNESS, S. kaap, landtong, v. voorgebergte, O.
trouwd. "...-MODEL, va. eene nieuwe gedaante geven.
NEST, s. nest, nestvol, lager,_ hol; roofnest; verblijf,'o.
"...-MOON, s. nieuwe maan, v. "...-MOULD, va. in een
woning ; schuiflade, v. *-, vn. nestelen, zijn nest
nieuwen vorm gieten, omgieten.
bouwen. "-CHICKEN, *- COCK, s. nestkuiken, O. "-EGG,
NEWNESS,
s. nieuwheid, verschheid ; nieuwigheid ; onbeS. nestei, o.
drevenheid, snervarenheid, v.
NESTLE, va. et n. troetelen ; nestelen; zich nestelen, zich
NEW-POINT,
va. aanpunten, eene nieuwe punt maken aan.
to goed doen, zijn gemak nemen; - about, ongedurig
NEW-RAISED-LEVIES, S. pl. (68) versche troepen, m. mv.
- rusteloov heen en seeder loopen. "...LING, s. nestvo-

NEIGHBOUR, S. buurman, nabuur, buur ; ev

gel, jonge vogel, m. ; het nestelen.
net , zuiver. *-, s. net , o. strik, m. ; - of wire,
va. strikken, vlechtraliewerk van ijzerdraad, o.
ten ; in het net vangen. * -CAP, s. haarnetje, o.
NETHER, a. lager, beneden, neder. * -LIP, s. onderlip, v.
"-MOST, a. benedenste, laagste.
NETLIKE, a. netvormig. * ...-MAKER, * ...-MAN, s. nettenbreijer, m. "...-PURSE, s. gestrikte bears, v.
ETT, a. voy. NET .
N ETTING, s. netwerk, vlechtwerk, o. *-BOX, S. breikoker,
*-s, s. pl. (126) nettings, v. inv. vinkenet, O.
*-, va. met netels
N ETTLE, s. (53) netel, brandnetel,
a. verbitterd.
"-D,
branden ; ergeren, verbitteren.

NET, a.

NEW-RECKONING, s. bijrekening, v.
NEWS, s. pl. nieuws, o. nieuwstijding, v.; nieuwigheden,
v. mv. "-MONGER, s. uitventer van nieuwstijdingen,
"-PAPER,
uitgever van een dagblad, courantier, m.

s. nieuwspapier, nieuwsblad, o. courant, v. *-ROOM,
s. leeskamer, v. "-PAPER-REPORT, s. nieuwstijding, v.
courantenberigt, O. "-WRITER, s. dagbladsckrijver, m.
NEWT, s. kleine hagedis, v.
NEW-TRIAL, s. herziening van een regtsgeding, v. * ...-VAMP,
* ...-TEMP, va. oplappen, verstellen, oppoetsen. *. .-YEAR,
s. nieuwjaar, o.
NEXT,

a. naast, digtst, eerstkomend, eerstvolgend.*-,

adv.

vervolgens, later, daarna, onmiddellijk daarop ; bijna,

MG.
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te naasten bij; - to nothing, bijna niets. "-DAY, s.
routs, v. *- CROW, * - JAR, s. nachtraaf, v. "-DEw, s.
nachtdauw, m. "-DOG, "-RAVEN, s. nachtjager, m.
volgende dag, dag daarop, - daarna, m. "-DOOR, adv .
naast aan, naast de deur. "-TIME, adv. weldra.
"-DRESS, "-GEAR, s. nachtgewaad, o. "-FALL, s.
NIAS, s. onnoozel mensch, onnoozele, dwaas, m.
het vallen van den avond. "-FARING, s. et a. nachtNIB, s. neb, punt, spits, v. snavel, bek (eener pen); fig.
reis, v. ; bij nacht reizende.
s. dwaallicht, o.
"-FLY, s. nachtvlieg, mot, v. "-FOUNDERED, a. in den
voornaam persoon, man van aanzien, - van rang, m.
*-, va. vitten, bedillen, hekelen. "-BED, a. genebd.
nacht verdwaald. "-GOWN, o. slaapjapom, m. "-HAG,
NIBBLE, va. et n. beknabbelen, doorknagen, knabbelen,
s. nachtheks, v. *- HAwK, s. steen-, kerk-, nachtuil,
m. "-HERON, s. nachtreiger, m.
knaauwen; aanbijten ; vitten, hekelen. *-, s. beet (der
visschen), m. "-R, s. knabbelaar ; bediller, vitter, m.; NIGHTINGALE, s. nachtegaal, m.
aardvloo, v.
NIGHT-IRONS, s. pl. haarspelden, v. mv.
NICAMPOOP, s. onnoozele, dwaas, m.
NIGHTISH, a. nachtelijk. "...LY, a. et adv. nachtelijk, van
NICE, a. net, keurig, sierlijk, teeder, hupsch, schoon,
den avond; des nachts, elken nacht; des avonds.
"... -MAN, s.
NIGHT-MAGISTRATE, s. nachtschout, m.
fraai, aangenaam, lief, heerlijk, kostelijk; verwijfd;
nachtwerker, sekreetruimer, m. "...-MAR, "...-mARE,
naauwkeurig ; kiesch; spitsvindig ; to be more - than
wise, at te kiesch zijn. "-LY, adv. lief, netjes ; met
s. nachtmerrie, v. "....-PIECE, s. (92) nachtstuk, o.
"...-RAIL, s. nachtmantel, m. "...-REVELLING, s. nachtnaauwkeurigheid ; met angstvalligheid. "-NESS, * -TY,
s. netheid, keurigheid, teederheid ; kieschheid, vieschvermaak, o. ; brjeenkomst der tooverheksen, v. "...-REST,
s. nachtrust, v. "...-ROBBER, s. nachtdie f, m. "...-RULK,
heid; naauwkeurigheid, angstvalligheid; spitsvindigheid,v.
NICHE, s. nis, v.
s. het nachtbraken. "...-SHADE, s. (53) nachtschaduw,
NICK, va. &ellen, in het juiste oogenblik verrigten ; icepen,
v. "...-SHINING, a. in den nacht glinsterend. * --SHRIEK ,
nachtelijk geschreeuw, o. "...-SPELL, s. toovermiddel,
kerven; bedotten ; passen. s. keep, kerf, v. ; kerfstok, m. ; rekening, v. ; joist oogenblik, o. ; booze geest,
o. "...-STAND, s. nachttafel, v. "...-STUDIES, s. pl. nachtm. ; old -, duivel, m. ; on the - of time , op het juiste
stud ien, v. mv. "...-TRIpPING, a. bij nacht rondwarend.
"...-VISION, s. nachtgezigt, 0. "...-wAKING, s. nachtoogenblik, van pas. "-ER, s. knikker ; fig. onderkruiper, listige, m. "-ING, s. (86) het angliseren, kortstaarwaak, v. "...-wALK, s. nachtwandeling, v. * ...-wALKBR,
ten (der paarden).
s. nachtwandelaar, nachtsluiper ; dief, m.; hoer, v.
NICKNAME, s. spotnaam, m. *-, va. eenen spotnaam ge"...-WANDERER, s. nachtwandelaar, maanzuchtige, m.
"...-WARBLING, a. des nachts zingende. "...-WARD, a.
ven ; verkeerd noemen.
NICKOMPOOP, s. onnoozele , fig. lafaard, bloodaard, m.
ATCH ,
bij het naderen van dennacht, tegen den nacht. "
NICOTI AN, s. tabak, m. nikotiaansch kruid, o.
s. nachtwacht,v ; wekker, m.
s. nachtheks, v.
NICTATE, vn. knipoogen. "...TION, s. het knipoogen.
NIGRESCENT, a. zwart wordend; zwartachtig.
NIDE, s. nestvol, broedsel (fazanten), o.
NIGRIFICATION, s. zwartmaking, v.
NIDGERY, s. klucht, boert, boerterij ; fopperij, v. "...GET ,
NIHILITY, s. nietigheid, v.
s. lafaard. bloodaard, m.
NILL, s. vonk, v. "-, vn. et a. niet willen, weigeren, zich
NIDIFICATION, s. nestmaking, v.
weigerachtig toonen ; will he nill he, of hij wille of
NIDING, s. lafaard, m. *-, a. laag, gemeen, laf.
niet, met of tegen zijnen wil.
NIDOR, s. geur, rerek, stank, m. "-OSITY, s. oprisping
NILOMETER, S. watermeter, m. peilschaal, v.
NIM, va. fig. nemen, wegnemen, kapen.
(van gebrand vet) met een vuilen smaak, v. "-ous, a.
naar gebrand riekende.
NIMBIFEROUS, a. stormbrengend.
NIDULATION, s. nesttijd, broeitijd, m. het zitten op het nest.
NIMBLE, a. "...BLy, adv. vlug, snel, behendig, vaardig,
NIECE, s. nicht, V.
handig, knap; met snelheid. "-FOOTED, a. vlug ter
NIGELLA, s. (53) narduszaad, o.
been, snelvoetig. "-NESS, s. vlugheid , vaardigheid , gaauwNIGGARD, "-ISH, a. gierig, vrekkig, karig, schrokkig, inheid, behendigheid, v. "-WITTED, a. vlug, levendig,
voorbarig.
halig. *-, s. gierigaard, vrek, schrok, m. "-, va. inNIMBUS, s. stralenkrans (eens heiligen), m.
krimpen, spaarzaam verzorgen, met weinig afschepen.
"-ISB, s. gierigheid, karigheid, inhaligheid, vrekkigheid,
NIMIETY, 0. overvloed, in. te groote hoeveelheid, v.
v. "-LINESS, "-NESS, s. karigheid, gierigheid, v. "-LY, NIMINUS, a. overvloedig, te veel.
a. et adv. karig, gierig ; uit gierigheid; - doings, ge- NiMmER, s. nemer, dief, m.
meene handelingen, laagheden, v. mv.
NINCOMPOOP, s. onnoozele, zot, dwaas, rn.
NIGGING, s. geldsnoeijerij, v.
NINE, s. et a. negen; the sacred -, de negen zanggodinNIGGLE, vn. et a. beuzelen, spelen ; spotten met. *-R, s.
nen. "-DAY, a negendaagsch. "-FOLD, a. negenvoudig.
geldsnoeijer, m.
"-HOLES, s. pl. negengaatspel, 0. "-MURDER,
s.
NIGH, a. nabij gelegen, naauw verbonden. *-, adv. nabij,
steenvalk,
-PINS, s. pl. kegelspel, o. "-SCORE, s.
neven; bijna. *-, prep. naast, bij.
honderd en tachtig. "-TEEN, a. negentien. "-TERNTH,
vn. et a. naderen, nader komen, - schuiven, - brengen. "-ER, a.
a. negentiende. * - TIETH, • a. negentigste. "-Ty, a. nenader, digter bij. "-BST, a. et adv. naast, digtst bij.
gentig.
"-Ly, adv. bijna, van nabij. "-NESS, s. nabijheid, na- NINNY, NINNYH AMMER, s. domoor, onnoozele, m.
buurschap, v.
NINTH, a. negende. "-Ly, adv. ten negende.
NIGHT, s. nacht, avond, m. ; duisternis ; fig. onverstaanbaarNIP, s. slag, neep, kneep, beet, sleek, rn. snede, v. ; bederf
heid, v. ; to -, dezen avond, van avond; in the -, ondoor koude, o. verschrompeling, v. ; schimpscheut, yinverwachis ; nighted , nachtelijk, duister. "-BELL, s.
nige neep, sleek onder water, m. ; naauwkeurige huisnachtklok, v. "-BIRD, s. nachtvogel, m. "-BORN, a. in
moeder, v.; dief, tn. *-, va. afknijpen, afbijten, steden nacht geboren. * -BRAWLER, "-wALK BR, s. rinkelken, bijten, zeer doen, snijden; beschadigen ; bespotten;
rooijer, nachtbraker, nachtlooper, m. *- BUTTERFLY, s.
(126) bevestigen, vastleggen ; - of, afknijpen, afknij"-FLUTTERER, s. nachtvlinder, m. "-CAP, s. nachtpen. "-PED, a. gebarsten, verschrompeld, beschadigd,
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NON.

NOE.

s. klaauw, poot; schrijver van hekelschriften,
satirikus, m. "-PERS, s. pl. tang, knijptang, v. ; (86)
melktanden van een paard, m. mv.
s. het knijpen, o. ; steek, m. ; bespotting, v. 5-PING, a. knijpend,
bijtend; sterk, stekend, scherp, bits. * - PINGLy, adv. bijtend, schamperlijk, bitselijk, met scherpheid, met bitterheid.
NIPPLE, s. tepel, m. "-LINIMENT, s. (22) tepelzalf, v.
NIT, s. neet, v. *-, va. neten leggen; opslurpen.
NITCH, s. nis, v.
NITBNCY, s. glans, m.
NITHING, s. lafaard, dagdief, m.
NITID, a. blinkend, schitterend, helder ; levendig.
NITRE, s. salpeter, m. ; nitric-acid, salpeterzuur, o.
NITRIFY, va. in salpeter veranderen, salpeter doen worden.
NITROGEN, S. (90) stiklucht, v.
NITROUS, NITRY, a. salpeteraehtig.
NITTY, a. vol neten.
NIVAL, a. vol sneeuw, besneeuwd, met sneeuw bedekt.
NIVEOUS, a. sneeuwwit.
NIzY, s. domoor, zot, dommerik, botmuil, halve dwaas, m.
No, adv. neen, niet ; in het geheel niet. "-, a. - one, geen,
niet een ; - less, niet minder, evenzeer ; - man, person, geen mensch, niemand ; - matter ! het komt er
niet op aan ! - more, niet meer, even zoo min.
NOB, s. koning ; man van aanzien, m.
NOBILITATE, va. adelen, veradelen. "...LITy, s. adel, rang,
m. ; waardigheid, edelheid, v.; adelstand, m. de edelen.
NOBLE, s. adellijke, edele ; edelman, m. ; rozenobel,
v. *-, a. adellijk, edel, verheven, voornaam, groot, aanzienlijk, deftig, doorluchtig, heerlijk ; grootmoedig ; edelmoedig. "-mAN, s. adellijke, edelman, adellijke heer,
m. "-MINDED, a. grootmoedig, edelmoedig. "-NESS, s.
edelheid, v. adel, m. ; grootmoedigheid ; hooge geboorte,
• v. * -S, s. pl. de edelen, adellijke stand, m. "-WOMAN,
s. adellijke vrouw, v.
NOBLY, adv. met adel, met grootmoedigheid, groot.
NOBODY, pron. niemand.
NOCENT, NOCIVE, a. schadelijk, verderfelijk ; schuldig,
misdadig, strafbaar.
NOcK, va. op de kerf leggen. "-, s. kerf, insnede, v. achterste, o. "-y, a. eenvoudig, dom.
NOCTAMBULATION, s. nachtwandelen, o.
NOCTIDIAL, a. een nacht en een dag
een etmaal bevattende. "...FEROUS, a. nachtbrengend. "...Lucous, a.
in den nacht glinsterend. "...vAGANT, s. nachtbraker,
m. -, a. bij nacht wandelend. * ...VAGATION, s. nachtwandeling, v.
NOCTUARY, s. nachtregister, nachtverhaal, o.
NOCTULE, s. groote vledermuis, v.
NOCTURLABE, S. nachtwijzer, graadboog, m.
NOcTuRN, "-AL, "-OUS, a. nachtelijk. "-AL, S. nachtmette,
v. ; graadboog, m.
NOCUMENT, s. schade, v. nadeel, verlies, o.
NOD, s. knik, m. knikkebollen, o. "-, vii. knikken, knikkebollen, sluimeren; - from, neen knikken.
NODATION, s. knoopzng, knopping; knoestigheid, v.
NoDDEN, a. gebukt; gekromd. "...DER, s. knikker, m.
NODDLE, s. achterhoofd, o. kop, m. ; cracked in the -, in
de hersens gekrenkt. *-, vn. knikkebollen.
NODDY, s. domoor, zot, m. ; knave -, (46) troefboer, m.
NODE, * ...DVS, s. knoop, knobbel, knoest, in. "...DOSE,
* ...DOSOus, * ...DOVE, a. knobbelig ; moeijelijk. "...DOSITY,
s. knoestigheid, v.
NODULE, s. (17) klompje, o.
NOES, s. pl. tegenstemmers, opposanten, na. mv.
NOBTIC, a. geestelijk, verstandelijk.
"-PER,

s. beker, rn.; spit, v. ; bier, o. "-GEN, s. ruw, grof ;
s. bekertje, drinkpotje,
wreed; streng, barsch.
o. snel, v.
NO1 ANCE, s. voy. ANNOYANCE. * ...EN, va. voy. ANNOY.
NOINT, va. voy. ANOINT.
NoIOUS, a. walgelijk, vunzig, stinkend.
NOISE, s. leven, rumoer, geraas, geweld, getier, gerucht,
gedruisch, o. *-, vn. et a. leven maken, razen, bulderen, tieren ; uitbazuinen, ruchtbaar maken, verspreiden ;
- about, uitbazuinen. *- FUL, "...SY, a. luidruchtig, leven
makend. "-LESS, a. stil, zedig, bedaard, zonder gedruisch. "-MAKER, S. schreeuwer, levenmaker, raasbol,
s. luidruchm. "...SILY, adv. met gedruisch.
tigheid, v.
NOISOME, a. walgelijk, vunzig, hinderlijk, stinkend, ongezond, schadelijk. * - LY, adv. vunziglijk, vol stank.
"-NESS, s. walgelijkheid, v. stank, m. ; ongezondheid,
schadelijkheid, v.
NOLI-ME-TANGERE, s. kankerachtig gezwel, o.; neuspolijp, m.; (53) kruidje-roer-mij•niet, o.
NOL1TON, s. onwil, tn. onwilligheid, wederstreving, v.
NOLL, S. voy. NODDLE.
NOMAD, * - IC, a. nomadisch, zwervend. "-ES, s. pl. zwervende volksstammen, nomaden, m. my. "-IzE, vn. als
de nomaden rondzwerven, een zwervend leven leiden.
NOMAN, pron. niemand.
NOMANCY, s. waarzeggerij uit de naamletters, v.
NOMBLES, s. pl. (44) gewei van een hert, o.
NOMBRIL, s. (116) navel, in.
NOMENCLATOR, s. naamlijstmaker, tn.; naamregister, 0.
* ...TURE, s. het geven van namen; woordenboek, o.
NOMINAL, a. nominaal, in naant; - value, nominate
waarde, v. "-IzE, va. (98) tot een zelfstandig naantwoord maken. "-LY, adv. namelijk, met name, bij naam.
* ...HATE, va. noemen, een naam geven; benoemen, aanstellen. "...NATELy, adi. namelijk. "...NATION, s. benoeming, benaming, v. ; naam, titel, in. "...NATIVE, s.
(98) eerste naamval, m. eerste geval, onderwerp, o.
* ...NATOR, "...NEE, s. benoemde, gekozene, houder van
eene volmagt, gevolmagtigde ; bezitter eener lijfrente, m.
NOMOCANON, S. verzameling van wetten, v. '...GRAPHER,
s. verzamelaar van wetten, tn. * ... THETIC, * ...THETicAL,
a. wetgevend.
NON-ABILITY, s. onbekwaamheid, onbevoegdheid, v. onvermogen, o. * ...- ACCEPTANCE, s. (34) weigering van acceptatie, v. * ...- ACQUAINTANCE, s. onbekendheid, v.
* ...-ACT, s. nalating, v. "...-AGE, s. minderjarigheid,
onmondigheid, v. "...-AGED, a. minderjarig, onmondig.
NONAGON, S. (64) negenhoek, en. "...GESimAL, a. negentigste.
NON-APPEARANCE, * ...-ATTENDANCE, s. (83) afwezigheid, niet-verschijning, v. * ...- APPOINTMENT, s. nietbenoeming, v. "...-ARRIVAL, s. uitblijven, o. * ...- ATTENTION, s. onoplettendheid, v.
NONcE, s. doel, plan, voornemen, o. ; for the -, met voordacht, opzettelijk, voorbedachtelijk.
NON-CLAIM, S. (83) verjaring, v. verzuint van clack, a.
"...-COMPLIANCE, S. weigering , niet-inachtneming , v.
* ...COMPOS, a. (83) niet bevoegd ont eene overeenkomst
to sluiten. * ...- CONFORMIST, s. dissident, belijder eener
andere leer dan die der staatskerk, m. * ...- CONFORMITY, s. afwijking van den regel, niet-overeenkomstigheid ; afwijking van de engelsche staatskerk, v. "...-DELIVERY, S. niet-allevering, v. "...-DEsCRIPT, a. nietbeschreven. *-, s. onbekend voorwerp, o. onbekende zaak, v.
NONE, a. geen, niet een. *-, s. negende uur (in kleosters) ;
gebed op dat uur, o.
NOG,

NOU.

NOS.
NON-ENTITY, S. niet-bestaan, onding, O.
NONES, s. pl. nonen (in den oud-romeinschen almanak).
NONESUCH, a. onvergelijkelijk.
NON-EXISTENCE, s. niet-bestaan, O. *...-EXPORTATION,
s. verbod van uitvoer, O. * ...-FEASANCE, S. (83) onwettige nalating, v. * ...-IMPORTATION, S. verbod van invoer, O. * ...-JURING, a. weigerende den eed of te leggen. * ...-OBSERVANCE, s. niet-inachtneming, v. * ...-P AREIL, s. iets dat zijne wedergade niet heeft, o.; (10)
non-pareil (letter), v. ; (soort van) appel, m. -, a. onvergelijkelijk. * ...-PAYMENT, s. wanbetaling, v. "...-PERFORM ANCE, s. niet-uitvoering, v.
NONPLUS, s. einde, o. stilstand, m. ; verlegenheid, v.;
to be at a -, in den steek =nen, verstomd-, verlegen
staan. *-, va. in verlegenheid brengen, (iemand) den
mond stoppen. * -ED, • a. in verlegenheid gebragt, verstomd, pal ,genet.
NON-PROFICIENCY, S. staking, v. stilstand, m. * ...-PROSE,
* ...-SUIT, va. (83) eene aanklagt laten varen. "...-REGARDANCE, S. minachting, V. * ...-RESIDENCE, S. afwezigheid, niet-aanwezigheid, v. "...-RESIDENT, s. afwezige, in. "...-RESISTANCE, s. lijdelijkheid, blinde gehoorzaamheid, v. * ...-SANE, a. ongezond, zwak. * ...-SENSE,
s. onzin, m. ongerijmdheid, wartaal, v. * ...-SENSICAL,
a. onzinnig, ongerijmd. "...-SENSICALLY, adv. tegen het
gezond verstand. * ...-SENSICALNESS, s. onzinnigheid,
ongerijmdheid, zotheid, v. * ...-SENSITIVE, s. gevoellooze, m. * ...-SOLUTION, s. niet oplossing, v. * ..,-SOLVENCY, s. onvermogen om te betalen, o. '...-SOLVENT, a. onvermogend om te betalen. * ...-SPARING, a.
onbarmhartig. "...-SUIT, s. (83) afwijzing eener aanklagt, v. "...-TERM, s. vakantie der geregtshoven, v.
s. niet-gebruik, onbruik, O.
NOODLE, s. domoor, uilskuiken, zot, M.
NOOK, s. nek; hock, m. schuilplaats, v.; - of land, landengte, v. * -BD, a. eenen nek hebbende. "-sHoTTEN, a.
getand ; schuinsch.
NOON, * -DAY, *-TIDE, s. middag, m. *-, a. middag....
"-HOUR, s. middaguur, o. middagklok, v. etenstrijd, m.
*-1NG, s. middagmaal, v. middageten, O. *-ING, *-REST,
s. middagslaapje, O. * -STEAD, s middaghoogte, v.
NoosE, s. strik, valstrik, m. "-, va. in eenen strik vangen, strikken.
NOP, s. slag, m. *-, * -E, s. bloedvink, m. roodstaartje, O.
NOR, conj. noch, ook niet.
NOR KIT NOR KIN, kind noch kraai, zonder bloedverwanten.
NORMAL, a. volgens beginseten ; loodregt.
NORROY, s. derde wapenkoning in Engeland, m.
NORTH, s. noorden, o.; noordewind, m. *-, a. noordelijk.
"-EAST, s. noordoosten, o.; noordoostewind, m. -, a.
noordoostelijk. * -ERLINESS, s. (101) noordelijke afwijking, v. * -ERLY, "-ERN, a. noordelijk, ten noorden,
in het noorden. * -ERN-ASPECT, * -ERN-LIGHT, a.
noorderlicht, O. "-ERNLY, adv. ten noorden, noordivaarts.
"-POLE, s. noordeol, v. * -STAR, S. noordstar, v.
* -WARD, a. * --WARDS, adv. noordwaartsch ; noordwaarts.
* -WEST, s. et a. noordwesten, o. ; noordwestewind, m.;
noordwestelijk. * -WIND, s. noordewind, M.
NOSE, s. neus ; reuk, m. ; einde, o. spits, punt, v. ; fig.
spion, bespieder, verklikker, m. ; to tell noses, de aanwezige pqrsonen tellen. *-, va. et n. neuzen, snulfelen,
ruiken, beruiken; het hoofd weerstand bieden; bedotten ; de borst hoog dragon ; - upon, getuigen tegen.
* -BAG, S. mondzak (der paarden), in. * -BAND, "-STRAP,
s. neusband, -riem, M. * -BLEED, a. duizendblad, o.
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schaapgerf, v. * -D, a. neuzig, met eenen neus ; slim,
loos. * -GAY, s. flukey, m. *-LESS, a. zonder neus.
*. -SMART, s. (53) kers, V.
NOSLE, S. voy. NOZEL.
NOSOLOGY, s. ziekteleer,v. "...POIETIC, a. (22)
NOSTALGY, S. (22) heimwee, o.
s. geheim
NOSTRIL, s. neusgat, O.
NOT, adv. niet ; - as yet, - yet, nog niet;

ziekmakend.
middel, O.
- only,, niet

alleen, niet slechts.
a. merkwaardig, uitstekend, kennelijk, bekend,
befaamd; zonderling. "-, s. adellijke, ca. "-NESS, *...BILITY, s. merkwaardigheid, zonderlingheid ; uitstekendheld ; bekwaamheid, v. * ...BLY, adv. bijzonderlijk, grootelijks, zeer, voornamelijk, met handigheid ; - well,
zeer wel.
NOTARIAL, a. notarieel. *.. RY, s. notaris, M.
NOTATION, s. opteekening,beteekenis,v. zin, m. verstand, O.
NOTCH, "-ING, s. kerf, keep, spleet, insnede, v. *-, va.
inkepen, kerven, met tandjes maken, ongelijk snijden.
"-WEED, s. (53) melde, v.
NOTE, s. teeken, merk, o.; vlek; aanteekening, aanmerking, noot, nota, v. ; briefje, o. banknoot, assignatie ;
noot, v. loon, m. melodie, v. ; aanzien, o. naant, m.
*-, (in plaats van: know not), wed niet, ken niet; - of
conjunction, (98) koppelteeken, o.; - of hand, handschrift, o ; - of writing, nota, v. *-, va. merken, teekenen, aanteekenen, opteekenen; waarnemen, opmerken,
acht geven op, letten op, gadeslaan ; op noten zetten ;
fig. beschuldigen. "-BOOK, s. aanteekenboekje, O. * -CASE, s. zakje voor banknoten, O.
NOTED, a. beroemd, bekend, vermaard, berucht, befaamd.
"-LY, adv. bijzonderlijk, voornamelijk. "-NEss, s. beroemdheid, bekendheid, vermaardheid, v.
NOTELESS, a. onopgemerkt.
NOTER, s. aan-, opteekenaar, opmerker ; notenschrijver, in.
NOTEWORTHY, a. merkwaardig, gedenkwaardig.
NOTHING, s. niets, o. nietigheid, v. *-, adv. niets, niet
met al, hoegenaamd niet. * -LIKE, adv. geenszins.* -xESS,
S. nietigheid, v. niet, O.
NOTICE, s. kennis, wetenschap; opmerking, acht, v. ; berigt, narigt, o. kennnisgeving, v.; to give -, berigten,
mededeelen, melden, kennisgeven. *-, va. opmerken,
acht geven.
NOTIFICATION, S. bekendmaking, kennisgeving, v. * ...FY,
va. bekend maken, vermelden, aankondigen.
NOTION, s. begrip, o. mooning, v. verstand, o. zin, m.
overtuiging, v. gevoelen, denkbeeld, o. ; acht, v. ; airy
-s, luchtkasteelen, droombeelden, o. mv. hersenschimmen,
v. mv. * -AL, a. ingebeeld, denkbeeldig, gewaand. * --ALITY, S. valsch begrip, o. valsche meening, verbeelding, v.
"-ALLY, adv. denkbeeldig, in gedachten.
NOTITIA, s. wetenschap, kennis, v.
NOTORIETY, "...IOUSNESS, s. bekendheid, algemeenheid,
openbaarheid, v. *...ious, a. * ...IOUSLY, adv. bekend,
wereldkundig, algemeen, openbaar ; aarts...., borscht.
NOTT, va. scheren. "-, a. geschoren, glad.
NOTUS, s. zuidewind, m.
NOTWITHSTANDING, conj. niettegenstaande, onaangezien,
ondanks, in weerwil van, niettemin, desongeacht.
NOUGHT, s. niet, o. ; nul, v. *-, adv. nid, geenszins ; to
set at -, niet achten; tarten, braveren; to call one to
iemand met scheldwoorden overladen.
Nom., s. schedel, kop, m. kruin, v. hoofd, o. ; kroon, v.
NOUN, S. (98) naamwoord, o.
NOURISH, va. et n. voodoo, onderhouden; zogen; fig. *be-,
aanmoedigen ; - up, opvoeden, grootbrengen. "...ABLE, a.

NOTABLE,
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NUM.

NUT.

koude. * -BDNESS, * -NBSS, s. verstijving, verdooving,
gevoelloosheid, verkleumdheid, v. * -- EEL, S. beefaalon.
NUMBER, s. getal, aantal, o. hoeveelheid, v.; nommer,o.;
eenheid, v. ; zang, m. melodij, v. *-, va. tellen, rekenen, nommeren, optellen. *-ER, s. teller, in. *- LESS, a.
ontelbaar, talloos. * - LESSNESS, s. ontelbaarheid, v. *-s,
s. pl. verzen ; regels, o. m. mv. ; menigte, v. groot aantal; Numeri, vierde boek van Mozes, o.
NUMBLES, s. pl. (44) ingewand van een hert of ree, O.
NUMERABLE, a. telbacti. *... AL, s. getalmerk, o. getal, letter, v. -, a. * ... ALLY, adv. een getal aanduidende;
in naauwkeurigen getale. "...ARY, a. in een getal begrepen ; geldswaardig. "...ATE, va. tellen, nommeren,
rekenen. * ... ATION, S. telling, v. getal, aantal, o.
"...ICAL, a.
s. teller (ook 84), m.
"...ICALLY, adv. tot een getal behoorende, numeriek;
individueel. * ... IST, S. rekenaar, teller; waarzegger nit
cijfergetallen, m.
NUMERO, s. nummer, nommer, , o. "-SITY, "-USNEss, a. menigte, v. hoop, tn. aantal, o.; welluidendheid, harmonij , v .
NUMEROUS, a. talrijk, welluidend.
NUMIDIAN CRANE, s. meisje uit Numidie, o.
NUMISMATIC, a. munt-, penningkundig. *-8,s. pl. moot-,
penningkunde, v.
NUMMARY, NUMMULARY, a. van geld.
NUMMET, s. tweede ontbijt, twaalfuurtje, o.
NUMSKULL, NUMPS, s. domoor, zot, m. * - ED, a. dom, zot .
NUN, s. non, geestelijke dochter, kloosterzuster ; blcutuwe
mees, v. * - BUOY, s. (126) tonneboei, v.
NUNCHEON, s. namiddag-ontbijt, o.
NUNCIATURB, s. pauselijk gezantschap, o.
NUNCIO, s. nuntius, pauselijke afgezant; bode, m.
NUNCLE, va. bedriegen, foppen.
NUNCUPATE, va. urtvaardigen, afkondigen, openlijk vers. uitvaardiging, openlijke afkondiklaren.
ging, plegtige verklaring, v. ; mondeling gemaakt tesNOY, va. voy. ANNOY.
tament, o. * ... TINE, *. .TORY, a. plegtig afgekondigd ;
NOZEL, NOZLE, NOZZLE, S. snuit, m. spits, pond, v. eind,
mondeling verklaard.
mondstuk, o. pijp, v.
NUNDINAL, * ...NARY, a. tot eene markt -, tot eene kermis beNUB, s. hals ; bijslaap, m.
hoorende." ...N ATE,vn.op markten --,op kermissen handelen.
NUBBING-CHEAT, s. galg, v. * ...- KEN, s. geregtszaal, v.
NUNNERY, s. nonnenklooster, o.
paleis van justitie, o.
NUPTIAL,
a. huwelijks...., bruids...., trouw....; - bed,
KNUBBLE.
NUBBLE, va. voy.
hruidsbed, huwelijksbed, o.; - benediction, - ceremony,
NUBIFEROUS, a. wolken-breng end. '...LATE, va. bewolken,
huwelijks-inzegening,
-plegtigheid, v. ; - guest, bruibewolkt,
donker.
verduisteren. ''...LOOS, a.
loftsgast ; - repast, bruiloftsmaal, o.-disch,m.; - song,
NUBILE, a. huwbaar.
bruilofslied, o. *-s, s. pl. bruiloft, v.
NUCIFEROUS, a. nootdragend.
NURSE, s. min, zoogster; voedster ; ziekenoppasster, v.;
NUCLEUS, s. kern, v.
dry -, baker, v. ; wet -, min, zoogster, v. ; to put out
NUDATION, s. ontblooting, v. * ... DE, a. naakt ; krachteto -, bij eene min besteden (een kind). *-, a. voedend,
s. naaktheid, blootheid, v.
loos.
voedzaam ; verzorgend, oppassend. *-, va. minnen, zoNUEL, S. voy. NEWEL.
gen, voedsteren, opkweeken; oppassen, verzorgen.* -CHILD ,
NUGACITY, NUGALITY, s. nietighezd, beuzelachtigheid,
*-NURSLING, s. zuigeling, m. * - L, va. voodoo, onderkinderachtigheid, beuzelarij, v.
houden. s. kindermeid, v. "-RY, s. zoging,
NUGATION, s. scherts, v. "...TORY, a. schertsend,spelend,
voeding
; oppassing ; kinderkamer, v. ; kweekhof, enthof,
beuzelend, kinderachtig, beuzeluchtig.
in. boomkweekerij, v. ; seminarium, o. kweekschool, v.;
NUGGING-DRESS, s. beuzelachtig tooisel, o. opschik die
zuigeling, in. pleegkind, o. * - MAN, s. boomkweeker, m.
uit de mode is, m.
* -SKIN, s. groen segrijn, o.
NUISANCE, s. benadeeling, schade, v. nadeel, o. ; last, m.
NURTURE, s. voeding, v.; voedsel, o. opvoeding, v. *-,
NUKE, s. nek, m.
va. voeden, opvoeden.
NULL, s. nul; kleinigheid, v. * -, a. nietig, nietswaardig.
va. vernietigen, nul en van geene waarde NUSANCE, S. voy. NUISANCE.
*-,
NUSTLE, va. koesteren, troetelen, liefkozen.
verklaren, nietig makes, opheffen. * - IBIETY, a. het
NUT, s. noot ; moer eener schroef, v .; eikel, aker, m. ; genergens zijn. * - IETY, s. nietigheid, v. "-IFIDIAN, S.
schenk ; aangenaam behagelijk voorwerp, o. aangename
ongeloovige, trouwelooze, in. *- ITY, s. nietigheid, onwetzaak, v.., it was -s to hire, dit was water op zijn molen.
tigheid, v. ; niet-bestaan, o. niet-aanwezigheid, v.
*-, va. notenplukken."-. ATION ,s.(101)schuddende beweging
NUMB, va. verstijven, verdooven. *-, * - ED, a. verstijfd,
van de as der aarde,v. * -BONE, S. nootbeen,o."-BROwN , a.
doof, krachteloos; verdoovend. * -COLD, a. verstijfd van

voedingsmidvoedbaar. * - ER, s. voeder, verzorger,
del, O. * -ING, s. et n. voeding, v. ; voedend, voedzaam.
*-BiBNT, s. voeding, v. onderhoud, voedsel, o.
NOTJRITURE, s. opvoeding, v.
NouRsE, s. voy. NURSE. * ...SLING, s. voedsterling, m.
NOUSEL, va. et n. voeden; zogen ; lokken, in een strik
vangen.
s.
NOVABLE, * ...VALE, s. nieuw beploegd land, o.
vernieuwing, verandering, v. * ... VATOR, s. schepper van
nieuwigheden, m.
NOVEL, s. novelle, v. verhaal, o. roman, at. *-, a. nieuw,
jong, pas ingevoerd. s. nieuwigheid, v. * - IST,
s. beminnaar van nieuwigheden, schrijver van verhalen,
novellen-, romanschrijver, m. *-IZB, va. nieuwigheden
scheppen. *- NESS, * -TY, s. nieuwigheid, v.
NOVEM, S. (soort van) dobbelspel, 0.
NOVEMBER, s. November, m. Slagtmaand, v.
NOVENARY, s. negental, o. *... NIAL, a. negenjarig.
NOVERCAL, a. stiefmoederlijk.
NOVICE, s. monnik (of non) in zijnen (of haren) proeftijd ;
fig. leerjongen ; eerstbeginnende ; scheepsjongen die voor
het eerst eene zeereis medemaakt, m. s. proefjaar,
leerjaar, o. "...TIOUS, a. nieuw uitgevonden. * ... TY, S.
nieuwheid, verschheid, v.
Now, adv. nu , thans, heden ten dage, tegenwoordig ;
straks, dadelijk, aanstonds ; nu; no en dan, van tijd
tot tijd."-, a. tegenwoordig. * -A-DAYs, adv. heden ten dage.
NOWAY, NOWAYS, NO-WIST, adv. geenszins.
NOWED, a. (116) geknoopt.
NOWEL, s. vreugdegeschrei, o.
NOWHERE, adv. nergens.
Now -THEN, adv. nu dan, wel nu.
Noxious, a. * --LY, adv. schadelijk, verderfelijk, gevaarlijk, ongunstig ; strafbaar ; op eene schadelijke wijze.
*-NESS, s. schadelijkheid, verderfelijkheid, v. nadeel, o.

OBIS.

OBE.
nootbruin, kastanjebruin. * -CRACKER, s. notenkraker,
m. *-CROOK, * -HOOK, s. haak,m. * -GALL, s. galappel,
m. * -HATCH, *-JOBBER, *-PECKER, s. nootkraai, v.
*-MEG, s. notenmuskaat, v. *-01L, s. notenolie, v.
* -PEACH, S. nootperzik, V.
NUTRICATION, S. wijze van voeding, v. * ...ENT, A ...MENTAL, a. voedend, voedzaam, krachtig.
* ...MENT, s.
voeding, v. voedsel, o. "...TION, S. voeding, v. * ...TIOUS,
ft ...TIVE, a. voedzaam, voedend.
* ...TIVENESS, S. voedzaamheid, v. * ...TURB, s. voedende kracht, v.
NUTSHELL, s. notendop, m.; nietigheid, beuzeling, v.
NUTTING,s.notenoogst,m.; to go a -, hazelnoten gaanplukken.
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notenboom, hazelaar, M. * ...-WOOD, S. notenboomenhout, o.
NUZZLE, va. et n. voeden, opkweeken, grootbrengen; snuffelen, wroeten; zich verbergen, wegschuilen,wegkruipen,
nestekn.
s.dagblindheid,v.
NYCTALOPS, s. dagblinde, m.
NYE, s. vlugt, v. nestv , l, O.
NYMPH, S. nimf, v.; jong meisje, o. *-A, s. popje, 0.
* -AL, *-ISH, *-OUS, a. van eene nimf, nimfachtig.
*-LIKE, a. aan eene nimf gelijk.
NYS, verkorting voor NONE IS, NOT IS.
NYTHING, s. dagdief ; bloodaard, lafbek, in.
NUT-TREE, s.

o.
0! int. o! ach! *-, s. nul, v.; kring, ciricel, m. ovaal;
ach, wee, o.; - yes! hoort! geeft acht!
OAD, S. (53) weede, weede, v.
OAF, S. domkop, nar, onnoozele, dwaas, gek, m. ; wisselkind, o. "-ISH, a. dons, eenvoudig, zot, dwaas, onnoozel. * -iSHNESS, s. domheid, zotheid, dwaasheid,

eenvoudigheid, onnoozelheid, v.
eik, m. eikenhout, o. eikenboom ; fig . rijkaard,
m. *- AGARIC, ft-CONE, * -GALL, s. (53) eikenzwam,
v. * --APPLE, *-BALL, *-LEATHEA, s. galappel, m. galnoot, v. "-BARK, s. eikenschors, v. * -EN, a. eiken, van
eikenhout. * -PIN, s. (soort van) appel, m. * -EB, s. (17)
oker, m. * -FARM, * -FERN, s. (53) eikenvaren, v. "-GROVE, S. eikenbosch, O. "-LING, s. jonge eik, m. * -TREE,
s. eikenboom, m.
OAKUM, s. (126) werk, O.
OAKY, a. hard, sterk, krachtig ; steely.
OAR, va. et n. roeijen. *-,s. riem,roeispaan; erts; roerstok, klouw (bij brouwers), na. * -ED, * -FINNED, a. van
riemen voorzien. * -HANDLE, s. riemhandvat, 0. *-Y,
a. riemvormig.
OAR, s. hopeest, m.
OAT, s. haver, v. * -BREAD, S. haverbrood, O.
OATEN, a. van haver bereid; - pipe, haverhalm, m. herdersfluit, v. ; - straw, haverstroo, O.
OATH, s. eed, vloek, M. *-BREAKING, S. valsche eed,
meineed, M.
OAT-MEAL, s. havermeel, o. havergort, v. vossestaart, M.
OATS, s. voy. OAT ; fig. to sow one's wild -, zijne Wilde
haren uitschudden, zijne domme streken nalaten.
OBAMBULATE, vn. rondwandelen. * -TION, S. wandeling, v.
OBDORMITION, S. slaap, m. rust, V.
* ...DUCTION, s. overOBDUCE, va. overtrekken, bedekken.
trekking, bedekking, v.
* ...ATE, va.
OBDURACY, s. verharding, verstoktheid, v.
* ...ATE, a. * ...ATELY, adv.
verharden, verstokt maken.
verhard, verstokt, ongevoelig ; met verstoktheid.
* ...ATENESS, * ...ATION, s. onboetvaardigheid, v.
OBDURE, va. voy. OBDURATE. "-D, a. verhard, onbuigzaam.
OBEDIENCE, "...DIENTNESS, s. gehoorzaamheid, onderwerping, v. * ...DIENT, -IAL, a. -LY, adv. gehoorzaam,
onderwerpen, eerbiedig ; met gehoorzaamheid, met eerbied.
OBEISANCE, s. buiging, v.
s. obelisk, v.
OBELISCAL, a. obeliskvormig.
OBEQUITATION, s. rondrijden, o.
OBERRATION, s. ronddwaling, rondzwerving, omdoling, V.
OBESE, a. dik, gezet, lijvig, vleeschig. * -NESS, "...SITY,
s. groote vettigheid des ligchaams, v.
OAK, s.

OBEY, va. gehoorzamen, zich onderwerpen aan.
OBFIRM, "-ATE, va. bevestigen, versterken.
OBFUSCATE, va. verdonkeren. "...TION, s. verdonkering , v.
zielmis voor
OBIT, s. sterven, o. dood, m. ; lijkstaatsie ;
een afgestorvene, V. * -UARY, s. doodboek, register van

een kerkhof, o. slerflijst, v. -, a. den dood -, het sterven betreffende, sterf...., dood....
voorwerp, onderwerp, doel, ding, o. *-, va.
tegenwerpen, tegen aanvoeren, voorhouden, tegenstellen;
verwijten. A. -GLASS, s. objektiefglas, o. * -ABLE, * -IONABLE, a. aan tegenspraak onderhevig. "-ION, s. tegenwerping ; bexchuldiging, v. * -IVE, s. objektiefglas, o.
- , a. -LY, adv. objektief, voorwerpelijk. "-IVENESS, S.
* -OR, s. die tegenhet objektieve; voorwerpelijkheid, v.
werpingen maakt, tegenspreker, m.
OBJURGATE, va. berispen, verwijten. * ...TION, s. berisping, v. * ...TORY, a. verwijtend, berispend.
OBLAT, S. wereldgeestelijke (in eene abdij), leekebroeder, ,
m. "-E, a. platrond. "-ENESS, s. platronde vorm, m.
- gedaante, v. "-ION, s. offerande, v. offer, O.
* ...TION, s. verrukking, v.
OBLECTATE, va. verrukken.
genoegen, O.
OBLIGATE, va. verbinden, verpligten. * ...GATION, s. verbinding, verpligting ; schuld; obligatie, schuldbekentenis,
v. schuldbrief, m. * ...GATO, a. et adv. (109) obligaat,.
* ...GATORINESS, S. verbindende kracht, v. *-GATORY,
a. verbindend, verpligtencl.
OBLIGE, va. verbinden, verpligten,noodzaken; eene dienst
bewijzen. * ...GEE, s. verpligte, schuldenaar,m. * -MENT,
s. verpligting, v. * -R, s. verpligter, m. "...GING, a. -LY,
adv. verpligtend, minzaam, hoffelijk ; op eene minzame
wijze. * ...GINGNESS, s. verbindende kracht ; minzaamheid, v. * ...GOR, s. (83) verpligter, schuldeischer, m.
OBLIQUATION, S. schuine rigting, v. sehuinsche afloop,
m. het geeren, gieren, O.
OBLIQUE, a. *-LY, adv. sclieef, schuin, schuinsch ; zijdelingsch, verholen, bedrzegelijk ; zijdelings ; op eene bedekte wijze; - dealings, bedriegelijke handelwijze, v.
s. scheeve rigting, afwijking ; ver* --NESS,
keerdheid, v. ; wangedrag, O.
OBLITERATE, va. uitwisschen, uitdoen, uitroeijen, yennietigen, verdelgen. * ...TION, s. verdelging, uitwissching,
vernietiging, v..
OBLIVIAL, "....VIOUS, a. vergeetachtig.
S. vergetelheid ; algemeene vergiffenis, kwijtschelding
van
straf, amnestie, v. *...VIOUSNESS, s. vergetelheid ; yengeetachtigheid, v.
OBLOCUTION, S. laster, m. kwaadsprekerij, v.
OBJECT, s.
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OBLONG, s. et e. langwerpige oppervlakte, v. ; langwerpig.
"-LY, adv. langwerpig. s. langwerpigheid, v.

het langwerpige, v. langwerpige gedaante, v. - vorm, M.
OBLOQUIOUS, a. lasterend, kwaadsprekend.
OBLOQUY, s. taster, m. smaadrede, v. verwijt, o. schande,v .
OBLUCTATION, s. worsteling, v,
OBDIUTESCENCE, s. verstomming, V.
OBNOXIETY, s. onderworpenheid, ontlerhevigheid ; strafbaarheid, v. *...ious, a. -LY, adv. onderworpen, on-

OBSTIPATION, S. op-, verstopping, v.
OBSTREPEROUS, a. "-LY, adv. laid, luidruchtig
"-NESS, s. luidruchtigheid, v. geraas, o.

; luide.

s. verbinding, v.
OBSTRUCT, va. verstoppen, belemmeren, dwarsboomen, ver hinderen. * - ER, S. verhinderaar, m. *-ION, s. verstopping,
zwarigheid, v. hinderpaal, m. beletsel, o. "-IVE, a.
stoppend, belemmerend. k -IVE, 5-IVENESS, s. (22) verstoppend middel, o.
derhevig , blootgesteld ; strafbaar ; berispelijk ; berucht ; OBSTRUENCY, s. (22) stoppende hoedanigheid, v. * ...ENT
onaangenaam; he is obnoxious to him, hij is hem een
a. stoppend.
doom in het oog.
OBSTRUSE, a. duister, verborgen, deep.
OBNUBILATE, va. bewolken, verdonkeren. * ...TION, S. beOBSTUPEFACTION, s. verstomming, verbazing,V. * ... PACwolking, verduistering, verdonkering, v.
TIVE, a. verdoovend.
OBOLE, s. obolus, heller, m.
OBTAIN, va. verkrijgen, behalen, erlangen,ontvangen,beOBREPTION, s. verzwijging, verschalking, v. * ... ITIOUS,
reiken. *-, vn. blijven bestaan; - one's interest, iemand
winnen, iemand belang inboezemen. 5 -ABLE, a. bereika. door verzwijging der waarheid -, door list verkregen.
OBBOGATE, va. herroepen, intrekken, (besluiten, wetten).
baar, terkrijgbaar. "-ING, "-MENT, s. verkrijging, beOBSCENE, a. "-LY, adv. veil, zedeloos., onkuisch, walgereiking, vervulling (van een wensch enz.), v.
OBTEMPERATE, va. et n. gehoorzamen, gehoor geven, oplijk ; ongelukkig, schadelijk. *- NESS, * ...NITY, 5, onvolgen. * ... TION, s. gehoorzaming, gehoorzaanzheid, intucht, zedeloosheid, vuilheid, v.
achtneming, opvolging, nakoming, naleving, v.
OBSCURATION, s. verduistering, verdonkering, v.
OBTEND, va. tegenstellen, beweren, als grond aanvoeren.
OBSCURE, va. verdonkeren, vet duesteren ; geringschatten,
OBTENEBRATE, va. verduisteren. k ...TION, s. verduisteminachten, verachten. *-, vn. zich verbergen, stil levees.
ring, duisternes, v.
a. * - LY, adv. duister, donker ; verborgen ; onduideonverstaanbaar ; nederig, onbekend ; laag ; inge- OBTENSION, s. tegenstelling, tegenwerping, bedenking, v.
OBTEST, va. et n. smeeken, bezweren; tegenspreken, zich
togen ; in het duister, in het verborgene. *-NESS, * ...ITY,
s. duisterheid, donkerheid, duisternis; onduidelijkheid,
verzetten, protesteren. *- ION, s. smeeking, bezwering, v.
OBTRECTATION,s. lastering,v. achterklap,rn. kwaadspreken.
verborgenheid, ingetogenheid, afgetrokkenheid, v.
OBTRUDE, va. et n. opleggen, opdringen; zich indringen.
OBSECRATE, va. smeeken, bidden. "...TION, s. smeeking ,vV.
*-, s. indringer, m.
OBSEQUENT, a. gehoorzaam, eerbiedig.
OBTRUNCATE, va. afhouwen, vernzinken. * ... TION, S. afOBSEQUIES, s. lijkdienst, v.
hakking, verminking, v.
OBSEQUIOUS, a. * - LY, adv. gehoorzaam, gewillig, gedwee ;
OBTRUSION, s. indringing, v. dwang, m. geweld, o.
tot eene lijkstaatsie behoorende. * -NESS, s. toegevendheid,
"...SIVE, a. "...SIVELY, adv. indringend; op eene ingedweeheid, gehoorzaamheid, onderwerping, v.
dringende wijze.
OBSERATE, va. wegsluiten.
OBTUND, va. stomp maken, verstompen, afstompen, dof
OBSERVABLE, a. * ... ABLY, adv. opmerkelijk, voorlretfelijk,
maken, dempen, dooden.
opmerkenswaardig ; uitstekend. "...ABLENESS, s. voorOBTURATION, s. verstopping, zwarigheid, v. beletsel, o.
treffelijkheld, v. het uitstekende. * ...ANCE, s. waarneOBTUSANGULAR, a. stomphoekig.
ming, opmerkzaamheid ; inachtneming, opvolging, naleOBTUSE, a. * - LY, adv. stomp; dom; zwaar. *- NESS, s.
ving, v.; regel, m. voorschrift, gebruik, o. * ... ANT, a.
stompheid ; domheid, v. *...sioN, s. stompmaking, verwaarnemend, opmerkzaaen, ijuerig, eerbiedig, leerzaam,
stomping, v.
ootmoedig. * ...ANTNESS, s. inachtneming, opmerkzaamOBUMBRATE, va. beschadutven, overschaduwen; bewolheid, v. * ...ATION, s. waarneming, opmerkzng ; naleving,
ken, verduisteren. * ... TION, s. overschaduwing, verduisvervulling, v. * ...ATOR, s. beschouwer, waarnemer, optering, v.
merker, m. * ... ATORY, s. sterretoren, m. sterrewacht, v.
OBVALLATION, s. (113) verschansing, v.
OBSERVE, va. waarnenzen, opmerken, aanmerken; nakoOBVENTION, s. buitenkansje, vervalletje, o. tegemoetkomen, navolgen, naleven, zich gedragen naar, in acht neming, v. ; kerkelijke inkomsten, v. mv.
men, opvolgen. *-E, s. waarnemer, opmerker, opvolger ;
OBVERSANT, a. gemeenlijk, gewoonlijk.
* ... VERSE, s.
volgeling ; spion, m. * ... INGLY, adv. met opmerkzaamheid.
keerzijde, v. * ... VERT, va. wenden, toekeeren.
OBSESS, va. belegeren. * - ED, a. bezeten, gekweld. *-ioN,
OBVIATE, va. voorkomen, te gemoet komen.
*...vIOUS, a.
s. belegering, bezetting ; bezetenheid, v.
-LY, adv. tegengesteld, tegenovergesteld; open, bloot ligOBSIBILATE, va. uitfluiten. * ... DIONAL, a. tot eene belegend ; klaar, zigtbaar, duidelijk, klaarblijkelijk; ongering behoorende, eene belegering betreffende.
derhevig. -NESS, S. klaa•heid, duidelijkheid, v.
OBSIGNATE, va. bezegelen, bekrachtigen.* ...ATIoN, s.bezegeOCCASION, s. gelegenheid, v. bekwame tijd,
aanlciling , bekrachtiging , bev es tiging ,v . *... ATORY, a. bevest ig end .
ding ; omstandigheid, zaak, v. voorval, o. ; behoefte;
OBSOLESCENT, a. verouderend. *...LETS, a. verouderd, in
reden, oorzaak, v. *-, va. veroorzahen, aanleiding geonbruik. -NESS, s. veroudering, v. onbriak, o.
ven tot, te weeg brengen. * - ABLE, a. te veroorzaken. * - AL,
OBSTACLE, OBSTANCY, s. hinderpaal, in. beletsel, o.
a. -LY, adv. toevallig, sue en clan gebeurende ; toevalOBSTETRIC, * -AL, a. vroedkundig. * - ATION, s. verlossing,
ligerwijze, van tijd tot tijd, hier en daar ; - table,
v. * - IAN, s. rroedmeester, in. k-ious, a. vroedkundig,
tokkadiljespel, o. ; - valet, huurknecht, en. * - ER, s. ververloskundig. *-s, s. Pl. verloskunde, v.
oorzaker, en.
OBSTINACY, "...ATENESS, S. hardnekkigheid,eigenzinnigOCCASIVE, a. ondergaand, ivestelijk.
held, koppigheid, stijfhoofdigheid, halsstarrigheid, v.
* ...ATE, a. * ... ATELY, adv. hardnckkig, halsstarrig,
OCCECATION, s. verblinding, v.
OCCIDENT, s. westen, o. 5 -AL, a. westelijk. *- ALLY ,
eigenzinnig, onbuigzaam; met hardnekkigheid.
OBSTRICTION,

OFF.

ODD.
adv. van het westen, ten westen.

"-ALNESS, S.

weste-

lijke ligging, v.
a. westelijk; bouwvallig.
van het achterhoofd. *...PUT, s. achterhoofd, o.
OccisioN, s. doodslag, manslag, m. dooding, v.
OCCLUDE, va. sluiten, toemaken. "...SE, a. gesloten.
"...SION, S. sluiting, versperring, v.
OCCULT, a. verborgen, heimelijk, onbekend; naauw merkbaar, onmerkhaar. * -ATION, S. bedekking, verberging,
wegsluiting, v. "-LY, adv. heimelijk, in het verborgene.
"-NESS, S. verborgenheid, onbekendheid, v.
OCCUPANCY, S. (83) inbezitneming, v. "...PANT, S. bezitter, bezitnemer, m. * ...PATE, va. in bezit nemen, bezetten; bezitten. * ...PATION, S. bezitneming, besetting, v.;
bezit, o.; bezigheid, v. arbeid, m. werk; beroep, bedriif, 0. "...PATIVE, a. in bezit genom en, beset. "...PIED, a.
bezig, verdiept. "...PIER, s. bezitter ; bezitnemer, m.;
die een beroep uitoefent, m.
OCCUPY, va. et n. in bezit nemen ; bezetten ; bezitten,
genieten, bezig onledig houden, oefenen, verrigten ;
zich bezig houden: occupied in meditation, in gedachten verzonken, in gepeins verdiept.
OCCUR, vn. gebeuren, voorkomen, wedervaren, treyen,
inrallen, plaats hebben, voorvallen, zich opdoen, voor
den geest -, in de gedachte komen. "-BENCE, s. gelegenheid, aanleiding, v. voorval, Coeval, o. gebeurtenis,
zaak, omstandighezd, v. "-RENT, s. et a. gebeurtenis,v. ;
voorvallend, gebeurend, plaats hebbend. *-sioN, s. ontmoeting, bejegening, botsing, v.
OCEAN, s. oceaan, m. wereldzee; fig. onmetelijkheid, v.
ruim, o. *-to, a. van den oceaan.
OCELLATED, a. met oogjes ; oogvormiq, als oogjes.
OCHIMY, OCHOMY, OCHAMY, S. spinsbek, o.
OCHLOCRACY, s. volksbestuur, o.
OCHRE, S. oker, v. "-OUS,OCIIRY, a. okerachtig, geel.
OCKAM, S. (IN) work, o.
OCTAEDRON, s. (64) ligchaam met acht gelijke vlakken, o.
OCTAGON, "-AL, a. achthoek, in. ; achthoekig.
OCTANGULAR, a. achthoekig. "-NESS, S. achthoekige gedaante, v.
OCTANT, "...ILE, S. (101) oktant, m.
OCTATEUCH, s. de acht eerste boeken van het O. T.
OCTAVE, S. oktaaf ; achtste, o. *...vo, s. (10) formaat
in oktavo, O.
OCTENNIAL, a. achtjarig.
OCTOBER, S. October, m. Wijnmaand, v.
OCTODECIMO, S. (10) formaat in 18°, o. "...EDRICAL, a.
achtzijdig. "...GENARIAN, "...GENARY, a. tachtigjarig.
"...GENARIAN, S. tachtigjarige, m. * ...GON, s. achthoek, m. "...NOCULAR, a. achtoogig. * ...STYLE, S. (13)
achtzuilig gebouw, O. "...SYLLABLE, a. (98) achtletter•
grepig.
OCTUPLE, a. achtvoudig.
OCULAR, a. cog...., zigtbaar, merkbaar ; oogenschijnlijk ;
- evidence, - witness, ooggetuige, m. ; - intercourse,
taal der oogen, v. "-LY, adv. oogenschijnlijk, met eigen
oogen. '1/4 -NESS, S. oogenschijnlijkheid, v. "...LATE, a.
oogen hebbende, scherpziend, zigtbaar.
s. oogheelkundige, oogmeester, xn. *...LUS, s. (53) uitkomende
loot, v. knopje, O.
ODD, a. ongelijk, oneffen, oneven; onjuist, valsch, vreemd,
afgescheiden, afgezonderd ; slecht, kwaad; ellendig, ongelukkig, rampzalig ; zonderling, wonderlijk. * - ITY, s.
voy. ODDNESS; zonderlingheid, wonderlijkheid, vreemdheid, v. "-LY, adv. one/fen; zonderling; ongelukkiglijk,
OCCIDUOUS,

OCCIPITAL, a.
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bij ongeluk. "-NESS, s. ongelijkheid, onevenheid, v.;
verschil ; geschil, o. twist, m. *-, voy. ODDITY.
ODDS, s. pl. ongelijkheid, verscheidenheid, v. ; voordeel, o.
meerderheid, winst, v. ; verschil, onderscheid, o. ; oncentgheid, v. twist, m. tweedragt, v. ; to play without
any -, gelijk op spelen, niets vooruit hebben;- bobs ! —
fish ! - heart ! verduiveld ! to drommel ! "-MAN, s. arbiter, scheidsregter, m.
ODE, S. ode, v. lierzang, M.
ODIBLE, a. hatelijk.
ODIOUS, a. "-LY, adv. hatelijk, snood, verfoeijelijk, afschuwelzjk. * -NESS, s. hatelijkheid, snoodheid, gruwelijkheid, v.
ODIUM, S. hatelijkheid, v. haat, m. blaam, v.
ODONTALGIC, ODONTIC, s. et a. tandpijnstillend ; -middel, O. "...GY, s. tandpija, v.
ODOR, s. voy. ODOUR. "-AMENT, S. reukwerk, o. "-ATE,
a. sterk riekend, geurig. "-IFEROUS, *-ous, a. welriekend, geurig ; - cap, kruidenzakje, O. "-IFEROUSNESS,
s. welriekendheid„ v. geur, m.
ODOUR, s. reuk, geur, m. ; - of roses, rozenolie, v.
°ECONOMICAL, a. * ., LY, adv.
hetiselijk; huiohoudelijk ; landhuishoudkundig. "...0MIST, s. landhuishoudkundige, ekonoom, beheerder, bestuurder van een huishouden, m. "...OMY, s. spaarzaamheid, huishoudelijkheid ; huishouding ; huishoudkunde, v.
OECUMENICAL, a. algemeen, (bijz. van kerkvergaderingen).
OEDEMA, s. (36) watergezwel, o. "-TIC, "-TOT'S, a. lot
een watergezwel behoorende.
OEILLAD, s. oogwenk, blik, tn.
OESOPHAGUS, S. slokdarm, m. strotpijp, V.
O'ER, prep. verkorting voor OVER.
OF, prep. van, uit, onder, voor, om, na, door, tot, in,
aan, wegens, tusschen, middelens, op ; - course, zekerlijk, wis ; - late, onlangs, kortelings, dozer dagen, laatstelijk ; - no, zonder ; - old, eertijds, voorheen, vroeger,
voormaals ; - the name, genaamd, met name ; - right,
van regtswege.
OFF, adv. prep. et int. van, verre van, af, verwijderd,
heen, vertoren, dood ; op de hoogte van ; weg ! voort!
(126) in de ruimte, in voile zee; I am -, ik kan islet
meet, ik ben buiten adorn ; ik ga heen ; - and on, af en
aan, nu en dan ; - duty, (68) buiten dienst ; - hand,
voor de vuist, dacklijk ; - with a thing, over iets heen;
- with your hat 1 hoed af ! to be ill -, er kwalijk aan
toe zijn, ongelukkzg zijn; to be - one's legs, slecht ter
been zijn ; to be well er wel aan toe zijn, gelukkig zijn.
OFFAL, s. afval, m. overschot, uitschot, o.; omloop van
een kalf, m. ingewand, o. ; afval van de tafel, m.
overgeschoten brokken, m. My.
OFFENCE, S. VOy. OFFENSE.
OFFEND, va. et n. beleedigen,

ergeren, aanstootelijk zijn,
aanstoot geven ; zich ergeren. "-ER, s. beleediger, overtreder, tnisdadiger, m. "-KESS, S. overtreedster, Intsdadige, v.
OFFENSE, S. beleediging, overtreding, misdaad, zonde;
ergernis, v. ; to give -, beleedigen, ergeren, aanstoot
geven. "-FUL, a. beleedigend, ergerlijk, aanstootelijk.
"-LESS, a. onschuldig, argeloos.
OFFENSIVE, a. beleedigend, ergerlijk, aanstootelijk ; hinderlijk; nadeelig ; aanvallend ; - alliance, aanvallend
verbond, o. olrensieve alliantie, v.; -arms, waperzen voor
den aanval, o. mv. ; - breath, stinkende adem, m. "-LY,
adv. op eene beleedigende wijze. "-NESS, S. beleedigende,
o. aanstootelij kheid, hatelijkheid, v. tegenzin, afkeer, , in.
walging, v.
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OIL.

vs. aanbieden, voorstellen ; bieden ; offeren.*-,vn.
zich aanbieden, pogen, trachten, willen, wagen ; offeren;
- an abuse to, mishandelen ; - for, strewn naar, bejagen ; - up, opofferen, ten offer brengen ; - violence,
geweld aandoen, dwingen. "-, s. aanbod, bod, voorstel,
o. voorslag, m. aanbieding, v. offer, o.; poging, streving, v. "-ABLE, a. aan te biedden. "-ED, a. aangeboden ; - alliance, huwelijksaanbod, o. -Voorslag, in. "- ER,
s. aanbieder, bieder, offeraar, m. "-ING, s. aanbod,,o.;
offerande, v. ; voy. OFFER. "-TORY, s. offerplaats, v.;
offergebed, o.; offerzang, in.; misoffer, o.; offergift, v.
"-TURB, s. aanbod, o.
OFF-EYE, s. regteroog, o. "...-HAND, s. regterhand, v.
OFFICE, 8. dienst, v. post, m. ambt, o. bedienzng, v.;
eeredienst, godsdienstoefening, v. ; pligt, m. ; bureau,
kantoor, o. ; spijskamer; werkplaats; keuken, v. ; - of
intelligence, adreskantoor, o. *-, va. verrigten, doen,
uitvoeren. "-R, s. °Meier, ambtenaar ; geregtsdienaar,
m. "-R, va. van officieren voorzien ; an officered army,
een Leger met offtcieren voorzien. "-s, s. pl. algemeene
zeal, v. nevengebouwen, o. mv.
OFFICIAL, s. wijbisschop; officiant, dienstdoende priester; geestelijke regter, m. *-, a. "-Ly, adv. dienend ;
dienstdoende, en dienst, dienstig, nuttig ; arribtelijk,
officieel; ambtshalve; - tour, ambtelijke reis, v. "-TY,
s. geestelijk gebied, - regthuis, o. * ... CIATE, va. et
n. een ambt waarnemen, de dienst verrigten, de funktiers van iemand waarnemen. "...CINAL, a. genees....;
- plants, geneeskruiden, o. mv. "...CINALS, s. pl. winkelartsenijen, v. my. "...cloys, a. -LY, adv. gedienstig,
dienstvaardig, vriendelijk, voorkomend ; bemoeiziek.
"...CIOUSNESS, s. gedienstigheid, bereidwilligheid, vriendelijkheid, dienstvaardigheid ; bemoeizucht, v.
OFFING, s. opene zee ; het komen in voile zee.
OFF-RECKONING, s. afrekening, v.
OFFSCOURING, 8. drek, m. aanveegsel, o.
OFF8CUM, s. schuim, uitvaagsel, o.
OFF-SERVICE, adv. buiten dienst. "...-SET, s. spruit, v.
afzetsel; versiersel; afscheid; tegenwigt, o. "...-SHOOT,
s. uitwas, o. "...-SIDE, s. regterzijde, regterhand, v.
"...-SKIP, s. vergezigt, 0. "...-SPRING, s. oorsprong, m. ;
kroost, geslacht, o. nakomeling, m.
OFFUSCATE, va. verduisteren, verblinden. "...CATION, s.
verduistering, verblinding, v.
OFFWARD, adv. zeewaarts. *-, s. opene zee, v.
OFT, "-EN, "-ENTIMES, "-TIMES, adv. dikwijls,dikwerf,
meermaals , vaak. "-ENNESs, s. gedurigheid, veelvuldigheid, menigvuldige herhaling, v.
OGEE, OLIVE, s. (13) kruisboog, m. ojief, o.
OGLE, s. zijdelzngsche blik, oogwenk, m. lonkje, o. "-,va.
toelonken, steelswijze aanzien. "-R, s. belonker, m.
"-RY, OGLING, s. but toelonken. *-s, pl. oogen, o. my.
OGLIO, OLIO. s. hutspot, m. allerlei, o.
OGRE, s. fig. kindervreter, wolf, m.
OGRESSE, s. (116) zwarte bol, m.
OH! int. o! ach! ei!
OIL, s. olie, v. ; uittreksel, sap, o. ; to anoint with the of gladness, goed afrossen, ter dege stokslagen toedienen. *-, va. olien, inwrijven; olied silk, gewast taf, o.
s. olieklier, v. "-CLOTH, s. wasdoek, o. "-COLOUR, s. olieverf, v. "-CRUET, s. oliekruik, v. "-ER, s.
koopman in olie, m. "-FOOT, s. bezinksel van olie, o.
"-GAS, s. olie,gas, 0. "-INEss, s. olieachtigheid, vettigheid, smerigheid, v. "-LEAF, s. olijfblad, o. "-MAN, s.
oliehandelaar, koopman in verfwaren, m. "-MILLER, s.
olieslager, m. "-NUT, s. behennoot, v. "-PRESS, s. olieOFFER,

OIVIN.
pers, v. "-SHOP, s. oliewznkel, m.
s. gewast
taf, o: ."- STONE, s. oliesteen, wet- , slijpsteen, m.
"-TRAFFIC, s. oliehandel, m.
OILY, a. olieachtig, beolied, vet,

smerig, traanachtig ;
-grain,
oliezaad, o.; - palm, oliepalm, m.

OISTER, s. oester, v.
OKBR, a. (17) oker, m.
OLD, a. oud, bejaard, end

van dagen, verouderd, vorsleten ; of -, lang geleden, in den ouden tijd, eertijds,
voormaals; the - king, wijlen den koning. "-AGE, s.
hooge ouderdom, m. "-BEATEN, a. oud, beproefd.
"-BOY, "-ONE, "-HARRY, "-NICK, s. fig. duivel, sa- tan, m. "-BROKEN-IRON, S. oud ijser, o. "-EN, a.
oud, voormalig, vroeger. "-FASHIONED, a. uit de mode,
verouderd, ouderwetsch. "-FASHIONEDNESS, s. ouderwetschheid, oude mode, v. "-FELLOW, "-ISH, a. endachtig. "-IsH, vn. oud worden,verouderen. "-MAN, s. grijsaard, oude, m. "-NESS, s. oudheid, v. ouderdom, m.
"-STAGER, s. oude vos, doortrapte kerel, slimme gaol,
m. "-wIFB,s. oude vrouw,v.; hoornvzsch,m. "-WOMAN,
s. oude vrouw, v. oud wijf, o. "-WOMAN'S-BITTER, s.
violenhout, 0.
OLEAGINOUS, a. olieachtig. "-NESS, s. olieachtigheid, v.
OLEANDER, a: (53) oleander,m. "...ASTER, s. (53) wilde
olijfboom, m. "...FIANT, a. oliemakend, oliegevend, olievoortbrengend. "...ITy, s. olijvenoogst,m. "...OSB, "...OUS,
a. olieachtig.
OLERACEOUS, a. van moeskruiden.
OLFACT, vn. ruiken. "-ORY, a. van den reuk; - nerve,
reukzenuw, v.
OLID, "--OuS, a. stinkend. "-ITY, s. stank, m.
OLIFOUNT, s. olifant, elefant, m.
OLIGARCHY, s. regering van weinigen, v.
OLITORY, s. et a. moestuin, m. ; moes....
OLIVASTER, s. (53) wilde olijfboom,m. *-, "...VACEOUS,
a. olijfkleurig.
OLIVE, s. olijf, m. en v.
s. (86) olijfmondstulc, o.
"-COLOUR, s. olijfkleur, v. "-GROVE, "-YARD, s. olijfboschje, o. "-SEASON, s. olijventijd, m. "...VITY, s.
olijvenoogst, tn.
OLLET, s. rijshout, o.
OLSOM-IRON, s. draadijzer, o.
OLYMPIAD, s. (27) reeks van vier jaren, v.
OLYMPIAN, OLYMPIC, a. olympisch, hemelsch; - blue,
bergblaauw, o.; - green, berggroen, o.
OLYMPUS, s. (30, 19), olymp, olympus, kernel, m.
OMBRE, s. (46) omberspel, o.
OMBROMETER, s. regenmeter, In.
OMEGA, s fig. omega, v. einde, o.
OMELET, s. eijerkoek, m. eijerstruif, v.
OMEN, s. voorleeken, o. "-ABLE, "-ED, a. voorzeggend,
voorspellend. "-TUM, s. t74) net, darmnet, o.
OMINATE, v a. voorspellen, voorzeggen, vermoeden.
s. voorzegging, voorbeduiding, voorspelling, v.
OMINOUS, a. "-LY, adv. kwaad voorspellend, onheil aankondigend, voorspellend, met goede of kwade teekens.
"-NESS, s. voorspellende eigenschap, v.
OMISSIBLE, a. Hey
na te laten. *...ioN, s. weglating,
nalating, nalatigheid, v. verzuirn, o. "...IVE, a. nalatend.
OMIT, va. uitlaten, weglaten, nalaten, overslaan, verzuimen. "-TANCE, s. het vergeten ; fig. inschikkelijkheid,
toegevendheid, v.
OMNIFARIOUS, "...GENOUS, a. van allerlei aard. "...FEnous, "...F.ARENT, a. alles voortbrengend. "...FIC, a.
alles scheppend. "...FICUND, s. scheppend woordder
AR r
Almagt, o. "...FORM, a. van allerlei gedaante.

0 0Z.
algemeene gelijkheid, v. *...PmtowniNon, s.
waarneming van alles, v. "...PERCIPIENT, a. alleswaarnemend. * ... POTENCB, "...POTENCY, "...POTENTNESS,
s. almayt, v. "...POTENT, s. et a. Almagtige, in.; almagtig. -LY, adv. met ulmagt. *... PRESENCE, s. atomtegenwoordigheid, v. * ... PRESENT, -IAL, a. alomtegenwoordig. * ... SCIENCE, * ...SCIENCY, s. alwetendheid, v.
"...SCIENT, * ...SCIOUS, a. alwetend. "...voRous, a.
alles etend.
OMOPLATE, s. (74) schauderblad, o.
OMPHALOCELB, S. (22) navelbrettk, v. * ... LOPTER, "...LOPTIC, s. linzenvormig glas, O.
OMY, a. week, los, zacht.
ON, prep. op, aan, te, in, met, om, bij, onder, van, voort,
heen, verder, voorwaarts, tegen ! -! - then! voorwaarts!
- a sudden, plotseling, eensklaps; - account, op rektning ; uit hoofde van ; - all hands, van alle zijden,
eenstemmig; - an average, bij doorslag ; - condition,
onder voorwaarde ; - fire, in brand ; - high, omhoog,
boven; - horseback, te paard ; - no hand, geenszins,
op geenerlei wijze ; - pain of death, op straffe des
doods ; - purpose, opzettelijk, met opzet ; - sale, te koop;
- that day, op dien dag ; - the contrary, integendeel ;
- the left, links ; - the nail, oogenblikkelijk, dadelijk ;
- the one hand, eensdeels, aan den eenen kant; - the
other hand, anderdeels, aan den anderen kant; - the
right, regts.
ONANIA, ONANISM, s. zelfbevlekking, v.
ONCE, adv. eenmaal, eens; voarmaals, in vroeger tijd, in
vroegere dagen, eertijds; - for all, eens vooral; - snore,
nog eens, nogmaals.
ONDEE, a. (16) cilindrisch, caindervormig.
ONE, a. een, eene; dezelfde; zekere. *-,s. iemand, eene.
*-, pro. men, iemand; the little ones, de kleinen, de
jongen ; to take care of number -, voor zich zelven
zorgen ; the great ones of the world, de grooten der
wereld ; - and the same, een en dezelfde ; - another,
elkander ; - day, op zekeren day ; - eyed, eenoogig ;
- half, helft, v.; - handed, eenhandig ; - horse-waggon, wagen voor ten paard, m.
ONEIROCRITIC, s. droomuitlegger, m. *-, "-AL, a. droomuitleggend. "-S, s. pl. droomuitlegging, v.
ONELY adv. voy. ONLY. "...NESS, "...MENT, s. eenheid, v.
"...ATE, va. beONERARY, a. lastdragend, belastbaar.
lasten, een last opleggen, bezwaren, beladen. ° ... ATION,
S. belasting, belading, bezwaring, v. *...ous, a. lastig,
zwaar, bezwarend, drukkend.
ONE'S, pron. zijn, haar, eigen ; - self,zelf,zelve,zichzelf.
fig. horologie, O.
ONION, s. uijen, m. my. ajuin,
ONLY. a. alleen, eenig. *-, adv. alieen, blooteltjk, alleenlijk, slechts, maar. * - BEGOTTEN, a. eeniggeboren.
ONOCROTAL, s. pelikaan, m.
* ... ANTIC,
ONOMANCY, s. waarzeggerij uit namen, v.
"...ANTICAL, a. urt namen waarzeggend.
ONOMATOPEIA, s. (98) klanknabootsend woord, O.
ONSET, s. aanval, storm, m.; (13) kapiteel, o. *-, va.
aangrijpen, aanvangen ; fig. het ijsbreken.
ONSLAUGHT, s. aanval, storm, m. het stormloopen.
ONTOLOGIC, *--IcAL, a. bovennatuurkundig. * ... GIST, s.
s. bovennatuurkunde. v.
bovennatuurkundige, m.
ONWARD, ONWARDS, adv. et a. voorwaarts,vooruitgaande,
vooruitkomende, voortgaande , gevorderd.
X, s. (17) onyx, m.
ONYCHA, s. wierook, m. *-, ONY
OozE, s. modder, m. slijk; runwater, o. *-,
vn. zacht
a. modder, m.
vlieten, doorztjpelen.
TY, S.

s. modderig, slijkerig, moeraso. het slijkerige.
sig ; - ground, (123) slijkgrond, m. •
va. ondoorzigtig maken, beschaduwen, verdonkeren. * ... CITY, "...COUSNESS, s. ondoorzigtigheid,
donkerheid; schaduw, v. "—coy's, a. ondoorzigtig,donker, met schaduw.
OPAL, S. (17) opaal, rn.
OPAQUE, OPAKE, a. voy. OPACOUS. *-NESS, s. voy.

OPACATE,

OPACITY.
OPB, a. open. "-, va. openen.
bouwland, O.
OPEN, va. openen, open doen,

* -LAND, S. akkerland,

- maken, ontsluiten, beginnen, openbreken; ontsluijeren, ontdekken; uitleggen,
verklaren. *-, vn. zich openen, opengaan, beginnen;
aanslaan, blalfen; - the body, purgeren; - the
heart, zijn gemoed ontlasten, zijn hart lucht geven. *-,
a. et adv. open, geopend, bloot, onbedekt, vrij, openlijk,
openbaar ; opregt, openhartig, duidelijk, helder, onbewimpeld. "- ACCOUNT, s. (34) opene rekening, v. * -ARSE,
s. mispel, M. * -ER, s. verklaarder, uitlegger, m. "-Bum,
a. fig. waakzaam, oplettend, opmerkzaam, met een oog
in 't zeil. * - GALLERY, s. galerij, v. *- HANDED, a.
mild, vrijgevig. "-HEARTED, a. -LY, adv. openhartig,
-lijk, opregt ; vrijgevig. "-HEARTEDNESS, s. openhartigheid, vrijgevigheid, v. * - ING, a. openend, open makend. s. opening, ontblooting, ontdekking, ontsluiting ;
monding, v. mond, m.; doorvaart, uitlegging, verklaring, v. "-LY, adv. openlijk, in het openbaar, duidelijk,
"-MOUTHED, a. met open
opregtelijk, onbewimpeld.
mond ; luidruchtig ; gulzig. "-NESS, s. opening, duidelijkheid, helderheid ; openhartigheid, v. *-ROAD, s. (126)
opene reede, v. "-SALE, s. openbare verkoop, m. publieke
veiling, auctie, v. * - TEMPER, s. vrijmoedigheid, v.
"-WEATHER, s. dooiweer, zacht weder, O.
OPERA, s. zangspel, o. opera, v.; schouwburg voor ope"-HOUSE, S.
raas, m. "-GLASS, s. tooneelkijker, m.
operagebouw, O.
OPERABLE, a. doenlijk. *...ANT, a. werkzaam. fr ...ATE,
vn. et a. werken, werking doen, eene operatie doen;
bewerken. "...ATICAL, a. van de opera. * ... ATION, a.
werking, onderneming, v. ; gevolg; proces, o. ; operatie,
kunstbewerking, v. * ... ATIVE, a. werkend, werkzaam,
krachtig.
s. werkman, m. * ... ATOR, S. operateur;
"...OSE, a.
tandmeester ; kwakzalver ; werkman, in.
vlijtig, werkzaam ; moeijeltjk, bezwaarlijk. "...OSENESS,
* ...OSITY, s. arbeidzaamheid, werkzaamheid, vlijt;
moeijelijkheid, moeite, v. bezwaar, O.
OPERTANEOUS, a. geheim, verholen, verborgen, bedekt.
OPHIMORPHITB, s. (17) slangensteen, m. * ... MORPHOUS,
a. slangenvormig, slangenachtig. * ... OLOGY, s. natuurlijke geschiedents -, leer der slangen, V. * ...OPHAGOUS,
a. slangenetend.
OPHITRS, s. (17) zekere marmersteen, m.
OPHIUCHUS, s. (101) slangendrager, serpentarius, m.
OPHTHALMIC, s. et a. oogmiddel, oogwater, o. ; van het
oog. * ... MOGRAPHY, s. beschrijving der oogen en oogkwalen, v. * ... MOSCOPY, s. erkenning van ientands karakter nit het oog, v. * ... MY, s. oogziekte, v.
OPIATE, S. slaapmiddel, o. *-, a. slaapverwekkentl, bedwelmend.
o. *-R, s. werk•
OPIFICE, s. arbeid, m. werk, handwerk,
1cunstenaar, m.
man, werkmeester, handwerksman,
OPINABLE, a. denkbaar,geloofbaar,vermoedelijk.
S. meening, gedachte, v. gevoelen, O.
OPINE, vn. meenen, gelooven, denken, vermoeden, oordeelen, gissen, het er voor houden, van gevoelen zips.
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ORD.

OPT.

va. hardnekkig staand,e houden, stiff (op iets)
staan blijven,
"...ATER, "...ATIVELY, adv.
hardnekkig, stij/hoofdig, eigenzinnig. "...ATIVENESS,
"...ATRETY, "...ATRY, 8. hardnakighetd, stijfhoofdigheid, v. "...ATOR, s. stijfkop, M.
OPINION, s. meening, gedachte, v. gevoelen, oordeel, inzien, o. ; naam, M. "-ATE, "-ATM), "-ATIVE, a. -LY,
adv. hardnekkig. * -ATEDNESS, S. harnekkigheid, v.
OPIPAROUS, a. weelderig, kostbaar.
OPITITLATION, S. huip, v. bijatand, M.
OPIUM, S. heulsap, slaapkruid, o. opium, m.
OPLE-TREE, S. meelboom, m.
OPODELDOO, s. opodeldok, m. jichtzalf,' v.
OPOSSUM, S. buideldier, o.
OPPIDAN, s. stedeling, poorter; student aan het koninkliik kollegie te Westminster, m. *-, a. stedelijk.
OPPIGNERATE, "...ORATE, va. verpanden, verbinden.
OPPILATE, va. verstoppen.
8. verstopping, v.
"...TIVE, s. et a. verstoppend middel,. o.; verstoppend.
"...TIVENESS, s. verstoppende eigenschap, v.
OPPLETE, a. gevuld, vol. ...TION , a. vatting, aanvulling, v.
OPPONENCY, s. tegenwerping, tegenkanting, v.
"...NEXT,
a. tegenstrever, bestrijder, m. tegenpartij, v. -,
a.
strijdig, in strijd met, aandruischende tegen.
OPPORTUNE, a. * -LY, adv. gelegen, passend, voegzaam;
van pas. "-NESS, "...TUNITY, s. gepastheid ; geschiktheid, v. gelegenheid, v. gelegene
bekwame tijd, m.
OPFOSAL S. bestrijding, v. tegenstand, m. verzet,
O.
OPPOSE, va. et n. tegenstellen, tegenoverstellen ; weerstaan, weerstreven, zich verzetten tegen, tepenspreken.
*-LESS, a. onwederstaanbaar. "-last:atm, s. onwederstaanbaarheid, v. * -R, S. tegenpartij, v. tegenstander ; medeminnaar, m.
OPPOSITE, a. tegengesteld, tegenover, strijdig. *-, s. tegendeel, tegenovergestelde, o. ; weerstrever, vijand, m.
"-LT, adv. tegenover ; in tegenstelling. "-NESS, s.
overzijde, v. ; tegenstand, m. tegenstreving, v.
"...SITION , s. tegenoverstelling ; tegenstelling, bestrijding, v.
tegenstand, m. tegenspraak, tegenstrijdigheid, oppesitie,
v. "...SITIVE, a., tegen te stellen.
OPPRESS, va. onderdrukken, verdrukken, drukken, be-.
zwaren, knellen. *-10N, s. onderdrukking, verdrukding, knelling, v. ; druk, m.; - of the heart, (22) beklemming van het hart, v. "-IVE, a. "-IVELY, adv.
onderdrukkend, verdrukkend, drukkend, knellend ; overweldigend ; op eene drukkende wijze.
"-IvErTEss, s.
wreedheid, v. -OR, s. onderdrukker, verdrukker, m.
OPPROBRIOUS, a. "-LY, adv. schandelijk, smadelijk, eerloos ; met schande. s. schande, v. smaad, m.
schandelijkheid, v. "...BRIUM, "...BRY, S. schimp, m.
schande, schandvlek, v.
OPPUGN, va. bestrijden, bekampen, aangrijpen, zich verzetten tegen. * -ATION, "-ANCY, s. bestrijding, v. tegenstand, m. "-ANT, a. tegenstrijdig, wederstrevend. "-ER,
s. bestrijder, m. tegenpartij, v.
OPSIMATHY, s. spade oefening, v.
OPSONATION, s. inkoop van levensmiddelen, m.
OPTABLE, a. wenschelijk. "-NESS, s. wenschelijkheid, v."...ATION, s. verlangen, o. begeerte, v. "...ATIVE, a. eenen
wensch uitdrukkende.
s. (98) wenschende wijs, v.
OPTIC, s. gezigtswerktuig, oog, n.; verrekijker, m. "-AL,
a. optisch, gezigtkundig, van het gezigt. "-IAN, s. gezigtkundige, m. "-a, s. pl. gezigtkunde, optika, v.
OPTIMACY, s. adel, voornaamste stand, m. ; aristokraten,
m. mv.; aristokratie, adelregering, v.
OPTIMISM, 8. leer van de beste wereld, v.
OPINIATE,

OPTIMITY, 8. voortre/felijkheid
OPTION, 8. keus, v. wensch,

v.

m.; kiesregt, o.

"-AL, .

verkiesbaar.
OPULENCE, "...LENTNESS,

s. rijkdom, overvloed, welstand,

m. vermogen, o. welvaart, v. "...ENT, a. "...ENTLY,
adv. rijk, gegoed, vermogetid, in welstand, in overvloed.
OPUNCTLY, adv. voy. OPPORTUNELY.
werkje, boekje, geschrift, O.
else, of, of ook, anders ; - ever,
eer, voordat.
OR, s. good, o.- goudkleur, V.
ORACLE, S. orakel, o. godspraak, orakelspreuk, v. ; profeet, m. *-, vn. voorzeggen, orakels uitspreken.
ORACULAR, "...CULOUS, a. "-LY, adv. voorzeggend, voorspellend, profetisch; geheimzinnig, duister, gebiedend ;
als een orakel. "-NESS, s. geheimzinnigheid, v.
ORAISON, s. gebed, O.
ORAL, a. "-LY, adv. mondeling ; - evidence, getuigenbewijs, O.
ORANGE, s. oranje-appel, m. * - ADE, s. oranje-water, O.
" -CHIPS, s. pl. snippers, m. mv. " COLOURED, a.
orcinje (kleur). "-FLOWER-WATER, 8. oranjewater, 0.
*-HOUSB, *-RY, 8. oranjerie, v. * - MUSK, s. soort van
peer, v. s. geest van oranjebloesem, m. "-PEEL,
s. oranjeschil, v. * - TAWNY, a. oranjebruin. "-TREE, S.
oranjeboom, tn.
ORATION, s. rede, redevoerang, v. k-, vn. eene redevoering houden.
ORATOR, s. redenaar, spreker ; rekwestrant, m.
- "-IAL,
OPUSCLE, OPUSCULE, s.
OR, conj. of, of wet; -

"-ICAL, "-IOUS,

a. "-IALLY, *-ICALLY, *-IOUSLY, adv.

*-LIKE, a. van een redenaar, welsprekend ; als een
redenaar. *-10, s. (109) oratorium, O. "-Y, a. welsprekend. s. welsprekendheid, v. ; bedehuisje, o. huiskapel,
bidkamer, v. "...TRESS, "...TRIX, s. spreekster; smeekster, verzoekster, v.
ORB, s. kring, cirkel, bol, kogel, m. ; oog ; hemelligchaam,
o.; omwenteling, v. omloop, m. baan, v.; kogelvisch, m.
*-, va. ronden, cirkelvormig maken. * - ATE, a. ouderloos, kinderloos. "-ATIoN, s. verlies van ouders, - van
kinderen, o. ; armoede, v. verlaten toestand, m. ; berooving, v. * - ED, a. kringvormig, cirkelvormig, rend, omgeven. * - ICULAR, a. * -ICULARLY, adv. kringvormig, betrend ; kringsgewijze, als een cirkel. "-ICULARNESS, s.
cirkelvormigheed, rondheid, V. "-ICULATED, a. rend,
cirkelvormig.
ORBIT, s. kring, cirkel, m.; planetenbaan; oogholte, v.;
spoor, wagenspoor, O. "-UDE, "-Y, s. kinderloosheid, v.
ORC, ORCH, s. voy. ORK.
ORCHAL, s. wijnsteen, m.
ORCHANET, S. (53) roode ossetong, v.
ORCHARD, s. boomgaard, m. * -ING, s.

ooftteelt, v. * - IST,

s. ooftteler, m.
ORCHELL, s. steenmos, O.
ORCHESTRA, ORCHESTRE, S. orkest, O.
ORCHIS, S. (53) standelkruid, O.
ORDAIN, va. verordenen, bepalen, bevelen, vaststellen,
aanwijzen, aanstellen, verleenen. "-ER, s. beveler, aan-

atelier, m.
ORDALIAN, a. (77) een godsoordeel betreffende.
ORDEAL, s. godsgeregt, godsoordeel, ordalie, 0. vuur-,
waterproef, V.
ORDER, S. orde, inrigting, bestemming ; klasse; wijze, v.

regel, m. ; tucht; order, aanwijzing, v. bevel, o. verordening, v. gebod, voorschrift, o. ; levenswijze, v.;
stand, m. waardigheid, v. rang, m.; ontwerp, plan, o.
schets, v. ; duel, o. ; - of words, aaneenschakeling van

ORI.

OSC.

woorden, v.; to be in (holy) -s, tot den geestelijken
stand behooren; to take -s, den geestelijken stand
omhelzen; in - of, ten eznde, met het doel on; ; out
of -, in wanorde. *-, va. ordenen, regelen, inrigten,
bestellen, Leiden, bevelen ; - the coach, het rijtuig laten inspannen, - voorkomen ; - up, naar boven ksten
komen. "-BR, s. bestuurder, inrigter, m. * - ING, s. inrigting, verordening, v. ; gebod, o. "-LESS, a. "-LESSLY, adv. onordeltjk, in wanorde, ordeloos ; zonder bev.
velen. *-LiNniss, s. orde, ordelijkheid, regelmaat,
ORDERLY, (*- MAN), s. (68) ordonnans, m. *-, a. et adv.
ordelijk, regelmat;g ; wijs, bescheiden ; met orde; - duty,
krijgsorder, v. ; - officer, ordonnansofficier, m.
ORDINABLE, a. in te rigten, te verordenen.
ORDINAL, a. van orde, rang aanduidende : - number,
(98) telwoord van orde, o. *-, s. orderboek, rituaal, o.
ORDINANCE, s. verordening, beschikking, bepaling, v.
voorschrift, o. regel, m. ; gebruik, o. ; artillerie, v.
ORDINARILY, adv. gewoonlijk, gemeenlijk, in den regel.
ORDINARINESS, s. regelmatigheid, v. het gewone.
ORDINARY, a. regelmatig, gewoon,eenvoudtg,gering, middelmatig ; (126) onttakeld. *-, s. gewone, o. gewoonte;
bepaaldheid, zekerheid, v. gebruik, o. ; gewoon regter ;
kapellaan, bisschop, m.; gaarkeuken, v.; ships in -,
opgelegde
otatakelde schepen, o. mv.
ORDINATE, va. verordenen, bestemmen, benoemen ; wijden.
"-, a. * -LY, adv. regelmatig, geordead, stelselmatig;
met regelmaat, volgens den regel. s. verordening, inrigting, bestemining, ordening, bevestiging ;
priesterwijding, v. "...TIVE, a. verordenend.
ORDNANCE, s. (3) zwaar
grof geschut, o. ; master-general of the -, grootmeester der artillerie, veldtuigmeester, m.
ORDONNANCE, s. (92) schikking, ordonnantie, v.
ORDURE, s. drek, m. vuil, o.
ORB, s. bergstof, mijnstof, v. erts, m. metaal, o.; grens,
kust, v. ; rand, m.; gunst, v.
OREADES, s. pl. bergnimfen, v. mv.
ORE-WEED, * ...- WOOD, s. zeegras, o.
ORFRAIES, s. goudstof voor priesterkleeding, v.

s. opening, mending, v. mond, m. gat, O.
ORIFLAMB, s. standaard der fransche koningen,
ORIGAN, s. (53) wilde marjolein, v.
ORIGIN, s. oorsprong, m. bron, v. begin, o. aanvang, m.
afkomst, v. *-AL, "-ARY, a. "-ALLY, adv. oorspronkelijk, eigendommelijk, afstammend ; original sin, erfzonde,
v. * -AL, s. oorspronkelijk stasis, bet oorspronkelijke, origineel,o.; zonderlinge, origineel, m. *-ALmr, * --ALNESS,
s. oorspronkelijkheid, v.
"-ATE, va. et n. voortbrengen ; ontstaan, ontspringen, afstammen. "-ATION,
s. oorsprong, m. ; het opkomen, ontstaan, o. ; oorzaak,v.
ORILLON, s. oor, oortje, handvat, o.
ORIOLE, s. weduwaal, (vogel), m.

ORGAL, s. voy. ORCHAL.
ORGAN, s. orgaan, werktuig, instrument, middel, o. ; hulp,
v.; orgel, o. "-BUILDER, s. orgelmaker, , m. "-IC, "-ICAL,
a. * -ICALLY, adv. organisch, bewerktuigd, door organen.
"-ICALNESS, s. organische gesteldheid, werktuigelijkheid,

werktuigelijke zamenstelling, worming, bewerktuiging, v.
*-Ism, a. bewerktuiging, v. ; werktuigelijk zamenstel,
o.
"-1ST, S. organist, orgelist, orgelspeler, m. * -IzATION, s.
vorming,.inrigting, organisatie, v. "-IZE, va. bewerktuigen,organiseren; inrigten."--LOFT,s. zoldering waarop
het orgel stoat, v. "—PIPS, s. orgelpijp, v. *-'s TOP, s.
orgel-register, o.
ORGANY, s. (53) wilde marjolein, v.
ORGANzEBN, * ...ZIN, s. getwijnde zijde, v.
ORGASM, s. (22) gisting in het bleed, v.
ORGEAT, s. gerstewater, o. amandelmelk, orgeade, v.
ORGEIS, *...GBYBS, *...GANLING, S. gedroogde stokvisch, m.
ORGIES, s. pl. Bacchusfeesten, nachtfeesten, zuipgastgen, o. mv.
ORGURS, s. p1. orgel, o.; spaansche miters, m. mv.
ORICHALCH, s. geel koper, o.
ORIEL, ORIOL, s. galerij, voorkamer, v.
ORIENT, s. oosten, o. *-, "-AL, a. oostersch, oostelijk;
schitterend, prachtig. " - ALUM, s. oostersch taalgebrnik,
o. oostersche stijl, m. oostersche spreekwijze, v.
"-ALIST,
s. oostersch taalgeleerde, kenner der oostersche talenon.
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ORISON, S. voy. °RAISON.
ORK, ORQUE,s. zeegedrogt, o.; noordkaper ; (126) hooker, M.
ORLE, s. zoom, m.
ORLOP, -DECK, S. (126) koebrug, v. overloop,m. 5 -BEAM,
s. (126) balk der koebrug, m.
ORNAMENT, s. sieraad, versiersel, o. tooi, m. *-, va.
sieren, versieren. "-AL, a. versierend, tot steraad. "-ALNESS, s. sieraad, versiersel, o. *-BD, a. versierd, opge-

tookl, opgesmukt.
ORNATE, va. versieren, tooijen, opomukken. "-, a. * -LY,
adv. versierend ; tot sieraad. "-NESS, s. sieraad, versiersel, o. "...TURB, s. sieraad, versiersel, o. tooi, m.
ORNISCOPY, "...THOMANCY, s. vogelwigchelari j, v. "...THOLOGIST, s. vogelkenner, m. "...THOLOGY, s. beschrij-

ving kennis der vogelen, v.
OROLOGICAL, a. tot de bergkunde behoorende. "...GIST,s.
bergbeschrijver, m. "...GY, s. bergbeschrijving, v.
ORPHAN, s. wees, in. en v. weeskind, o. weesjongen, m.
weesmeisje, o.
a. ouderloos. * -AGE, "-ISM, s. ouderlooze stoat, m. "-LIKE, a. ale een weal, verlaten. 5 -OTROPHY, s. weeshuis, o.
ORPIMENT, s. (17) opperment, oprement ; wit arsettikum, o.
ORPINB, s. (53)

smeerwortel, m.

ORRACH, s. (53) melde, v.
ORRERY, s. planetarium, o.

ORT, s. overbliffselen, o. mv. afval, m.
ORTHODOX, *- AL, a. regtzinnig, regtgeloovig. 5 -LY, adv.
op eene regtzinnige wijze. "-NESS, *-Y, s. regtzinnig-

heid, regtgeloovigheid ; regtzinnige leer, v.
regte koers van een schip, m.
* ...SPY, s. juiste uitspraak, v. "...owl, s. (64) regthoekige figuur, v. *...430NAL, a. regthoekig; loodregt. "...GRAPHER, s. schrijver
over de spelkunst ; kenner van de regelen der spelkunst,
m. "...GRAPHICAL, a. tot de spelling -, tot de meetkundige schets behoorende. "...GRAPHIZE, va. et n. goed
wel naar de regels spellen. * ...GRAPHY, s. spelkunst, spelling ; (13) meetkundige schets, v. "...LOGY,
s. juiste beschrijving der dingen, v.
ORTHOPNOBA, s. (22) zware ademhaling, v.
ORTIVE, a. (101) opgaande.
ORTOLAN, s. ortolaan (vogel), m.
ORTHODROMY, s.

ORTHOEPIC, a. juist uitgesproken.

ORTS, s. pl. voy. ORT.
ORTYARD, s. voy. ORCHARD.
ORVIBTAN, s. (22) tegengif, o.
USCHBDcELE, a. (36) balzakdarmbreuk, v.
OSCILLANCY, * ...LATION, s. slingering, v. slingerslag, m.
* ...LATE, va. vershngeren. "...LATORY, a. slingerend.

s. geeuwen, o. slaperigheid; traagheid, laauwheid, onverschilligheid, v. " ...TA NT, -LY, adv.
geettwend, slaperig, traag, onuerschillig ; tragelijk, op.
eene slordtge wijze.
OSCULATE, va. kussen.
OSCITANCY, "...TATION,
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OUT.

rijs, o. waterwilg, in. teen, v. *-, 8. teenen
wand, v. *-, a. teenen.
OSPRAY, s. vischarend, beenbreker, m.
Oss, vn. zwoegen, zwaar werken. "-ELET, S. beentje, bikkelije, o. koot, v. *-Sous, a. beenachtig.
s.
beentje, bikkelje, O.
°SUFIC, a. beenmakend, beenvormend.
* - ATION, S. beenmaking, v. "...FRAGE, s. vischarend, beenbreker, m.
* ...FRAGOUS, "...FRANGENT, a. beenbrekend. * ... FY, va.
et a. been maken; - warden. * ... VOROUS, a. beenetend.
OSSUARY, s. beenderhuis, knekelhuisje, o.
OSIER, S.

08T, OUST, S. voy. OAST.
OSTENSIBILITY, s. vertoonbaarheid,v.

* ... IBLB, a. * ... IBLY ,
adv. vertoonbaar, duidelijk ; ziptbaarlijk, schijnbaar.
"...WE. a. toonend, aanduidend; uitstekend, pronkend,
pralend.
OSTEN T, s. schijn, m. vertooning, v. voorteeken, teeken,
O.
"-ATE, va. pralen, pronken met. * - ATION, *-ATIOUSNESS, s. praalvertoonzng, praalzucht, v.
"-ATIOUS,
"- ATIVE, a. praalzuchtig, pronkziek. * - ATIOUSLY, adv.
met praalvertooning._ "-TATOR, s. praler, pronker, m.
OSTEOCOLLA, s. beenbreuksteen, m.
...COPE, S. (22) pijn
in het gebeente, v. * ... LOGY, S. beenkunde, verhandeling over het gebeente, v.
OSTI ARY, s. mond, m. uitwatering , v . ; fig. deurwaarder, m.
OSTLER, s. stalknecht, m.; voy. HOSTLER. * -Y, S. stal,
m. stalling, herberg, v.
s.
08TRACEOUS, a. met horde schelpen bedekt. *...CisM,
(27) vierjarige ballingschap, v. * ... CITE, S. versteende
oesterschelp, v. * ... CIZE, va. verbannen, verdrijven.
OSTABY, S. herberg, v.
OSTRICH, OSTRIDGE, s. struisvogel, m. ; - policy, gewaande veiligheid, v.
OSTRIFEROUS, a. oesters voortbrengende.
OT ACOUSTIC, * -0N, s. spreekhoorn,
ander, tweede. * - 0 A TES , adv. anders.
OTHER, pron.
* -GUISE, a. van geheel anderen aard, van een ander
slag, verschillend. * -WHERE, adv. elders. * - WHILE,
adv. op een anderen tijd. *-wisE, adv. anders, op
eene andere wijze ; zoo niet.
OTTER, S.
bever, otter, m. * - DOG, s. otterhond, M.
* -HUNTING, S. beverjagt, v.
* - PIKE, S. pieterman ;
zwaardvisch, m.
OTTOMAN, S. kanapee, v.
OUCH, S. gouden halssieraad, o. *- ER, s. juwel;er, m.
OUGHT, a. iets, eenig, geringst. *-, vn. moeten, behooren;
you - to do it, gij moest het doen.
OUMED, s. schaduw, v.
OUNCE, s. ons, o.; losch, m.
OUPHE, s. feeks, tooverkol, v. kweldrommel, kwelduivel,
m. *-x, a. feeachtig.
OUR, * -S, a. onze, ons. * - SELF, pron.
OUR ANOGRAPHY, s. hemelbeschrijving, v.
OUR-LADY, S. onze lieve Vrouw, v.
OUSE, S. voy. OOZE. * -L, s. watermeerle, V.
OUSTER, s. (83) berooving van bezit, v.
OUT, OUST, va. verdrijven, nit het bezit stooten, berooyen, wegnemen.
OUT, adv. et a. nit, buiten, weg, daarbuiten; voorbij, ten
einde ; open, duidelijk, luide; verloren, vervallen, afgeloopen, geeindigd; van zijn stuk, uit het veld geslagen ; to be -, zich vergissen, steken blijven ; (10) geene
kopij niece hebben.
in naar buiten ! er nit ! weg !
reset! "-. s. (10) toefilafing, v ;
at the elbow, in
slechten stoat ; met den elleboog door de moon), in be.
narde omstandigheden ;
of, oit, door, toegens, uit

OUT.
hoofde van, buiten, behalve, krachtens, ingevolge, over ;
- of breath, buiten adem ; - of charity, nit medelijden ;
- of court, buiten stoat van beschuldiging gesteld, afgewezen; - of design, opzettelijk, voorbedachtelijk, met
opzet; - of doors, buiten 's huis, buiten de deur; in
onbruik, versleten; - of doubt, buiten twijfel; - of
ear-shot, - of hearing, buiten het bereik des gehoors;
- of favour, in ongenade; - of hand, uit de hand,onmiddellijk; - of harm's-way, buiten schot, in veiligheid ;
- of hatred, uit haat; - of heart, moedeloos, to nedergeslagen, krachteloos, zwak; - of hope, hopeloos, zonder
hoop; - of humour, in eene kwade luim; - of love,
nit liefde; - of measure, buiten mate; - of mind, uit
de gedachten; buiten zinnen; - of one's ken, uit het
gezigt ; boven het begrip ; - of order, niet wel, onpasselijk ; - of place, van zijne plaats; - of pocket, kaal,
zonder geld ; - of reach, buiten bereik; - of season,
buiten tijds, ten ontijde, to onpas ; - of sight, buiten
het gezigt, nit het oog ; - of sorts, ontstemd, verdrietig,
in eene kwade luim; - of trim, buiten evenwigt;
- of tune, ontstemd; in eene kwade luim; - of use,
in onbruik.
OUTACT, va. overtreffen. "...BALANCE, va. zwaarder zijn
* ... BAR, va.
don, overwegen, het overwigt hebben op.
uitsluiten, buiten sluiten. * ... BID, va. overbieden, meer
bieden don. * ... BIDDER, S. meerhiedende, m. * ... BIDDING, s. hooger bod, opbod, O. "...BLOWED, a. opgeblazen; vol lucht. * ... BLUSH, vs. in glans overtreffen. * ... BORN, a. buitenlandsch, vreemd, uitheemsch.
* ...BOUND, a. naar buiten 's lands bestemd. "...BRAVE,
* ...DARE, va. trotseren, tarten, braveren, het hoofd
de spas bieden. * ... BRAZEN, va. net onbeschaamdheid
behandelen, loochenen. * ... BREAK, s. uitbarsting, v.
* ...BREATHE, va. uitblazen, ademen; door sterkeren
adem overtreffen. * ... BUD, vn. uithotten. '...nuILD, va.
in het houwen overtreffen. * ... CASE, s. buitenschors, v.
* ...CAST, a. verworpen, verstooten, weggesmeten; verbannen. s. verworpeling, verschoppeling, balling,
m. ; nitschot, o. "...CLIMB, va. voorbij klimmen. * ... 00 ME OF GOOD, s. spillage, v. verlies, O. * ...COMPASS,
va. de grenzen overschrijden. * ... COMPLY, vn. at to
gedienstig zijn. * ... CRAFT, va. in list overtreffen.
* ...CRAWL, Va. voorbij kruipen.
s. geschreeuw,
o. uitroep ; verkoop, in. veiling, v. * ... DATE, va. afschaffen. "...DO, va. overtreffen, voorbijstreven. "...DOER,
S. overtreffer, m. * ... DOOR, S. buitendeur, v. * ... DRINK,
in drinken overtreffen. * ... DWELL, va. over den
tijd blijven.
OUTER, a. buiten, buitenste. *-, s. (83) berooving van
het bezit, v. * - LY, adv. naar buiten, uitivendig, buitenwaarts. * - MOST, a. uiterste, laatste, buitenste.
OUTFACE, va. in het aangezigt volhouden ; this is to the sun at noon-day, dat is op den helderen middag
ontkennen dat het dag is. * ... FALL, s. afleiding, v.
"...FAST, va. door vasten overtreffen. * ... FAWN, va.
het vleijen overtreffen. * ... FEAST, va. door uitspatting
overtreffen. "...FIT, s. (126) uitrusting, v. kosten ran
uitrusting, m. my. "...FLANK, va. overvleugelen. "...FLY,
va. voorhijvliegen.
Va. in dwaasheid orertreften. "...FORM, s. buitenzijde, v. uitweizdig voorkomen,
uiterlijk aanzien, o. "...FROWN, va. door bedreigingen
ter neder slaan.
"...GUARD, s. (68) Doorpost,
tn.
s. ailgrtity, iu. "...(4ENRRAL, Va. overtreffen
-, in erijgerigheid
va in
obertretren.
eoorbijgaan, voorbijstreven; bedriegen.
, rroovbjstreving, v. ; uitgang, m.

OUT.
bedriegerij, v. * ...GROW, vn. voorbij-, overheen groeijen,
boven het hoofd groeijen; er uit groeijen. "...HEROD,
va. in wreedheid overtreffen. * ...HEST, '...HORN, s.
w
* apenroep,
* ...HOUSE, S. achterhuis, buitenhuis, o.
...JEER, va. door spotternijen in verlegenheid brengen.
* ...JEST, va. in schertsen overtreffen. * ...JETTING, a.
uitstekend, vooruitstekend. * ...JUGGLE, * ...KNAVE, va.
meesterlijk bedriegen, - foppen. * ...KNEED, a. kromme
beenen hebbende. * ...LAID, a. uitgeschoten. * ...LANCE,
va. vooruitduwen. * ...LAND, * ...LANDISH, a. uitlandig,
uitheemsch, burtenlandsch, vreemd. "...LANDER, s. buitenlander, vreemdeling, m. * ...LAST, vn. langer duren.
* ...LAUGH, vn. luid lagchen. * ...LAW, a. vogelvrij, verbannen, buiten de wet. -, s. balling, vogelvrijverklaarde ;
roover, m. -,va. verbannen, vogelvrij verklaren. * ...LAwRY, s. verhanning, vogelvrijverklaring, v. * ...LEAP, va.
overspringen, voorbzjspringen. s. sprong, uitweg, m.
uitvlugt, v. * ...LEARN, va. in het leeren overtreffen,
meer vorderingen maken (dan een ander). * ...LET, s.
uitgang, uitweg, m. ; outlets of a city, omstreken eener
stall, v. my. * ...LIE, va. in het liegen overtreffen.
* ...LINE, s. (92) orntrek, m. buitenste lijn, v. -, va.
eene schets maken. * ...LIVE, va. overleven. * ...LIVING,
s. overleving, v. *...LOOK, va. trotsch aanzien, in verlegenheid brengen. s. waakzaamheid, voorzigtigheid, v.
* ...LUSTRE, va. 'goy. OUTBLUSH. * ...LYING, S. buitenwacht, v. -, a. verwijderd; buitengewoon. * ...MARCH,
va. vooruitkomen, voorbij marscheren,-trekken. "...MEASURE, va. in maat overtreffen. * ...MOST, a. uiterste,
buitenste. * ...NIGHT, va. den nacht doorbrengen, - eindigen. * ...NUMBER, va. in petal overtreffen. * ...PACE,
va. vooruitloopen, voorbijstreven, voorbijgaan. "...PARAMOUR, va. in uitspattingen overtreffen. "...PARISH,
s. buitenparochie, v. * ...PART, s. buitengedeelte, o.
* ...pARTS, s. pl. voorsteden ; omstreken , v. mv.
* ...PASS, va. overtreffen, voorbijstreven. * ...PEER, va.
van hoogeren adel zijn. * ...PENSIONER, s. znvaliede
die buiten het hospitaal onderhouden wordt, m.
* ...POISE, va. VON. OTITwEIGH. "...PORCH, s. voy. OUTGARD. * ...FOUR, va. uitstorten, uitgieten.
s. uitstorting, v. * ...PRAY, va. in ijver bij het bidden
overtreffen. * ...PREACH, va. in het prediken overtreffen.
* ...PRIZE, va. te hoog waarderen.
OUTRAGE, s. beleediging, v. schimp, hoon, smaad, m.;
gewelddadigheid, openlijke aanranding, v. "-, va. et n.
schimpen, beschimpen, honen, beleedigen. *-ous, a.
* -OUSLY, adv. beleedigend, smadend, schimpend, eerroovend ; geweldig, wreed ; op eene beleedigende
wijze ; met geweld. "-OUSNESS, s. beschimping, v.; geweld, o. hevigheid, wreedheid, v.
OUTRAzE, va. geheel uitroeijen. "...REACH, va. verder
reiken dan, overtreffen, overschrijden. * ...REASON, va.
door kracht van redenen overwinnen. * ...REIGN, va.
langer regeren dan. * ...RIDE, va. et n. voorbijrijden;
uitrijden. * ...RIDER, s. voorrijder; geregtsdienaar te
paard, m. * ...RIGGER, s. (126) doove jut, v. loefboom,
m. ; wa,chtschip, 0. "...RIGHT, adv. onmiddellzjk ; geheel
en al, ten voile. "...RIVAL, va. overtreffen, voorbijstreven, verdringen. * ...ROAD, s. rid, wandelrid, m. uitstapje
te paard, o. * ...ROAR, va. overschreeuwen; harder -,
luider brullen. * ...ROOT, va. ontwortelen, uitrotten, nitroeijen. * ...RUN, va. vooruitloopen, inhalen ; te boven
va. vooruitzeilen. * ...SCAPE,
gaan, overtreffen.
s bet ontsnappen ; uitvlugt, v. `...SCORN, va. met verSELL, va. duorder verkoopen ;
achting behandelen.
s. aanvang, m.begin,o.;
in waarde overtreffen.
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intrede, v. * ...SHINE, va. in glans overtreffen. *...SHOOT,
va. voorbijschieten ; in het schieten overtre/fen. * ...SHOT,
s. uitstek, o. -, a. vooruitstekend, uitstekend. * ...SHUT,
Va. uitsluiten. * ...SIDE, s buitenzijde, v. uitwendige,
buitenste; uiterlijk voorkomen, uiterlijk, o.
adv. van
buiten, te na,auwernood.* ...SIN, vn. ophouden met zondigen,
zich verbeteren. * ...SIT, vn. langer blijven zitten, over den
tijd zitten, den tijd uitzitten. * ...SKIP, vn. ontsnappen.
s. pl. omstreken, voorsteden, v. my * ...sLEEP,
vn. zich verslapen. * ...SOAR, va. voorbijvliegen. * ...SOUND,
va. voy.. OUTROAR. "...SPAN, va. uit,pannett. * ...SPORT,
va. in het schertsenovertreffen; overdrijven.*...sPREAD,
* ...STRETCH, va. uitspannen, uitspreiden, uitstrekken,
verbreiden. * ...STAND, va. et n. uitstaan, verduren,
weerstaan ; vooruitstaan, uitsteken, duren ; uitstaan,
te goed hebben. * ...STARE, va. in verlegenheid brengen.
* ...STAY, va. over den tijduablijven. * ...STEP, * ...STRIDE, va. overschrijden. * ...STORM, va. in geweld overtreffen. * ...STREET, s. buitenstraat, achterstraat, v.
* ...STRIP, * ...VIE, va. vooruitkomen, overtreffen, vooruitstreven. * ...SWEAR, va. in het vloeken overtreffen.
*...SWEETEN, va. zoeter zijn dan. "—SWELL, va. overstroomen. * ...TALK, va. in het spreken overtreffen ;
meer spreken ; overschreeuwen. "...TONGUE, "...VOICE,
va. overschreeuwen. * ...TOP, va. verminderen, in de
schaduw stellen. * ...TRADE, va. den vreemden handel
onderdrukken. * ...VALVE, va. to hoog schatten. * ...VENOM, va. vergiftiger zijn dan. * ...VILLAIN, va. grooter
schurk zijn dan. * ...VOTE, va. overstemmen.
va. beter gaan, beter te voet zijn.
s. buitenmuur, m. buitenzijde, v. ; schijn, m.
OUTWARD, s. uiterlzjke, o. *-, a. uiterlijk, uitwendig ;
buitenlandsch, vreemd ; zigtbaar ; zinnelijk, vleeschelijk,
ligchamelijk. * -BOUND, a. voor het buitenland bevracht.
* -Ly, "-S, adv. naar buiten, buitenwaarts, van buiten.
*-SHOW, s. uiterlijke schijn, m. schijnvertooning, v.
*-TRADE, s. uitvoerhandel, m.
OUTWATCH, va. in waakzaamheid overtreffen; doorwaken. * ,..WEAR, va. et n. doorbrengen, slijten ; duren ;
overleven. * ...wEATHER, va. stormen doorstaan ; uithouden, ondergaan, to boven komen. * ...WEED, va. nitroeijen, ontwortelen. "...wEIGH, va. moor waard zijn, •
overtreffen, zwaarder wegen. va. losmaken.
va. voorbij vliegen. * ...wIT, va. bedotten, verschalken, (eimand) te slim zijn. * ...WORK, va. beter
werken. * ...WORKS, s. pl. (113) buitenwerken, o.
* ...WORN, a. versleten. * ...WORTH, va. meer waard
zijn. * ...WREST, va. ontwringen, afknevelen, afdwingen.
* ...WROUGHT, a. overtroffen.
OVAL, s. ovaal ; rond gevelvenster, dakvenster, o.
OVAL, OVATE, a. ovaal, langwerpig rond, eirond.
OVARIOUS, a. uit eijeren bestaande, tot den eijerstok behoorende. * ...RY, s. eijerstok, m. eijernet, o.
OVATION, s. (25) kleine zegepraal, v.
OVEN, s. oven, m. * -PORK, s. ovengaffel, v. * -PEEL, s.
ovenkrabber, m. *-'s- MOUTH, s. opening van den oven,
V. "-TENDER, s. ovenstoker, m.
OVER, prep. over, op, boven, door, voorbij, uit, bij, godsrondo. * -, adv. haven, bovenop, daarop, daarover,, voorbij,
gedaan; achter elkander ; overtollig, al te zeer ; - and
Bove, - and besides, daarenboven, buitendien, boven en
behalve ; - and again, - and -, slag op slag ; herhaaldelijk; - bush and break, - hedge and ditch, het onderste haven, door velden en mewl?. - head and ears,
halo over kap; - night, gedurende den nacht ; - or
under, sneer of min ; ,boots, door dik en dun ; - the
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way, tegenover. "-ABOUND, vn. in overvloed voorhanden
zijn, overvloeijen van. "-ACT, va. et n. overdrijven, te
veel doen. "-AGAINST, adv. tegenover. "-AGED, a. zeer

oud, stokoud. "-AGITATE, va. te zeer bewegen, te veel spreken over. * - ALLs, s. pl. overbroek, v. *-Axmous, a.
at te angstvallig. "-ARCH, va. overwelven. "-AWE, va.
vrees aanjagen. "-BALANCE, va. meer waard zijn, overtreffen; zwaarder wegen. -, s. overwigt, o. meerderheod,
v. "-BEAR, va. overladen, overwinnen, onderdrukken,
overweldigen, overtreffen. "-BEARING, a. overladend,
drukkencl, heerschzuchtog, trotsch. "-BID, va. overbieden,
meer bieden. "-BIDDING, s. overbieding, v. overbod, O.
"-BIG, a. al te groot, - sterk, - dik. *-ELow, va. et
n. wegwaaijen, verwaaijen, uitblazen, ophouclen te waaijen. "-BOARD, adv. over boord. "-BOIL, vn. overkoken.
"-BOLDLY, adv.
"-BOLD, a. te stoutmoedig, vermetel.
met vermetelhekl. "-BORNE, a. overladen; overwonnen,
overweldigd. "-BROW, vn. overhangen, vooruitsteken.
"-BULK, "-BURDEN, va. overladen. "-BURN, va. verbranden. "-BUSY, a. at te druk, mei bezigheden overladen. "-BUY, va. te duur koopen. "-CANOPY, va. met
eenen hemel overdekken. "-CARE, s. overmatige zorg,
v. - angst, m. "-CAREFUL, a. at te bezorgd. * -CARRY,
va. overvoeren, te ver voeren ; verleiden. "-CAST, va.
bedekken, overtrekken, bekleeden; omhullen; overnaaijen. -, a. overdekt, overtrokken, betrokken, duister ;
bekleed, bedekt. "-CATCH, va. inhalen, bereiken. "-CAU'nous, a. at te voorzigtig. "-CHARGE, va. overladen ;
bezwaren, te hoog aanrekenen. s. over lading ; overvraging, v. "-CIVILITY, s. overgroote beleefdheid, v.
* -CLIMB, va. overklimmen. "-CLOUD, va. met wolken
bedekken. "-CLOY, va. bezwaren. "-COLD, a. buitenmate
koud. "-COME, va. et n. overweldigen, overmannen, overwinnen, verwinnen; over kunnen; overtreffen, te neder
drukken. "-COMER, s. overweldiger, overwinnaar, m.
"-COMINGLY, adv. als overwinnaar. "-COMPLAISANCE,
"-CONFIDENCE, s. te
S. overgroote gedienstigheid, v.
groot zelfvertrouwen, o. vrijpostigheid, vermetelheid, v.
"-CORNED, a.
"-CONFIDENT, a. vermetel, vrijpostig.
verzouten ; fig. beschonken. "-COUNT, va. te hoog aattvn.
overdekken.
"-COVER,
rekenen, te hoog waarderen.
"-CREDULOUS, a. at te ligtgeloovig. "-CROW, va. overschreeuwen. "-CURIOUS, a. at te nieuwsgierig, onbescheiden, at te keurig. "-CURIOUSNESS, s. onbescheidene
nieuwsgierigheid, onbescheidenheid, v. "-DANCE, vn. te
veel dansen. "-DARING, a. onbeschaamd, driest. "-DATE,
va. eene latere dagteekening geven. "-DILIGENT, a. at
te vlijtig. "-DO, va. overdrijven, to veel doen, te zeer
vn. overkoken ; - one's self, zich overinspannen.
werken. "-DONE, a. overdreven; te gaar. "-DOSE, s.
te groote hoeveelheid, v. "-DRAW, va. (34) te veel trekken. * -DRESS, va. te zeer tooijen. "-DRINK, vn. te veel
drinken. * -DRIVE, va. overdrijven, to ver driven. "-DRY,
va. te veel droogen. "-DUE, a. (34) vervallen, lang vervallen. "-DYE, va. oververwen. "-EAGER, a. at to gulzig. "-EAGERLY, adv. met overgroote gulzigheid. "...EARNEST, a. at to ernstig. "-EARNESTNESS, s. overdreven
ernst, m. *- EAT ONE'S SELF, vrf. zich overeten, to veel
eten. "-ELEGANT, a. al to zwierig. "-EMPTY, va. to
ledig maken. "-ENTRY, s. (34) to hooge aangifte, v.
"-EYE, va. overzien, waarnemen, het opzigt hebben over.
O. stortplaats
"-FALL, s. waterval, in. ; verlaat, stortebed,
(van een vision), v. "-FATIGUE, va. te zeer vermoeijen.
"-FEED, vs. overlas. overmatige vermoojenis, v.
den, oirervoederen. "-FIERCE, a. at te grimmig. "-FILL,
va. doen overloopen, overladen. "-FINE, a. at to fijn.

"-FLOW, va. at n. overstroomen, overloopen, overvloeijen; overvloeijen van, in
overvloed voorhanden zijn. s. overatrooming, v.;
overvloed, m. "-FLOWING, s. overstrooming, v. het buiten de oevers treden (eener rivier). -, a. overloopend,
overvloedig rijk. "-FLOV/INGLY, adv. on overvloed overvloediglijk. "-FLY, va. overvliegen, overheen vliegen.
"-FOND, a. zeer teeder. "-FONDNESS, s. overdreven
teederheid, kattenliefde, v. "-FORWARD, a. to voorbarig. "-FORWARDNESS, s. al to groote voorbarigheid, V.
"-FREIGHT, va. overladen, to zwaar laden, - bevrachten. "-FREE, a. at te vrij. "-FRUITFUL, a. at to
vruchtbaar. *-FULL, a. overvol. "-GET, va. inhalen, bereiken. "-GILD, va. vergulden, met vernis bedekken.
"-GIRD, va. te naauw insluiten, te vast gorden.
"-GLANCE, va. overzien. *-Go, va. gaan over, to boven
gaan, overschrijden, overtreffen. "-GONE, a. overstelpt.
"-GORGE, va. zich overeten. "-GRASSED, a. met ,Gras
begroeid. *-GRE 4T, a. overgroot, overdreven. "-GROW,
va. to veel groeijen, to groot worden. *-GROWN, a. te
groot, vol, opgeschoten. "-GROWTH, s. buitensporige
meer dan gewone groei, m. "-HALE, "-HAUL, va. overdekken ; onderzoeken, nazien ; (126) slappen, vieren.
vn.
"-HANDLE, va. te dikwijls hehandelen. '-lIANG,
overhangen, vooruitsteken. "-HAPPY, a. zeer gelukkig.
"-FLOAT,

va. overstroornen.

va. te hard maken.' "-HASTEN, va, overijlen, overhaasten. "-HASTILY, adv. in overhaasting.
"-HARDEN,

"-HASTINESS, s. overhaasting, voorbarigheid, overijling,
v. to groote spoed, m. "-HASTY, a. overhaast, voorbarig, to haastig. "-HEAD, a. boven. "-HEAR, va. slechts
ten halve hooren, belaisteren, alluisteren. "-HEAT, va.
to zeer verhitten, to heet maken. "-HEAVY, a. te zwaar.
"-INSURANGE, s. to hooge assurantie, v. * -JOY, va.
van vreugde vervoeren, verrukken. s. verrukking,
vreugdevervoering, v. "-JOYED, a. verrukt, in vervoering. "-KIND, a. at to vriendelijk, al to goed. "-LABOUR, va. et n. to veel werk geven ; zich overwerken.
"-LADE, va. overladen; to zwaar beladen, to zwaar
belasten. "-LAID, a. bezwaard, overtrokken, verstikt.
"-LASH, va. over"-LARGE, a. overgroot, overdreven.

drijven. "-LAY, va. beleggen, bedekken, opleggen, be"-LEAP,
trekken ; bezwaren, overladen, onderdrukken.
(93) overleer,
va. oversprinyen. "' -LEATHER, s.
bovenleder, O. "-LEAVEN, vn. to zeer zwellen, bederven. "-LIBERAL, a. bovenmatig. "-LIGHT, s. to sterk
licht, O. "-LINESS, s. oppervlakkigekennis ; ligtzinnigheld, v. "-LIVE, va. et n. overleven. "-LIVER, S. langstlevende, m. "-LOAD, va. overladen, to zwaar laden.
*-LONG, a. to lang. *-LOOK, va. overzien, overheen
zien, bewaken, het opzigt hebben over; over het hoofd
-, door de vingers zien ; voorbijzzen, met minachting
behandelen, niet in aanmerking nemen. "-LOOKER, S.
opzigter, m. "-LOOP, s. voy. ORLOP. "-LOVE, va. to
hoog acliten, - schatten. "-LY, adv. oppervlakktg, ligtelijk. "-MARCH, vn. zich overloopen. "-MASTED, a. (126)
to hoog gemast. "-MASTER, va. overmeesteren, overva.
weldigen, bedwingen. "-MATCH, s. overwigt, O.
overmannen, overwinnen.
* --MATCHED, a. magtiger.
"-MEASURE, S. overmaat, v. -, va. to hoog schatten.
"-MICKLE, a. to veel, to zeer. to zeer mengen- "-MODEST, a. to nederig. "-MOST, a. hoogst.
"-NAME, va. opnoemen,
"-MUCH, a. to veel, to zeer.
allezen. "-NEAT, a. at to netjes. "-NICE, a. al to keurig. "-NIGHT, a. voorleden nacht, nachtelijk. "-NOISE, va.
* -- OFFICE, va.
door gedruisch overweldigen, verdooven.
op eene heerschzuchtige wjze regeren. '-OFFICIOUS, a .
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al te gedienstig. * -OLD, a. te oud. * -PAINT, va. oververder slaan dan. *...SWAY, va. overweldigen, overheerdrijven. "-PART, va. (108) eene te zware rol te spelen
schen ; (iemand) doen bukken; afraden, ontraden.
geven. "-PASS, va. voorbijgaan, overslaan, weglaten,
"...SWELL, va. overloopen, overstroomen.
uitlaten. * -PAY, va. te veel te duur betalen, te hoog
OVERT, a. open, klaar, openbaar; - act, (83) bewijs,o.;
beloonen. "-PEER, va. met trotschheid bejegenen. "-PEO- design, (83) bewezen feit, O.
PLE, va. te zeer bevolken. "-PERCH, va. voy. OVEROVERTAKE, va. bereiken, inhalen, verrassen, betrappen.
FLY. " - PERSUADE, va. tegen zijnen zin overreden.
"...TAKEN, a. ingehaald ; betrapt. "...TALK, vn. te veel
"-PLUS, S. overschot, bijvoegsel, overwigt, o. toegift, v.
. spreken; zich verspreken. * ...TASK, va. met werk over"-POISE, va. zwaarder wegen dan; het evenwigt houladen, eene te zware taak opgeven. "...TAX,#a. te sterk
den. "-POISE, s. overwigt; tegenwigt, O. "-POLISH, va.
schatten, te hoog aanslaan. "...TEDIOUS, a. ngzaam.
te veel vijlen. "-PONDEROUS, a. te zwaar. "-POST,
"...THROW, va. omwerpen, omstooten, omkeer n; vernieva. voorbijsnellen. "-POWER, va. overweldigen, te botigen, verwoesten; overwinnen. "...THROW, s. ornwerping,
ven komen. "-PRESS, va. to zeer drukken, onderdrukken.
omkeering, vernieling, verwoesting ; nederlaag, v.
"-PRIZE, va. te hoog schatten. "-PRODIGAL, a. te verkwis"...THROWER, s. verwoester, overweldiger,
En. •
tend. "-PROMPT, a. overijld. "-PROMPTNESS, s. overijOVERTHWART, a. omgekeerd, verkeerd, dwars ; gemelijk,
ling, v. " - QUIETNESS, s. te groote rust, v. "-BAKE, va.
eigenzinnig, wonderlijk. "-, "-LY, adv. et prep. dwars,
overharken; (126) spoelen over (van golven). * -RANK,
dwars over, schitins over, schuins. "-, va. kruisen;
a. zeer stinkend; te rijkelijk, te overvloedig.
"-RATE,
dwarsboomen, tegenstreven. "-NESS, s. dwarsheid, vers. te hooge schatting, v. ; overdreven prijs, va. te
keerdheid, v. tegenstand, m. tegenstreving ; eigenzinhoog schatten, - waarderen, overvragen. "-REACH, va.
nigheid, neiging tot tegenspreken, v.
bedotten, bedriegen.
vn. verder reiken dan, uitsteken ;
OVERTIRE, va. afmatten, vermoeijen.
"...TITLE, va. een
zich overspringen, zich vertillen; aanslaan (van een
te hoogen titel geven.
paard). "-REACHER, s. bedrieger, verschalker, m.
OVERTLY, adv. openlijk, klaarblijkelijk, in het openbaar,
"-READ, va. overlezen, doorloopen. "-RECKON, va. te
onbewimpeld.
veel rekenen, te hoog aanrekenen. "-RED, va. rood maOVERTOIL, vn. zich overwerken, zich afmatten.
"...TOP,
ken. "-RIDE, va. overrijden ; bederven. "-RIGGED, a.
va. hooger reiken dan, overtreffen, verduisteren, over(126) te zwaar getakeld. "-RIGID, a. te streng. "-RIschaduwen. "...TOWER, vn. fig. te hoog vliegen, eene te
GIDNESS, s. buitensporige gestrengheid, v. "-RIPE, a.
hooge vlit7t nemen. "...TRADE, va. zich te gronde rigte rijp. * -RIPEN, va. et n. te rijp malcen, - worden.
ten door overgroote handelsondernemingen. "...TRIP, vn.
"-ROAST, va. te gaar braden. "-RULE, va. overweldioverhuppelen. "...TRUST, va. te veel vertrouwen.
gen, overmeesteren ; heerschen, regeren ; verwerpen,
OVERTURE, 8. opening, v. begin, voorstel, O.
wraken; niet laten gelden. "-RULER, s. alregeerder, m.
OVERTURN, va. et s. voy. OVERTHROW. "-ABLE, a.
"-RULING, a. alregerend. * -RUN, va. et n. overloopen;
omver te stooten. "-ER, a. voy. OVERTHROWER. *-ING,
overstroomen ; voorbijloopen, vooruitloopen; bedekken ;
S. omverwerping, v.
aanvullen, vol maken ; zich verspreiden, afloopen, verOVERTWATTLE, va. door praten verdooven. "...VALUATION,
women ; overzien. "-RUNNER, s. verwoester,
m.
"...VALUING, S. te hooge schatting, v. "...VALUE, va. te
"-SCRUPULOUS, a. at te naauwgezet. "-SCRUPULOUShoog schatten, - waarderen.
"...VEIL, va. omhullen,
NESS, s. overdrevene naauwgezetheid, v. "-SRA, a. overbedekken, omsluijeren. "...VIEW, va. overzien, een sog
zeesch. "-SEE, va. het opzigt hebben over ; overslaan,
werpen op. "...VIOLENT, a. geweldig. "...VOTE, va. overvoorbijzien, over het hoofd zien. "-SEEN, a. dwalend,
eenstemmen. * ...VOTED, a. overstemd. * ...WATCH, vn.
zich vergissend. "-smut, s. opzigter, opziener, Wachter;
te veel waken. "...WATCHED, a. door waken afgemat.
wijkmeester, armenbezorger, m.
* -SEETH, vrt. overko"...WEAK, a. at te zwak.
"...WEARY, va. te zeer afken. "-SELL, va. te duur verkoopen. "-SET, va. omvermatten, vermoeijen.
"...WEATHER , vn. verweeren.
werpen, omwerpen, verwoesten, vernietigen; (126) doen
"...WREN, en. laatdunkend zijn. * ...wEBNING, s. laatwenden. "-SHADOW, "-SHADE, va. overschaduwen; bedunkendheid, v. eigenwaan, m. -, a. ingebeeld, laatschutten, beschertnen. "-SHOOT, va. voorbijschieten;
dunkend. "...WEENINGLY, adv. op eene laatdunkende
voorbijstreven; - one's self, zich overUlen, te ver gaan.
wijze, vol eigenwaan. "...WEIGH, vn. overwegen, de bo-:
"-SIGHT, s. overzigt, opzigt, o. ; vergissing, v. "-SIZE,
venhand hebben. "...WEIGHT, 8. overwigt, O. "...WELL,
va. in grootte overtreffen; (68) bepleisteren, berapen.
adv. a/ te wed. *..imam, va. overstelpen, overstroo"-SHIP, va. overspringen; ontsnappen.
"-SLEEP, vn.
men ; verpletteren. -ING, S. overstelping, onderdrukzich verslapen, te Lang slapen. "-SLIP, va. overslaan,
king, verplettering, v. -, a. nederdrukkend. *...WING,
over het hoofd zien, vergeten. - , s. weglating, v. " -SLOW ,
va. overvieugelen. "...WISE, a. overwijs, al te wijs.
va. terughouden.
"...WORD, va. te veal zeggen. "...WORK, va. overwerken,
OVERMAN, 8. derde arbiter, superarbiter, m.
vermoeijen; afwerken (een paard).
"...WORN, a. verOVERSNOW, va. be-, oversneeuwen. '...800N, adv. veel te
sleten, wit-, afgesleten, afgedragen, verjaard ; afgemat,
vroeg. "...SORROW, va. met zorgenoverstelpen. "...SPAN,
overstelpt. "...WROUGHT, a. overwerkt. *...YE ARM), a.
vn. over iets uitweiden. s. (13) helling, v. stand die
verjaard,te oud. "...ZEALED, "...ZEALOUS, a. at te ijverig.
niet loodregt is, m. "...SPEAK, vn. te veel spreken.
OVIFORM, a. eivortnig. "...PAROUS, a. eijerleggend.
"...SPENT, a. uitgeput, afgemat, vermoeid. "...SPREAD,
OWE, va. et n. schuldig -, verbonden -, verpligt zijn, to
va. overdekken, bedekken, overdekken.
"...STAND, vn.
danken hebben; bezitten; a debt we -, eene passieve
aandringen op, staan op. "...STARE, va. aanstaren.
schuld. "...ma, a. verschuldigd, schuldig, toekomend;
"...STEP, va. overschrijden.
"...STOCK, va. te zeer optoe te schrijven.
vullen, overladen. "...STORE, var. te zeer vullen, overOWL, 8. nil, nachtuil, m.; to make an - to one, iemand
laden. "...STRAIN, va. et n. overdrijven, overspannen ;
voor den gek houden. "-ER, s. smokkelaar, m. "-ET,
skit verrekken. "—STRETCH, va. te ver uitstrekken.
S. kleine uil, M. r*,.14YED, a. bij nacht ziende. "-ING,
* ...STREW, va. beetrooijen, overdekken.
"...STRIKE, va.
s. stnokkelhandel, M. "-LIGHT, s. avondschemering, v.
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OWN, a. eigen, zijn. *-, s. eigendom, m. eigen, o.; I told
him his -, ik heb hem ter dege de waarheid gezegd.
. *-, va. et n. als het zijne erkennen, zich toeeigenen;
bekennen, erkennen, belijden; bezitten, genieten; toestemmen ; toebehooren. *-BR, s. 'eigenaar, bezitter, m.
* - ING, s.
"-ERSHIP , S. eigendomsregt, wettig bezit, o.
bekentenis, v.
OWE, S. wilde stier, m.
OwsR, s.run, V. *-L, s. watermeerle, V.
Ox, s. o f stier, m. rund, o. "-BANE, S. (53) (zekere)
vergiftige plant, v. * -CHEEK, s. ossenk innebak, m.
* -BYE, s. (53) ossenoog, O. * -EYECREEPER, s. groene
specht, m.
s. daas, koevlieg , ossevlieg , v. "-HEAL,
s. (53) zwart bilzenkruid, o.
OXIDE, s. (90) halfzuur (van metalen).
OXIDIZEMENT, s. oxydering, V.
OXLIKE, a. als een os. * ...LIP, S. (53) groote sleutelbloem, v.

PAT.
OXTER, s. oksel, m.
OXYCRATE, s. water met azijn (gorgeldrank),O.
va. (90) oxyderen. * ...GEN, S. (90) zuurstof, v."...GON,
s. scherphoekige figuur, v. * ...MEL, s. honig met azijn
vermengd. * ...MORON, s. (81) schijnbare tegenspraak,v.
OXYRRHODINE, s. rozenazijn, m.
OYER, s. voy. ASSIZES. *-, verhoor, O.
OYEZ 1 int. hoort!
OYLET-HOLE, s. vetergat, 0.
OYSTER, s. oester, v. *—ww, s. oesterbank, v. *-CATCHER, S. (72) oesterdief, m. * -GREEN, S. oestermos, 0.
* -KNIFE, S. oestermes, 0. *--SHELL, s. oesterschelp, v.
*-WENCH, s. oestermeisje ; fig. gemeen vrouwspersoon,
0. k -WOMAN, s. oestervrouw, v.
OZAEANA, s. stinkend neusgezwel, o.
OZIER, s. teen, wilgenrijs, riet, o.

PACK.-NEEDLE, s. paknaald, v. k...-SADDLE, s. pakzadel,
o. tol op den weg, m.
m. * ...-THREAD, s. paktouw, bindtouw, pakgaren, o. ;
a. tot voedsel behoorende, voedzaam ;
voile taal, v. * -WAY, s. haarwas, o. pommade, v.
voedend. * ...LATION, s. voedering, weide, v.
s. verdrag, vergelijk; o. overeenkomst, v.
PACT,
PACATED, a. gerustgesteld, bevredigd.
*-IONAL, * -ITIOUS, a. bij wijze van overeenkomst, afPACCONS, s. pl. (soort van) walnoten, v. mv.
gesproken.
stap,
m.
schrede,
v.
pas,
gang
;
maatstaf,
m.;
s.
PACE,
maat, v. ; - of asses, troep ezels, m. *-, vn. eta. gaan, PAD, s. pad, voetpad, o. weg ; roover te voet ; klepper,
o.
telganger; vrouwenzadel, m.; kussen, strookussen,
loopen, stappen, marscheren; aftreden, met passen afmatras, v.; - of straw, stroozak, m. *-, va. et n. eenen
meten, leiden, regelen. "-D,a.stappend, afgerigt. *-R, s.
weg effen maken, banen; te voet reizen ; langzaan
stapper ; tel-, pasyanger, m.
gaan ; te voet rooven, struikrooverij plegen.
PACIFEROUS, a. vredebrengend.
PADAR, s. zemelen, mv. grof meet, o.
PACIFIC, * -AL, a. bevredigend, vreedzaam, stil, rustig.
s. kogelvisch, m. * ...DER, s. straatroover, m.
PADDEL,
* -ALNESS, *-NESS, s. vredelievendheid, v. * -ATION,s.
o.
PADDLE, s. (126) roeispaan, riem, m. ; schop, v. rad,
bevrediging, v. * -ATOR, "...FIER, s. vredestichter, bemid"-, vn. et a. plassen, spelen; (126) roeijen. *-FISH, s.
delaar van den vrede, m. "-ATORY, a. vredestichtend,
dolfijn, bruinvisch, m. zeevarken, o. "-R, s. plasser;
* ...FY, va. vrede stichten, bevredigen; doen bedaren,
roeijer, m. *-STAFF, s. krabber, m.
stillen, geruststellen.
PADDOCK., s. (72) pad, v.; (44) kamp, o. diergaarde,
PACING, s. pas, m.; het gaan in den pas.
wildbaan, v. "-STOOL, s. (53) paddestoel, M.
PACK, s. pak, o. baal, v. ; hoop ; last, m. vracht, v. ; troep,
PADDY, s. fig. Ierlander, m.
m. beside, menigte, v. ; bundel, m.; losse ijsschotsen,
PADE, va. vullen, opvullen.
v. inv.; spel kaarten, o. ; koppel troep -, hoop jagtPADELION, s. (53) leeuwenvoet, m.
honden, m. *-, va. et n. pakken, op-, inpakken, zaPADERERO, 5. (3) draaibas, v.
tnenbinden; aanstoken, stichten ; zich tvegpakken ; PADLOCK, s. hangslot, o. *-, va. met een hangslot sluiten.
away, wegjagen, zich wegpakken; - off, zich wegpakPADNAG, s. telganger, klepper, m.
kesi; sterven ; - out, wegloopen, de vlugt nemen ; s. groote weg, heerenweg, m.
PAD-WAY,
de
kaarten
op
eene
kunstige
wijze
schudden;
the cards,
PAEDAGOGUE, s.opvoeder,leermeester; volksonderwijzer,M.
valsch geven; - up, inpakken ; laden ; - with, komPAEDOBAPTISM,
s. kinderdoop, m.
plot maken, afspeken.
PAEAN, s. triomflied, 0. zegezang, m.
PACKAGE, s. het pakken ; pakgeld, o.
heidensch. *-ICAL, * -ISH, a.
PAGAN, s. et a. heiden,
PACK-CLOTH, s. paklinnen, pakdoek, o.
heidensch. * -ISHNESS, s. heidendom, 0.; afgodendienst,
PACKED-10E, s. opeengepakte ijsschotsen, Y. mV.
v.
s. heidendom, o. * -IZE, vn. et a. als een
PACKER, s. pakker, inpakker, m.
heiden leven; heidensch maken.
PACKET, s. pakje, pakket, pak, o. bundel, m. *-, va. inPAGE, s. bladzijde, v.; edelknaap, paadje, pagie, m. *- ,
pakken, in pakjes binden. "-, "-BOAT, s. pakketboot,
vn. et a. als paadje dienen; de bladzijden nommeren,
paket, v. "-MARK, s. postmerk, o.
pagineren.
PACK-FORK, s. draagstok, m.
s. pakpaard, 0.
PAGEANT, s. praal, prachtvertooning , v. ; optogt ; trim f-,
* ...-HOUSE, s. pakhuis, 0.
zegewagen, m. ; pop, marionet, v.; schijn, m. k-, s.
PACKING, s. gepak, o. pakking, v.; komplot, o. afspraak,
pronkend, blinkend. *-, va. pronken met, vertoonen.
to
v. ; bedrog, o. ; get thee - pak je biezen! vertrek !
"-RY, s. schijnvertooning, ijdelheid, v.
send one -, iemand wegjagen, iemand den zak geven.
a. uit bladzijden bestaande ; gepagineerd.
PAGINAL,
*-, a. pakkend ; wegloopend. * -AWAY, s. vertrek, o.
PAGOD, s. indiaansche afgod; - afgodstempel, m.
vlugt, v. "-CLOTH, s. voy. PACKCLOTH. * -UP, s. inPAIGLE, s. sleutelbloem, v.
pakking, v. "-WHITES, s. pl. pakdoek, o.
PAAGE, s. weggeld,
PABULAR, "...LOUS,

RAT.

PAM.

PAIL, s. emmer, m. ; korn, v. *-- MAIL, a. geweklig,hevig.
PAIN, s. pijn, smart, straf, v. lijden, leed, o. ; onrust,

PALING, S. inheijing, v. het inslaan van paten.
PALINGBNESIA, * ...GENESIS, s. wedergeboorte, v.
PALINODE,
S. herroeping, intrekking, terugne-

zorg, moeite, v. *-, va. kwellen, pijnigen, leed aandoen,
bedroeven. *-FUL, a. putilijk,'smartelijk; kommervol,
ellendig ; moeijelijk ; werkzaam.
"-FULLY, adv. met
smart, kommerlijk, met moeite. "-FULNESS, s.pijnhjkheid, v. leed, lijden, o. ; aftnatting, v. arbeid, zn.
PAINIM, s. et a. voy. PAGAN.
PAINLESS, a. vrij van Ain, zonder moeite.-iszas, s.
altvezigheid van pijn, v.
PAINS, s. p1. (basins)weeen, o. MY. "-TAXER, s. werkzaam mensch, werkezel, m. *- TAKING, a. werkzaam,
vlijtig, ijverig, bezig.
PAINT, s. het schilderen; verf, kleur, v.; blanketsel,
o. vn. et a. schilderen, verwen; beschrijven, voorstellen ; zich blanketten. *- BOX, *-SHELL, s. blanketseldoos, v. -potje, o. •
PAINTER, s. schilder, In.; (126) vanglijn, v. *-'s -GOLD,
schildersgoud, O. *-STAINER, s. verfmaler ; katoendrukker, in.
PAINTING, * ...URE, S. schilderkunst; schilderi j; verf, v.;
blanketsel, o.; - in oil, het schilderen in olieverf, o.
* -ROOT, s. (53) akkersteenzaad, o.
PAINTRESS, s. schilderes,v.
PAIR, s. paar, koppel, o. ; - of bellows, blaasbalg, m.;
- of cards, spel kaarten, o.; - of compasses,passer,rn.;
- of organs, orgel, o.- - of panniers, draagkorven, m.
mv. ; - of scissars, schaar, v.; of spectacles, bril,m. ;
- of stairs, trap, m.; - of tables, dambord, o. "-, va.
et n. bijeenvoegen, paren.
PAIRING, s. paring, v. * - TIME, S. paartijd, tn.
PASSAGE, S. landschap, a.
PAINT, va. wegen.
PAST, s. dal, tn.
•
PALABRIZE, vn. babbelen, snappen, kakelen.
PALACE, s. paleis, slot, o. * - OUS, a. prachtig; als een
paleis. *- YARD, s. slottuin, m.
PALADIN, s. ridder, 111.
PALANKA, s. paalwerk, o., verschansing, v.
PALANQUIN, S. draagstoel in Indie; m. palankijn, v.
PALATABLE, * ...TIVE, a. aangenaam van smaak, smakelijk.
* ...TABLENESS, S. 8Makekkheid, 4. *... TAL, s. (98) gehemelte-letter, v. "...TB,, s. gehemelte, o.• smaak,
keellelletje, o. -, va. smaken, door den smaak onderscheiden. *... TIAL, a. prachtig. ".. TIC, a. van het gehemelte.
PALATINATE, s. paltsgrafelijke waardigheid, v.; palatijmchap, o. ; Palls, v. "...Tnim, s. paltsgraaf, m.
PALAVER, s. gebabbel, o. *-, vn. babbelen.
PALE, a. bleek, (lets, kleurloos. "-, s. bleekheid, v. ; paal,
rn.; paalwerk, rasteriberk, o. omheining ; ingeslotene
ruimte, v. omtrek, m.; distrikt, o. ; grenzen, v. mv.*-,
va. bleek maken; ompalen, afpalen; omheinen, insluiten ; - up a tree, eenen boom tangs eene heining leiden.
PALEACEOuS, PALEOUS, a. kafachtig.
PALE-ALE, * ...-BEER, S. wit bier, 0. * ...-BYRD, a. zwak
van gezigt. *.•. FACED, a. bleek. * ...- HEARTED, a. moedeloos, laf• * ••• LY, a. bleek.
a. bleekheid,
fletsheid, v.
PALEOGRAPHY, s. uitlegging van oude schriften, v.
PALESATE, ta. openen, ontdekken.
PALESTRIC, *..AL, a. tot een worstelperk behoorende.
PALETTE, s. pa/et, V. verfbord, O.
PALFREY, PALFRY, S. damespaard, paradepaard, a.
PALIFICATION, PALING, S. inheijing, paling, v.
PALINDROME, s. Vera dat van de regter- naar de linkerzijde kan worden gelezen, o.
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ming, v.

PALISADE, PALISADO, S. paalwerk, o. heining,palissade,

.v.*-,va. palissaderen, omheinen, met paalwerk omringen.
PALISH, a. bleekachtig. *- BLUE, a. bleekblaauw.
PALL, s. doodkleed, lijkkleed, o. ; staatsiemantel; aartsbisschappelijke mantel, in. *-, a. verschaald, verzwakt.
*-, va. et n. in eenen mantel hullen; verschalen, latest
verschalen ; verzwakken, dempen ; ontmoedigen, vrees
aanjagen, angst inboezemen.
PALLACE, S. voy. PALACE.
PALLADIUM, s. fig. bescherming, v. schild, o.
PALLED, a. verschaald.
PALLET, s. verfbord, o. * - BED, s. brits, slaapbank, v.
PALLIAMENT, s. kleeding, v. gewaad, o. ; rok, M.
PALLIARD, s. hoerendop ; schooijer, m. * -BR , s. hoererij, v.
PALLIASSE, S. stroozak, m.
PALLIATE, va. bedekken, bemantelen, verontschuldigen,

bewimpelen. * ...TION, s. bemanteling, verontschuldiging,
bewimpeling ; verzachtiiig, v. *...TIVE, s. et a. verzachtend middel, palliatief, o.; bewimpelend, wergoelijkend,
verzachtend.
PALLID, a. bleek.
* - NESS, s. bleekheid, v. * - LY,
adv. verbleekend.
PALLMALL, s. maliespel, O.; maliebaan, v.
PALLOR, S. voy. PALENESS. * ...OUR, s. groote morsel, v.
PALM, a, vlakke hand, palm, v. ; palm, palmboo n, m. ;
zege, v. triomf, in.; (53) wilde bloesem, rn. katjes, o.
mv. handbreed, v. "-s, p1. (126) ankerbladen, o. my.
*-, va. betasten, bevoelen, strijken; bedriegen, begoochelen ; wegmoffelen; - upon one, iemand eene vlieg
afvangen, iemand nand in de oogen strooijen. *- ATORY, s. roede, zweep, v. *- BERRY, s. dadel, v.
PALMER, s. pelgritn, bedevaartganger ; goochelaar,
kroon van een pert; roede, zweep, v.
*- WORM, s.
trekrups, v.
PALMETTO, S. pruimpalm, m.
PALMFRI:IIT, s. dadel, v.
PALMIFEROUS, a. palmen dragend, palmdragend.
PALMIPEDE, a. (72) zwemvoetig.
PALMISTER, s. handkijker, waarzegger uit de lijnen in
de hand, m. *... STRY, s. handkijkerij, v.
PALM-SUNDAY, S. palmzondag, m. "...-TREE, S. palmboom, ra.
s. palrnwijn, M.
PALMY, a. palmdragend ; zegevierend ; bloeijend.
PALOUS, S. vuy. PALLOUR.
PALPABILITY, * ...ABLENESS, s. tastbaarheid, vatbaarheid, v. * ... ABLE, a. "...ABLY, adv. tastbaar, duidelijk,
openbaar. * ... ABLENESS, s. duidelijkheid, klaarheid, v.
* ...ATION, s. betasting,v . het tasten, voelen, O. *...ITATE ,
vn. kloppen, slaan (van bet hart, den pole). *... ITATION,
S. klopping, hartklopping, v. polsslag, rn.
PALSGRAVB, S. paltsgraaf, m.
PALSICAL, * ...SIED, a.

lam, beroerd, verlammend, verlamd.
va.
s. (22) beroerte, verlamming, v. slag, M.
verlammen.
PALTER, va. et n. doorbrengen,verkwisten; listig to werk
gaan ; itch terugtrekken ; bedriegen. * -ER, s. draaijer, m.
PALTRINESS, s. armsaligheid, laagheid, v. "...TRING, s.
listigheid, v. *...TRY, a. armzalig, goring, laag, ellendig, erbarmelijk ; - news, geen bijzonder nteuws, o.
weinig belangrtjke tiding, v.
PALY, a. bleek.
PAM, s. (46) klaveren-boer, m.
33
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PAR.

PAN.

PAMPER, va. ruim voeden, vetmesten, volproppen, koeste-

• ren, vertroetelen. a. volgepropt, rijk voorzien.
PAMPHLET, s. vlugschrift, schotschrift, o. *-, vn. viugschriften schrijven. "-ERR, 8. schrijver van vlugschriften, m. "-HAWKER, s. rondventer van vlugschriften, m.
PAN, s. pan, v. pot, schotel, m.; kruidpan; hersenpan, v.
.*-, va. verbinden.
PANACEA, s. artsenij voor alle kwalen, v.
PANADO, s. broodpap, broodsoep, v.
PAN-CAKE, s. pannekoek, m. ...-CART, S. toltarief, O.
PANCH, s. (f26) mat, v.

PANclisTicAL,•a, betrekking hebbende tot alle ligchame-

lijke oefeningen; clerk van leden.
PANCREAS, s. (74) alvieesch, o. zweesrik, m.
PANCREATIC, *-AL, a. van den zweesrik ; alles scheppend.
PANDAR, s. koppelaar, m.
s. koppelarij,v. * - IZE,
•
va. koppelen. -OUS, a. ale een koppelaar.
PANDECTS, s. pl. (83) pandekten, o. my.
PANDEMIC, a. aanstekend.
PANDER, s. koppelaar ; heler, m. *-, va. et n. koppelen.
"-LT, a. door koppelarij.
PANDICULATION, s. (22) het geeuwen en rekken.
PANDIT, PUNDIT, s. geleerde (in Hindostan), m.
PANE, s. ruit, v. yak, o. schijf, v. veld, paneel, o. * - D,

a. met ruiten, geruit.
PANEGYRIC, s. lofrede, v. "-IC, "-ICAL, a. lovend, prij-

va. loven, versend. s. lofredenaar,
heffen, prijzen.
PANEL, s. voy. PANE."-, va. met paneelen maken. "-DOOR,
s. paneeldeur, v. * -SAW, s. paneelzaag, v. "-WORK, s.
paneetwerk, o. lambrizering, v.
PANELESS, a. sander glasruiten.
PANG, va. kwellen, benaauwen, plagen. "--, s. pijn, kwelling, smart, v. wee, teed, o. angst, m.
PANIC, s. panische schrik, m.; boekweit, v. turksch koren, o. *-, "-AL, a. panisch, sander grand.
PANNADE, s. korte ligte sprang, m.
PANNAGB, s. mestgeld
mestregt voor zwijnen, o.; tot
op lakens, m.
PANNEL, s. boerenzadel, m. ; ruit, v. vak, o. ; lijst der
gezworenen; maag der roofvogels, v. "-, va. voy. EMPANNEL.
PANNICLE, s. (74) vleeschachtig vliesje, o. ; boekweit, v.
PANNIER, s. wand, pakmand, V. draagkorf, m. "-MAN,
s. (83) jongste assessor, m.
PANNIKEL , s. bekkeneel,o.hersenpan,y." ...KEN ,s pannetje,o.
PANOPLY, s. volledige wapenrusting, v.
PANORAMA, s. rand tafereel, algezigt, o.
PANSY, s. vergeetmijnietje, 0. penseebloem, v.
PANT, s. hartklopping, v. "-, vn. kloppen, slaan, hijgen,

beven; sidderen; - after, -

for, hunkeren, smachten.

PANTAGRAPH, s. leekenaap,
PANTAIS, "...TABS, "...TESS, s. (44) het hijgen der valken.
PANTALOON, s. lange broek, v. pantalon; hansworst, rn.

PANTRE, s. (44) hert ; net, o.
PANTHEISM, s. stelsel der erkenning van het heelal als
God, o. "...IST, s. aanhanger van dit stelsel, m.
PANTHEON, s. impel van alle goden, m.
PANTHER, s. panter, m. panterdier, o.
PANTILE, s. dakpan, v. "-HOUSE, s. huts met dakpannen, o.
PANTING, s. klopping, beving, hijging, v. "-LY, adv. /clop-

pend, hijgend.
PANTLER, s. hofmeester, broodmeesler, hofbakker,
m.
PANTOFLES, s. pantolfels, v. mv. .; to stand upon one's -,

zich op de achterste voeten stollen.
"...METER, s, almeter, m.

PANTOGRAPH, s. teekenaap, m.

`.,.MIME, s. gebarentaal, v. -spel, 0.
pantomimisch, met -, door gebaren.
PANTOUS, s. pl. (39) pantofl'elijzers, o. my.
PANTRY, s. sptjskamer, provisiekamer, broodkast, v.
v. brij, m.; vleesch van
PAP, s. tepel, m. borst; pap,
vruchten, o.; his mouth is full of -, fig. hij is nog een
kind. *-, va. pap geven.
PAPACY, "...PALITY, s. pausdom, pausschap, o. ; pauselijke waardigheid, v. "...pAL, a. pauselijk.
PAPAVEROUS, a. papaverachtig.
PAPAW, s. (53) meloenboom.
PAP-BOAT, s. pappot, m.
PAPE, s. pans ; geestelijke vader, m.
PAPER, s. papier; blad; dagblad, o. ;• brief ; wissel, m.;
staatspapier, o. "-, va. met papierbehangen; in papier
wikkelen. "- a. van papier, papieren ; seer dun.
"-BOARD, S. 40) netplank, v. *=BOOR, S. schrijfboek, o.
"-BUILDING, s. kaartenhuis, o. "-CIRCULATION, s.
omloop van effekten, m. "-CREDIT, s. (34) krediet van
wissels, o. "-CURRENCY, "-MONEY, s. papieren geld,
0. "-FOLDER, "-KNIFE, s. vouwbeen, o. * - HANGINGS,
"-PRINTS, s. pl. behangsel-papier, o. "-KITE, s. vlieger, m. "-MAKER, "-MAN, s.papiermaker,-handelaar,
m. s. papiermolenc m. "-OFFICE, s. archief,
v. "-PINS, s. 111. spelden op papier gestoken, v. mv.
"-REED, s. (53) papierplant, v. papyrus, m.

PAPERS, s. p1. papieren, bescheiden, staatspapieren, -stuk-

ken, dokumenten, effekten, handschriften, o. mv. akten,
v. mv.; papierrolletjes om het haar to doen krullen, o.
mv.; scheurpapier, 0.
PAPER-STAINER, s. papierdrukker, m. "...-STAINING, s.
papier, v.
bereiding van gekleurd of gemarmerd
"...wEIGHTS, s. pl. brievendekker ; papierdrukker, m.
PAPESCENT, a. tot brij wordend, malsch.
PAPERS, s. pausin, v.
PAPILIO, S. (72) vlinder, m. "-NACEOUS, a. vlindervorinig, bont.
PAPILLARY, PAPILLOUS, a. tepelvormig.
PAPISM, s. pausdom, o. ; pausgezzndheid, v. "...PIST, s.
pausgezinde, m. "...PISTICAL, a. pauselijk. * ...PISTRY, s.

pausdom, o. paperij, v.
PAPPINESS, s. weekheid, malschheid, v. * ... POSE, * ...POUS,

a. harig, wollig. "...PY, a. pappig, week, brijig ; sappig.
PUPULAE, S. pl. huidblaasjes, o. mv. *...Lous, a. vol puistjes.
* ...Rug, s. (53)
PAPYRI, s. pl. papyrusrollen, v. mv.

papierplant, v. egyptisch papierriet,

o.
(34) pari, o. "-ABLE, s. et va.
gelijkenis, v. ; in gelijkenissen spreken.
PARABOLA, s. (64) brand-, kegelsnede, parabool , v.
s. waaghals, m. "...BOLICAL, a. als eene gelijkenis, bij gelijkenis, beeldsprakig ; als eene parabel, ale
eene kegelsnede, parabolisch. -LY, adv. in eene gelijkenis. * ...BOLISM, s. (100) verkleining, v. "...CENTESIS, s. (22) opening tot aftapping des waters,
aftapping, v. "...CENTRIC, "...CENTRIcAL, a. van het
middelpunt afwijkende. "...CHRONISMUS, s. (106) telaatstelling. eener gebeurtenis, v. * ... CHUTE, s. valscherm,
o. "...CLETE, s. trooster, voorbidder, middelaar, (de
H. Geest), m.
PARADE, s. parade, vertooning, v. optogt, m. pracht ;
openbare wandelplaats ; (91) afwering van een stool, v.;
to keep up a -, veel vertoon maken. * m y. et a. parade
maken, in staatsie optrekken; afkeeren, afweren.
PARADIGM, s. voorbeeld, voorsehrift, o.
PARADISE, s. paradijs, Eden, o. ; to lead one into a
kneijen met gouden
fool's -, iemand gouden bergen
PAR, s. gelijkheid, v.;

PAR.
hoornen beloven, iemand met ijdele hoop paaijen ; fool's -,
Luilekkerland, Utopia, o.; - crackle, parculijsvogel, m.
"...DUMAN, *...DISIACAL, a. van het paradijs.
PARADOX, *-ICALNESS, S. zonderlinge -; schijnbaar zonderlinge stetting, v. "-AL, * -ICAL,
"-ICALLY, adv.
wenderspreukig, schijnstrijdig ; op eene schijnbaar tegenstrijdige wijze. "-OLOGY, S. zucht tot wonderspreuken,
PARAGOGB, S. (98) verlenging eons woords, v.
PARAGON, vn. at a. vergelijken, evenaren. "-, s. model,
voorbeeld, meesterstuk, o.; fig. makker, gezet, genoot,
m. ; - of beauty, toonbeeld van schoonheid, O. "...GRAM,
s. woordspeling, v. "...GRAPH, s. afdeeltng, v. paragraaf, m. "..!GRAPHICAL, a. -LY, adv. in paragrafen.
PARALLACTIC, a. (101) tot het verschilzigt behoorende.
PARALLAX, s. (101) verschilzigt, o. parallaxis, m.
PARALLEL, s. evenwijdige lijn, gelijkheid; vergelijking,
va. et n.
v. a. gelijk, hetzelfde; evenwijdig. *-,
evenwijdige lijnen trekken; evenwijdig zijn; vergelijken.
s. evenwijdige stand, m. * -LY, adv. evenwijdig
loopende. *--OGRAM, S. langwerpig vierkant, o. * -OPIPED,
"-OPIPEDON, S. (64) ftguur met zeshoekige zijden, V.
PARALOGISM, s. valsche sluitrede, drogrede, v. "...LOGIZE,
vn. valsche sluitredenen maken, verkeerd redeneren.
* ...LOGY, s. valsche sluitrede, drogrede, v. *. .LYSE, va.
verlammen. "...LYSIS, s. verlamming, v. * ...LYTIC, s. et
a. lamme, m. ; lam. "...MENT, s. optooisel, versiersel,
sieraad, O. "...MOUNT, s. souverein, opperheer, gebieder,
In. opperhoofd, o. -, a. opperste, hoogste, voornaam.
* ...MOUR, s. lieveling, troetelkind, 0. ; minnaar, m.
minnares, v. "...NYMPH, s. akademische lofrede, v. .
PARAPET, s. borstwering, V.
PARAPH, "-E, s. pennetrek bij de handteekening, m.
paraaf, v.
PARAPHERNALIA, S. pl. goederen die eene vrouw buiten
den bruidschat aanbrengt, o. mv. "...PHRASE, s. omschrijving, uitlegging, verklaring, v. -, va. onzschrijven,
verklaren, uitleggen. "...PHRASER, * ...PHRAST, s. uitlegger, verklaarder, M. "...PHRASTIC, * ...PHRASTICAL,
a. adv. verklarend, omschrijvend ; met eene omschrijving. "...PHRENITIS, S. (22) ontsteking van het middenrif ; zinneloosheid daardoor ontstaan, v. "...QUET,
"...QUETO, s. parkiet, kleine papegaai, m.
"...SANG, s.
parasang, (perzische mijl), V. "...8CEVASTIC, a. voorbereidend. "...SCEVE, a. voorbereidingsdag, rustdag, m.
"...SELENE, S. bijmaan, v.
s. tafelschuimer,panlikker, M. "...SITIO, a. - plant, plant die op eene andere
groeit,
"...SITISM, S. tafelschuitnerij,v. " ...soL, s. zonnescherm , O. "...SYNAXIS, s. geheime bijeenkomst, onwetwettige zamenkomst, sluipvergadering, v. "...THESIS, S.
tusschenzin, m. appositie, v.
PARAVAIL, a. achterleenroerig. * ...AVOUNT, a. openbaar,
• openlijk, in het aangezigt, ronduit.
PARBOIL, va. half koken; opwalmen,opkoken,
"...BREAK,
va. evergreen, braken. "...BUCKLE, "...BUCCLE, s. (126)
leng, hijschtouw, O.
PARCEL, s. deeP, stukje ; pakje, o. bundel ; hoop, m. partij,
menigte, v.; - of rogues, hoop boeven, m. "-, va. deelen, verdeelen, in partijen -, in kavelingen verdeelen;
ophoopen. "-LING, S. (126) smarting, v.
PARCENARY, s. (83) gemeene goed, medebezit, O.
PARCENER, s. medeerfgenaatn; medebezitter, m.
PARCH, va. et n. schroeijen, branden, verschroeijen, verzengen, braden, droogen ; versmachten. * -ING, a. brandend.
PARCHMENT, "-MAKER, s. perkament, o.; -maker, us.
PARCITY, s. spaarzaamheid, v.
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PARD, PARDALE, a. hapaard, m.

vergifenis, vergeving, kwijtschelding, genade,
v. pardon, o.;
M. "-ABLE, a. vergeeflijk, verschoonbaar. "-ABLENESS, S. vergieflijkheid, verschoonbaarheid, v. "-ABLY, adv. op eene vergeefiijke wipe.
*--ER, "-MONGER, s. hij die vergeeft ; aftaatkOtstner,
aflautverkooper, M.
PARDY, int. bij God! waarlijk !
PARE, va. snijden, afsnijden, knippen, schillen; vermindemon, besnoeijen, snoeijen; uitsnijden, afsteken (den
hoef eens paards) ; (zijne nagels) knippen.
PAREGORIC, s. pijnstillend middel, o. *-, a. pijnstillend.
PARELIA, PARELIUM, PARELY, s. bijzon, V.
PARENCHYMA, S. zelfstandzgheid van elk der ingewanden, v. ; merg eener plant, O. "-TOT'S, "...NOUS, a.
(74) tot het celvormig weefsel behoorende, sponsachtig.
PARENESIS, S. leerrede, vermaning, v.
"...WIC, "...ETICAL, a. vermanend.
PARENT, s. vader,. m. moeder, v. ; -s, oudera, m.
MV.
"-AGE, s. verwantsehap, af komst, v. *-AL, a. vaderlijk,
moederlijk, ouderlijk. k -ALS, s. pl. doodmaal, O. "-ATION, s. liikrede, v.
PARENTHESIS, s. tusschenzin, m.; tusschenzinsteeken, O.
"—THETIO, "...THETICAL, a. -LY, adv. bij intassching,
bij wijze van parenthesis, tusschen twee haakjes.
PARENTICIDE, s. vadermoord ; vadermoorder, m.
PARENTLESS, a. ouderloos. "...STOCK, s. moederstam, m.
PARER, s. (39) steekmes, o. "-GY, s. bijwerk, O.
PARGET, va. et n. bepleisteren; zich blanketten. *-, s.
pleisterkalk, m. bedekking met pleisterkalk, v. "-BR,
s. pleisteraar, m.
PARHELION, s. bijzon, v.
PARIAL, s. trits (in het dobbetspet), v.
PARIETAL, a. wand..., zijde,.. ...TART, s. (53) nusurkruid, O.
PARILITY, S. gelijkheid, v.
PARING, s. knipsel, o. schil, schors, v. ; afval, M.
"-KNIFE, s. (93) snijmes, O. "-SHOVEL, s. schoffel, v.
PARIS, s. (53) wolfswortel, m.
PARISH, S. kerspel, o. parochie,• v.; to
be of two parishes, niet bij elkander passen, - behooren. *-,a. van
het kerspel, tot de parechie behoorende. "-CHURCH, s.
parochiekerk, v. "-DUTY, s. kerspelbelasting, v. "-IONER,
s. gemeentelid. kerspelkind, o.
PARISYLLABIC, "-AL, a. met eon gelijk getal lettergrepen.
PARITOR, s. pedel, bode, geregtsdienaar, m.
PARITY, s. gelijkheid, overeenkomst, v.
ya inPARK, s. park, o. diergaarde, v. lugthof,•m. *-,
perken, insluiten, ompalen,,omheinen. "-RR, s. opziener
van een park, m. "-FLOWER, a. (53) meibloem, v. zegeltje, a. "-LEAVES, S. (53) St. Janskruiti, O.
PARLANCE, PARLE, PARLEY, S. gesprek, onderhoud, o.
onhandeling, konferentie, v.; to beat a -, (68)chamade
-, tot de overgave
*-, vn. zich onderhouden; kapituleren, zich bij verdrag overgeven.
PARLIAMENT, S. parlement, O. "-ARIAN, S. nanhanger
van het parlement, parlementsgezinde, m. iR -A INESS,
s. parlementszaak, v. ; gedrag in het parlement,
O.
* -ARY; a. van het parlement ; - acts, verhandelingen
van het parlement, parlements-akten, v. MV. "-HEEL,
S. (126) halve kielhaling, v. "-HOUSE, s. partementshuis, O. "-MAN, s. parlementaid, O.
PARLOUR, a. spreek-, bezoekkamer, v. spreekvertrek,
O.
PARMESAN, a. slim, snedig.
PARLOUS,' s. parmezaankaas, v.
PARNEL, S. slot, ligtekooi, v.
PARDON, S.
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PAROCHB, S. %A:3111AL, a. voy. PARISH. *...CHIALITY,
S. omtrek van eene parochie, m. ;
parochial relief, ar-

tnengeld, o. "...CHIAN, s. voy. PARISHIONER.

PARODIC, *-AL, a. parodierend.
PARODY, S. schertsemle nabootsing, parodie, v. *-, va.

schfirtsend nabootsen, parodieren.
PAROL, PAROLE, a. mondeling. "-ARREST, s. mondeling
bevel tot inhechtenisneming, O.
PAROLE, S. woord, parool,
mondelinge belofte, v.
PARONOMASIA, "-MAST, a. (31) woordspeling, v.
PARONYCHIA, s. (36) fkit, v. * ... NYMOUS, a. gelijknamig,

gelijkluidend.

PAROQUET, s. parkiet, kleine papegaai, m.
PAROTID, a. (74) van de oorklieren.

s. oor-

klier ; verzwering der oorklieren, v.
PAROXYSM, s. (22) verheffing, v. vernieuwde aanval, m.
PARREL, S. (126) rak O.
s. rakslede, v. "-nom

s. rakketros, m.

PARRICIDAL, *...GIDIOUS, a. moorddadig, vader-, moe-

dermoordend. * ... CIDB, s. vader=, tnoedermoord; vader-, moedermoordenaar, m.
PARROY, s. papegaai, m.
PARRY, va. afweren, afkeeren, afwenden, vermijden, ont-

wijken ; - and thrust, (90) pareren en 'terugstooten.
PARSE, va. (98) analiserera, ontleden.
PARSIMONIOUS, a. spaarzaam, huislaoudelijk,zuinig. "-LY,
adv. met spaarzaamheid. "-NESS, "...MONY, s. spaar-

zaamheid, zuinigheid, huiselijkheid, v.

PARSLEY, S. (53) peterselie,

eppe, v.

V. "-PERT, S. (53) steen-

PARSNEP, PARSNIP, s. pastinak, pinksternak, v.; fair words

butter no parsnips, schoone woordentnaken de kool niet vet.
PARSON, s. predikant, geestelijke ; fig. wegwijzer, mijlpaal,
m. "-AGE, s. predikantsplaats, pastorij, v. * - ' SPAIND,

s. huwelijke stand, echtelijke staat, m.

PART, s. deel, aandeel, gedeelte; stuk, o.; partij, v.;

lid, o:; zaak; zijde, streek,plaats, v.; pligt, m.; taak;
rol, v. ; talent, o. gave, bekwaamheid , v. ; ambt, o. bediening, v. ; gedrag, o. gedraging, handelwijze, v.; for my
wat mij aangaat ; for the most -, voor het grootste
gedeelte, meestendeels; to take in good -, goed opnemen; to take in ill -, ten kwade duiden, euvel opnemen; in - of payment, (34) op afkorting ; - of speech,
rededeel, taaldeel, deel der rede, o. ; - by -, stuk voor
stuk. "-, va. deelen, verdeelen; scheiden; verlaten, opgeven. *-, vn. scheiden, afscheid nemen, heengaan, ver
trekken; deel hebben; (126) wegdriiven, afdrijven ;
een gelijk aandeel he ben; - even hands, gelij--alike,
kelijk verdeelen ; - with, scheiden van, zich losmaken,
opgeven, afzien van. * - ABLE, a. deelbaar, scheidbaar.
"-AGE, s. deeling, verdeeling, v.; aandeel, O. "-AKE,
vn. deel nemen, - hebben, deelen in, betrokken zijn in.
* -AKER, S. deelhebber, deelgenoot, deelnemer; medepligtige, m. * - AKING, S. deelneming, medepligtigheid, v.
* -ER, S. deeler, verdeeler ; scheidsman , goudarbeider, , tn.
PARTERRE, s. bloemperk, o. ; bak in den schouwburg,
m.
PARTIAL, a. gedeeltelijk; partijdig, eenzijdig ; onregt-

vaardig ; ingenomen ; to be - to one, met iemand ingenomen zijn. * - ITY, "-NESS, S. partijdigheid, venzijdigheid, v. * - IZE, va. et n. partijdig maken, - wezen. k -LY,
adv. gedeeltelijk, ten deele; met partijdigheid.
PARTIARY, a. deelhebbend.
PARTIBILITY, S. deelbaarheid, v. "...IBLE, a. deelbaar,
scheidbaar.
PARTICIPABLE, a. mededeelbaar. "...PANT, a. et s. deelhebbend ; deelhebber, deelgenoot, m. "—PATE, va. et n.

deelen, verdeelen; deelen in, deel nemen aan, aandeel
hebben. * ... PATION, 8. deeling, verdeeling, v. aandeel,
O. "...PATIVE, a. in staat otn deel to nemen. * ... PIAL,
a. -LY, adv. (98) deelwoordelijk, als deelwoord. "...PLR,
s. (98) deelwolS ►d, O.
PARTICLE, s. deeltje, stukje, stofje, ondeeltje ; (98) onveranderlijk rededeel, O.
PARTICULAR, a. bijzonder, voornaam, zeldzaam, eenig,
wat hem zeluitstekend, in het oog loopend ; for his
ven betreft ; - account, onistandig berigt, o.; - friend,
boezemvriend, m. *-, s. bijzondere omstandigheid, bijzonderheid, v.; bijzonder belang, o.; partikulier, bijzonder Persoon, m. ; lijst, v. "-ITT, s. bijzonderheid,
bijzondere omstandighfid, v. *-izE, va. et n. omstandiglijk verhalen. * -LY, adv. bijzonderlijk, hoofdzakelijk,
in het bijzonder; naauwkeurigltjk, omstandiglijk.
PARTICULARS, s. pl. bijzonderheden, omstandige berigten,
v. o. my. ; - of a case, - of a lawsuit, processtukken,
o. my.; - of an estate, inventaris, m. goederenlijst, v.
PARTIL, s. deeltje, stukje, o.

s. deeling, verdeeling, scheiding, v. ; vertrek,
afscheid, o. *-, a. deelend, scheidend. * - CUP, s. afscheidsdronk, m. "-CUPS, s. pl. afscheidsmaal,o. *-GUN,
s. saluutschot, O. "-MONEY, s. kleine koperen munt, v.
PARTISAN, s. aanhanger, partijganger ; pertizaan, m.
slagbijl, v. ; (soort van) hellebaard ; kommandostaf, m.

PARTING,

i. deeltng , verdeeling, scheiding, afzondering ,
v. ; beschot, o. ; (109) partztuur, v. "-, va. deelen, yendeelen; een beschot zetten, afschutten. * - WALL, S.

PARTITION,

scheidsmuur, tusschenmuur, m.
PARTITIVE, a. "-LY, adv. deelend, verdeelend ; ten deele,

gedeeltelijk.

•

PARTLET, s. halskraag, m.; hen; fig. vrouw, v.
PARTLY, adv. gedeeltelijk, ten deele, in zekere mate.
PARTNER, S. deelgenoot, deelhebber, deelnemer, makker ;
danser, m. *-, va. zich vereenigen. * - DOER, "-MANAGER, "-TRUSTER, s. gemagtigde van eene vennootschap,

m. "-s, s. pl. (126) vissingen, mastgaten, v. o. my.
"-SHIP, S. vennootschap, maatschappij, v.
PART.OWNER, s. medereeder, aandeelhouder,
PARTRIDGE, s. patrijs, v. "-CALL, s. (46)

geluid der
patrijzen ; wachtelfluitje, o..
PARTS, s. pl. deelen, partijen, o. v. mv. ; verstand, o.
geestverwogens, o.
PARTURE, S. afreis, v. vertrek, o.
PARTURIENT, s. barende vrouw, vrouw in barensnood, v.
*-, a. in barensnood.
s. barensnood, m. baring, v. ; voortbrengsel, o.
•
PARTY, s. partij, v. ; kontraktant, deelnemer, m.; tegenpartij, v. ; hoop, m. menigte ; millitaire afdeeling ; zamenspanning, kabaal, v. ; pleiziertogtje, o. ; (116) snede,
doorsnijding, V. "-COLOURED, a. veelkleurig, boot.
"-GOLD, s. tweekleurig good,
O. "-JURY, s. gemengd
gezworen geregt, O. "-MAN, s. partijgenoot, aanhanger
"-RAGE, s. partijvan eene kabual, oproermaker, m.
woede, v. "-SPIRIT, s. partijgeest, m. ; partijdigheid,
v. * - WALL, S. scheidsmuur, tusschenrnitur, in. "-ZEALous, a. partijdig, partijzuchtig, dweepend.
PARVIS, S. portaal, o. voorhof, in.
"...VI.TY, S. kleinheid, nietigheid ; minderjarigheid, onmondigheid, v.
PAS, s. schrede, v. stap, pas ; voorrang, tn.
PASCH, S. paschen, O. "-AL, a. paasch... ; - lamb,paaschlam, O. "-EGG, S. paaschei, O.
PASH, va. slaan, stooten, pletteren, kneuzen, verhrijzelen.
k-, s. slag, scoot ; kits, m. ; aangezigt, gelaat, o. ; mad
dol mensch, M. k -ROSE, s. klaproos, anemoon, v.

PAS.
PASQUE-PLOWBB, S. paaschbloem, v.
111.
PASQUILLER, s. paskwil-, libel-, schotschriftschrijver,
PASQUIN, s. standbeeld te Rome, o. ; spotboef, =oak,

M.
In.
*-, va. hekelen, paskwillen maken. * -.ADB, S. schimp-,
hekelschrift, paskwil, o.
PASS, s pas, doorgang, weg, m. engte, v. ; paspoort, o.
reispas, v.; (91) stoot, uitval; toestand, stoat, m. gesteldheid, v. ; he is at a fine -, hij is er mooi aan toe.
*-, vn. et a. goon-, reizen, varen, rijden,doorgaan,passeren, voortgaan, voortatappen, voorbijgaan ; overgaan,
overvaren, overzetten ; doorreizen ; voorbij laten, laten
passeren ; dulden ; overslaan, laten loopen, door de ?fingers zien; gebeuren, plaats hebben, voorvallen, geschieden ; doorgaan, gehouden worden, gelden ; doorzijgen,
ziften, zeven, doorgieten ; overtreffen ; passen; uitvallen ; to come to -, gebeuren, plaats hebben ; - a bill,
- an act, eene wet aannemen ; - a business, eene zaak
afdoen ; - a compliment on; - upon, iemand een kernpliment maken; - a draft upon, eenenwissel trekken ; a trick upon one, iemand eene poets spelen ; - a jeer upon,
foppen, bedotten; - a severe test, een streng verhoor
ondergaan ; - along, kings -, voorbijgaan ; - away, voorbijgaan, verloopen, doorbrengen, verarijven; - by, voorbijgaan, -komen, -laten; over het hoofd zien, uitlaten ;
- current, gangbaar
geldig zijn, gelden, koers hebben ; - for, doorgaan, gehouden worden voor, zich uitgeven
voor ; zijn woord geven, borg spreken ; - in, binnenkomen, invallen ; - in beauty, in schoonheid overtreffen ;
- into a law, tot wet gemaakt worden, kracht van wet
bekomen ; - judgment, een oordeel vellen, een vonnis
uitspreken; - muster, gemonsterd worden; doorgaan;
- on, voortgaan, voorwaarts rukken, voorwaarts schrijden ; - on one's life, iemand ter dood veroordeelen;
zich verklaren, zijn gevoelen uitspreken ; -one'sverdict,
- one's word, zijn woord geven, borg spreken ; - over,
over het hoofd zten, vergeten; - over to account, - to
account, in rekening brengen ; - the quarantine, quarantaine houden.
PASSABLE, a. gangbaar; toegankelijk; dragelijk, tamelijk, middelmatig. "-NESS, s. gangbaarheid; toegankelijkheid ; dragelijkheid, middelmatigheid, v.
* ...ABLY,
adv. tamelijk, dragelijk.
PASSADE, s. reis-, teerpenning, m. *-, PASSADO, S. stock,
slag, stoot, uitval, M.
PASSAGE, s. doortogt, m. doorreis, v. overtogt, m. reis,
v.; doorgang, weg, pas, bergpas; ingang, m.; veergeld,
o. vracht; plaats, passage, v. ; voorval, o. gebeurtenis ;
verrigting, waarneming, v. ; bird of -, trekvogel, m. ;
trader of -, reizend koopman, m. "-BOAT, s. pakschuit,
veerschuit, v.
PASSANT, a. (116) gaande.
PASS-BANK, s. dobbelspel, o. ; inzet, M. *...-BILL, s. toegangbiljet, lootje, kaartje, O. * ...-BY-HAWK, s. trekvalk,
zwerfvalk, m.
PASSENGER, s. passagier, reiziger, M.
PASSER, s. voorbijganger, voorbijtrekker, m. *BY, s.
voorbijganger, iv.
PASSIBILITY, * ...IBLBNBsS, s. vatbaarheid voor indrukken, lijdelijkheid, gevoeligheid, v. * ...IBLB, a. vatbaar
voor indrukken, lijdelijk, gevoelig.
PASSING, "-LY, adv. ongemeen, ten hoogste, voortreffelijk.
*-, a. greet, voortreffelijk, sehoon. *-, s. doortogt,
m.
doorreis, v. * -BELL, s. doodklok, v.
PASSION, s. hartstogt, rn. neiging, drift, passie, gemoedsbeweging, begeerte, zucht, v.; toorn, m.; liefde, genegenheid ; hevigheid, v. ijver, m. ; het lijden.
"-ARY,
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s. passieboek, martelaarsboek, o. *-ATB, a. * •-ATBLY,
adv. hartstogtelijk, hevig, driftig, overdreven ; twig, oploopend, toornig ; met hartstogt, heviglijk.
"-ATENESS,
S. hartstogtelijkheid, hevigheid, drift, v. ongeduld, vurig verlangen, o. ; teem, m. * -ATB, va. roeren, treffen, bewegen, aandoen. *- FLOWER, s. (53) passiebloem,
V. * -LESS, a. ongevoelig, koud, onverschillig, stil, kalm.
"- WEEK ,s. lijdens-, passiewerk, stille week, v.
PASSIVE, a. lijdend, lijdelijk. * -LY, adv. lijdelijk, in
een lijdelijken zin. "-NESS, * ...IVITY, s. lijdelijkheid,
vatbaarheid voor lijden, gevoeligheid ; gemoedsrust, v.
vrede der ziele, geduld, O.
PASSLBSS, a. zonder doorgang, ontoegankelijk.
PASSOVER, s. paschen; verlossing, v.
"...PAROLE,
* ...WORD, S. (68) paswoord, wachtwoord, parool,
O.
* ....PARTOUT, S. looper, (sleutel), m.
s. paspoort, o. vrijbrief, m. reispas, v., *...v.BLouns, s. (53)
duizendschoon; fluweelbloem, v. * ...VOLANT, S. lorrendraaijer, valsche soldaat ; insluiper, m.
PASSY-MEASURE, s. snort van plegtigen dans, m.
PAST, a. vergaan, verleden, vervlogen, voormalig, voorbij.
"-, s. verleden, o. *-, prep. voorbij, over, boven, buiten; na ; - a child, Been kind meer ; - comprehension, onbegrijpelijk, boven het verstand ; - cure, ongeneeslijk ; - dispute, onbetwistbaar ; - doubt, ongetwijfeld, buiten twijfel; - help, onherstelbaar ;
hope,
hopeloos; - marrying, te oud om to huwen ;
recall,.
onherroepelijk ; - recovery, - remedy, reddeloos, onherstelbaar ; - shame, schaamteloos, onbeschaamd ; I am
past my latin, ik ben ten einde road.
PASTE, s. deeg, beslag, o. pap, stijfsel, v. ; valsche
steen, m. *-, va. plakken, aanplakken.
* -BOARD,
s. et a. bordpapier, o. ; terdpapieren.
"-CUTTER, s.
deegmes, O.
PASTEL, s. (53) weede, v. * -ER, PASTLER, s. pasteibakker, m.
PASTE-POT, s. stijfselpot, m.
PASTERN, S. holte van den hiel eens paards, v. * -JOINT,
S. hielgewricht, O.
PASTE-ROLLER, s. deegrel, V. "...-WORK, s. bordpapieren werk, o.
PASTIL, s, reukballetje, O.
PASTIME, s. tijdverdriff, o. tijdkorting, uitspanning, v.
PASTINACA, a. pinksternakel, v.
PASTOR, s. herder, schaapheriler ; pastoor, leeraar, m.
PASTORAL, a. herderlijk, geestelijk; - cure, zielverzorging, v.; - letter, herderlijke brief, geestelijke zendbrief, m. ; - poet, vervaardiger van herdersgedichten,
idillen-dichter, m. *-, s..herdersdicht, O.
PASTORLIKB, * ... LY, a. herderlijk. * ...SHIP, s. zielverzorging, v.
PASTRY, s. pastei, v. gebak, banket, o.; pasteibakkeeij,
v. *-oo0B, s. pasteibakker, m.
PASTURABLE, a. voor weide geschikt, grasrijk.
* ... RAGE,
s. weide, v. weiland ; het weiden, o. ; veefokkerij,
veeteat, v. * ... RB, s. voeder, v. weiland,o.; fig. opvoeding,
v. -, va. et n. in de weide brengen, laten weiden.
* ...RING, s. weiding, v.
PASTY, s.•pastei, taart, V.
PAT, a. et adv. voegzaam, geschikt, gevoegelijk, juist,
net, van pas. *-, s. tik, klap, tn.• stukje, o. *- , va.
tikken, siaan, beslaan ; - mortar, kalk maken.
PATACHE, s. wachtschip, o. uitlegger, m.
PATACOON, PATACA, S. •spaansche rijksdaalder, M.
PATATOB, s. voy. POTATOB.
PATCH, s. stukje, lapje, plekje ;

tnoesje, o. vlek ; ijsclehot,; ,
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v. ; schobbejak, scheltn ; hansworit, m. *-, va. lappen,
up,
oplappen, verstellen; met moesjes bedelcken; lappen, oplappen ; zamenrapen, bijeenlappen ; - up a
-ER,
*
zijn
slecht
geweten
verbergen.
guilty conscience,
S. tapper, m. * ERY, S. lapperij, knoeVerij , v. * -WORK,
s. lapwerk, o.
PATE, s. kop, schedel, m.; (113) halve moan, v .; (72) das, m.
PATED, a. long-, listig ; shallow-, dom.
PATEE, s. pastei, taart, v.; (116) getande rand, m.
PATEFACTION, s. bekendmaking, openbaring, v.
PATEN, s. bord, o. schotel, m.
s. opene brief, m.
PATENT, a. openbaar ; gepatenteerd. *
patent, o. *-EE, s. gepatenteerde, m .*-PEN, s. stalen pen, v.
PATER-GUARDIAN, s. pater‘gardiaan, m.
PATERNAL, a. vaderlijk. * ...NESS, * ...NITY, s. vaderschap , O.
PATER-NOSTER, s. paternoster, rozekrans, m. gebed des
Heeren, onsevadero.
PATH, S. pap, voetpad, o. weg, m. *-, vn. et a. wandelen,
stappen; doen wandelen ; volgen.
PATHETIC, *-AL, a. * -ALLY, adv. hart-•, zielroerend,
trelfend, aandoenlijk. * -ALNESS, S. het zielroerende,
trelfende ; aandoenlijkheid, v.
PATHLESS, a. onyebaand, zonder wegen.
PATHOGNOMONIC, s. leer der ziekteverschijnselen, v.
* ...LOPATHOLOGICAL, a. van de ziekteleer ; dierlijk.
GY, s. leer der ziekten, v.
PATHOS, s. hartstogt, m.; hartstogtelljkheid, V.
PATHWAY, S. voetpad, 0.
PATIBLE, a. lijdend ; tamelijk, lijdelijk ; gevoelig.
PATIBULARY, a. tot de galg behoorende.
PATIENCE, S. geduld, o. lijdzaamheid, onderwerping, V.
PATIENT, s. lijder, patient, in. *-, a. "-LY, adv. geduldig, lijdzaam, onderworpen ; gelaten, lijdend ; met geduld, met lijdzaamheid, met onderwerping.
PATINE, s. deksel van den miskelk, o. ; schaats, v.
PATLY, adv. voy. PAT.
PATNESS, s. geschiktheid, gepastheid, voegzaamheid, v.
PATRIARCH, s. aartsvader, , patriarch ; opperkerkvoogd, m.
"-AL, a. aartsvaderlijk. * -ATE, *-SHIP, * -Y,.s. aartsvaderschap, o.
*PATRICIAN, S. patricier, voorname, aanzienlijke, m. *-,

a. van het geslacht der patriciers.
digheid van patricier, v.

* ...CIATE, s. waar-

PATRIMONIAL, a. tot het vaderlijk erfgoed behoorende,
erfelijk ; - estate, erfgoed, o. * -LY, adv. als erlgoed,

door erfenis. " , s. vaderlijk ouderlijk erfdeel,
erfgoed, o.
PATRIOT, s. patriot, vaderlander, vaderlandsgeztnde, m.
*-, k-IC, a. vaderlandsch, vaderlandslievend, patriot. tfsch. *-ism, s. burgerzin, m. patriotismus, o. vaderlandsliefde, v.
PATROCINATE, va. verdedigen, begunstigen, beschermen,
voorstaun, de hand boven het hoofd houden. "...TION ,
s. verdediging , bescherming , hoede, beschutting ; praktijk,v..
PATROL, s. ronde, nachtwacht, patrouille, v. "-, vn. de
ronde doen.
PATRON, S. patroon, schutsheer, voorstander, beschermer ;
beschermheilige ; scheepskapitein, schipper, scheepsgezagvoerder, 01. * -AGE, *-SHIP, s. bescherming7 begunstiging, v. steun, m.; - of a living, patronaat, o. begeving van een kerkelijk ambt, v. -AGE, va. verdedigen,
beschermen, beschutten. "-AL, a. beschermend, gunstig,
welwillend ; - god, beschernogod, in. * -ESS, s. beschermvrouw, schutsvrouw, v. "-ISBR, s. beschermheer, m.
"-LESS, a. zonder beschermer. "-PARAMOUNT, s.
geestelijke leenheer, m.

pATRoNymw0k.

den naam des vaders voorende.
s. poot, klaauw, m.

PATTB,
PATTBB,

s. voy. PAT, PATTY.
PATTEN, s. overschoen, potting, klos, m.; voetstuk eener

zuil, o. * -MAKER, s. klossenmaker, m.
PATTER, vn. at a. trippelen, trappelen. slaan ; smijten, •
rammelen; - down, nederslaan; - out prayers, gebeden uitrammelen.

PATTERN, va. navolgen, tot model -, tot voorbeeld die-

nen. *-, s. model, voorbeeld, patroon, o. ; proef, v.;
- for needle-work, borlluurpatroon, o. ; - book, monsterboek, staalboek, o.
PATTr, s. taartje, o. kleinepastei,v. * -PAN, s. taartpan,v.
PAUCILOQUY, 8. schaarschheid van woorden, v. het weinig spreken.
PAUCITY, s. weinige, gering getal, 0.
PAUL, va. to - the capstern, (126) van pallen voorzien.
•
PAULS, s. pl. pallen, v. mv.
PAUM, va. bedriegen.
PAUNCE, S. (53) drieenigheidsbloem, v.
PAUNCH, s. pens, v. buck, m. onderlijf, o. ; (126) worst
om de raas, v. "-, va. ontweijen, de ingewanden uitnemen, de pens ,uithalen. * - BELLIED, * -Y, a. dikbuikig.
s. arPAUPER, s. arme, behoeftige, bedelaar, m.
moede, v. ; armwezen, o. armenstaat, m.
PAUSE, s. pause, rust, ophouding, staking, v. stilstand;
m.; rustteeken, o. gedachtestreep ; onzekerheid, v. twijfel, m. "-, vn. ophouden, uitscheiden ; staken, rusten ;
nadenken ; - upon, goed overleggen, nadenken, overwegen. "...SINGLY, adv. na een kort oponthoud, met eensge
tusschenruimte.
PAVAN, s. spaansche dans ; fig. ernstige -, statige gang ,m.
PAVE, va. bevloeren, bestraten, plaveijen, met steenen beleggen ; to - the way to honours, den weg der eere banen.
"-MENT, s. vloer, m. plaveisel, o. straat, v. ; - of bricks,

steenen vloer, m. ; - beater, straatslijper, lediglooper,
s. vloerlegyer, straatmaker, m.
steentjesteller, m.
PAVIAGE, S. straatgeld, o. * ... VICE, s. schild ; schanskleed, o.
PAVIER, * ... VIOUR, s. voy. PAVER. * ...VIN, s. voy. PAVAN.
PAVILION, s. paveljoen, o. tent ; groote vlag, v. *-, va. et
n. van tenten voorzien ; in tenten leven.
PAVING, S. bevloering ; bestrating, v. * - BEETLE, s. straatstamper, m. straatmakers heiblok, o. * - MARBLE, S. marmeren vloersteen, m.
PAVONE, s. paauw, rn. * ... NINE, a. paauwenstaartachtig:
PAW, s. post, klaauw, m. *-! int. ba! foei! *-, va. et n.
krabben, trappelen, slaan; vleijen, streelen; beknuffelen, betasten, frommelen, havenen. * -ED, a. met pooten.
PAWL, va. voy. PAUL. *-5, s. pl. (126) voy. PAULS.
PAWN, s. pand, onderpand, o.; (152) pion, boer, m. "-,
va. verpanden, belasten. * -AGE, s. verpanding, betastiny, hypotheek, kusting, schepenkennis, v. "- BROKER,
s. pandleener, lombardhouder, m. * -ER, s. pandnemer,
pandhouder, m. * -ER, s. pandgever, verpander, m.
* -HOUSE, s. pandjeshuis, o. bank van leening, v.
lombard, m.
PAX, s. vredekus, m. ; miskelkdeksel, o.
PAY, s. betaliny ; bezoldiging, v. loon, traktement, gehalte,
salaris, o. wedde, belooning, soldij, v. "-, va. betalen,
beloonen, bezoldigen ; afleggen, geven, verleenen, bewijzen, vergelden ; boeten ; - a seam, (l26) eene naad harpuizen ; - a visit, een bezoek afleggen ; - attention to,
acht geve'n op ; - away, uitbetalen ; - away the cable,
(126) het ankertouw laten schieten ; - back, terugbetalen,
teruggeven ; - by instaltments, in gedeelten bij termijnen
betalen ; - clown, (126) weder opwinden ; - down upon
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the nail, tot den laatsten penning afbetalen; - for,
betalen voor ; betaald zettett; - home, terugbetalen, met
dezelfde count betalen ; - in, afdoen, op rekening betalen ; - in cash, kontant betalen ; - off, afbetalen; afdanken; (een schip) buiten dienst stellen ; - one's addresses to, zijn hof waken, zijne opwachting maken;
- one's duty, - regard, - respect, zijne achting betuigen, eerbied betoonen ; - up, uitbetalen.
PAYABLE, a. betaalbaar, verschuldigd.
PAY-BOARD, S. fig. to be driven to -, tot den bedelstaf
gebragt zijn. "...-DAY, s. betaildag, m.
PAYEE, S. (34) houder van eenen wisselbrief, m.
PAYER, S. betaler, betaalineester, m.
PAYING-LADDLE, s. teerlepel, m.
PAYMASTER, s. betaalmeester, m.
* ...MENT, s. betaling, v.
PAYNIM, s. voy. PAGAN. PAYSE, S. voy. POISE.
PEA, S. erwt, v. ; paauw, m.
PEACE, S. vrede, m. state, rust ; openbare veiligheid, v.
*- ! int. state! st! stil! * -ABLE, a. vreedzaam, stil,
rustig, vredelievend. "-ABLENESS, S. vreedzaamheid,
vredelievendheid, rust, v. * -ABLY, adv. vreedzaam, in
vrede. * -BREAKER, s. rustverstoorder, m. * -ESTABLISHMEET, S. voet van vrede, m.
* -FUL, a. vreedzaam,
vredelievend, rustig, ongestoord, zacht.
* -FULNESS, S.
vreedzaamheid, rust, v. staat van vrede, m.
"-LESS,
a. zonder vrede, onrustig, onveilig. * -MAKER, S. vredestichter, m. * -OFFERING, s. zoenoffer, offer des vredes,
O. *-OFFICER, s. justice of the -, vrederegter, m.
"-PARTED, a. in der minne eescheiden.
PEACH, va. aanklagen, beschuldtgen. "-, s. perzik, v.
* -BLACK, s. zwartsel van perzikpitten,
O. * -BRANDY,
s. persiko, O. " -COLOURED, a. perzikbloemkleurig. "-ER,
s. aanklager, beschuldiger, m.
PEA-CHICK, s. jonge paauw, m. "...-COCK, *... -FOWL, s.
paauw, m. "...-HEN, S. paauwin, v.
PEAK, s. punt, piek, v. top, m. spits, v.•
green -,
specht, v. *-, vn. een ziekelijk voorkomen hebben, slecht
uitzzen; zich gemeen aanstellen. *-ED,a.puntig. * -ING,
a. ziekelijk.
-INGNESS, "-INESS, s. ziekelijkhezd, v.
"-ISH, a. heuvelachtig ; fig. eenvoudig.
PEAL, s. gegalm, gekletter, gebulder, gebrom, geclonder, o.;
(hagel)bui, v.; (schater)lach. m. uitbarsting van lagchen, v.
luid gelach ; salvo (van het geschut), o. ; plas-, stortregen, m.; to ring one a -, iemand de huid vol schelden. *-, vn. et a. brommen, galmen, ratelen, loeijen,
kraken ; verdooven, bestormen.
PEAR, s. jubelzang, m.
PEAR, s. peer, v. ; choke -, rietpeer, v.
PEARL, s. parel, parel; zwavel ; vlek in het oog ; (10)
s. parelasch, v.
parelletter, diamantletter, v.
"-BARLEY, s. geparelde garst, v. * -BUBBLE, s. fiarelblaas, v. *-COLOURED, a. parelkleurig. "-COWRY, s.
parelmoerhoren, m. "-ED, a. gepareld, met paarlen
versierd. "-EYED, a. met eene parel op het oog. * -FLY,
s. parelvlieg, v. * -GRASS, a. parelgras, O. '-POWDER,
O. * -WHITE, a. parelwit,
S. parelgrijs blanketsel,
O.
"-WORT, s. (53) parelkruid, O. "-Y, a. parelachtig ; rijk
in parllen.
PEAR-MAIN, s. peerappel, m. * ...PYR, s. perentaart, v.
* ...QUINCE, S. peerkwee, v. *...TREE, s. perenboom, m.
PEASANT, s. boer, landman, m. "-RY, S. landlieden, m.
mv. landvolk, o. boerenstand, m.
* -HAULIN, S. erwPEASE, s. pl. erwten, v. mv.
tenstroo, o. * -BREAD, s. erwtenbrood, o. "-LINGO. gespikkeld boontje, O. "iiMEAL, S. erwtenmeel, o. doorge-
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slagene erwtensoep, v. * -PORRIDGE-SOUP, a. snert,erwtensoep, v.
PEA-SHELL, PEA'S-SHELL, S. erwtendop, m.
PEAT, s. turf; lteveling.• m. troetelkind,
o. "-BIT, s.
turfgroef, v. * -BORER, s. turfsteker, m. * -DUST, s.
turfmolm, v.
PEBBLE, s. kei, kiezel, m. * -CRYSTAL, s. kristalkei, v.
* -D, a. keijig, vol keijen. * -STONE, s. kiezelsteen, keisteen, m. ,
PEBBLY, a. keijig ; - ground, hezgrond, kiezelgrond, m.
PECCABILLITY, s. zondigheid, v. "...ABLE, a. zondig, onderhevig aan de zonde. * ...ADILLO, s. ligte zonde, kleine
feil, v. "...ANCY, S. zonde, verdorvenheid, v. ; slechte
staat, m. - hoedanigheid, v. * ...ANT,a. zondigend,zondig,
verdorven, schuldig, misdadig, snood ; gebrekkig, slecht.
s. zondaar, m. * ...AVI, s. bekentenis van zonde, v.
PECK, s. spint, maatje, o. ; levensmiddelen, o. mv.; menigte, v.; to be in a - of troubles, in vele moeijelijkheden gewikkeld zijn. *-, va. pikken ; hakken, slaan,
houwen, steken, doorsteken; - down, nederbuigen. * -AGE,
s. eetwaren, levensmiddelen, v. o. my. "-BR, s. oppikker, doorhakker ; specht, m. *-IsH, a. vraatzuchtig,
vratig. * -LED, a. bong gespikkeld.
PECTINAL, a. kamvormig. *-, s. kamvisch, visch met
kamvormige graten, m. "...ATED, a. getand, in elka.nder passend.
PECTORAL, a. van -, voor de borst.
s. borstmiddel ;
lozenge,
borstschild, o. borstplaat, v. borstlap, m. ; borstkoekje, o.
PECULATE, vn. 's lands penningen verduisteren * ...TION,
s. verduistering van 's lands penningen, v. * ...TION, s.
besteler van 's lands kas, m.
PECULIAR, a. *-Ly, adv. eigendommelijk, voornamelijk,
bijzonder, bijzonderlijk, eigen, eigenaardig. *-, s. bijm.
zonder vermogen, o. eigendonz ; bevoorregte persoon,
"-ITY, *-NESS, s. eigendommelijkheid, bijzonderheid, v.
* -IZE, vn. et a. eigen zijn ; eigenen.
PECUNIARY, a. geldelijk. geld....; - mulct, geldboete, v.
*...Nious, a. rijk aan geld.
PED, s. pakzadel, m. ; mand, v.
PEDAGOGICAL, a. tot de opvoeding behoorenae.
"...GY, s. onderwijskunde, opvoedkunde. opvoeding der
kinderen, v. "...OUR, s. onderwijzer, opvoeder, schoolmeester, m. va. sehoolmeesterachtig leeren.
PEDAL, a. een voet lang. *-, s. (109) pedaal, O.
PEDANEOUS, a. to voet, nederig ; - judge, dorfisregter, m
PEDANT, s. schoolvos, pedant, m. *-IC, * -ICAL, a. "-ICA LLY, adv. waanwijs, verwaand. * -ISM, * -RY, s.verwaandheid, meesterachtigheid, v. * -IZE, vn. eene school regeren ; den schoolvos uithangen. •
PEDDLAR, S. voy. PEDLAR.
PEDDLE, vn. kleine waren rondventen, met eene mars
gaan. * -R, s. marskramer, rondventer, m.
PEDDLING, a. klein, nietig, onbeduidend, gering.
PEDEB, s. laopjongen, m.
PEDEGREE, s. stamboom, m. geslachtregister, O.
PEDERAST, s. sodomiet, m. * -Y, s. sodomieterij, v.
PEDERERO, S. (101) steenstuk, o. draaibas, v.
PEDESTAL, s. voetstuk, O. * ...TRIAL, a. van de voeten ;*
to voet. s. voetganger, voetreiziger, m.
* ...TRIOUS,
a. to voet ; - animal, landdier, O.
PEDICLE, s. (53) steel, stengel, m. * ...CULAR, a. - di sease, luisziekte, v. * ...GREE, s. V0/.. PEDEGREE.
PEDIMENT, s. (13) kroonlijst, V.
PEDLAR, PEDLER, S. PEDLE, vn. voy. PEDDLER, PEDDLE.
PEDDLBRESS, S. marskraamster, rondventster, v.
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PEDLER'S-FRENCH, s. koeterwaalsch; kratnerlatijn,
o.
* ...-WARE, PEDLERY, s. kreperijen, V. mv•
PEDLING, a. voy. PEDDLINGI'L, s. kratnerij, v. handel

in kramerijen, m.
PEDOBAPTISM, S. kinderdoop,m. "...METER, s. wegmeter,
PEDWARE,

m.

s. groenten, v. my. •

PEEK, S. voy. PIQUE.
PEEL, s. schil, huid, korst; deel, plank, v.

va. et n.
schillen, villen, plunderep ; - hemp, hennep breken;
- off, de schil verliezen. "-ER, s. schiller ; koevoet ;
plunderaar, tn. "-ING, s. het schillen; schil, korst, v.
PEEP, s. blik, m. eerste verschijning, v. ; aanbreken van
den dog ; jong kuiken, waterhoen, o. "-, vn. gluren,
loeren, kijken ; to voorschijn komen, uitkomen, aanbreken; piepen ; - in, inkijken; - over, sterven. "-ER, s.
gluurder, kijker, kerder, m. ; oog ; kuiken, o. ; fig. Spiegel, m. "-ERB, s. pl. oogen, kijkers, o. m.rny. "-HOLE,
s. kijkgat, o. "-ING, s. het kijken, gluren ; aanbreken,
uitkomen, o.
PEER, s. gelijke, weerga; makker; pair ; steenen beer ;
pilaar, m. "-, a. gelijk. "-, va. gelijkmaken, gelijkstellen. *-, vn. voy. PEEP. * -AGE, "-DOM, s. pairschap,
o. waardigheid van pair, v. "-AGE, s. havengeld, o.
"-ESS, s. echtgenoot van eenen pair, v.
* - Lass, a.
* -LESSLY, adv. onvergelijkelijk, weergaloos.
"-LESSNESS, s. onvergelijkelijkheid, v.
PEEVISH, ,a. *-LY, adv. ligtvaardig, heetlfoofdig ; geme"-NESS, s.
lijk, knorrig, dwars, moeijelijk, met wrevel.
ligtgeraaktheid, gemelijkheid, v.
PEG, s. pin, v. zwikje, o. ; schoenspijker, m. ; to come a
- lower, fig. vete broodjes bakken. *-, va. met pinnen
bevestigen, vastpinnen. "-TOP, s. tot, v.
PRISE, va. wiegen ; trekken.
PELF, s. geld, o. schat, rijkdom, m. ; kleinigheid, v.
PELICAN, s. pelikaan, m.
s. pels, na.
PELL, s. vel, o. huid, v.• ; perkament, o.
PELLAMOUNTAIN, S. (53) bergpolei, v.
PELLET, s. balletje, propje, kogeltje, o. "-ED, a. uit kogettjes bestaande.
PELLICLE, s. velletje, huidje, vliesje, o.
PELLITORY; S. (53) muurkruid, o.
PELLMELL, adv. door elkander, in verwarring.
PELLUCID, a. doorzigtig, klaar, helder. "-ITY, "-NESS, s.
doorzigtigheid, klaarheid, helderheid, v.
PELT, s. pels, v. pelswerk ; vel, o. huid, v.; beukelaar,
m.; wade, razernij, v.; slag, stool, m. *-, va.
et n.
werpen, gooijen; nederschieten ; leven geraas maken.
* -ER, s. werper ; gierigaard, m. * -ING, a. armzalig,
ellendig ; het werpen, schieten. "-MONGER, s. huidenAtoper, vellenverkooper, plooter, m. "-EX, s. pelswerk,
bontwerk, o. s. sterfwol, v.
PELuRE, s. schil, schel (van vruchten), v.
PELVIS, s. (74) bekken, o. onderbuik, m.
PEN, s. pen, schrij fpen, ceder ; schaapskooi, v. hok, perk,
o. ; schrijver; stijl, m. *-, va. schrijven, opstellen;
(een klavier) bepennen; - up, in eene kooi -, in een
perk opsluiten.
PENAL, a. straf...., strafbaar, straflend; - laws, strafwetten, v. my. strafwetboe, o. *- LY, adv. op straffe.
"-NESS,
s. strafbaarheid, straf, v.
* -Ty, s.
straf, bocte, v.
PENANCE, s. boete, boetedoening, v.
PENATES, s. pl. (25) huisgoden, m. mv.
PEN-CASE, s. pennekoker, m.
PENCE, s. pl. (PENNY, sing.) stuivers, m. my.
PENCIL, s. penseel ; potlood, o. *-, va. schilderen; teeke-

nen. "-CASE, S. polloodkoker, -houder, m. "-CLOTH,
"-RACK, s. penseelvegeronn. * -DOLOUR, s. (92) pastel,
.v. "-RACK, s. penseelplank, v.
PENDANT, s. hanger, oorhanger; wimpel, m. * - , a. hangend, hellend.
PENDENCE; s. belling, overhelling, neiging, v. "...DENCY,
s. (83) uitstel, o. opschorting, schorsing, verdaging, v.
s. steun, stut, drager;
PENDENT, a. voy. PENDANT. S.
(126) hanger, m.; (53) helmstijltje, o.
PENDILOCHE, s. oorhanger, m.
PENDING, a. hangend, zwevend ; aanhangig, onbeslist."-,
a. (34) openstaand.
PENDULE-CLOCK, s. slingeruurwerk, O. "...-WATCH, s.
tafelhorologie, o.
PENDULOSITY, "...LOUSNESS, s. hangende staat, m.
"...LOW, a. hangend, zwevend ; twijfelachtig, besluiteloos, onzeker.
PENDUL-PLIERS, s. pl. punttang, v.
PENDULUM, s. slingeruurwerk, o.; slinger, m. werk, o.
PENETRABILITY, s. doordringbaarheid, v. * ... ABLE, a.
doordringbaar. "...ANCY, S. doordringende eigenschap;
scherpzinnigheid,v."...ANT,a.doordringend; scherpzinnig.
"...ATE, va. et n. doordringen, indringen, voortrukken,
doorgronden; vervullen; -d with, doordrongen van,
vol van. "...ATION, "...ATIVENESS, s. indringing ; doorgronding ; scherpzinnigheid, v. * ...ATIVE, a. doordringend, roerend, scherpzinnig, scherp, fijn.
PENGUIN, s. vetganc ; wilde ananas, v.
PENINSULA, s. schiereiland, o. " - R, a. tot een schiereiland behoorende.
,
PENIRIAL, s. (53) vlaskruid, o. bergpolei, v.
PENIRON, s. (53) orega, v.
PENITENCE, *...ENCY, s. boete, v. berouw, o. knaging, v.
PENITENT, a. boetvaardig, berouwhebbend. *-, s. boeteling, berouw hebbend zondaar, m. *- IAL, a. boetvaardig, berouw aan den dug leggende. "-, s. boetboek, o.
* -IARY, a. de boete betreffende. -, s. boetpriester, biechtvader ; boetvaardige, boeteling ; biechtstoel, m. ; verbeterhuis, o. *- LY, adv. boetvaardig, .vol berouw.*-NEss,
s. boetvaardigheid, v.
s. schrijver, schoonPEN-KNIFE, s. pennemes, o.
schrijver, m. "...MANSHIP, s. schoonschrijfkunst, v.
PENNACHED, a. (53) bent gestreept.
PENNANT, s. (120) wimpel; laadtakel, m.
PENNATED, a. gevleugeld, gevlerkt.
PENNER, s. schrijver, schrijfmeester ; inktkoker,
m.
PEN-NIBBER, s. werktuig om pennen to vermaken,
o.
PENNIFORM, a. pen-, veervormig.
PENNILESS, a. zonder geld, geldeloos, arm. "-miss, s.
geldmangel, m. geldverlegenheid, v. geldgebrek, o.
PENNON, S. voy. PENNANT.
PENNY, s. engelsche stuiver ; pennzng ; spaarpenning, m.
geld, o. geldsom, v. ; to make a -, geld,verdienen."-DICE, s. borstkoekje, o. "-FATHER, s. duitendief, vrek,
m. " - GRASS, s. (83) vlookruid, o. *-POST, s. stadspost,
V. "-ROOT, S. (53) poelnavelkruid, o. "-ROYAL, s. (53)

vlookruid, o. bergpolei, polei, v.
"-WEIGHT, s. penninggewigt, o. "-WHITE, a. zilverwit. "-WORT, s. (53)
waterpolei, v. poelnavelkruid, o. "-WORTH, a. een penning waard, goedkoop.
PENON, S. voy. PENNANT.
PENSILE, a. hangend, zw ev end . "- NESS," ...LITY, s.zweving ,v.
PENSION, s. pensioen, o. jaarwedde, v. kostgeld,o.; rente,
v. *-, va. een pensioen jaargeld toekennen, pensionewn. * - ARY, s. kostganger, kostleerling ; gepensioneerde, m. -, a. gepensioneerd,op pensioen gesteld.
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PER.
PENSIVE, a. "-LY, adv. peinzend, mijmerend, bedrukt,

zwaarmoedig ; vol -, in gedachten, met ernst.
s. zwaarmoedigheid, v.
PEN-STOCK, s. verlaat, o.
PENT, a. omheind, ingesloten.
PENTACAPSULAR, a. vijfvakkig. "...CHORD, s. vijfsnarig
speeltuig, o. "...EDROUS, a. vijfzijdig. *... GON, s. *...G0*... GRAPH, s.
NAL, a. (64) vijfhoek, m.; vijfhoekig.
pentagraaf, teekenaap, m. * ... METER, s. (19) vijfvoelig vers, o.
PENTANGULAR, a. vijfhoekig.
PENTAPETALOUS, a. (53) vijfbladig.
PENT AEoEY, s. vijfhoofdige regering, v.
PENTATBUCH, s. de vijf boeken Mazes.
PENTECOST, s. pinksterfeest, o. "-AL, a. pinkster...., tot
het pinksterfeest behoorende.
PENT-HOUSE, PENTICE, s. afdak,o. luifel, v. schuin dak, o.
PENTILE, S. dakpan, V. * ...ISE, S. voy. PENT-HOUSE.
PENULT, *-IMAT, s. (98) voorlaatste lettergreep, v. "-IATE,
a. voorlizatste.
PENUMBRA, s. (101) halve schaduw, v.
PENURIOUS, a. *- LY, adv. karig, gierig, vrekkig, spaarzaam, schaarsch ; schaars, kariglijk." -NESS, s. schaarschheid; karigkeid, v.
PENURY, s. gebrek, o. artnoede, ellende, v. nood, m.
PEON, s. oostindische infanterist, voetknecht; bediende;
(152) boer, m. * -Y, s. (53) pioene, v.
PEOPLE, s. volk, o. natie, v.; menschen, lieden, m. mv.
menigte, v.; men; - of quality, aanzienldke lieden,
menschen van rang, m. my. *-, va. et n. bevolken,
volkrijk maken, - warden. "-D, a. bevolkt, volkrijk.
* ...PLISH, a. gemeen, van het volk.
PEPASTIC, s. maagmiddel, middel voor de spijsvertering, o.
PEPPER, s. peper, v.; to take - in the nose, gramstorig
worden ; peppers, spaansche peper."-, va. peperen ; bont
en blaauw slaan ; aansteken. *- BOX, "-CASTER, s. peperbus, v. * -CORN, s. peperkorrel ; kleinigheid, v. * - EATER, s.
(72) pepervreter, m. *- ER, s. kruidenier, m. "-GINGERBREAD, s. peperkoek, m. *- GRASS, 8. (53) pepergras,
o. * - MINT, s. (53) pepermunt, v. "-MINT-DROPS. s. pl .
"-MUSHROOM, s. peperpadpepermuntkoekjes, o. V.
destoel, m. *- NEL, s. gezwel, o. *- POD, s. peperschil,
v. *-POT, s. gehakt vleesch met peper, o. * -PROOF, a.
aan peper gewend, verhard. * - VINE, s. wijnstok, m.
*-wORT, s. (53) peperkruid, o.
PEPTIC, a. de spsjsvertering bevorderende.
PER, prep. et adv. door, voor, met, in, ingevolge, luidens ;
- advance, vooruit; - annum, jaar/ijks; - cent, ten
honderd, percent ; - man, ten hoofd ; - se, op zich self ;
- week, wekelijks, elke week, in de week.
"...ADPERACUTE, a. seer scherp, seer fijn, seer hevig.
VENTURE, adv. toevalliglijk, bij toeval; without -, sander twijfel. * ... AGRATE, va. et n. doortrekken, doorloopen, rondwandelen. "...AGRATION, s. rondwandeling,
doorreis, v. doortogt, m. * ... AMBULATE, vn. et a. doorreizen, rondreizen, bereizen; perambulating-watch, wegmeter, m. * ... AMBULATION, s. rondwandeliug, rondreis,
v. "...AXIBULATOR, s. doorreizende, M. * ...ARATE, va.
beploegen.
PERCASE, adv. misschien, bij toeval.
PERcAULAHS, s. pl. perkaal, oost-indisch katoen, o.
PERCEANT, a. voy. PENETRANT.

PERCEIVABLE, a. "...CEIVABLY, adv. bemerkbaar. *- NESS,
* ...CEivANCE, s. bemerkbaarheid, v. "...CEIVE, va. et n.
waarnemen, bemerken, bespeuren, gevoelen; - beforehand ,voorgevoelen.*...CRIVER,s. waarnemer,opmerker,m.
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percent, o. provisie, v.
PERCE-PIER, s. (53) steenbreke, v.
PERCEPTIBILITY, *...IBLENESS. s. bemerkbaarheid, waarneming, v. ; gevoelvermogen, o. * ... IBLE, a. * ... IBLy, adv.
bemerkbaar. *...10N, s. waarneming,opmerking,gewcsarwording, bewustheid, v. * ... IVE, a. waarnemend, vatbaar. "...IVITY, s. vatbaarheid, gewaarwording, v.
PERCH, S. baars, rn.; roede, v.; rek, o. *-, vn. zitten,
op het rek vliegen.
PERCHANCE, adv. misschien, bij toeval, welligt.
PERCHANT, s. (44) lokvogel, m. *...CHER, s. altaarkaars, v.
PERCHING-STOCK, S. stokje in eene vogelkooi, o.
PERCIPIENT, a. waarnemend, opmerkend, bespeurend, gevoelend, zich bewust van.
PERCLOSE, s. slot, einde, o. * ... COL ATE, va. doorzijgen,
zuiveren. "...coLATION, s. doorzijging, v. "...CONTATION,
s. navraag, navorsching, v. onderzoek, o.
PERCULLIS, s. valpoort, v.
PERCUSS, va. slaan, stooten, schokken, bewegen. *-ION,
s. slag, stoat, schok, m. ; beweging, v. ; wedergalm, m.
* -IVE, PERCUTIENT, a. schokkend, bewegend.
PERDITION, s. verderf, o. ondergang, dood, m. ; eeuwige
verdoemenis, v.
PERDU, * -E, adv. heimelijk, heimelijk gedoken, in het
geheim, ter sluik. "-, s. waaghals ; verkwister, m. ; verloren schildwacht, v. urterste voorpost, m. *-LOUR, a.
verloren. *-RABLE, a. seer duurzaam, seer lang.
"-RATION, s. lange duur, m.
PERDY ! int. waarachtig ! bij God !
PEREGRINATE, vn. rondreizen, trekkers, ronddwalen,
zwerven. "...NATION, s. het reizen, rondzwerving, v.
* ...NATOR, S. reiziger, m. "...NE, a. vreemd, uitlandig ;
- hawk, - falco, trek-, zwerfvalk, m.
PEREMPT, va. vernietigen, to niet doers, opheffen. *- ION ,
s. vernietiging, v. *- ORILY, adv. stellig, op eene beslissende wijze. *- ORINESS, s. stelligheid, bepaaldheid ;
hardnekkigheid, eigenzinnigheid, v. * - ORY, a. stellig,
bepaald, uiterlijk, beslissend.
PERENNIAL, a. het jaar door durende, voortdurend. *- LY,
adv. bij voortduring. *... NITY, s. voortduring, v.
PERERRATION, s. rondreizen, ronddwalen, o4
PERFECT, a. volkomen, volmaakt, volkomen goed, voltooid,
doorkneed; onbevlekt; - tense, (98) volmaakt verleden
tijd, m. "-, * - IONATE, va. volmaken, voltooijen, tot
volkomenheid brengen, door en door bedreven maken.
* -ER, s. volmaker, voltooijer, m. * - IBILITY, s. vatbaarheid voor volmaking, v. *- IBLE, a. volmaakbaar.
s. volkomenheid, volmaaktheid; voltooijing, volmaking,
v. *-ioNAL, a. volkomen, volmaakt. *--rvE, a. *-IvRLY,
adv. volmakend, tot volmaaktheid leidende; op eene volmaakte wijze.*-ivENEss,s. vatbaarheid voor volmaking, v.
* -LY, adv. volkomen, volmaakt, geheel en al, ten eenenmale, ganschelijk. s. volkomenheid, volmaaktheid, vaardigheid, doorkneedheid , v.
PERFICIENT, a. werkend, krachtdadig.
PERFIDIOUS, a. "-LY, adv. trouweloos, valsch, verraderlijk ; to kwader trouw ; op eene trouwelooze wijze. *-NESS,
"...Dy, s. trouweloosheid, ontrouw, v. verraad, o.
PERFLABLE, a. aan den wind blootgesteld ; open. " —PLATE,
va. doorwaaijen; doorblazen. * ... FLATILE, a. doorwaaijend. "...FLATION, s. doorwaaijing, v. * ... FORATE, va.
doorboren. *... FORATION, s. doorboring ; opening, v.;
gat, o. * ... FORATOR, s. hersenboor; spijkerboor, v.
PERFORCE, adv. met geweld.
PERFORM, va. et n. uitvoeren, volvoeren, bewerkstelligen,
vervullen, verrigten, doen, tnaken, vervaardigen, volPERCENTAGE, s. (34)

34
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brengen ; voordragen, houden, spelen ; - the quarantaine,
quarantaine (de ligdagen) houden; - one's promise, one's word, zijn woord houden, zijne belofte vervullen.
* - ABLENESS, s. nit"-ABLE, s. uitvoerbaar, doenlijk.
voerbaarheid, v. * - ABLY, adv. op eene uitvoerlijkewijze.
s. voltrekking, uitvoering; daad, verrigting,
v. ; voortbrengsel, werk, o. ; voorstelling, v. spel, o. * -ER,
s. uitvoerder, voltrekker; voorsteller, kunstenaar, tooneelspeler ; toonkunstenaar, m.; tooneelspeelster, v.
"...FRIPERFRICATE, va. goed doorwrijven, overal wrijven.
"...FRICTION, s. huivering ;
CATION, s. wrijving, v.
wrijving, v. "...FUMATORY, a. gene verspreidende, welriekend. * ... FUME, s. geur, m. reuicwerk, reukwater, o.
va. geurig welriekend maken, een aangenamen
geur geven aan, met een aangenamen geur vervullen.
"...FU"...FUMER, s. reukwerkmaker, -verkooper, m.
MING-PAN, S. reukvat, o.
op
eene
TORILY,
adv.
...
*
s.
vervulling,
v.
PERFUNCTION,
achtelooze slordige wijze. "...TORINESS, s. achteloosachteloos,
a.
held, nalatigheid, slordigheid, v. * ...TORY,
slordig, oppervlakkig.
* ... FUPERFUSE, va. doorstroomen, vervullen; verwen.
SION, s. doorstrooming, v.
PERGOLA, S. pried, o.
PERHAPS, adv. misschien, welligt, veelligt; - even, misschien zelfs.
PERIAGUA, S. praauw (vaartuig), v.
PERIAPT, s. toovermiddel, o. amulet, v.
PERICARD, * -IUM, S. (74) hartvlies, o. * - IAN, *-IC, a. (74)
s. (53)
tot het hartvlies behoorende. *
zaadvlies, o. ; armband, m. * ...CLITATE, vn. wagen,
gevaar loopen. * ...CLITATION, s. gevaar, o. proef, v.
stout bestaan, waagstuk, U. * ...CRANIUM, * ...CRANY, S.
(74) hersen-, bekkeneelvlies, o. *...cuLous, a. gevaarlijk. * ...DOT, s. valsche smaragd, m. * ...ERGY, s. overdreven ijver, m. onnoodige voorzorg, moeite, V. "...GAEUM, "...GEE, s. digtste stand eener planeet bij de
aarde, m. *...HELIUM, s. digtste stand eener planeet bij
de zon, m.
PERIL, s. gevaar, o. kans, v. "-, vn. et a. in gevaar
zijn, - brengen, aan gevaar blootstellen. *-ous, a.
year,
* -OUSLY, adv. gevaarlijk, dreigend, nakend; 63e van des "menschen lezevende jaar, bijzonder het
ven, o. "-OUSNESS, s. gevaarlijkheid, v.
PERIMETER, s. (64) omtrek, on2vang, m. * ... NAEUM, s.
(74) bilnaad, m.
PERIOD, s. ontloop, omloopstijd, m.; tijdperk, tijdvak;
m. besluit, o. ; zinsnede, periode, v.
einde, o.
bij afwisj-IC, *-icAL, a. "-IC ALLY, adv. geregeld
seling wederkomende, - verschijnende. * -ICALS, s. pl.
periodical papers, dagbladen, nieuwspapieren, tijdschriften, weekbladen, maandwerken, o.
PERIOECI, s. pl. (1) almoners, m. My.
PERIOSTEUM, s.(74) beenvlies, o.
PERIPATETISM, s. leer van Aristoteles, V.
PERIPETIA, s. (108) ontwikkeling, ontknooping , v. * ...PRERY , s. omtrek, M. * ...PHRASE, * ...PHRASIS, S. omschrijwing, v. "...PHRASE, va. eene omschrijvzng maken.
''...PLUS, S. omvaring, v. * ... PNEUMONICAL, a. (292)
de ontsteking der long betre/fende. * ... PNEUMONIA,
...PNEUMONY, s. (922) ontsteking der long, v.
PERISCIAS, "...SCII, s. pl. (1) rondomschaduzvigen,m. my.
PERISH, vn. et a. omkomen, vergaan, sterven, te groszde
gaan, verongelukken ; vernietigen. '--ABLE, a. vergankelijk, sterfelijk, aan bederf onderhevig. * -ABLENESS,
s. vergankelijkheid, broosheid, bouwvalligheid, v.

PER.
PERISPHERIC, a. sferisch.
PERISSOLOGY: S. (98) wijdloopigheid, v.
PERISTALTIC, a. (74) wormwtjze (beweging der darmen), v. "...STERION, s. (53) ijzerkruid, o. * ... STYLE,
s. (13) bedekte gaanderij, v.
PERITE, a. ervaren, bedreven.
PERITONEUM, s. (74) darmnet, buikvlies, o.
PERIWIG, s. paruik, pruik, v. *-, va. eene paruik opzetten. * - GED, a. eene pruik dragende ; gekuifd. * - MAKER, s. paruikmaker, m.
PERIWINKLE, s. (72) hartmossel, v.; (53) maaagdepalm, M.
o.
PERIZOMA, s. breukband, m. ; lederen schootsvel,
PERJURE, V11. een valschen eed zweren, valschelijk zweren,
meins.
*
-R,
meineedig worden. 5-D, a. meineedig.
eedige, m. "...JURIOUS, a. meineedig. * ...JURY, s. meineed, valsche eed, m.
PERK, vn. het hoofd opsteken, de borst vooruit steken ;
- up, tooijen ; - up again, op zijn verhaal komen, herstellen. *-, a. trotsch, hoogmoedig, verwaand.
PERKIN, s. (soort van) appelwijn, m.
PERL, s. voy. PEARL. "-ING, a. alspaarlen,parela,chtig.
PERLOUS, a. gevaarlijk, dreigend, nakend.
PERLUSTRATION, S. bezigtiging, v. onderzoek, o.
PERMANENCE, * ... ENCY, ...SION, S. bestendigheid, voortduring, v. duur, m. "...ENT, a. -LY, adv. blijvend, bestendig, van duur, voortdurend ; bij voortduring.
* ... ABLE, a.
PERMEABILITY, s. doordringbaarheid, v.
doordringbaar ; begaanbaar. "...ANT, a. doordringend.
s.
"...ATION,
* ...ATE, va. doordringen, doorheen gaan.
doordringing, v.
PERMISCIBLE, a. vermengbaar.
PERMISSIBLE, a. toe te staan, te vergunnen, te veroorloven. * - NESS, s. vergunning, v. verlof, o. *...ION, s.
verlof, vergunning, v. * ...IVE, a. veroorlovend, toelatend, vergunnend ; veroorloofd ; vrijwillig. * ... IVELY,
adv. met verlof.
PERMISTION, PERMIXTION, S. vermenging, v.
PERMIT, va. veroorloven, toestaan, vergunnen, toelaten,
dulden, inwilligen; overlaten. "-, s. uit-, inslagbiefje,
o. los-, laadcedel, v. verlof, oorlof, o. pas, m. paspoort, o. 5-TANCE, s. verlof, oorlof, o. vrijheid, v.
PERMUTATION, s. verwisseling, verplaatsing, railing, v .
* ...MUTE, va. verwisselen, veranderen, verruilen.
PERNICIOUS,a. 5 -LY, adv. verderfelijk, nadeelig , schadelijk.
"-NESS, s. verderfelijkheid, schadelijkheid, v. gevaar, o.
PERNICITY, s. snelheid, vaardigheid, vlugheid, v.
PERNOCTATION, s. het doorwaken van den nacht.
PERNOUR, s. (83) vruchtgebruiker, m.
PERORATION, s. slot eener redevoering, o. narede, v.
PERPEND, va. overwegen, beschouwen. "-ER, s. (13) kraagsteen, M. * -ICLE, s. pas-, schietlood, o. loodlijn, v.
*-ICULAR, s. loodlijn, v. -, a. lijnregt,loodregt,perpendikulair; regthoekig. * - ICULARITY, s. regtstandigheid,
V. * -ICtTLARLY, adv. loodregt; als een regtboek.
PERPENSION, s. overweging, beschouwing, overpeinzing, v.
PERPESSION, S. het lijden, doorstaan.
PERPETRATE, va. begaan, plegen, bedrijven, uitvoeren
* ...TION, s. plegen, het begaan ; uitvoering, v. * ... TOR,
S. bedrijver, pleger, dader, m.
PERPETUAL, a. * -LY, adv. eeuzvigdurend ; ten eeztzvigen
dare ; voor immei onophoudelijk ; - screw, eindelooze schroef, v. * -NESS, 0. onophoudelijkheid, v.
va. et n. vereenwigen, doen voortduren; voortduress. * ...ATION, s. vereeuwiging ; voortzetting, voorts. eemigdurendheid, onophoudelijk.
during, v.
heid, eeuwigheid, oneindigheid, v.

Pp.
va. :verlegen waken, verwarren, verbijsteren,
in verlegenheid brengen ; plagen, kwellen. "-, * -ED, a.
* -EDLY, adv. verlegen, verward, verbijsterd, uit het
veld geslagen; op eene verwarde wijze, in verwarring.
"-EDNESS, "-ITY, s. verwarring, verlegenheid, onrust,
o.
v. angst, m. moezjelijkheid, zwarigheid, v. bezwaar,
PERPOTATION, s. het zwelgen, drinken, o. zwelgerij, v.
PERQUISITE, s. bijvalletje, buitenkamje, vernal, profijt,
emolument, o. "-, a. toevalli g ; noodwendig. "-ED, a.
bijvalletjes hebbende. "-ION, s. naauwkeurig onderzoek,
o. navorsching, v. *-on, s. navorscher, onderzoeker, m.
PERRIER, s. (3) steenstuk, o.
PERRON, s. stoep, v. bordes, o.
PERRY, s. perenwijn, m.
PEitscRuTATiort,s.naauwkeurig onderzoek,o.navorsching,v.
"...CUPERSECUTE, va. vervolgen, verdrukken, kwellen.
TION, s. vervolging, v. * ...CUTOR, s. vervolger, m.
PERSEVERANCE, s. volharding, standvastigheid, v. "...ANT,
a. -LY, adv. volhardend, standvastig ; -lijk. "...E, vn.
volharden, aan-, vol-, uithouden. "...INGLY, adv. met
volharding, standvastiglijk.
PERSIAN, s. zonneblind, o.; - jasmin, (53) sering, in. ;
- wheel, waterscheprad, o.
PERSIST, vn. volharden. "-ENCE, "-ENCY, s. volharding,
v. "-IVE, a. volhardend.
PERSON, s. persoon, m. ; rol, hoedanigheid, v. karakter,
o. ; domine; pastoor, ra. "-ABLE, a. een persoon voorstellende ; bevoegd om to pleiten ; welgemaakt ; aanzienlijk.
* - AGE,s.aanzienlijke persoon,persoon van hoogen rang ,hoog
persoonaadj e, m. ;voorkomen, karakter, o."-AL, a. persoonlijk, in persoon, zelf, eigen ; a - attachment, lijfsdwang,
in. ; - citate, - property, - goods, roerende goederen, o.
iiiv. eigendom, m. ; - tithe, personele belasting, v.
"-ALITy, "-ALTY, s. persoonlijkheid,
personaliteit; have, v. good, o. eigendom, m. "-ALLY,
adv. in persoon, zelf. "-ATE, va. et n. voorstellen, nabootsen, namaken; eene rol spelen. "-ATION, s. voor"-ATOR,
stelling, vertegenwoordiging, nabootsing, v.
"-IFIcAs. voorsteller, nabootser, vertolker ; speler, m.
va.
verper"-IFy,
persoonsverbeelding
,
v.
TION, s. (81)
soonlijken, als persoon voorstellen.
PERSPECTIVE, s. vergezigt, gezigt, uitzigt, o. ; vergezigtkande, v. ; verrekijker, m. *-, a. perspektiel; - glass,
verrekijker, m. "-Ly, adv. door middel der vergezigtkunde, perspektief.
"...CACIPERSPICACIOUS, a. scherpziend, doordringend.
OuSNESS, "...CACY, "...CIENCy, s. scherpzinnigheid,
scherpzigtigheid, v. s. verrekijker, m. "...CUITY,
"...CUOuSNESS, s. doorzigtigheid, helderheid,klaarheid,
duidelijkheid, v. *...cuous, a. -LY, adv. doorzigtig,
klaor, duidelijk.
PERSPIRABILITY, s. vatbaarheid voor uitwaseming, v.
"...SpIRABLE, a. uitwasemend. "...SPIRATION, s. uitwaseming v. "...SPIRATIVE, a. "...SPIRATORY, adv.
de uitwaseming bevorderende. "...SPIRE, va. et n. uitwasemen, zweeten. "...STRINGE, va. ligt raken, treffen ; even aanroeren (een onderwerp).
PERSUADABLE, a. to overtuigen, overreedbaar. "...ADABLY,
adv. op cone overtuigende wijze. "...ADANCE, s. overreding, v. "...ADE, va. overreden, overtuigen, overhalen, doen gelooven. "...ADER, s. overreder, m. "...ASIBILITy, "...ASIBLENESS, s. vatbaarheid voor overreding,
overreedbaarheid, ligtgeloovigheid, waarschijnlijkheid, v.
"...AsIBLE, a. overreedbaar, to overtuigen, ligt to overhalen ; waarschijnlijk. "...ASION, s. overreding, overtuiging, v. geloof, gevoelen, o. gezindheid, denkwijze,

PERPLEX,

PES.
v.

s. overredende grond, m. -, a.
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* ...ASIVELy,adv.overredend,overtuigencl; door overreding.

° ...ASIVENESS, s. overtuigingskracht, overredingskracht, v.
PERT, a. levendig, vlug, vrolijk, geestig, opgewekt ; vrijpostig, onbeschaamd, onbescheiden; snapachtig ; wijsneuzig, slim. *-, vn. zich onbeschaamd gedragen.
PERTAIN, vn. behooren, toebehooren, aangaan.
PERTEREBRATION, s. doorboring, v.
PERTINACIOUS, a. eigenzinnig, hardnekkig, vasthoudend,
besloten, onwrikbaar, standvastig. "-LY, adv. met stands. halsstarrigheid,
vastigheid. "-NEss, "...ACITy,
* ... ENeigenzinnigheid, verstoktheid ; standvastigheid, v.
CE, "...ENCY, s. geschiktheid, voegzaamheid, gepastheid,
v. *...ENS, s. (83) betrekking, v. verwante, m. "...ENT,
a. -LY, adv. toepasselijk, betrekkelijk, gepast, dzenstig ;
to regt, van pas. "...ENTNESS, s. geschiktheid, gepastheid, betrekking, v.
PERTINGENCy, s. (73) aanroering, aandoening, aanraking, v. naauw verband, o. "...GENT, a. rakend,betrekkelijk, in verband, nabij liggend.
PERTLY, adv. snediglijk, vlug, met levendigheid ; op eene
onbeschaamde -, op eene wijsneuzige wijze. "...NESS, s.
levendigheid; vrijpostigheid, snapachtigheid, wijsneuzzgheid, v.
PERTRANSIENT,a.overvlietende,overgaande,voorbijgaande.
PERTURB, "-ATE, va. verstoren, verwarren , verontrusten .
"-ATOR,
"-ATION, s. verstoring, verwarring, onrust, v.
v.
"-ATRix, "-ER, s. verstoorder, in. verstoorster,
s.
PERTUSE, "-D, a. doorboord, met gaten.
doorboring, v. ; geboord gat, o.
PERUSAL, "...SING, s. vlugtige inzage, doorlezing, v. onderzoek, a. "...SE, va. lezen, doorlezen, doorloopen ; onderzoeken. "...SER, s. lezer ; onderzoeker, m.
PERoviAN BARK, s. kinabast,
"...VAPERVADE, va. doordringen, zich uitstrekken over.
SION, s. doordringen, indringen, o. doorgang, m. "...vASIVE, a. doordringend.
PERVERSE, a. verkeerd, wonderlijk, grillig, eigenzinnig,
weerbarstig ; snood, slecht. "-LY, adv. op eene booze
wijze. "-NESS, "...VERSION, "...VERSITy, s. verkeerdheid ; verdorvenheid, boosheid ; grilligheid, eigenzinnigheid, v. "...vERSIVE, a. verde?. felijk, omkoerend. "...vERT,
va. omkeeren, bederven, vervalschen, verleiden. -ER, s.
m.
s. verdraaijer, bederver, vervaloeher, verleider,
"...VERTIBLE, a. voor bederf voor verleiding vatbaar.
PERVESTIGATE, va. opsporen, onderzoeken. "...TION, s.
opsporing, v. onderzoek, o.
PERvICACIOuS, a. "-Ly, adv. voy. PERTINACIOUS. "-NESS,
"...CACITy, "...CACY, s. halsstarrigheid, hardnekkigheid,

eigenzinnigheid, vasthoudendheid, v.
a. open, doordringbaar, toegankelijk ; doordringend. "-NESS, s. toegankelijkheid, doordringbaarheid, v.

PERVIOUS,

PERVIS, S. vay. PARVIS. "...WINKLE, S. vay. PERIWINKLE.
PESADE, s. (86) opligting van den voorpoot, v.
PESAGE, s. waagregt, o.
PESSARY, s. moederzetsel, o. zetpil voor de lijfmoeder,v.
PEST, s. (ook fig.) pest, plaag, v.
PESTEL, s. stamper in een vijzel, m.
PESTER, va. bezwaren, kwellen, verontrusten, plagen ;
volproppen. "-ABLE, a. bezwaarlijk, lastig ; (34) veel
ruimte beslaande. "-ER, s. plaaggeest, kweller, m. * -Gus ,

a. lastig, kwellend. *-ousNEss, s. lastigheid, v.
overbrenger der pest, m. "...FEROUS, a.
s. pest, v.
verpestend, aanstekend, pestachtig.
"...LENT, -IAL, a. - TALLY, -LY, adv. pestachtig, aan-

PESTIDUCT, s.
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PET.

stekend, vernielend, boosaardig ; op eene boosaardige
wijze. "...LENTIALNESS, "...LENTNESS, S. pestachtigheid, besmettelijkheid, aanstekende eigenschap, v.
PBSTILLATION, S. het stampen, verguizen.
PESTLE, s. stamper in een vijzel, en. ; - of pork, ham,
m. *-, va. stampen (in een vijzel).
PET, S. onwil, m. kwade luim, gemelijkheid, v. ; lepkun ;
stokpaardje; schoothondje ; troetelkind, o.; he is in a
pet, hij is knorrig. *-, va. et n. vertroetelen ; gemelijk zijn.
PETAL, s. bloemblad, O. "-INE, a. van een bloemblad. *-ISM,
s. verbanning, v. "-OM, "-BD, a. bloembladen hebbende.
"-IER,
PETARD, S. springbus, klapbus, v. voetzoeker, m.
s. klapbusmaker, m.
PETECHIAE, s. pl. (22) koortsvlekken, v. MV.
PETECHIAL-FEVER, s. (22) purperkoorts, V.
PETERAROE, S. (in) steenstuk, o. draaibas, v.
PETER-PENCE, s. peterpenning, m.
PETIT, a. voy. PETTY.
PETITION, S. smeekschri ft, rekwest, verzoek, adres , vehoekschrift, o. petitie,v . "-,va.verzoeken,smeeken,rekwestreren ,
eene petitie inleveren, pelitionneren, vragen. "-ARMY,
adv. bij verzoekschrift. "-ARY, a. smeekend,verzoekend;
- letter, smeekbrief, m. "-ER, s.verzoeker,rekwestrant,
petitionaris, suppliant, m.
PETITORY, s. terugeischer; verzoeker, vertooner, m.
PETRARY, s. steenstuk, o.
PETRE, s. ruwe salpeter, m. "...TREL, S. stormvogel, m.
PETRESCENCE, s. versteening, v. "...SCENT, a. versteenend.
PETRIFACTION, "...FICATION S. versteening, V. "...FACTIVE, "...FIC, a. versteenend. "...FICATE, "...FY , va. et
n. versteenen.
PETROL, "-EUM, s. steenolie, v.
PETRONEL, s. karabijn, ruiterpistool, V.
PETROUS, a. steenachtig ; hard.
PETTEDLY, adv. verdrietelijk.
PETTI-CHAPS, S. hastaardnachtegaal, m.
PETTICOAT, s. rok (eener vrouw), onderrok, m.; government, vrouwenregering, pantoffelregering, v. ; - hold,

vrouwelijk leen, o.; -p ensioner, vrouwenknecht, galant
die onderhouden wordt, m.
vn. voor advokaat spelen. "-GER, s. onkundig
regtsgeleerde, halfgeleerde advokaat, slechte advokaat,
rn. * -GERM, s. advokaterij, chikane, v. "-GING, a. als
een slechte advokaat.
PETTINESS, S. nietigheid, geringheid, v.
PETTISH, a. gemelijk, korzelig, verdrietig ; eigenzinnig.
"-LY, adv. met gemelijkheid. "-NESS, s. korzeligheid,
gemelijkheid, v.
PETTITORS, s. pl. pooten van een speenvarken, m. my.
PETTO, s. borst, v.; innerlijk, het binnenste, yeheim,
o.;
to keep in -, voor zich houden, verzwijgen.
PETTY, a. klein, nietig, gering, onbeduidend.
* --ADVOPETTIFOG,

CATE, S. voy. PETTIFOGGER. *-- AVERAGE, s. (34)
kleine avarij, v. "--CHARGES, s. (34) kleine onkosten,
M. My. "—DEBTS, s. pl. kleine schulden, v. my. * --JURY,
s. kleine jury, in. "—LEDGER, s. bock der briefporlen,
o. *--MADDER, s. (53) kruzsblad, o. "—MOREL, S. (53)
bessendragende engelwortel, m. *--MUGUET, s. (53)
waldstroo, o. * --FATEE, "—PATTY, s. pasteitje, taartje,
o. "—SPURGE, s. (53) wolfsmelk, v. "—WARES, S.
kramerijen, v. my.
s. (53) stalkruid, o.
PETULANCE, s. moedwil, in. onbeschaaindheid,
uitgelatenheid, brooddronkenheid, v. * ...ANT, a. -LY, adv.

nzoedwillig, onbeschaamd, onbesuisd, wulpsch, uttgelaten,
brooddronken; uit moedwil.

s.

kerkbank, v. "-, va. van banken voorzien.
PEWET, s. kievit (vogel), m.
Pow-FELLOW, s. bankgenoot, makker, no. "...-/EBEPER, s.
bezitter huurder van eene bank in eene kerk, m.
PEWTER, s. tin ; finnegoed, o. "-DISH, s. tinnen schotel,
m. "-ER, S. tinnegieter,'m. "-GRASS, S. schuurgras, O.
PEXITY s. nop, v.
PRABNOMENON, s. natuur-, luchtverschijnsel, O.
PHAGEDENIC, a. (22) invretend, etsend.
s. (26) falanks-soldaat, M.
PHALANGARIAN,
PEW,

PHALANX, S. (26) falanks, v.
PHANTASM, s. hersenschim, fantazie, v. droombeeld, o.
* ...TASTIOAL, "...TASTIC, a. hersenschimmig, denkbeeldig
...TASY, S. hersenschim, fantazie, v. "...TOM, s. spook,
o. geeptverschijning, V.
PHARE, * ...ROS, s. vuurtoren, m. vuurbaak, V.
PHARISAICAL, a. farizeesch, schijnheilig. "...SEE, s. fa-

rizeer ; huichelaar, schijnheilige, m.
PHARMACEUTIC, "-AL, a. van de artsenijbereiding. "-S,
pl. "...CY, s. kunst om artsenijen to bereiden, v.
PHARMACOLOGY, S. wetenschap der artsenij-bereiding,
v. "...COPEIA, "...COPY, s. handboek der apothekers, o.
"...COPOLIST, s. artsenijbereider, -meager, apotheker,w.
PHARYNX, S. (74) strot, m. keelgat, o.
PHASELS, s. pl. gespikkelde boontjes, o. MV.
PHASIS, S. afwisselende schijngstalten der maan enz.
PHASM, PHASMA, s. spook, gezigt, droombeeld, o.
PHEASANT, s. fazant, m. "-PONT, s. jonge fazant, m.
s. (53) grasanjelier, v.
PHBER, s. makker ; gemaal, echtgenoot, echtvriend, m.
PHENIX, s. feniks ; fig. uitmuntend man, m.
PHEON, s. (116) punt van een pijl, v.
PHIAL, s. fleschje, o. *-, va. in een fleschje bewaren.
PHILANTHROPIC, "-AL, a. menschlievend.
s.

menschenvriend, m.

s. menschenliefde, v.

PHILAUTY, s. eigenliefde, zelfzucht, v.
PHILBERT, S. hazelnoot, V.
PHILIP, s. musch, mosch, v. *-PIC, S. smaadrede, boetpredikatie, v. *-PIZE, vn. uitvaren tegen.
PHILOLOGER, "...LOGIST, S. taalgeleerde, taalzifter,taalzuiveraar, purist, hekelaar, m. "...LOGIC, "...LOGICAL,
a. letterkundig ; taalgeleerd ; wetenschappelijk.
* ...LOGIZE, vn. taalkundige aanmerkingen maken. * ...LOGY,
s. algemeene letterkunde, taalgeleerdheid, v. "...MATH,

s. vriend der geleerdheid, beminnaar der wetenschappen, m. * ...MATHIC, a. letterlievend. "...MEL, * ...MELA, S.
nachtegaal, as. filomeel,v. * ...MOT, (PHILEMOT), s. donkergele kleur, v. "...MUSICAL, a. de toonkunst beminnende.
"...SOPHASTER, s. valsche wijsgeer, beuling in de wijsbegeerte, no. * ...80PHATE, vn. wijsgeerig rekneren,
filozoferen. "...SOPHER, s. wijsgeer, filozoof, m. ; -'s stone,
steen der wijzen, m. "...SOFHIC, -AL, a. wijsgeerig, van
eenen wijsgeer. "...SOPHICALLY, adv. als een wijsgeer.
*...SOPHIST, s. valsche wijsgeer, sophist, no. * ...SOPHIzE,
va. wijsgeerig redeneren, filozoferen.
"...SOPHY, s.
wijsbegeerte, v.
PHILTER, s. minnedrank, v. "-, va. door eenen minnedrank betooveren. "-CHARMED, a. door eenen minnedrank
betooverd.
Pmz, s. gelaat, aangezigt, uitzigt, o.
PHLEBORRHAGE, s. (12) aderbreuk, v.
PHLEBOTOMIST, s. aderlater, m. * ...MIZE, va. adertaten.
s. aderlating, v.
PHLEGM, s. slijm, o. koelbloedigheid, v. k -A TIC A LN
, V . onverschilligheid, koelbloediyheid, koelheid, v. * -ATIC, *-A-

PIB.
TICAL, a. * -ATICALLY, adv. alijmerig; onverachillig,
koel, koelbloedtg, met onverschilligheid, koelzinniglijk.
*-or s. (22) ontsteking ; bloedzweer, v. "-ONOUS, a.
(22) ontstoken.
PHLOGISTIC, a. brandbaar, brandstof bevattende. " ...ToN,
s. brandstof, V.
PHOENIX, s. feniks, zeldzame vogel; fig. feniks, m.
PHONICS, s. pl. "...NOLOGY, S. gelukIleer, v. "...110CAMPTIC, a. het gelutd brekende.
PHOSBOTTLE, s. phosphorusfleschje, o.
PHOSPHATE, s. (90) phosphorzuur, o.
PHOSPHOR, s. (90) phosphorus ; lichtbrenger, m. ; morgenster, V. *-ATED, a. met phosphorus bezwangerd.
"-BSCENCE, s. het zachtschijnen.
PHOTOGRAPHY, s. licht-teekenkunst, v. "—METER, S.
lichtmeter, m.
PHRASE, s. uitdrukking, bewoording, zegging, v. gezegde,
o. ; stijl, m. "-, va. noemen, uitdrukken. "-BOOK, s.
verzameling van zegswijzen, - van gemeenzame spreekwijzen, v. spreekwoordenboek, O. "-LESS, a. onuitsprekelijk. "-OLOGY, s. zamenstelling van volzinnen, konstruktie der woorden, v. stijl, m.
PHRENETIC, a. voy. FRENETIC. "...NETIS, PHRENZY,
S. voy. FRENZY. "...NOLOGY, s. schedelleer, v.
PHTHIRIASIS, s. luisziekte, V.
PHTHISIC, "...SIS, s. tering, longziekte, v. "-AL, a. teringachtig.
PHYLACTERY, S. gedcnkcedel der joden, v. ; toovermiddel, o
PHYMOSIS, s. voorhuid, v. "-KNIFE, s besnijdenis•mes, O.
PHYSIC, s. geneeskunde, v. ; geneeesmiddel, o. *-, va.
geneesmiddelen voorschrijven, behandelen ; - out of the
"-DRINK, s.
life, naar de andere wereld helpen.
drankje, apothekers-, gen,eesdrankje, O. "-NUT, S. purgeernoot, v. "-AL, a. natuurkundtg ; geneeskundig ;
- herbs, geneeskruiden, o. mv.; - philosophy, na"-ALLY, adv.
tuurleer ; natuurlijke wijsbegeerte, v.
volgens de natuurkunde, geneeskundig. "-IAN, s. arts,
in ordinary,
dokter, geneesheer ; natuurkundige, m. ; lijfarts, hofdokter, m. *-8, s. pl. natuurknnde, v. ; geneeskundige boeken, o. mv.
PHYSICOTHEOLOGY, S. 'godgeleerdheid op de natuurlijke
wijsbegeerte gegrond, v.
PHYSIOGNOMER, "...MIST, S. gelaatkundige, m. "—km,
*...micAL, a. gelaatkundig. *...MICE, s. pl. gelaatkunde,
v. "...MY, s. gelaatkunde, v. ; gelaat, uttzigt, O.
PHYSIOLOGER, "...GIST s. kenner der natuurwetenschap,
M. "...GICAL, a. fiziologisch. "...GY , s. leer der natuur
van het dieren- en plantenrijk, v.
PHYTIVOROUS, a. grasetend, plantenetend.
PH YTOGRAPHY, S. plantenbeschrijving, V. "...LOGY, a.
kennis-, leer der planten, v.
PIACHE, S. voy. PIAZZA.
PIACLE, s. zwaar wanbedrijf, o. groote misdaad, v.
PIACULAR, *...LOUS, a. verzoenend, bemiddelend, bevredigend, verzoening bevorderend ; snood, schandelijk;
misdadig.
PIAMATER, s. (74) dun hersenvlies, O.
PLANET, s. kleine specht, ekster, m. boomkruipertje,
O.
PIANIST, s. pianospeler, m. -speelster, v.
PIANO, adv. (109) zachtjes. "-FORTE, s. piano-forte, v.
klavier, O.
PIASTER, s. piaster (muntstuk), M.
PIAZZA, s. plaats, markt, v.; zuilengang, m. overdekte
gaanderij, v.
PIBCORN, s. zekere unit, zakpijp, v.
PIBRACH, PIBROCH, S. schotsch krijgsgezang, o.

PIE.
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PICA, 8. (22) ongeregelde lust, bedorven trek, m.; (10)
ciceroletter, v. * - ROON, s. zeeroover, m. rooverschip, O.
PICCADIL, "-LY, s. hooge kraag, m.
PICCAGE, s. marktgeld, O.
PICK, s. puntige hamer; punt, v. prik, m.; landtong, v.

voorgebergte, o. *-, va. et n. uitzoeken, uitlezen, ?titplpizen, uitknippen, uitkiezen; opzamelen, verzamelen,
lezen, plukken; roeren; afscheiden, afzonderen, zuiveren, schoon maken ; pikken, oppikken; prikken, steken, opensteken; - a bone, een been afkluiven:; - a
goose, eene pans plukken; - a lock, een slot opensteken ;
- a pocket, zakkenrollen, stelen; - a quarrel, twist
zoeken; - acquaintance, kennis maken; - out, uitzoeken ; uitvinden , opsporen ; uitnemen, uitkiezen ; - thanks,
flikflooijen, kruipen, aanbrengen ; - up, oplezen, oppikken, uithalen ; zich aan iemand hechten. *- AGE, s.
voy. PICCAGE. *-A-PACK, "-BACK, s. rug, m. "-AXE,
s. hak, m. houweel, O. "-.ED, a. spits, gepunt, puntig.
* -EDNESS, s. puntigheid, spitsheid, v.
with
PICKEER, vn. zeerooverij plegen ; schermutselen ; the eyes, lonken, toelonken. "-ER, s. zeeroover, roover, ,m.
PICKER, s. hakker ; inzamelaar, plukker ; hak, m. houweel, o.; - of quarrels, twistzoeker, m. * -EL, kleine
snoek, m. "-EL-WEED, s. (53) snoekkruid, O. "-Y, s.
ontfutseling, v. kleine diefstal, M.
PICKET, S. piket, o. veldwacht, v.; piketspel, o. *- , va.
aan eenen paal binden.
PICKINGS, s. pl. afval, m. pluksel, o.
PICKLE, s. pekel, v. ingemaakt goed; kampje, ingepaald
land, o. ; fig. verlegenheid, v. ; fig. staat, toestand, m.
gesteldheid, v. *-, va. inpekelen, inzouten, inmaken,
inleggen; pickled cucumber, gherkin, ingemaakte komkommer, us. ingemaakt agurkje, o. ; pickled herring,
gezouten haring, pekelharing, m ; pickled rogue, aartsschelm, m. *-HERRING, s. hansworst, m. *-s, s. pl.
ingemaakt goed, o. verduurzaamde levensmiddelen, o. mv .
PICKLOCK, s. haak, keizer, looper, slotopsteker ; dief, m.
*...NICK, s. gerneenschappelijke vertering, v. pot,' m.
"...PACK, s. rug, m. * ...POCKET, "...PARSE, s, zakkenrolder, beurzensnijder, m.
PICKREL, S. voy. PICKEREL.
PICKS, S. (46) punten, oogen, v. o. mv.
PICKTHANK, s. flikflooijer, aanbrenger, plasdankbehaler, ,
m. "-LY, adv. als een flikflooijer. * ...-TOOTH, s. tandenstoker, tn. -CASE, s. kokertje met tandenstokers, o.
PICLE, s. ingepaald land, o.
Ploo, s. punt, bergspas, v.
PICORY, s. plundering, v. roof, m.
PICQUE, va. foppen, bedotten.
PICT, s. schilderij, v. afbeeldsel, O. "-ORIAL , a. van eenen

schilder, schilderachtig.
PICTURE, s. schilderij, v. beeld,

o. afbeelding, beschrijving ; schilderkunst, v.; afbeeldsel, portret, o. beeldtenis,v."-,va. schilderen, afbeelden, voorstellen." -DB,4wER
s. schilder, M. "-DRAWING, S. het schilderen. "-FRAME, s.
lijst eener schilderij, v. ; the sheriff's picture-frame, de
galg. *- LIKE, a. als eene schilderij. *- R, s. schilder, m.
PICTURESQUE, a. et adv. schilderachtig, pittoresk. "-NESS,
S. het schaderachtige.
PICTURE-WORK, S. schilderij, v. ; zinnebeeld, O.
PIDDLE, vn. kieskaauwen ; beuzelen. *- R, s. kieskaauwer ;
beuzelaar, m. *- ING, a. onbeduidend ; - business, beuzeling, nietigheid, v. wisjewasje, O.
PIDGEON, S. voy. PIGEON.
PIE, s. pastei, taart, v. ; ekster, m.; fig. babbelaarster,
* -BALD, a. bont, gevlekt. "-BALL, s. bont paard, o.

.
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pizoB, S. stuk, stukje ; kanon, geschut; geweer,
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o.; hoer, v.;
by -, stuk voor auk, stuksgewijs ; - of bread and butter, boterham, v. ; - of candle, eindje kaars, o.; - of eight,
spaansche piaster, v. ; - of folly, gekke streek, m. ; - of
news, nicuws, o.; - of ordnance, kanon, stuk geschut,
o. ; - of wit, snedige inval, m. geestig gezegde, o.; for
each -, a -, het stuk, per stuk, ieder. *-, va. et n.

verstellen, een stuk aan-, inzetten, lappen, zamenvoegen ; zich zamenvoegen, possess; - out, vergrooten,verlengen,. uitrekken; - up, oplappen, een stuk aanzetten.
* -GOOD, s. (34) stukgoederen, o. my. *- LESS, a. uit
ten stuk. "-MEAL, adv. in bij stukken, stukswijze,
enkel, afzonderlijk. "-R, s. Zapper, m.
PIED, a. (86) bont, gevlekt; - horse, bont paard, o. ;
- powder, landlooper, m. ,"-NESS, s. verscheidenheid
van Fleur, bontheid, v. het bonte.
PIEHOUSE, s. banketbakkerij, v.
PIED, vn. voy. BEEP.
PIEPOUDRE• COURT, s. (83)

marktgeregt, o.
PIER, s. steenen dam, havenmuur, m. hoofd, o. ; pijler,
pilaar, m. "-AGE, (126) damgeld, o.
PIERCE, va. et n. doorboren, doordringen, doorsteken;
indringen. * - R, s. die doorboort, boorder, m. ; boor, v.
* -STONE, S. boormossel, v.
PIERCING, a. doordringend, doorborend, indringend, fijn,
scherp; - saw, handzaag, v. "-LY, adv. op eene door-

dringende wijze. *- NESS, s. het doordringen; scherpheid, v .
s. penant-, damspiegel, M. "...-TABLE, S.
penanttafel, v.
PIETY, s. godsvrucht, vroomheid, v.
s. varicen, zwijn, o. ; (67) klomp, m. ; fig. politiebeambte, agent van politic, m., to buy a pig in a poke,
eene kat in den zak koopen; - of iron, - of lead, blok
ijzer, blok lood, 0. ft -, vn. biggen werpen, jongen. * - BADGER, s. dasvarken, o.
PIGEON, s. dui f, v. ; fig. onnoozele bloed, in. ; to milk the
-, fig. het onmogelijke willen doen. *-, va. bedotten, foppen. -COVE, * -HOUSE, s. duivenslag, o. til, v. '-FOOT,
s. (53) ooijevaarsbek,. m. * - HAWK, s. giervalk, m.
* -HEARTED, a. schroomachtig. "-HOLE, s. duivennest,
0. -ti/, V. *-LIVERED, a. zachtmoechg. * - PEA, S. duivenboon, v. "-PIE, s. duivenpastei, v. * -' S-HERB, s.
(5:3) ijzerkruid, o. verbena, v.
PIG-EYED, a. varkensoogen hebbende.
PIGG, s. voy. PIG. *-IN, s. emmer, m. kuipje, o.
a. zwijnachtig, zwijnig.
PIG-HEADED, a. eigenzinnig, koppig.
PIGHT, va. doorboren. * - EL, S. voy. PICKLE.
PIG-IRON, s. raw ijzer, o. * ...- LEAD, s. lood in blokken, o.
PIGMENT, s. blanketsel, o. "...MY, s. dwerg,
PIGNORATION, s. verpanding, v. * ...TIVE, a. verpund.
PIG-MIT, s. aardnoot, v. * ...- SNEY, s. lieverije, schatje,
O. * ...-STY, S. varkenslcot, 0. * ...-TAIL, S. varhensstaart;
praimtabak, in. -, a. met een dunnen stuart. * ...- WIDGEON, a. klein, dwergachtig.
s. dwerg, 10.
PIKE, S. pick, lens, punt, v. ; snoek, in. "-, va. punters ;
- off', zijne biezen pakken, zich wegpakken. k-HOOK,
hock asst snoeken to vangen, m. * -MAN, s. pickenier,
lansdrager, III. * - STAFF, s. /anSStOk, m. piekhout, o.
PIER-GLASS,

PILASTER, S. (13) pilaster, pijler,
PILAW, s. (snort van) turksche spijs, V.
PILCH, s. mantel, pels, m. dek, o. ; nachtmuts, v.
PILCHARD, s. sprot (visch), V.
PILCHAR-OIL, s. haringtraan, v.
PILCROW, s. paragraaf, v. paragraafteeken, 0.
PILE, s. pawl, post ; brandstapel; hoop, stapel,

van eenen pijl, v.; harige, wollige, o. wollige oppervlakte ;
(70) muntzijde waarop het beeld staat, v.
s. p1.
palen, palissaden, in. v. mv.; cross and pile, kruis of
tnunt; - of building, prachtig gebouw, o. "-, va. opstapelen, ophoopen.* - ATE,* - ATED,a.hoedvormig.* -rum r ,
s. ophooping, opstapeling, v. 5 -R, s. ophooper, die stapelt,
m. ; aanbeije ,z, v. mv. speen, o. "-WORK, s. paalwerk, o.
"-WORM, s. paalworm, m. "-WORT, s. pijlwortel, m.
PILFER, va. et n. dieven, stelen, kapen, bescharen, nijfelen. "-ER, s. nijfelaar, beschaarder, m. "-ING, * -Y,
s. kleine diefstal, m. bescharing, v. 5 -INGLY, adv.
diefachtig, als een dief.
PILGARLIC, PILLED-GARLIC, S. kaalkop ; arme duivel,m.
PILGRIM, s. pelgrim, bedevaartganger ; reiziger, m.
"-AGE, s. pelgrimaadje, bedevaart, v. pelgrimstogt, m.
PILL, s. pit; schil, v. bast, m. *-, va. et n. schillen,
pellen; uitplunderen, berooven. "-AGE, s. plundering,
v. roof, m. * -AGE, va. plunderen, berooven, verwoesten.
* -AGER, s. plunderaar, m. "-AGING, s. plundering, v.
"-AR, s. pilaar, pijler, m. kolom, zuil v.; fig. steun,
m. *-ARED, a. op zuilen rustende; met zuilen. * ,-AR
TABLE, s. theetafel, V. 5 -ED, a. geschild; kaal. "-ER,
s. plunderaar, m. *-ERY, 0. plundering, v.
PILLION, s. kussen, o. ; vrouwenzadel, m.
PILLORY, s. kaak, v. "-, vn. aan de kaak stellen, - zetten.
PILLOW, s. hoofdkussen, oorkussen; (126) rusthout van
den boegspriet, o. ; to advise with one's -, eene zaak
beslapen, zich over lets beslapen. *-, va. op een kussen
leggen. *-BEAR, *-CASE, s. kussensloop, v. 5 -LIAR,
S. luiaard, luilak, m. *-S, s. p1. bombazijn, o.
PILOSE,
harig, ruig. * ...SITY, S. harigheid,ruigheid,v.
PILOT, s. stuurman, foods, m. * - , va. loodsen, sturen.
*--AGE, s. stuurmanskunst, v. ; het loodsen, loodsgeld,
* -RY, s.
o. ft-FISH, s. loodsman (visch), m.
stuurmanskunst, v. '1/4 -'s WATER, s. vaarwater der
loodsen, o.
PILOUS, a. harig, ruig.
PILSER, * -FLY, s. mot, kaarsmot, v.
PILULIFEROUS, a. bessen dragend.
PIMENTA, s. spaansche peper, v.
PIMP, s. koppelaar, m. *-, vn. den hoerenwaard spelen.
pimpernel, v.
PIMPING, s. koppelarij, v. *-, a. * -LY, adv. klein, gePIMPERNEL, PIMPINELLA, s. (53)

ring ; laag, verachtelijk, schandelijk, ontuchtig ; op
eene ontuchtige wijze. * -NESS, s. ontucist, schaarnteloosheid, v.
PIMPLE, s. puist, bluas, v. *-, a. ntetpuisten,metuitslag.
PIMPLIKE, a. als ten hoerenwaard ; genseen, schandelijk.
s. speld, pin, lists, v. stift, o. pen, schacht, v. ; wijzer ; kegel, m. ; fig. ham, v. k-, Va. spelden, vastmaken, heehten, bevestigen ; schroeven ; onderwerpen;
het vec in een hok slititen ; - down, vastmaken;-cat le,
binders ; verbinden ;
up, opbinden, opspelden,opsteken;
- up the basket, fig. geene kinderen meet ter tvereld
brengen.

PIN,

PINASTER,

s. wade ptinboom, in.

PIN-BASKET, s. potschrabbertje, laatste kind, o.
PINCASE, s. speldenkoker, naaldenkoker,
PINCERS, s. pl. tang, knijptang, v. ; knijpers, III,

mv.;

tandentrekker, m.
PIxc 1I, s. knijping, kneel); klein, verlegenheid, v. stood,
angst, in. ; - of snuff, snuifje, 0. k-, va. et n. knijpen,

; punt

drukken, klentmen, knellen ; ktvellen, mishandelen; in
verlegenheid brengen, ititpersen ; lijden ; sparest, Luinig
zip; - arid pare, op cene schandelijke wijze geld opsparen ;
oft, arkniken, ontrukken. * -BECK S. spins-

PIP.
bek, O. *-BELLY, *-FIST, *-GUT, *-PENNY, S. vrek,
hongerlijder, M. *
*-ERS, S. knijper ; vrek, gierigaard, m. * - ING-TONGS, S. pl. krulijzer, O.
PIN-CUSHION, S. speldekussen, naaikussen, o.
s. naaischroef, v. "...-DUST, s. speldenvijlsel, O.
PINDAR, s. (53) aardaker, m. aardnoot, v.
PINDARIC, a. in den smaak van Pindarus.
PINE, "-TREE, s. pijnboom, m. "-, vn. et a. kwijnen,
versmachten; zich bedroeven over, betreuren ; hevig verlangen, smachten naar ; away, wegkwijnen ; - to
death, van verdriet sterven. * - AL, a. - gland, hersenklier, pijnappelklier, v. * - APPLE, s. pijnappel, m.;
ananas, v. "-ASTER, s. wilde pijnboom, M. *-CREEPER, S. (72) (soort van) boomkruiper, m. * - FUL, a.
smartelijk. * - GROSSBEAK, s. kersenvink (vogel), M.
* -GROVE, s. pijnbosch, pijnboombosch, O. * -KERNEL,
S. hersenklier, v. * -MARTIN, s. boommarter, M. * - RY,
s. ananaskweekerij, v.
PIN-FEATHER, s. stoppel, m. dons, o. * ...- FEATHERED,
a. nog niet volkomen gevederd, nog niet vlug. * ... FOLD,
, s. kooi, v. perk, O.
PINGLE, S. kampje, perk, afgesloten stuk land, O.
PINGUID, a. vet. "...GUITUDE, s. vetheid, v.
PINGUIN, s. vetgans, v.
PINHOLE, s. speldegat; gaatje, O.
PINION, s. vleugelpunt, v.; vleugel, m. vlerk, wiek, pen,
schacht, v. *-, va. de vleugels binden ; vastbinden. * - ED,
a. gevleugeld. *-s, s. pl. handboeijen, v. mv.
PINK, s. toppunt ; oogje, o.; vleeschkleur, v. ; (53) anjetier, m.; pink, v. (vaartuig) ; grondeling (visch), m .
"-, vn. et a. uitsteken, uitknippen; pinkoogen. "-ER,
s. urtknipper ; hij die knipoogt, m. * - EYED, a. kleine
oogen hebbende, pinkoogend. "-ING, s. het uitknippen.
"-ROOT, s. nagelwortel, m. * - SAUCER, s. blanketselschoteltje, O.
PIN-MAKER, S. speldenmaker, m. * -- MAKING, a. spels. speldegeld, zakgeld, O.
denmakerij, v.
PINNACE, s. pinas , v. (vaartuig).
PINNACLE, s. tinne, v. kanteel, toppunt, Q. *-, va. met
kanteelen voorzien.
PINNAGE, s. het schutten van vee.
PINNATE, "-D, a. (53) gevederd ; gevleugeld.
PINNER, s. speldenmaker, m. ; muts, v. ; fig. schaap.
herder, m.
PINNOCK, s. mees (vogel), v.
PINNER, s. tang, knijptang, v. *...SON, s. dansschoen, m.
PINT, s. pint, v. * - ADO, S. afrikaansche hen, v.
PINTLE, s. ijzeren pin; (126) roerpzn, v.
PINT-POT, s. bierkan, V.
PINULE, s. graadboog-vizier, O.
PINVICE, s. veervijlschroef, v. "...-WIRE, s. speldedraad, O.
PINY, a. vol pijnboomen.
PIONEER, s. pionier, schansgraver, m.
PIONY, s. pioenroos, v.
PIOT, s. vrome, fijne, m.
Pious, a. * - LY, adv. vroom, godvreezend, fijn, godsdienstig, godvruchtig ; liefdevol; liefderijk; vromelijk, nit
godsvrucht. * - NESS, s. vroomheid, godsvrucht ; liefde, v.
PIP, s. appelpit, v. ; (46) oog, o.; pip (van vogels), v. "-,
vn. et a. piepen ; van de pip genezen.
PIPE, s. pijp, buis ; fluit; luchtpijp ; stem ; tabakspijp;
pijp (vat), v. *-, vn. et a. fluiten, op de fluit spelen ;
tabak rooken ; schreeuwen ; (53) afzetsels in den grond
zetten. "-FISH, S. vliegende visch, M. k -MACCARONIES,
s. pl. macaroni in ptjpen, m. nay. '-STAKE, S. aanbeeld
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met twee punten, O. * -TREE, S. vlierboom, ID. * -R, s.
pijper, fluiter ; schreeuwer, m.
PIPING, s. fluiten; rooken, o. *-, a. fluitend ; rookend ;
zwak; ziedend, kokend. * - HOT, a. kokend ziedend
brandend heet.
PIPISTREL, s. kleine vledermuis, V.
PIPKIN, s. aarden potje, pannetje, O.
PIPPIT, s. kleine leeuwerik, M.
PIPPIN, s. pippeling (appel), m.
PIQUANCY, * ...ANTNESS, S. scherpheid, bijtende eigenschap ,
v. * ..ANT, a. -LY, adv. stekend, bijtend, vinnig, scherp ;
met scherpheid.
PIQUE, s. wrok, haat, pik, m.; oneenigheid; gevoeligheid,
sterke begeerte, v. ; - of honour, punt van eer, o. ",
va. aanzetten, prikkelen, opzetten, verbitteren, vergrantmen, vertoornen, beleedigen; - one's self in, - upon,
zich laten voorstaan, roem (op jets) dragen.
PIQUEERER, s. roover, zeeroover, m.
PIQUET, s. (46) piketspel, O.
PIRACY, * ...TENESS, s. zeerooverij, v. zeeroo f, m. ; letterdieverij, v. plagiaat, o. ; nadruk, m. * ...TE, s. zeeroover,
va. et n.
zeeschuimer; letterdief ; nadrukker, m.
plazeerooverij plegen, rooven, kapen; letterdieverij
giaat plegen; nadrukken. "...TICAL, a. -LY, adv. MO..
vend, diefachtig ; als een zeeroover ; door nadruk ;
piratical printer, nadrukker, m.
PIROGUE, s. praauw (vaartuig), v.
PISCARY, S. vischregt, o.; vischmarkt; vischkaar, v.
* ...CATION, S. vischvangst, v. * ... CATORY, a. tot de
vischvangst behoorende. * ...CES, s. pl. (101) visschen, w.
mv. *...civORous, a. (72) vischetend.
PISH I int. foei ! weg ! bah! *-, vn. afkeer betoonen.
PISMIRE, S. roode mier, V.
Piss, s. pis, v. water, o. *-, vn. pissen, wateren; - down
any one's back, iedereen vleijen; - upon, bepissen ; voor
den gek houden ; - a-bed, pissebed, m. ; (53) paardebloem, kankerbloem, v. * - BURNT, a. bleek. * - ER, s.
pisser, m. * - ING-PLACE, s. pisbak, pishoek, m. * - POT,
S. pispot, waterpot, kamerpot, m. * - PROPHET, S. pisdokter, kwakzalver, m.
PISTACHIO, * -NUT, *-TREE, s. pimpernoot, v.;-boom,m.
PISTAKE, S. pimpernoot, V.
PISTE, s. spoor, o. voetstap, m.
PISTILLATION, S. het stampen, verguizen.
PISTOL, *-ET, S. pistool, V. *-, va. met eene pistool
schieten. * - BAG, *-CASE, S. pistoolholster, m. * - E, s.
pistool (muntstuk), O. *--SHOT, s. pistoolschot, o.; afstand van een pistoolschot, m.
PISTON, s. pompzuiger, m.
PIT, S. put, kuil, afgrond, m. ; graf, o. ; groef, mijn, v.;
vijver, m. ; tooneel, o. kampplaats, v. ; (108) bak, m.
parterre ; likteeken ; kuiltje van de maag, o. maagholte,
v. *-, va. et n. kuilen maken, doorboren; invallen.
PITAPAT, s. klopping, v. tiktak, O.
PITCH, s. pik, pek, o.; spits, hoogte, grootte, v. top, m.
toppunt, o. ; grand, m. *-, va. pikken, bepikken, zwart
maken, verdonkeren; steken, aan-, vastzetten, bevestigen; bestraten, plaveijen ; behoorlijk inrigten, in orde
brengen ; kiezen, bestemmen ; opslaan, oprigten ; werpen.
*-, vn. nederkomen, zich nederzetten, vallen ; (126)
stampen ; - a camp, (68) een kamp opslaan; - a net,
netten spannen ; - a ship, ern schip teeren ; - the text,
(109) den toon aangeven; - upon, kzezen, zijne stein
kepalen; - upon the head, omvallen, omslaan. * - CAP,
S. pikmuts, v. * - DARK, a. pikzwart, pzkdonker.
PITCHER, s. kruik, waterkruik, kan, v.; koevoet, m.
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breekijzer, o.; (74) scheede der baarmoeder, v. "-MAN,
S. drinkebrogr, m.
PITCH -FORK, S.gaffel,vork,tnest-,hooivcrtk;(109)stemvork,v.
PITCHINESS, S. pikachtige hoedanighetd; zwartheid,donkerheid, v. * ... ING, S. het pekken, teeren; stampen van
een schip, o. ; bevestiging, v. - PENCE, s. standgeld,
marktgeld, O.
PITCH-KETTLE, s. pikketel, in. * ...- LADLE, s. piklepel,
m. "...- MOP, s. teerkwast, m. * ...- NOTE, s. (109) grondtoon, m. * ...-PIPE, s. (109) stempijpje, O. "...-PINE,
s. pikboom, m.
PITCHY, a. pikachtig, geteerd, kleverig; pikzwart; duister.
PIT-COAL, s. steenkool, v. * ...- FALL, s. valkuil, m. -, va.
een kuil graven voor.
PITEOUS, a. * - LY, adv. erbarmelijk, ellendig, deerniswaard, armzalig, treurig ; medelijdend ; op eene armzalige wijze. "-NESS, s. armzaligheid ; deernis, v. medelijden, mededoogen, O.
PITH, S. merg, o. pit, v. hart, o. kracht, sterkte, kern,
v. voornaamste, o., ziel (eener pen), v. *-ILY,adv. met
kracht, nadrukkelijk. s. merg, kracht,v.;nadruk, m. * -LESS, a. zonder merg of pit, krachteloos,
zwak. * - LESSNESS, s. krachteloosheid, v.
PIT-HOLE, s. pokdaal„ pokpit, v.
PITHY, a. pittig ; krachtig, nadrukkelijk.
PITIABLE, a. erbarmeltjk, deerniswaardig , beklag ensw aardig. * ... ER, s. erbarmer, m. w ...FUL, a. -LY, adv. treurig, droevig, ellendig, armzalig. "...FULNESS, s. armzaligheid, verachtelijkheid, v. * ... LESS, a. -LY,adv. onmededoogend, onbarmhartig, ongevoelig, gevoelloos ; zonder mededoogen. -NESS, s. onbarmhartigheid,wreedheid,v.
PITMAN, s. steenkolenkooper; houtzager, m. s.
kraanzaag, v.
PITTANCE, s. bij-, tusschengeregt, o.; portie, v. deel, aandeel, o. ; a small - of learning, eene oppervlakkige kennis, eene niet grondige geleerdheid.
PITTED, a. pokdalig, mottig.
PITUITARY, a. slijm bevattende.
* ...TE, s. slijm, O.
* ...TOUS, a. slijmig. *...Tousrms, s. slijmigheid, v.;
Ilegmatisch gestel, o. koelzinnigheid, v.
PITY, s. medelijd4n, o. ; jammer, m. *-, va. et n. medelijden hebben met, beklagen; medelijdend zijn. * - ABLE,
a. voy. PITIABLE.
PIVOT, s. spil, v.

s. ouwel-, ciborie-, hostiekastje, O.
PIZZLE, s. pees, v. peesrik, m.
PLACABILITY, *...0 A BLEN ESS, s. verzoenlijkheid,
V.
"...CABLE, a. verzoenlijk.
PLACARD, s. plakkaat, bevelschrift, o. bekendmaking, afkondiging, v. *-, va. openlijk bekend maken.
PLACATE, va. verzoenen.
PLACE, s. plaats, ruimte, v. oord, o.; zetel, m. woonplaats ;

vesting, sterkte, v.; ambt, o. post, m. bediening, v.;
rang, stand; grond, m. oorzaak, v. ; - of convenience,
heimelijk gemak, o. ; - of scripture, bijbelsche aanhaling,
v. woorden aan een der gewijde boeken ontleend. *-, va.
plaatsen, zetten, leggen, stellen; aanstellen; zetten, beleggen (geld); - a cannon, een stuk geschut planken; - a
sum, eene sons in rekening brengen, - valideren ;
minachten, op den achtergrond plaatsen ; - -behind,
out, uitzetten, beleggen (geld); - up, opstellen. * - MAN,
s. beambte, ambtenaar, m.*-ER, s. plaatser, verzorger, m.
PLACID, a. zachtaardig, vreedzaam , vriendelijk, aamninnig . * - ITY, "-NESS, s. zachtaardigheid , goedheid, vriendel ijkheid, v. "-LY, adv. met zachtheid, met goedheid.
PLACIT, S. besluil, goeddunken, o. wil, m.; verordening, v.

PLA.
PLACKET, PLAQUET, S. onderrok, m. ; split van een vrouwenrok, v. ; affairs of the -, geheimen van den echt, o. mv .
PLAD, S. schotsche geruite stof, v.; - mantel, m.
PLAGIARIAN, "...RIST, *...RY, s. letterdief, m. * ...RISM,

s. letterdieverij, v.
PLAGUE, s. pest; plaag, v. geesel, m. "-, va. aansteken,
verpesten; plagen, kwellen. *--PuL,a.verpest. * -TOKEN,
s. pestbuil, v. *...GULLY, adv. verschrikkelijk, ontzaggelijk, grootelijk. * ... GUY, a. de pest betreffende, pest-

achtig, aanstekend, verderfelijk, vervloekt.
PLAICE, S. 8Ch0/, V.
PLAID, S. voy. PLAD. PLAIGHT, S. voy. PLAIT.
PLAIN, a. et adv. * - LY, adv. effen, gelijk, vlak, glad;

plat, eenvoudig, open, vrij, zuiver, waar ; eerlijk, opregt ; klaar, duidelijk, kunsteloos, onbewimpeld, rondborstig ; waarlijk, vrijelijk, opregtelijk ;
in - terms, in
s. vlakte, v. vlakke grond,
duidelijke bewoordingen.
m.; slagveld, o.
s. pl. halflaken, o. *-, va.
S.
effen gelijk -, glad -, klaar duidelijk maken.
"-DEALER, s. eerlijk opregt man, man zonder omwegen, m. "-DEALING, S. regtschapenheid, eerlijkheid, v. -, a. regtschapen, eerlijk, opregt. '-HEARTED,
a. opregt, openhartig.
-HEARTEDNESS, S. openhartigheld, opregtheid, v. * - NESS, s. effenheid , vlakte, eenvoudigheid, gelijkheid ; regtschapenheid, eerlijkheid,
V.
"-NET, s. kantgrond, m. "-SCALE, S. herleidingschaal,
v. "-SONG, s. koraalgezang, O. '-SPOKEN, a. openharttg, opregt.
PLAINT, s. klagt, weeklagt, v.; klaagschraft, O.
PLAIN-TABLE, S. tneettafe/ije, O.
PLAINTFUL, a. klagend, jamnierend. * ... IFF, s. (83) klager, eischer, m.; - in error, appellant, m. ; in the
cross, geintimeerde, tegeneischer, m. w ...IVE, a. "...IVELY, adv. klagend, jammerend ; onder klaagtoonen.
* ...IVENESS, S. klagende staat, m. *...LESS, a. zonder

klagen.
PLAINWORK, s. naaiwerk;
PLAISE, S. voy. PLAICE.

het linnennaaijen, O.

PLAIT, s. vrouw, plooi ; lok, vlecht, v. "-, va. vouwen,
plooijen, vlechten. "-ER, s. vouwer, plooijer, vlechter, m.
PLAN, S. plan, ontwerp, o. schets, v. *-, va. ontwerpen,

schetsen. "-ARY, a. van een vlak.
PLANCH, va. beplanken. * - ED, a. met planken beschoten.
* -ER, *-IER, s. planken vloer, m.• houtwerk, O.
PLANE, s. schaaf, v.; vlak, o.; plataanboom, m. *-, va.
et n. schaven, afschaven; effenen, glad maken; zweyen. * - IRON, s. schaafbeitel, m. * - NUMBER, s.
produkt van twee getallen, o. * - R, S. schaver, gladmaker, polijster, vergulder, m.; (10) klophout, o.
PLANET, s. planeet, dwaalster, v. "-ARIUM, s. planetarium, o. *-ART, a. * - ICAL, a. van de planeten, door
de planeten voortgebragt.
PLANE-TREE, s. plataanboom, M.
PLANET-STRUCK, a. verbaasd, verlamd.
PLANIFOLIOUS, a. (53) vlakbladig. * ... METRIC, * ...METRICAL, a. tot de vlaktemeting behoorende.
* ... METRY, s. vlaktenzeting,v. * ... PETALOUS, a. (53)platbladig.
PLANISH, va. effen maken, glad niaken, polijsten.
"-ER,
gladmaker, polijster, m. * - ING-HAMMER, s. poleerheitel, -hamer, m. * - ING-STAKE, s. poleeraanbeeld, o.
PLANISPHEAE, S. platte hemel- of wereldkaart, v.
PLANK, s. plank, deel, v.; ('l26) boord, o. *-, va. beplanken.
PLANNER, s. plannenmaker, m.
PLANOCONICAL, a. vlak en kegelvormig, platkegelvormig.
PLANOCONVEX, a. vlak en bolrond, platbolrond.

PLA.
plant, v. stek, jonge boom, m. ; voetzool, v.
"-, va. planten, poten, beplanten, bepoten, aanleggen,
plaatsen, stellen, vestigen ; - the head well, (86) gehoorzaam zijn. * - AGE, *-AIN, S. (53) weegbree, v.
*- AIN, s. (53) pisangboom, m. * - AL, a. plantaardig.
k - ANIMAL, 8. plantdier, O. *-AR, a. tot de voetzolen
behoorende. * - ATION, S. plantsoen, o.; beplanting, bebouwing, bezaaijing ; aanplanting, plantaadje,volkplantiny, kolonie, v. *- EL, S. planter, stichter, volkplanter,
kolonist; boomstam, M. * -ICLE, S. jonge plant, v.
*- ING-STICK, s.plantstok, m. * - LOUSE, 8. bladluis, v.
PLASH, s. plas, m.; fijn teenen rijsje, o. "-, va. teenen
vlechten , buigen ; beplassen, bevuilen; uitsnijden.* -fivEss,
s. drabbigheid, v. "-ING, s. vlechtwerk, o. gevlochten
teenen, o. my. * - Y, a. vol plassen, drabbig.
PLASM, s. vorm, m. * - ATICAL, a. vormend.
PLASTER, S. pleister, v.; gips, o. pleister, v; - of Paris,
"-ER,
pleisterkalk, m. *-, va. pleisteren, bepleisteren.
s. pleisteraar, stukadoor, m. * - FIGURE, S. gipsbeeld,
pleisterbeeld, O. *-ING, S. pleister, m.
PLASTIC, s. et a. boetseerkunst, v. ; vormend.
PLASTRON, S. borstharnas, -leder, o. -lap, m.
PLAT, a. plat, vlak. "-, s. vlak, o. vlakte; landstreek,v.
stuk land, o.; mat; vouw, v. *-, va. plat maken,
vlechten. * - ANE, s. plataanboom, m. * - BAND, s. (110)
Zoom, rn.; Paha (langs een muur), o.
PLATE, s. bord, o. plaat, v. schotel, m.; gewerkt zilver,
o.;
zilverwerk, tafelzilver ; tusschengeregt ; stuk geld,
koperplaat, v. ; inleg (bij wedrennen), m.; harnas, o.;
plaat (van een horologie), v. ; thin -, blik, o. *-, va.
plat -, dun maken, overtrekken, beleggen. * - BASKET,
s. zilvermandje, o. *-BUTTON, s. zilveren gouden
knoop, m. "-CANDLESTICK, s. zilveren kandelaar, m.
"-COVER, s. bordstolp, v. *- D, a. pleeten, verzilverd ;
in platen ; schubbig. * OPLEET, s. zilvervloot, v. * - GLASS,
s. spiegelglas, o. "-N, S. (10) degel, m. *-SHEERS, s.
pl. plaatschaar, v. "-WARMER, s. tafelkomfoor, o.
* -WHEEL, 8. uurrad, o.
PLATES, s. pl. tusschengeregten, o mv. ; (126) ijzeren
beslag, o. - kettingen, tn. mv.
o. ;
PLATFORM, s. plat (boven op een huis) , plat dak,
platte grond, m.; plan, ontwerp, o. schets, v.; (126)
verdek, o. overloop, m.
PLATFOUND, s. zoldering, v. plafond, o.
PLATIN, * -UN, s. platina, v. wagoud, O.
PLATITUDE, s. platheid, V.
PLATONIC, a. platonisch; - year, (101) platonisch sterrenjaar, O. * ...IST, * •..IZER, S. platonische wijsgeer, m.
o.
PLATOON, s. (68) peloton, vierkant rot voetknechlen,
PLATTER, s. groote houten schotel; vlechter, m. * - FACE,
s. breed aangezigt, o. * - FACED, a. •en breed aangezigt hebbende.
PLATTING, s. vlechtstroo, o.
PLAUDIT, "-B, s. teejuiching, v. "-ORY, a. toejuichend.
PLAUSIBILITY, S. * ...BLENESS, S. schijnbare aannemelijkheid, v. * ... BLB, a. *...BLY, adv. schijnbaar aannemelijk.
PLAY, va. et 4. spelen; schertsen ; voorstellen; laten
spelen. *-, s. spel, o . ; scherts, boert, v. ; speelwerk ;
tooneelstuk, schouwspel, o.; rol; werkdadigheid, v.;
foul
slecht gedrag, o.; fair -, opregte handelwijze,
v. ; to bring in -, in beweging brengen; - a part,
eene rol vervullen; - at ninepins, kegelen; - a trick,
eene poets spelen ; - away, verspelen, verliezen; - booty , het (in het spel) met iemand eens zijn; - fair,
eerlijk spel spelen, als een eerlijk man handelen;
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- high , hoog grof spelen ; - off, toonen ; - on, voort
vender spelen; den gek scheren met; - sure play, zeker

spel spelen, vast in zijne schoenen zijn, niet wagen;
- the devil, den duivel spelen, booze strekenuitvoeren;
- the engine, pompen; - the fool, voor gek spelen; - the
good fellow, smullen; - the knave, den schelm spelen; - the
monkey, potsen maken; - the thiff, spelen; - tricks, schertsen, boerten ; - the truant, spijbelen , de steentjes tellen ;
- upon, den gek scheren met; - upon words, met woorden spelen, woordspelingen maken. --BILL, s.aanplakbiljet van een schouwburg, O. "-BOOK, s. verzameling
van tooneelstukken, v. "--DAY, s. vakantiedag, speeldag, m. * -- DEBT, S. speelschuld, v. * - ER, s. speler ;
tooneelspeler ; ledigganger, m. * -- FELLOW, s. speelmakker, speelgenoot, medespeler, m. * - FUL, a. speelziek,
dartel, schertsend, boertig. * - FULLY, adv. op eene schertsende wijze. "-FULNESS, s. speelzucht, dartelheid, v.
schertslust, m. * -- GAME, s. kinderspel, o. A. -HOUSE, s.
schouwburg, m. komediegebouw, o. W -ING, s. spel, spelen, o. ; - cards, speelkaarten, v. my.; - hot, kokend
heel. * - MATE, s. meat, speelmakker, m.
* - NIGHT,
s. speelavond, m. * - SOME, a. speelziek, darted, ligtzinnig. * - SOMENESS, S. moedwil, m. ligtzinnigheid, v.
* -THING, s. speelgoed, speeltuig ,poppengoed, o."-W RIGHT,
S. tooneelschrijver, m.
PLEA, s. zaak, v. proces, regtsgeding, pleidaoi, o. ; klagt ;
verdediging, verontschuldiging, verschooning ; bewering,
v. grond, m. bewijs, argument, o. ; - dilatory, (83) tijd
winnende uitvlugt, v.
PLEACH, va. et n. voy. PLASH.
PLEAD, va. et n. pleiten, bepleiten, aanvoeren, beweren'
verdedigen, voorwenden, voorgeven, verontschuldigen;
- a head-ache, hoofdpijn voorwenden ; - guilty, schuld
bekennen ; - ignorance, onwetendheid voorwenden.
"-ABLE, a. bepleitbaar, to verdedigen. * - ER, s. advokaat,
pleiter, pleitbezorger, verdediger, m. * -ING, s. het pleiten, procederen, proces, regtsgeding, o. regtszaak, v.
*-ING-PEACE, s. pleitzaal, v. geregtshof, o.
PLEASANCE, *... ANTRY, s. vrolijkheid, boerterij ; scherts,
boert, v. * ... ANT, a. * ... ANTLY, adv. aangenaam, bevallig, opgeruimd, vrolijk, schertsend, boertend, grappig ;
urt scherts."...ANTNES8, s. aangenaamheid, vrolijkheid, v.
PLEASE, vn. et a. bevallen, behagen, believen, bekoren,
voldoen, genoegen geven; - one's self, genoegen -, behagen vinden, vermaak scheppen in; naar zijn genoegen uitzoeken; - one's humours, zijne luimen volgen.
* -MAN, *-R, s. vleijer, flikflooljer, oogendienaar, gedienstige geest, m.
PLEASING, s. genoegen, a. lust, M. *-, a. * - LY, adv.
aangenaam, bevallig ; op eene aangenarnewijze.*-NE8s,
s. aangenaamheid, vrolijkheid, v.
PLEASURABLE, a. aangenaam, liefelijk, bekoorlijk. * -NE88,
s. aangenaamheid, bekoorlijkheid, v. "-ABLY, adv. op
eene aangename wijze, met genoegen.
PLEASURE, s. genoegen, welgevallen, welbehagen, goedvinden, goeddunken, o. wil, m. keus,v.; vermaak, pleizier, genot, o. geneugte, genieting, v. *-, va. genoegen
doen, voldoen. * - BOAT, s. pleizierboot, v. "-PLACE, s.
lustplaats, v. * ... RIST, S. wereldling, vriend van vermaak, m.
PLEBEIAN, s. plebejer, man des yolks, gemeene man, m.
*-, a. van het yolk, gemeen, tot de geringe volksklasse
behoorende.' * ... ITY, 8. geringe klasse, v. gemeen, gemeene yolk, O.
PLECK, S. plaats, plek, v.
PLEDGE, s. pand, onderpand, bewije,
o. zekerheid, v.
35
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PLO.

borg, gijzelaar, m. ; bescheid (bij het drznken),
o. *-,
va. verpanden, in pand geven, borg stellen ; bescheid
doen. *-R, s. verpander, verzekeraar; toedrinker, m.
PLEDGET, s. (36) kompres, wiek, v.
PLEIADES, PLEIADS, s. p1. (101) zevengesternte, o.
PLENARILY, adv. ten voile, ganschelijk, volkomen, te
eenenmale, geheel en al. 5...ARINESS, s. volheid, voiledigheid,;v. * ... ARTY, s. (83) tijd gedurende welkeneene
prebende vervuld is, m. *...ABY, a. volledig, volkomen.
- s. volledigheid, volkomenheid, v.
PLENILUNARY, a. de voile tnaan betrelfende. "...POTENCE,
0. voile magt, volstrekte onbepaalde magt, v.
"...POTENT, s. et a. gevolmagtigde, plenipotentiaris, m. ; met
volmagt bekleed. * ... POTENTIAL, s. volmagtgever, m.
• ...PoTENTIARY , s. eta. gevolnzagtigde, m. ; gevolmagtigd.
PLENISH, va. vullen, aanvullen. * ...NISI, s. wijsgeer die
beweert dat er niets ledig is, m.
* ... NITUDE, s. volheid, volkomenheid, v. overvloed, m.; (22) volbloedigheid, v.
PLENTEOUS, a. * - LY, adv. * ... TIFUL, a. -LY, adv. vol,
overvloedig, vruchtbaar ; rijkelijk, in overvloed. * - NESS,
* ...TIFULNESS, *...Ty, s. volheid, v .rijkdom, overvloed, m.
PLENTY, s. horn of -, horen des overvloeds, m.
PLEONASM, 8. overtolltyheid van woorden in een zin, v.
*...ASTIC, *...ASTICAL, a. (98) overtollig, onnoodig.
PLETHORA, *...RICNESS, * ...RY, s. (22) volbloedigheid,
v. overvloed van sappen, M. "...RETIC, "—RICAL, a. volbloedig.
PLEURA, s. (74) inwendig borstvlies, ribbenvlies, O.
PLEURISY, s. (22) pleuris, v. zijdewee,o.
* ... RITICAL, a. aan pleuris lijdende.
PLIABILITY, * ...ABLENESS, * ...ANTNESS, s. buigzaamheid, buighaarheid, v. * ... ABLE, a. buigbaar, buigzaam,
smeedbaar, handelbaar. "...ABLY, adv. met buigzaamheid. "...ANCY, s. buigzaamheid, toegevendheid, rekkelijkheid, v. * ... ANT, a. buigzaam, rekkelijk, inschikkelijk, toegevend, gedwee.
PLICA, s. (22) poolsche haarvlecht, v.
PLICATION, "...TUBE, s. het vouwen; vouw, v.
PLIER, s. kruijer, zakkendrager, m. ; nachtloopster, v.
*-s, s. p1. buigtang, v.
PLIGHT, s. staat, toestand; pligt, m. verpligting, gehoudenheid, v. ; pand ; welzijn, o. gezondheid, v. ; in a
good -, gezond, welvarend. "-, va. verpanden, verbinden, verpligten; geven, toezeggen; vlechten. *-, a. gevlochten. * - ER, s. verpander, m.
ham, vn. zwellen, toenemen.
PLINTH, s. voet, m. grondstuk, voetstuk, o. lijst, plint ;
rollaag, v.
PLITE, s. (34) el, v.
PLOD, vn. wroeten, sloven, blokken, sterk -, hard studeren. * - DER, s. wroeter, blokker, m.
PLONKETTS, s. p1. grove wollen stof, v.
PLOT, s. plek ; vlek, v.; plan, ontwerp,
o. schets, v.;
komplot, o. zamenzwering, v. aanslag ; knoop, m. verwikkeling ; list, sluwheid; zeekaart,
v. ; vernuft, o.;
vinding, v. geest, m. genie, o. *-, va, et n. ontwerpen,
beramen, smeden, zamenzweren ; - treason, verraad
smeden. "-CATCHER, "-HUNTER, s. spion, aanbrenger,
m. *- PROOF, a. van verraad overtuigd. "-SWEARER, s.
zadmgezworene, eedgenoot, m. * -TER, s. zamenzweerder,
muiter ; die met listen omgaat, m. * - TING, a. ontwerpend, schetsend; zamenzwerend.
PLOTTON, "...TOON, s. peloton ; kluwen, naaldenkussen, o.
PLOUGH, s. ploeg; akkerbouw ; arbeid, m. *-, vn. et a.
ploegen, houwen, beploegen; bevaren; bezwongeren.* - Alms,

•

PLU.
s. p1. *-SILVER, s. ploeggeld, ploegtiende, o. b - BEAX,
* - SHAFT, s.ploegboom, m. 5 -BOY, s. ploegjoagen, bengel,
m. , * -COULTER, s. kouter, m. ploegijzer, o. "-HALE,

* -HANDLE, *-NECK, "-STAFF, 5-STILT, *-TAIL, s.
ploegstaart, m. 5-ER, s. ploeger, akkerman, m. * . ING,
s. het ploegen, bootee", o. *-IRON, s. ploegschaaf, v.
5 -JOBBEB,
5 -MAN, s. ploeger, bouwman, landman;
vlegel, m. * - LAND, 8. bouwland, o. "-MONDAY, s. ploegmaandag, eerste lifaandag na het Driekoningenfeest,
m. 5 -RAKER, s. ploegstok,m. * - SHARE, s. ploegschaar,
v. *-WRIGHT, s. ploegmaker, wagenmaker,
PLOVER, s. pluvier (vogel), m.
PLovsk S. voy. PLOUGH.
PLUCK, s. ruk, trek, m. geweld; zngewand, o. omloop,
m. ; fig. bemoediging, v. moed, m. ; he wants -, hij is
laf. "-, va. trekken, rukken, plukken, halen, afbreken,
aftrekken; - a crow, de laatste hand aan eene onaangename zaak leggen; - a crow with any one, met iemand een eitje te schillen hebben; - asunder, - in
pieces, in stukken scheuren, verscheuren; - off, afplukken, afrukken, afscheuren; - up, uithalen, uitplukken;
ophelfen. "-ER, s. plukker, m.
s. het plukken.
PLUG. s. plug, pin, v. stopsel, o. prop, stop, v. tap; zuiger (eener pomp), m. *-, va. et n. toestoppen, toemaken.
PLUM. s. pluim; rozijn, krent, v.; honderd duizend pond
sterling. "-MAN, s. millionair, m.
PLUMAGE, s. gevederte, o. pluimaadje, v.
PLUMB, s. lood ; dieplood ; waterpas, o. *-, va. peilen,
waterpassen. *-, a. et adv. regt, loodregt. "-AGIN, s.
(17) looderts, m. loodasch, v. * - AGO, s. looderts, m.
potlood, o. "-EAN, 5-EOUS, a. looden, van lood, loodachtig. * - ER, s. loodgieter, loodwerker, loodverkooper,
m. * - ERY, s. loodwerk, o. ; loodgieterij, v. * - FACED, a.
dikke wangen hebbende. "-LINE, * -RULE , s. tood/ijn,
v. dieplood, o. 5 -LEVEL, s. waterpas, o.
PLUM-CAKE, s. krentenkoekje; o.
PLUME, s. veer; pluim, veer, v. ; vederbos ; fig. hoogmoed, m. *-, va. de veren in orde brengen ; met pluimen versieren; plukken; - one's self upon, room dragen op ; - out, optooijen, versieren. "-.ALLUM, s. (17)
pluimaluin, m. "-LESS, a. vederloos, zonder vederen.
"-STRIKER, s. pluimstrijker,
m.
PLUMIGEROUS, a. gevederd, van vederen voorzien. 5 ...PEDE, a. vedervoetig.
PLUMMET, s. paslood, waterpas ; dieplood, peillood ; potlood, o.
PLUMOSITY, s. de vederen, v. my. vederachtigheid, v.
PLUMOUS, "...MY, a. gevederd ; vederachtig.
PLUMP, a. rond, glad, bol, poezel, dik, vet, gezet, mollig.
*-, s. hoop, m.; menigte, v. k-, vn. et a. pone/
dik
-, vet worden,
maken ; opzwellen, zwellen; plompen,
nedervallen; slaan, schieten; to - one with paps, iemand met pistolen doodschieten. *-, *-y, adv. plotseling,
onverwachts. "-ER, s. kussen, o. ; met dubbele stemmen gekozen afgevaardigde, m. * - FACED, a. dikke
wangen hebbende.
PLUM-PIE, * --PORRIDGE, 5 ...-PUDDING, s. rozijnentaart, -soep, -podding, v.
PLUMPISH, a. gezet, tamelijk dik. "...LY, adv. rond, vol.
* ...NESS, s. poezelheid, dikke, lijvigheid, v.
PLUMS, s. pl. rozijnen, krenten, v. mv.
PLUM-TREE, s. pruimenboom, m.
PLUNDER, s. bait, m. plundering, roof, in. *-, va. planderen, rooven, butt maken. "-ER. s. plunderaar, baitmaker, roover, m. * -ING, s. plundering, v. het baitmaken, o.

POD.
va. dompelen, duiken, plompen; storten, stooten.
*-, vn. vallen, storten, plompen, springen, zich storten,
verdwalen. "-, s. indompeling, indrukking, v. ; val,
sprong ; rnisstap; flood, m.
s. duiker, roerdomp,
S.
(watervogel), m. * - R, s. duiker,parelvisscher, m.
PLUNKET, s. et 'a. waterblaauw, feegroen, o.
PLUPERFECT, s. (98) meer dan volmaakt verledene tijd,
tweede betrekkelijk verledene tijd,
m.
PLURAL, s. et a. myrvoudig getal,meervoud,o.;meervoudig. "-isT, s. geesTelijke die meer dan een ambt heeft,
m. "-ITy OF GODS, s. veelgodendom, o. "-LY, adv. (98)

PLUNGE,

in het meervoud.
a. meer dan drie letters bevattende.
PLURISY, S. overvloed, m. overmaat, v.
PLUS, adv. meer.
s. pluis, trijp, pluisfluweel, o. "-ER, s. zeehond, m.
PLUVIAL, s. priesters-koorkleed, o. kasuifel, v.
PLUVIAL, "...OuS, a. regenachtig. "...AMETER, s. regen-

PLURILITERAL,

meter, m.
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POK.
PODDER, s. peulenplukker, m.
PODESTA, PODESTATE, s. potestaat, landvoogd,
POGGE, s. plas, modder, m.
POEM, s. gedicht, vers, dichtstuk, o.

m.

POESY, s. dichtkunst, poezij, vs het dichten ; spreuk, v.
POET, s. dichter, poeet, m. "-ASTER, s. rijmelaar, verzenmaker, -smeder, m. * - ESS, "-RESS, s. dichteres, v.
"-IC, "-ICAL, a. "-ICALLy, adv. dichtkundig, dichtmatig , in dichtmaat ; dichterlijk. "-IcALNESS, s. het dichs. pl. dichtkunst, v. *-IRE, vn. dichten,
terlijke.
rijmen. "-LAUREATE, s. hofdichter (in Engeland), m.
"-Ry, s. dichtkunst, v. ; gedicht, dichtwerk, o.
POGGE, s. knorhaan, m.
POGH POH ! int. foei!
POGGE, s. zak, m.
POIGNANCY, "...ANTNESS, s. scherpheid, bitterheid ; stekeligheid ; bijtende hoedanigheid , v. * ... ANT, a. "...ANTLY,
adv. scherp, bijtend, vinnig, smartelijk ; met vinnigheiel ,
met bitterheid.

POINARD, s. dolk, in.
PLY, s. plooi, vouw ; kromming, wending, rigting ; fig. gePOINTING,, s. paneling, v. beslag op goederen, o.
woonte, v. ; to take the -, zich gewennen, gewoon worPOINT, s. punt, spits, v. ; graveerstaal, o. ; nestel, veter,
den. *-, va. behartigen, getrouw waarnemen, ijverig
in. ; kant, v. ; Loon, m. noot, v. ; doel, doelwit, einde;
werken aan, inspannen ; vouwen, plooijen. *-, vn. zich
oogenblik; punt ; artikel, o. zaak, aangelegenheid, omtoeleggen, ijverig werken, zijne krachten inspannen, zich
standigheid, v. toestand; graad, in. • kompasstreek ;
haasten, - spoeden, snellen ; (120) laveren ; - at a place,
landtong, v.; oord, o. plaats, plek; achting, v. eerbied,
zijne standplaats hebben; - the feet, snel loopen, beenen
m. ontzag, o. ; - by -, punt voor punt; - of controversy,
maken; - to windward, digt bij den wind zeilen;
"-ER,
s.
schip
geschilpunt, punt so behandeling, o.; - of land, landplyed with work, met werk overladen.
tiring, v. voorgebergte, o. ; - of sight, - of view, gezigtsdat goed bij den wind zeilt, o. "-ERS, s. pl. buigtangetje, o. "-ING, s. dringende bede, v.
punt, o. ; to bring to a -, ten einde brengen, kort zijn.
PNEUMATIC, "-AL, a. van de lucht, lucht...., uit
*-, va. punten, scherpen ; de leesteekens plaatsen,punklucht
tueren; stippen, rigten, stellen. *-, vn. (44) staan,
nit geest bestaande.*- PUMP, s. luchtpomp, v.
aanslaan; - at, rigten op, met den vinger wijzen naar.
*-s, s. pl. luchtkunde, luchtmeetkunde ; geestenleer, v.
POINT-BLANK, adv. regtstreeks, ronduit, zonder omwegen.
PNEuMATOCELE, s. (22) windbreak, v. *...TOLOGY,
POINTED, a. puntig, spits, scherp ; aangetoond, aangewe"...TOSOPHY, s. leer der geestelijke wezens, v.
zen, beteekend; bijtend.
PNEUMONIA, "...MONY, s. longziekte, v. "...mcs, s. pl.
*-LY, adv. strengelijk, met
(22) longmiddelen, o. mv.
hardheid, met scherpheid ; spitsvindig. "-NESS, s. scherpPOACH, va. et n. rooven, stelen; steken, doorsteken; wild
heid, bitterheid, spitsvindigheid, v.
POINTEL,s. knopje, stiftje, spits voorwerp, o.; kleinigheid, v.
stelen, een wilddief zijn, stroopen; - eggs, eijeren week
POINTER, s. punt, v. wijzer, m. ; etsnaald, v. ; wachtelkoken, eijeren in een lepel breken en eventjes opwalmen ;
bond, m.
poached egg, zacht gekookt ei, o. "-, s. wilddieverij,
strooperij, v. "-AID, s. wilde eend, v. "-ER, s. wilddief,
POINTING-STOCK, s. borstlap, m. ; fig. voorwerp van bespotting, relletje van de buurt, o.
strooper, m. *-INEss, s. vochtigheid, v. .*- Y, a. vochPOINT-LACE, s. fijne kant, v. "...LESS, a. stomp, zonder
tig ; nevelig.
punt; fig. laf, zouteloos. "...LESSNESS, 8. stompheid, v.
PoCHARD, S. voy. POACRARD.
s. nestelmaker,
POCK, s. pok, v. "-ABED, a. pokdalig, mottig.
kantwerkster, V.
POINTS, s. pl. (10) punktuur, v.; (98) punktuatieteekens,
POCKET, s. zak, tn. bears; kleine baal, v. ; to have -s
to let, eene ledige beurs geen geld hebben. "--, va.
lees-, zin- en scheiteekens, o. mv.
POINTwISE, a. et adv. puntig, spits; met eene punt.
zakken, in zakken steken; - up an affront, eene beleePOISE, POIzE, s. gewigt, o. zwaarte, v. ; evenwigt, o. *-,
diging verkroppen, verdragen. "-ARGUMENT, S. boatzuchtige grond, m. "-BOOK, s. zakboek, o. brieventasch,
va. wegen ; belasten, bezwaren : het evenwigt houden;
- down, overwegen, onderdrukken. "-D, a. afgewogen,
v. ; schrijfiafeltje (in een zakboekje), o. "-DAGGER, s.
dolk, zakdolk, m. * - GLASS, s. zakspiegel, m. "-HANDin evenwigt; fig. ernstig, statig.
POISON, s. gif, vergif, venijn, o. "-, va. vergiftigen, verKERCHIEF, s. zakdoek, neusdoek, m. "-KNIFE, S. zak-,
vouw-, knipmes, 0. "-LEDGER, s. beursboekje, aanteegeven; aansteken, bederven ; - a piece, een stuk geschut
vernagelen. "-ABLE, a. vergiftig, gevaarlijk. "-ASH,
kenboekje, 0. "-MONEY, s. zakgeld, o. "-PISTOL, s.
"-OAK, "-TREE, s. (53) giftboom, m. "-BUSH, s. (53)
zakpistool, v.
"...-110LE,
wolfsmelk, v. * - ER, s. vergiftiger, giftmenger, m. "-FuL,
POCK-FRETTEN, a. pokdalig.
S.
pokdaal, v. * ... INESS, s. pokkigheid, venerische ziekte,
a. vergiftig. "-ING, s. vergiftiging, v. het vergiftigen.
v. spaansche pokken, v. mv.
"-NUT, s. braaknoot, v. *-OUS, a. *-ousix, adv. vers. pokhout, o.
PocKY, a. venerisch.
giftig, aanstekelijk, door vergif. "-PATED, a. roodharig,
met roode haren.
POCULENT, a. drinkbaar.
POD, s. schil, peal, dop, v. ; - of silk, popje (van den
POITREL, s. borstwapen voor een paard, o. borstriem,
m. graveerstift, o.
zijdeworm), o. *-, vn. schillen krijgen.
PODAGRA, s. (22) podagra, voeteuvel, o. voetjicht, v.
POISE, s. et va. voy. POISE.
* ...GRIC, -AL, a. van het podagra, jichtig, podagreus.
POKE, s. zak ; fig. vuistslag, m. *-, va. poken, peuteren ,

-
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woelen, omroeren, stooten, steken, voelen, fasten; - up,
in den zak steken. *-R, s. pook, kagchelpook; vogelstrik; voeler ; fig. degen, m.
PORING, a. kruipend, onderdanig.
PoL, s. papegaaitje, lorretje, O.
POLACRE, POLACCA, S. polakker (vaartuig), m.
POLAR, a. pool...., van de pool; - circle,(101)poolcirkel,
m.; - wind, poolwind, m,
s. neiging near de
pool, v. * -Y, a. naar het aspunt liellende, near de pool
neigende.
POLE, s. pool, v. aspunt, o.; steak, m. stoat', v. star,
paal; meetstaf, meetstok, m. ; (JO) lijn, v. *-, va. met
palen voorzien. "-ARBOUR, s. pried van traliewerk,
O. * -AXE, s. strijdbijl, enterbijl, v.
"-BOLT, s. bout
in het onderstel van een wagen, m. "-CAT, s. (72)
bunsing, m. * - DAVIS, *-DAVY, s. pakdoek, paklinnen,
o. s. zeetong, v. "-HOOK, S. lemoenhaak, m.
POLBIN, s. puntschoen, m.
POLE-MAST, S. (126) mast uit den stale, m.
POLEMIC, "-AL, a. twistend. *-, s. pennestrijd; twister,
tn. "-s, s. pl. pennestrijd, m. twistleer, v. ; twistgedingen, geschilstukken, o. my.
POLEMOSCOPE, s. verrekijker, M.
POLER, s. roerstok, m.
POLE-SCREEN, s. scherm op een stok, o. * ...-STAR, s. (126)
poolster, noordster, v.

POLEY, S. (53) polei, v.
POLICE, s. politie, policie, v. * -D, * ...CIED, a. wel ingerzgt, beschaafd. * -OFFICER, s. politiebeambte, m.4
POLICY, s. staatkunde, politiek ; voorzigtigheid, geslepen•

heid ; polis, v. verzekerbrief, m. ; - in blank, (34) geheime assurantie, polis in blanko, v.; - of insurance,
,(34) polis van assurantie, v. "-BROKER,s. assurantiesnakelaar, m.
POWER STATE, s. trippel-leiaarde, v.
POLISH, va. polijsten, bruineren, glad maken ; beschaven.
*-, vn. glad en blinkend worden; gladheid beschaving aannemen. *-, s. polijsting, v. bruineerset,o. glans,
m. ; beschaving, v. "-ABLE, a. vatbaar voor polijsting,
- beschaving. * -ER, s. polijster, m. ; likhout, O.
POLISHING, S. polijsting, v.
"-IRON, s. bruineerijzer,
polijststaal, O. * -STICK, S. likhout, o.
POLITE, a. gepolijst, geslepen, glad ; beschaafd, beleefd,
wellevend. "-LY, adv. met wellevendheid ; met beleefdheid, beleefdelijk. * - NESS, s. besohaafdheid, welgemanierdheid, v.
POLITESSU, S. fijnheid van zeden, v.
POLITIC, *-IAN, a. slim, sluw, listig, fijn, sehrander,
staatkundig, politiek, politisch, geslepen. * -AL, a. staatkundig, bsrgerlijk; - economy, staathuishoudkunde, v.
* -ALLY, adv. langs den weg der staatkunde. "-ASTER,
staatkundige tinnegieter,
s. staatkundige, politikus, staatsman; slimme gast, m.
"-LY, adv. met
slimheid.
POLITICS, s. pl. staatkunde, politiek, v.; he is out in his
- zijne slimheid is ten einde, hij schiet to kort. * ...TIZE,
vn. den staatsman spelen.
POLITURE, s. glans, nr. politoer, V.
POLITY, s. politic, regering, v. bestuur, o. staatsregeling,
v. regeringsvorm, m. ; ecclesiastical -, kerkelijke hierarchic, v.
POLL, s. hoofd ; achterhoofd,o.; gezworene, m. lid van den
jury, o.; lijst van personen, naamrol, v. ; stemmen, v.
mY. ; ui, uije, v. ajuin, ra. "-, va. et n. toppen, snoeijen,
korten, knotten, afsnijden; scheren ; plunderen, berooven, uitschudden; op de naamrol plaatsen; stemmen.

POM.
POLLARD, s. geknotte boom, m. ; pert dot zijn gewigt ver-

loren heeft; besnoeid muntstuk, o.; post (visch),
zemelmeel, o. *-, va. toppen, knotten.
POLLAVER, vn. pluimstrijken, Ilikftooijen.
POLL-CATTLE, s. rundvee zonder hoornen, O.
POLLEN, S. meelstof ; (53) stuifmeel, O.
POLLENGER, s. kreupelhout, struikgewas, 0.. *...ING, s.
het toppen, snoeijen, O.
POLLER, s. k-apper,snoeijer ; roover ; stemgeregtigde, stem-

mer; barbier, m.
POLL1CITATION, s. eenzijdige belofte, V.
POLL-MONEY, *...-TAX, 8. hoofdgeld, o. * ...-PYRROT, S.

papegaai, m.
POLLOCK, POLLACK, S. kwabaal, m.
POLLUTE, va. bevlekken, bezoedelen, verontreinigen, besmetten, ontheiligen, bederven. * ... TED, a. bevlekt, bezoedeld, verontreinigd. * ... TEDLY, adv. door bevlekking.
* ...TEDNESS, * ...TION, s. bevlekking, verontreiniging,
bezoedeling ; verdorvenheid, bedorvenheid, v. * ... TER, S.

bevlekker, ontheiliger, M.
POLONAISE, s. poolsche dans; damespels,
POLT, s. slag, m. "-FOOT, s. kromvoet,

m.
paardevoet, m.
paar-

-*-FOOT, *-FOOTED, a, met kromme voeten, met

devoeten.
POLTRON, POLTROON, s. lafaard, bloodaard, In. *-, a.
laf, blonde, lafhartig. "-ERY, * -RY , s. lafhartigheid,
lafheid, v.
POLY, POLLY, PULIOL, S. (53) polei, v.
POLYACOUSTIC, a. den klank rermeerderend. * ...ANDRY,
S. veelmannerij, v. * ...ANTE, *...ANTHUS, s. sleutelbloem ; fig. Yloemlezing, v. * ...CHREST, a. van veelzijdig nut.
...EDRICAL, '...EDROUS, a. veelzijdig, veel

hoekig, * ...EDRON, s. veelhoek, m. * ...GAMIST, s. die
meer dan eene vrouw heeft. * ...GAMY, s. veelwijverij, v.
*...GARCHY, S. veelhoofdige regering, v. "...GENOUS, a.
veelslachtig. * ...CLOT, a. et s. in vele talen geschreven ;
bijbel in veel talen gedrukt-, m. * ...GON, S. -AL, -OUS,
a. veelhoek, m.; veelhoekig. * ...GRAM, S. veellijnige figuar, v. * ..,GRAPH, 5. veelschrijver, rn.
s. geheimschrijfkunst ; kunst om geheimschrift to onteijferen, v. * ...GYNY, s. veelwijverij, v.
* ...MATHY, s. algemeene kennis, v. * ...NOMIAL, a. van
velerlei grootte. *.. NYMOUS, a. veelnamig. * ...PETALOUS,
a. veelbladig. * ...PHON, S. veelsnarig speeltuig, e.
*,..PHYLLOUS, a. veelbladig. * ...PODS, s. veelvoetig dier, O.
* ...PODY, s. (53) boomvaren, o. "...POUS, a. veelvoetig.
* ...PUS, s. (72, 22) polijp, poliep;veelvoet, rn. * ...SCOPE,
S. glas dat de voorwerpen vermenigvuldigt,
e. * ...SPAST,
S. werktuig met vele katrollen,
O. * ...SPERMOUS, a. (53)
veelzadig.. * ...SYLLABIC, a. * ...SYLLABLE, s. veellettergrepig; veellettergrepig woord,
0. * ...TECHNICAL, a.
- school, polytechnzsche school, algemeene kunstschool,
v. "...THEISM, s. veelgodendonz, 0.. "...THEIST, s. aanhanger van het stelsel van veel goden, M.
POMACE, s.ciderdroesenz, m. *-ous, a. rijk aan appelen.
POMADA, POMADE, POMADO, POMATUM, S. haarzalf, v.
POMADE, s. (86) sprong op den zadelknop, in.
POMANDER, s. reukbal, M.
POM ATUM, va. met haarzalf insmeren, - bestrijken.
POME, vn. sluiten, kroppen. "-CITRON, s. citroenappel,
rn. * -GRANATE, s. granaatappel, m. *-PARADISE, s.
paradijsappel, m.
"-RANIAN. DOG, s. wolfshond, rn.
*-ROY, * -ROYAL, *-WATER, s. koningsappel, tn.
POMIFEROUS, a. appeldragend.
POMMEL, S. knop, bol, bat ; degenknop ; zadelknop, m.
"-, va. blond en blaauzv slaan, afrossen.

POE.

POP.
POMMBLION, S. achterste knop aan een kanon, m.
POMONA, S. herfst, m.
POMP, S. staatsie, pracht, v. luister, glans, m.vertoonina,
v. * -ATIC, a. prachtvol, glansrijk.
POMPET, S. (10) drukkersbal, m.
* ... PION, s. pompoen,
kalebas, kauweerde, v. "...PIRB, S. peerappel, m.
POMPOSITY, S. praalzucht, v. *...Ous, a. -LY,adv.prachtig, weidsch, grootsch, hoogdravend; met pracht. * ... OUSNESS, s. pracht, staatsie, hoogdravendheid, v.
POND, S. vijver, m. *-, va. eenen vijver maken.
PONDER, "-IZE, va. et n. wegen, overwegen, in beraad
nemen, overdenken, nadenken. * - ABLE, a. weegbaar.
"-AL, a. gewogen, naar het gewigt (geschat, belast).
*-ANCE, S. gewigt, o. * - ATION, S. weging, V. * -ER, S.
overwegen, m. * - INGLY, adv. na rijpe overweging.
*-OSITY, *-OUSNESS, S. zwaarte, v. gewigt, o. *-ous,
a. zwaar ; gewigtig, belangrijk. * - OUSLY, adv. zwaar,

van gewigt.
PONENT, a. westelijk.
PONIADO, * ...ARD, S.

dolk, moordpriem, m. *-, va. met
een dolk doorsteken.
PONTAC, S. pontak-wijn, an.
PONTAGE, s. bruggegeld, o. -tol, m.
PONTIFF, s. opperpriester, hoogepriester, pans, m.
PONTIFICAL, s. bisschoppelijk ceremonienboek, o. "-, a.
*-LY, adv. opperpriesterlijk ; pauselijk ; in priestergewand, in priesterlijk ornaat. * - IA, S. k -S, s. pl. prieso. inv. * - ITY, "...FItergewaad, o. priestersieraden,
CATE, s. hoogepriesterschap, o.; pauselijke waardigheid, - regering, v. * ... FICE, s. bruggewerk, o. brag, v.
* ...FILIAL, a. * ... FICIAN, a. priesterlijk. * ... FICIAN, s.
et a. pausgezinde, m.; pausgezind.
PONT-L EVIS, S. steigeren van paarden, 0.
PONTON, PONTOON, s. schipbrug, pont, v.; kielligter, rn.
PONY, s. hit, klepper, En!
POOD, s. pud, (russisch gewigt), O.
POOH! int. bah! foci! is het anders niet!
POOL, s. vijver; poet, m. moeras ; vrij water, O. * -COUNTER, s. fiche, O. *-SNIPE, * -SNITE, S. (72) poelsnip , v
POOP, *-CABIN, S. (126) achtersteven, spiegel, in. but v.
"-ING-SEA, S. stortzee, v. * -LANTERN, S (126) groote
lantaarn, v.
POOR, "- ISH, a. arm, behoeftig, nooddruftig, ellendig,
arnzzalig ; wager, dor, droog; slecht, nietswaardig;
lief, award. "-, s. pl. amen, Mv. *-HONEY, s. eenvoudig mensch, tn. * -JOHN, S. (72) stokvisch, m.*-LY,
* - MAN'S-PLASTER, S.
adv. op eene armzalige wijze.
jiehtpleister, v. * -NESS, S. armoede, behoeftigheid, v.
gebrek, o. ; geringheid ; schraulheid, magerheid, v.
* -SPIRITED, a. lafhartig, moedeloos. * - SPIRITEDNESS,
s. kleinharrgheid, verslagenheid des gemoeds, lafhartigheid, moedeloosheid, v.
POP ! int. go! I krak! snel! *-, s. pof, klap, senak,
m.; zakpistool, v. "-, va. et n. poffen, paffen, klappen,
tikken; vooruitschieten, zich snel bewegen, sehielijk
doen ; - along, voortsnellen ; - in, snel binnenkomen,
binnenvallen, opkomen, binnendringen; - oft, - out,
zich uit de voeten maken; loslaten; afzetten, bedriegen ;
- out a word, zich een woord laten ontvallen; - up,
verheffen, oprigten; - upon, aangrijpen, aantasten,
aanvallen.
* - DOM, s. pausPOPE, s. pans ; witvisch; korenworm, m.
*- FLY, s. korendons, o. priesterlzjke waardigheid, v.
worm, in. * - JOAN, s. (zeker) kaartspel, O. *-LING, s.
pausgezinde, aanhanger van den paus, m. * -RY, s.
BYE, s. vet stuk aan een
paperij, papisterij, v. "-'s
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schapenbout, o. * - 's Iron, s. geraamte van een kaikoen, o•
POPGUN, S. klakkebus, v. proproer, , O.
s. papegaai; specht ; jot, tn.; - colour,
papegaai-groen, o.
a. pauselijk, paapsch. * -.LY, adv. op eene paapsche wijze. * - NESS, s. paperij, papisterij, v.
POPLAR, s. populier, m.
POPLIN, S. zekere wollen en zijden stof, v.
POPLITRAL, * ...TIC, a. wade..., van de knieschijf.
POPPER, s. zakpistool, v. * ... PET, s. (126) SW, in.
POPPY, s. (53) papaver, in. "-HEAD, s. slaapbol, m.
* -SEED, S. heulsap, o.
POP-SHOP, S. pandjeshuis, O.
POPULACE, S. gepeupel, gemeen, gemeene volk, janhagel,
O. he ffe des yolks, V. "...L AR, a. * ... LARLY, adv. van
het yolk, yolks.... ; voor het yolk geschikt. begrijpelijk ;
populair, gecneenzaam, geliefd, nationaal, gemeen, gering ; - government, volksheerschappij, -regering, v.
* ...LARITY, *...L ARNESS, s. volksgezindheid ; liefde voor
het volk, v. * ... LARIZE, va. it n. bij het yolk bemind
waken; populair worden. * ... LATE, va. et n. bevolken,
bevolkt worden. * ... LATING, s. het bevolken; bevolking,
v. "...LATION, S. bevolking, v. * ... LOSITY, '...LOUS-LY, adv. yolkNESS, S. volkrijkheid, v. A—Lous, a.
rijk, bevolkt.
POP-VISIT, s. kort bezoek, o. ; fig. doktersvisite, v.
PORCELAIN, * ...LANE, s. porselein, o. porseleinaarde ; (53).
porselein, postelein, v. "-SHELL, s. porseleinmossel, m.
PORCH, S. portaal, o. voorhof, ingang, m.; overdekte galarij ; wenteling, v. ; oog, o.; kolom, v.
PORCINE, a. varkensachtig , van het varken.
s. zeestekelvarPORCUPINE, a. stekelvarken, O.
ken, o. *-QUILL, S. pen van con stekelvarken, w.
s.
porie,
v.
zweetgat;
gat,
o.
opening,
v. *-, vn.
PORE,
et a. naauwkeurig beschouwen, besnuffelen, met aandacht bekijken, turen, turen op, de oogen gevestigd houden op. "-BLIND, a. kortzigtig. * -BLINDNESS, s. kortzigtigheid, v.
PORINESS, S. poreusheid, sponsachtigheid, v.
PORK, s. varkensvleesch, O. "-EATER, s. speketer, m.
"-ER, "-ET, S. jong varken, o.
" - LING, s. varken,
speenvarken, 0
POROSB, a. porous, sponsachtig. "...SITY, POROUSNESS, s.
poreusheid, sponsachtigheid, v.
PORPESSE, S. dolfijn (visch), tn. * ...PHYRE, "...FUMY, s.
(17) porfier, O. * ...POISE, S. bruinvisch, tn.
PORRACEOUS, a. preiachtig, groenachtig.
PORRECTION, S. uitstrekken, o. voortreiking, v.

POPINGEY,
POPISH,

(53) prei, v.
PORRIDGE, S. soep, V. * -BELLY, S. soepbuik, soepeter,
PORRET, s.

liefhebber van soep, m. *-DISH, S. soepkom, v.
s. soepkom, v. ; laatbekken, o.
haven, zeehaven ; poort, v. ingang, m.; geschutpoort, v. schietgat, o.; portwijn; tonneninhoud, nn. ;
houding, stelling, v.; (126) bakboord, a.; de Porte, v.
sultan, de groote beer, m. "-, va. dragen.*-,vn. (126)
naar bakboord sturen ;
the helm, (126) naar bakboord het roer! * -ABLE, a. draagbaar, beweegbaar ;
dragelijk ; - organ, (109) voororgel, o. ; - soup, soepkoekje,
O. * -ABLENESS, S. draagbaarheid ; dragelijkheid, v.
* -AGE, S. het dragen draagloon ; kavengeld, o. vrije
bagaadje; geschutpoort, v. "-AL, s. portaal, o. gang,
o.
m. *-ANoB, s. bonding, v. voorkomen, uiterlijk,
* -ASS, s. brevier, gebedenboek, O. * -ATIVE, a. draagbaar.
"-CHARGES, * -DUTIES, S. pl. havengeld, O. *-CRAYON,
s. potlood-pen, v. k -cIILLIS, *-CLUSB, s. valpoort, v.;

PORRINGER,
PORT, S.
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POS.

POS.

stater-bode, m. "-, va. eluiten, versperren.
SED, a. van eene valpoort voorzien.
PORTE, s. de Porte, v. * -D, a. met poorten; gedragen.
PORTEND, va. voorspellen, bekend maken, aankondigen.
*-ED, a. voorspeld, aangekondigd.
PORTENT, s. voorspelling, v. (slecht) voorteeken,o. *-ou8,
a. voorspellend, anheilspellend; vreeselijk,akelig. * - 011SNESS, S. slecht voorteeken, o.; verschrikkelijkheid, v.
PORTER, S. drager, lastdrager; poorter, portier, deurwaarder, m. ; porterbier, o. ; - of the verge, pedel, m.
*-AGE, $.' draagloon, krui-, sleeptoon, o. last, m. *-Ess ,
portierster, v. * -LY, adv. raw, grof.
PORTESS, s. brevier, gebedenboek, O.
PORT-FIRE, s. lontstok, m. ....-FOLIO, S. portefeu.ille,
brzeventasch , v s. zwaarddrager,
S. havenmeester, M. "...-HINGE,
S. (126) luik eener geschutpoort, O. *...-HOLE, S. geschutpoort, v. schietgat, O.
PORTICO, s. zuilengang, m. portiek, O.
PORTION, s. portie, v. deel, aandeel, o. huwelijksgift, v.;
bruidschat,
kindsgedeelte, erfdeel, o.; belooning, v.
*-, va. - out, uitdeeten, verdeelen ; - with, mede ten
huwelzjk geven. * - ER, s. uitdeeler,verdeeler,m. "-IST,
S. deelhebber, medebelanghebbende, m.
PORTLAND-STONE, S. schelpkalk, m.
s. (126)
PORT-LAST, adv. (126) met gestreken ra.
klep der geschutpoort, v. * ...LINESS, s. deftigheid, deflige statige heading, v. * ...LY, a. deftig, aanzienlijk.
* ...-MAN, s. burger eener havenstad, m.
* ...-MANTLE, s. mantelzak, En. valies, o.; kapstok, m.
* ...-MOTE, s. havengeregt, O.
PORTOISE, adv. (126) met gestreken ra.
PORT-PADLOCK, S. slot van een valies, O.
PORTRAIT, *-IIRE, s. portret; teekenboek, O. * ...TRAY,
va.portretteren, afschilderen. * ... TRAYER, s. schilder, M.
PORTRESS, s. portierster, V.
PORT-RING, S. (126) geschutpoortring, m. * ...- SALE, S.
openbare veiling -, verkooping van goederen, v. * ...-TOLL,
s. havengeld, O. * ...-TOWN, s. havenstad, v. "...-VEIN,
S. (74) poortader, v. * ...- WINE, S. portwijn, m.
PORWIGLE, s. jonge kikvorsch, m. ; koolrups, v.
PORY, a. voy. POROSE.
Posy, s. verkoudheid, koude zinking, v. "-,va. ondervra-

gen, vragen voorleggen, verhooren ; in verlegenheid brangen; tot zwijgen brengen, den mond snoeren. * -R, s.
ondervrager, onderzoeker, m.; moeijelijk vraagstuk,
O.
POSEY, s. opschrift, o. spreuk, v.; ruiker, M.
POSITED, a. geplaatst. * ...TION, s. stelling, plaatsing, gesteldheid, v. staat, toestand, m. ; (109) vingerzetting, v.
POSITIVE, a. stellig, uitdrukkelijk, regtstreeksch, wezenlijk, zeker, vast, onbetwistbaar, aangenomen ; bevestigend,
betviizend ; eigenzinnig. *-, s. het stellige, zekere, o.
werkelijkheid, v.; (109) voororgel, o.; - divinity, dogmaliek, v. de leerstellingen der kerkvaderen, v. mv .;
- law, stellig regt, beschreven regt, O. * -LY, adv. stellig, gewis, zekerlijk, zonder twijfel, met zekerheid, volstrektelijk, bepaaldelijk.
* -NBSS, s. werkelijkheid, wezenlijkheid ; stelligheid, zekerheid ; eigenzinnigheid, v.
PosITuRE, s. stelling, plaatsing, ligging, gesteldheid, v.
PosNET, s. braadpan, v. fruit-, snerkpannetje, o.
foss, ye. (lioness) spoelen. " - , s. waterval,
spoelvat,
0. *-TUB, s. spoeltobbe, v.
POSSE, POSSE-COMITATUS, s. landsto•m, in. landzveer ;
getvapende magt, v.; fig. gepeupel, o.
POSSESS, so. bezitten, hebben, in bezit nemen, genieten;
- of, in bezit stellen, geven; overtuigen, inlichten; -

one's self of, bait nemen van, zich in het bezit stellen
van, bemagtigen, zich meester maken van; - ed with,

in het bezit van; bezeten; begaafd,voorzien; vooringenomen met. "-ION, s. bezit, o. bezitting, v. eigendom,
m. have, v. goed, lanclgoed, o. ; bezetenheid (van den
boozen geest), v. *-ION, va. in 3ezit stellen. * - IONER,
S. bezitter, m. *-Ivz, a. bezittend ; (98) bezittelijk. *-on,
s. bezitter, eigenaar, meester, M. -ORY , a. bezittend,
eigendommelijk. * -T, a. bezeten; an bezit van.
POSSET, s. (snort van) wet, geronnen melk met bier of
wijn, v. "-, va. dik doen worden.
POSSIBILITY, S. mogelijkheid, V. *...IBLB, a. * ...IBLY,
adv. misschien, mogelijk ; mogelijkerwijze.
POST, s. post, pawl, m.; plaats, v. post, m. ; ambt, o.;
post, v. ; postbode, m. ; knight of the -, valsche getuige,
m. *-, a. omgekocht. "-, va. plaatsen, stellen ; boeken.
*-, vn. met postpaarden reizen, to post en to paard
reizen; zich plaatsen, zich stellen; - away with, met
overhaasting verrigten; - off, ter zijde schuiven; - on,
voortijlen; - over, bemantelen, bewimpelen, verschoonen,
verzachten; - up the books, (34) overboeken.
POSTAGE, s. postgeld, brzefport, O. "-FREE, a. postvrij,
vrachtvrij, franko. * - LEDGER, S. (34) briefportenboek, O.
POST-BOY, S. postiljon, postknecht, m.
"...-CHAISE, S.
postchais, v. reiswagen, m. s. gebed
na het avondmaal, O. * ...-DATE, s. latere dagteekening,
v. -, va. later dagteekenen. * ...-DILUVIAN, a. na den
zondvloed. * ...-DOCTOR, S. kwakzalver, ra.
POSTER, S. renbode, koerier, tn.
s.
POSTERIOR, a. later, jonger, achter, daarna.
achterlijkheid, late dagteekening, v. *-8, s. pl. "-ITY,
s. achterste, o.; nakomelingen, my. nakomelingschap,v.
POSTERN, s. deurtje, o. klinketdeur, geheime deur, achterdeur, v. "-GATE, S. achterpoort, v.
POST-EXISTENCE, s. toekomstzg bestaan, O. * ...-FREE, a.
postvrij, vrachtvrij, franko. * ...-HACKNEY, * ...-HORSE,
s. postpaard, o. "...-HASTB, adv. spoorslags, in grooten
haast, rn.
s. posthuis, o. post, v. postkantoor, O.
POSTHUME, S. boezemwees, in. et v. kind na 's vaders
dood geboren, o. *...Humous, a. na 'svaders dood geboron ; nagelaten. -LY, adv. no den dood des schrijvers.
a. achteraanvoegend, later bijgevoegd.
s. kantteekening, randglosse, v. aanhangsel, o.
"-, va. at n. aanteekeningen kantteekening en makers,
- behelzen. * -LER, s. schrijver van kantteekeningen,
verklaarder, uitlegger, m.
POSTILLION, s. postrijder, postknecht, postiljon, m.
mv.
POSTISSUB, s. kinderen uit een tweede huwelijk, o.
POSTLIMINIAR, * ...LIMINIOUS, a. later, volgend. * ...LIMINY, s. terugkeer (oasts doodgewaan,den), terogroeping, v.
POST-MAN, s. postbode; brievenbesteller, m.
* ...-MARK,
s. postmark, o. * ...-MASTER, s. postmeester, m. * ...-MERIDIAN, a. na den midday. *...-xILL, s. handinolen,
m. * ...-NUPTIAL, a. no hat huwelijk.
BOND, s. (83) schuldbekentenis betaszlbaar na icmands
dood, v. * ...-OCTAVO, s. (10) klein oktavo, o. * ...-0Esoon, s. postkantoor, posthuis, 0. * ...-PAID, a. postern.
* ...-PAPBR, s. postpapier, u. * ...-PONE, * ...POSE,
uitstellen, verschaiven ; minder -, yeringachten, achterstellen. * ... - PONE, s. onderstelling, onbewezen beweriny, v. * ... - PONEMENT, * ... - POSURB, s. versehairing, verdaging, opsehorting, v. uitstel,o."...-PONENCE,
* ... - POSURB, s. minachting, achterstelling, v. * ... - PONBR, s. uitsteller, m. '... - ROAD, s. postweg, aluenicene
POSTIC,
POSTIL,

POZ.

POU.
weg, m. * ...-SCRIPT, s. naschrift, O. *...-STAGE, s.
posthuis, o. paardenposterij, pleisterplaats, v. "...-TERM,
adv. to laat, na den tijd. ...-TOWN, s. postplaats, v.
POSTULANT, s. kandidaat, m. * ...LATE, va. verlangen,
vorderen, begeeren ; vooronderstellen, aannemen. * ...LATE,
* ...LATION, * ...LATUM, s. vordering, begeerte, v. aanzoek, o. eisch, m. * ...LATORY, a. ondersteld, aangenomen. * ...LATUM, S. aangenomen stetting, v.
POSTURE, s. stetting, plaatsing, schikking, houding, gesteldheid, v. stand, in. *-, va. stellen. "-MASTER, s.
dansmeester, m.
POSY, s. voy. POSEY.
POT, S. pot, m. vat, o.

lean, v. ; to go to -, vetslonden
worden, door de keel gaan. *-, va. in eenen pot doen,
inmaken, bewaren ; drinken. "-ABLE, a. drinkbaar ;
-gold,
vloeibaar goud, o. * -ABLENESS, s. drinkbaarheid,
v. * -AGE, s. seep, V. "-AGER, s. soepkom, v. ; moestuin, M. * -AGRO, * -ARGO, s. west-indische saes, v.
"-ASH, s. potasch, v. * -ATION, s. drinken, o. drank ;
dronk, teug, m. ; drinkpartij, v. * -ATOE, s. aardappel,
m. "-BELLIED, a. dikbuikig. * -BELLY, s, dikke buik,
m. * -BUTTER, s. gezouten boter, v.
POTCH, va. stooten, steken; zacht koken.
POT-COMPANION, s. Ileschbroeder , dr inkebro er,, m. * ...CONVERT, s. gekoehte bekeerling, m.
POTENCE, * ...TENCY, s. magt, heerschappij, kracht, v.
geweld, o.; invloed, m.
POTENT, a. magtig, sterk, vermogend. * -ACY, s. oppermagt, V. * -ATE, s. potentaat, heerscher, m. * -IAL, a.
(22) eene verborgene kracht bevattende. * -IAL, s. het
mogelijke. * -IALITY, * -IALNESS, S. mogelijkheid,
kracht, v. vermogen, o. * -IALLY, adv. sterk, geweldig.
* -NESS, S. VOy. POTENCE.
POTESTATIVE, a. magt hebbende, gemagtigd, met volmagt.
POTHANGER, s. kettinghaak, hanepoot, m.
POTHECARY, S. VOy. APOTHECARY.
POTHER, s. rumoer, gewoel, geraas,gedruisch ; zoel weder,,

vn. rumoer getier maken, razen,
tieren; vergeefsche moeite doen. *-,va. plagen,kwellen.
groenten,
v. mv.•*...HOOK, S. kettingPOTHERBS, S. pl.
haak, m.; gebrabbel, o.
POTION, s. drank, m.
POTLADLE, potlepel, m. "...LID, s. potdeksel, o. "...LUCK,
s. overschot, o. ; dagelijksche pot, m. s. drinkebroe'r, rn. * ...MARJORAN, s. potmariolein, v. * ...METAL, s. zeker mengsel van lood en koper, o. * ...PAN,
s. stoofpan, v. * ...PROOF, a. vermaard in het drinken.
* ...SHARE, * ...SHERD, s. potscherf, V.
POTTED, a. in eenen pet; ingemaakt.
POTTER, 0. pottebakker, m. "-N-ORE, s. pottebakkerserts,
m. * -'8 CLAY, * -'8 EARTH, s. pottebakkersaarde, v.
POTTING, s. inmaking , v. ; pooijen, o.
POTTLE, s. groote kan, v. -JOHN, s. (53) dolappel, m.
POTULENT, a. aan den drank verslaafd ; drinkbaar.
POT-VALIANT, a. moedig door den drank. * ...-WHALE,
s. potvisch, m.
POUCH, s. zak, m. be nrsje, o. buidel, m. tasch, beurs,
V. ; droesem van olie, m. ; (4k) weitasch, v. ; (68) kruidbus, v. "-, va. in den zak steken; binnenslaan.
* -MOUTHED, a. met een dikken mond.
o. ; dikke nevel, m. *

POUDER, S. VOy. POWDER.
POULDAVIS, s. paklinnen, o.
POULE, s. (96) inleg, inzet, pot, tn.
POULT, s. kuiken, hoentje, o. * -ERER,
* -ICE, s. (22) verzachtende pleister,

verzachtende pleister opleggen.

s. poelier, M.
v. -, va. eene
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s. gevogette, plusmgedierte, o. ; kippen-, hoendermarkt, v. * -FALCON, S. (44) hoendervalk, m. *-YARD,
s. plaats voor pluimgedierte, v.
POUNCE, s. klaauw; puimsteen, m.; puimsteenpoeder,
sandarakpoeder, o. ; slag, m. *-, va, met puimsteen
wrijven; met de klaauwen vatten ; doorboren ; zeven.
*-D, a. met klaauwen. * -BOX, *-T-BOX, s. strooidoos, v.
POUND, s. pond ; schuthok , o. schutskooi; gevangenis, v. va. in een schutshok sluiten, schutten ;
stampen; atrossen. "-AGE, s. pondgeld , O. * -ER, s.
stamper, schutter, opzigter van een schuthok, m. ;
pondspeer, pondpeer, v. s. stamping; schutting,
v. * -STERLING, s. pond sterling, o. * --WEIGHT, s.
pondgewigt, o.
POULTRY,

POUPETON,

S. voy. PUPPET. * ...PICKS, * ...PICTS, s. pl.

karbonade van reepjes spek en kalfsvleesch, v.
va. et n. gieten, storten, uitstorten; stroomen ;
vallen, storten; stortregenen; - forth, uitstroomen, laten stroomen; - out, uitgieten, uitschudden, uttschenken; - water into a sieve, monnikenwerk verrigten, den
moriaan schuren; eenen ondankbare dienen ; - water
on a drowned mouse, zich aan eenen doode of zwakke
wreken. * -CONT-REL, 5 -C17TTLE, s. inktvisch, tn. * -ER,
S. gieter, inschenker, m. * -PARTY, S. deel, aandeel, o.
verdeeling, schifting (van landerijen), v.
POUT, S. hazel-korhoe2z, hoentje, o.; jonge kalkoen,
lamprei, aalrups; kwade luim, v. "-, vn.pruilen,zuur
zien, de lip laten hangen; overhangen, vooruitsteken.
"-ING, a. het pruilen. -, a. pruilend.
POVERTY, s. armoede, nooddruft, v. nood, m. gebrek, o.
Pow, s. kop, m. hoofd, o.
POWDER, s. stof, poeder, poeijer ; kruid, buskrutd, o. ;
haast, spoed, m.; - of fusion, stnetipoetjer, o.; - of
post, kwakzalverspoeder, o, *-, va. et n. tot poeder stainpen, fijn wrijven, tot stof maken; - warden, pulveriseren ; bepoeijeren ; bestroorjen ; zouten ; - upon, toesehieten, met gedruisch vallen. "-BAG, s. poeijerzak,
m. * -BOX, S. poeijerdoos, v. *-CASE, s. kruidhoorn, in.
*-CHEST, s. (126) kruidkist, v. * - ED, a. gevlakt, bont.
*-FLASH, *-HORN, s. kruidhoren,
s.
pekelvat, o. vleeschkuip; fig. zweetstoof, v. * - INK, s.
inktpoeder, o. * - LOAF, s. broodsuiker, v. *--MILL, s.
kruidmolen, m. * -MINE, s. kruidmijn, v. *-Moss, s.
stuifzwam, o. *-PUFF, s. poederkwast, m. *-Room, s.
(126) kruidkamer, V. * -SUGAR, s. loose suiker, keukensuiker, v. "-Y, a. stolfig, in poeijer ; wrijfbaar.
POWDIK.E, s. mcerdijk, m.
POWER, s. magt, kracht,heerschappij,sterkte,v.vermogen,
gezag, 0. invloed, m. aanzien, o.; leger-, krijgsmagt,
v, ; - of attorney, (83) akte van volmagt, v. *-FuL, a.
* -FULLY, adv. magtig, sterk ; krachtig; vermogend,
krachtdadig, invloedrijk; werkzaam ; met kracht, met
geweld. "-FULNESS, S. kracht, sterkte, magt, v. * -LESS,
a. magteloos, krachteloos, onmagtig. * - LESSNESS, S.
krachteloosheid, onmagt, v. *-LOOM, s.stoomweefstoel, m.
POWERS, S. pi. levensgeesten, m. mv.;bekwaamheden, kundigheden, V. my. talenten, m. mv.
POWLDRON, s. schouderstuk, o.
POWT, s. voy. POUT. *-ER, s. kropper (duif), 171.
PDX, s. pl. (22) spaansche pokken, v. mv.; chicken -,
windpokken; cow -, koepokken, inenting, v.; small -,
kinderpokken ; - on't ! de duivel hale het ! naar den
duivel er mede ! *-y, a. de pokken hebbende,
venerisch.
POY, s. balanceerstok, koordendansersstok, tn.
POUR,

POZE,

va. voy. Posa.
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PRE.

PRE.

voy.

PRACTICAL. *-, s. uitocfening, prak"- A13IL/TY, "-ABLENESS, S. uitvoerbaarhetd,

men, uitbazuines. "-ER, S. prediker, predikant, m.
tijk, v.
* -1140, "-KENT, s. preek, predikatie, v.
mogelijkheid, v. "-ABLE, a.doenlijkotitvoerlijk ; bruik- PRB-ACQUAINTANCE, s. voorloopige kennis,v. * ... ADMINIbaar, begaanbaar. "-ABLY, adv. mogelijkerwijze.
STRATION, s. voorloopig bestuur. O. "...-ADMONISH,
a. werkdadig, werkstellig, praktikaal ; bruikbaar, aanva. vooruit waarschuwen. *...- AMBLE, S. inleiding,voorwendbaar, doenlijk ; gebruikelijk. *- ALLY, adv. in de
rede, v. -, va. at n. eene voorrede of inleiding schrijpraktijk, praktisch. *- ALNESS, s. werkdadigkeid, werka
yen ; voorgaan. * ...- AMBIILATE, vn. voorafgaan.
stelligheid, 9ruikbaarheid, aanwendbaarheid, v.
Brit ATORY, a. voorafgaand. * ...- APPREHENSION, s.
PRACTICE, S. praktijk, uitoefening, verrigting, behandevoorooreleel, O.
ling, wijze, gewoonte, v. gebruik, o. ; bekwaamheid, bePREASE, va. person, drukken. *-, s. menigte, v.
hendigheid, v. "-g, s. pl. heimelijke booze aanslagen,
PRE AUDIENCE, 8. volgorde der advokaten en der zaken, v.
PRACTIQUE, S. vrije landing na ondergane quarantaine,
PREBEND, s. prebende, domheersplaats, v. *-AL, a. tot
v.
s. agent, m.
eene prebende behoorende. *_ARY, s. domheer, kaPRACTISE, va. uitoefenen, verrigten, doen, drijven. *-,
nunnik, m.
physic, als geneesheer praktizeren; PRECARIOUS, a. "-LY, adv. onzeker, niet bestendig, afvn. praktizeren;
- upon, door list zoeken over to halen. * - R,
hankelijk (van) ; door begunstiying, uit gunst. *- NESS,
s. praktikus, praktizijn, praktizerend yeneesheer,
S. onzekerheid ; begunstiging, V.
- aclvokaat; kunstenaar; die met listen en praktijken PRECATIVE, * ...TORY, a. smeekend, demoedig,00tmoeclig ;
to werk gnat, m.
onderworpen, onderdanig.
PRAD, s. paard, O.
PRECAUTION, S. voorzorg, v . voorzorgsmaatregel, m. hoede,
PRAECOGNITA, s. pl. voorkennis, V.
v. *-, va. waarschuwen, verhoeden, voorkomen. "-ARY,
PRAGMATIC, S. (23) pragmatische sanctie, v. *-, "-AL,
a. voorzigtig, behoedzaam.
a. * - ALLY, adv. pragmatisch, uitvoerbaar, oefenend, PRECEDANEOUS, a. voorafgaand, voorgaand; voorloopig.
aanwendbaar ; onruststokend; neuswijs, schoolmeester"...CEDE, va. voorufgaan, voorgaan. * ... CEDENCE,
achtig ; op eene praktische -, schoolmeesterachtige wijze.
* ...CEDENCY, S. voorrang, m. eerste plaats, v. *...ca* -ALNESS, S. het pragmatische, o.• warzieke geest, tn.
DENT, a. -Tx, adv. voorafgaand, voorgaand ; vorig,
PRAGMATIST, s. wargeest ; bemoeial, m.
vroeger. * ... CEDENT, S. vroeger geval, voorbeeld, voorPRAIRIE, PRAIRY, s. weide, v. weiland, o.
schrift, o.; --book, formulierboek, o. *... CEDENTBD, a.
PRAISABLE, a. prijzenswaardig, loffelijk , prUselijk.
(83) door een vroeger geval van denzelfden aard beslist.
PRAISE, s. lof, prijs, roem, m. ; verdienste, v. *-, va.
...CEDE,NTIAL, a. den voorrang betreffende.
prijzen, loven, roemen, verheerlijken, verheffen, waarPRECEDING-INDORSER, s. (83) voorafgaande endossant, m.
deren, achten, schatten. * - FUL, a. *-woRTny,adv,lofPRECELLENCE, s. voortreffelijkheid, v.
waard. * - LESS, a. onloffelijk. *-lt, s. prijzer, schatter, PRECENTOR, s, voorzanger,
m. * - WORTHILY, adv. op eene lo/felijke wijze. *- WORPRECEPT, s. voorschrift, bevel, o. regel, m. les,v."-ivg,
THINESS, s. loffelijkheid, prdzenswaardigheid, v. *...sING ,
a. onderwijzend, onderrigtend, lecrend. "-OR, s. leers. het prijzen, loven, roemen.
aar, onderwijzer, leermeester, m. * - ORIAL, a. van een
PRAM, PRANCE, S. praam (vaartuig), v.
onderwijzer. * - ORY, a. voorschriften bevattende.
PRANCE, vn. steigeren ; pralen, zich trotschelijk bewegen.
PRECESSION, s. het voorgaan ; voorgang ; (101) teruggang ,m.
* ...CER, s. pronk-, staatsiepaard, o. ; pronker, m.
PRECINCT, s. omvang, m. omstreek, v. gebied, O.
* ...LING, a. steigerend ; pronkend.
PRECIOUS, a. * - LY, adv. kostbaar, kostelijk, edel, voorPR ANE-FISH, S. krab, garnaal, v.
treffelijk. * - NESS, s. kostbaarheid, waarde, V.
PRANK, s. guitenstreek,m. schalkcrij, guiterij, ondeugende
PRECIPICE, s. afgrond, m. ; groot gcvaar, O.
kuur, v. k-, a. guitachtig. *-, va. optooijen, opstnukPRECIPIENT, a. bevelend.
ken, versieren. * - ER, s. pronker, M.
P RECIPITANCE, * ...TANCY, S. overhaasting, overijling , voorPRASE, s. chrysoprase, (edele steen), m.
barigheid, V. haast, m. "...TANT, "...TOUS, "...TIOUS,
PRASON, s. (53) look, v.
a. vallend, nederstortend; haastig, vdorbarig, driftig,
PRATE, vn. praten, klappen, keuvelen, babbelen.
s.
onbezonnen. * ... TANT, s. (22) nederploffend middel, O.
gebabbel, O. * -R, s. pruter, babbelaar, in. "...TING, S.
* ...TANTLY, * ...TOUSLY, * ...TIOUSLY, adv. in overhaasgebabbel, gepraat, gesnap, o. -, a. snappend, snapachting, hals over kop. * ... TATE, a. voy. PRECIPITANT.
tig. -IX, adv. met gebabbel.
-, S. (90) precipitaat, o.
va. nederwerpen,nederstorPRATIQUE, s. (120) vrije landing na de quarantaine, v.
ten, doen nederploffen ; bespoedigen, overhaasten.
vn.
PRATTLE, S. voy. PRATING. *-, vn. voy. PRATE;
nedervallen, nederstorten, nederplo/fen ; al to grooten
murinelen, ruischen. * - BROTH, s. fig. thee, v.
haast maken, zich overhaasten; - mercury, precipitant
PRATTS, s. tonderdoos, tinteldoos ; bil, v.
van kwikzilver, 0. * ...TATELY, adv. met overhaasting,
PRAVITY, s. verdorvenheid, boosheid, v.
overdid. * ... TATION, * ...TOUSNESS, S. nederotorting,
PRAWN, s. krab, garnaal, v.
nederploffing, v. ; precipitaat, o. ; overhaasting, v.
PRAXIS, s. praktijk, v.
* ...TATOR, S. bespoediger, M.
PRAY, va. et n. bidden, smeeken, verzocken; -! ik bid u!
PRECISE, a. * - LY, adv. naattwkeurig, juist, stipt ; statig,
s. gebed, o. bede, v. verzoek, o. * - ER-BOOK, S.
gedwongen, stiff, gemaakt, geaffekteerd; naauwkeuriggebedenboek, o. * - ERFUL, a. vroom. * - ERLESS, a. niet
lijk, stiptelijk. "-NESS, * ...SIGN, s. naauwkeurigheid,
biddend, zonder smeeken. * - ERLESSNESS, s. ongodsjuistheid, stiptheid; stijfheicl, gemaaktheid, v. * ... SIAN,
PRACTIC, S.

dienstigheid, v. * - ING, s. het hidden, gebed, o. sinceking, v. "-INGLY, adv. biddend, door gebeden.
va. et n. prediken, preken, eene leerrede laouden; verkondigen, leeren; - down, tegen (lets) ijveren;
van den kansel verkondigen; - up, verkondigen, roe-

PREACH,

s. angstvallig mensch, zivaarhoofd, m. * ... SIVE, a. Wryvuldig, naanwlettend, angstvallig.
va. uitsluiten, verhincieren.
S.
uitsluiting, verhindering, v. *...CLUSIVE, a. uitsluitend,

PRECLUDE,

verhinderend.

PRE.

PRE.
PRECOCIOUS, a. vroeg rzjp.

"-NESS, "...CITY, S.

vroege

rijpheid, v.

PRECOGITATE,

overdenken.
va. vooraf overleggen,
*...COGNITION, s. voorloopige kennis, v. "...COMPOSE,
va. vooraf opstellen. "...CONCEPTION, "...CONCEIT, S.
vooraf opgevat begrip, vooroordeel, O. "...CONCEITED, a.
vooraf bedacht. "...CONCEIVE, va. vooraf bedenken , zich
"...CONCERTED, a.
vooraf voorstellen, - verbeelden.
vooraf beraamd, te voren overlegd. * ...CONISATION, s.
bevoegdverklaring eens bisschops door den paus, v.
*...comsE, va. een benoemden bisschop als zoodanig
bevoegd verklaren; fig. ophemelen, opvijzelen. "...CONSIGN, va. vooraf uitmaken. * ...CONSTITUTE, va. vooraf
instellen. "...CONTRACT, s. voorlooptge overeenkomst, v.
- va. voorloopig overeenkomen. * ...CURSE, S. voorbode,
m. ; voorteeken, O. "...CURSOR, s. voorlooper, voorbode,
M. "...CURSORY, s. et a. inleiding, v.; inleidend,
PREDACEOUS, a. van roof levende. "-NESS, s. roufzuch"...DAL, "...DATORY,
tigheid, v. het leven van roof.
a. roovend, plunderend, roofziek.
PREDECEASE, vn. vooroverlijden. * -D, a. vooroverleden.
m.
"...DECESSOR, s. voorganger, voorzaat, voorvader,
va. vooruit bepalen. * ...DESTINATION, s. et a.
aanhanger der leer van de voorbeschikking, m. ; van de
voorbeschikking. "...DESTINATE, va. et n. voorbeschikken.
- , a. voorbeschikt. * ...DESTINATION, s. voorbeschikking, v.
"...DESTINATOR, s.voorbeschikker,in. "...DESTINE,va.voor beschikken. "...DETERMINATE, a. vooruit bepaald. "...DETERMINATION, S. voorafgaande bepaling, v. "...DETERMINE, va. voorbeschikken, -bestemmen, -bepalen.
PREDIAL, a. uit land- of pachthoeven bestaande ; den landbouw betreffende; - estate, landbezit, o. landgoederen,
o. mv. ; - tithes, graantiende, O.
PREDICABILITY, S. "...CABLE, a. (121) geschiktheid
geschikt om eene eigenschap aan te duiden, v. -,
s. hoofddenkbeeld, o. "...CAMENT, s. (121) hoofddenkbeeld, o. staat, toestand, m. gesteldheid; klas, klasse,
rubriek, v. "...CANT, S. predikant, prediker,m. *...cATE,
s. predikaat; gezegde, o. va. et n. zeggen, bevestigen,
verzekeren ; toekennen, toeschrijven ; verkondigen. bekend
maken ; prediken. "...CATION, s. bevestiging, verzekering,
* ... CA toekenning; verkondiging ; predikatie, preek, v.
TORY, a. bevestigend.
PREDICT, va. voorzeggen, voorspellen. "-ioN, s. voorzegging, voorspelling, v. * --IVE, a. voorspellend. "-OR, s.
voorzegger, waarzegger, voorspeller, profeet,
fa.
"...DIPREDIGESTION, s. te vroege (spijs)vertering, v.
LECTION, s. voorliefde, vooringenomenheid, v.
"...DISPOSE, va. voorbereiden; voorinnemen. "...DISPOSITION,
s. voorbereiding ; vooringenomenheid, v. *...DOMINANCE,
"...DOMINANCY, "...DOMINATION, s. overhand, overmagt,
heerschappij, v. "...DOMINANT, a. -LY, adv. overwegend, heerschend, de overhand hebbende, op eene overwegende wijze. "...DOMINATE, va. et n. de overhand
hebben, beheerschen.
PREDY, a. (126) slagvaardig.
PRE-ELECT, va. vooraf verkiezen.
S. voorverkiezing, v.
s. voorrang. m. grootere
voortreffelijkheid, v. "...-EMINENT, a. uitstekend, voortreffelijkst. "...-EMINENTLY, adv. voornamelijk, bovenmate, hooger in waardigheid, op eene uitstekende wijze.
"...-EMPTION, s. regt van voorkoop, - van naasting,
o. voorkoop, m.
PREEN, va. netten, gladmaken (van vogels).
PRE-ENGAGE, va. vooraf verbinden. "...-ENGAGEMENT,
S. vroegere verbindtenis, v. "...-ESTABLISH, va. vooraf
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vaststellen. -MENT, S. vroegere vaststelling, v. * ...- EXAMINATION, s. vroeger voorafgaand onderzoek; voorafgaand getuigenverhoor, o. "../-EXAMINE, va. vroeger
onderzoeken. "...-EXIST, vn. vooraf bestaan. * ...-EXISTENCE, s. voorbestaan, o "...-EXISTENT, a. voorafbestaande. "...-EXISTIMATION, s. voorloopige schatting, v
PREFACE, s. voorrede, v. voorwoord, voorberigt,
o. inletding, v. *-, va. et n. in de voorrede zeggen , van eene
inleiding voorzien, vooraf zeggen. "-R, s. schrijver van
een voorberigt, m.
PREFATORY, a. als voorrede
als inleiding dienende.
"-SHIP,
PREFECT, S. prefekt, landvoogd ; beschermgod, m.
"-URE, s. prefektuur, waardigheid betrekking -, v.
gebied eens prefekts, o.
PREFER, va. de voorkeur geven aan, verkiezen boven ;
verhe/fen, bevorderen ; voordragen, voorstellen, aanbieden; aan den dag leggen, toonen. "-ABLE, a. verkieslijk. "-ABLENESS, s. voortreffelijkheid, uitstekendheid,
hoogere waarde, v. "-ABLY, adv. verkieslijk, hij verkiezing. "-ENCE, s. voorkeur, schatting, v. voorrang, m.
"-RENT, s. bevordering, verheffing, aanstelling, waardigheid, v. titel, in.; voorkeur, v. "-RER, s. bevorderaar, die de voorkeur geeft, m.
PREFIGURATE, "...FIGURE, va. vooraf vertoonen, voorstellen. "...FIGURATION, s. oorspronkelijk beeld, voorbeeld, o. voorstelling, v. "...FINE, va. vooraf bepalen,
begrenzen. "...FINITION, S. voorafgaande bepaling, v.
"...FIX, va. vooraan plaatsen ; vooraf bepalen, regelen.
s. (98) voorvoegsel, o. "...FIXION, s. vooraanplaatsing ;
voorafgaande bepaling, v. "...FORM, va. vooraf vormen.
* ...FULGENCY, S. voorlichting, v.
PREGNABLE, a. inneembaar, veroverbaar. * ANCE,
CY, s. zwangerschap ; vruchtbaarheid ; menigte, v. overvloed,
- of wit, scherpzinnigheid, v. * ... ANT, * - Y,
adv. zwanger ; vruchtbaar, rijk ; beduidend, omvattend,
gewigtig ; duidelijk, bondig, vernultig, scherpzinnig,
bekwaam; nadrukkelijk, zeer.
PREGRAVATE, va. nederdrukken. '...GRESSION, S. voorrang, in. "...GUSTATION, S. voorproeven, o. voorsmaak, m.
PREHENSILE, a. gevat kunnende worden. "...HENSION, s.
aangrijping, v. "...INGAGE, va. voy. PRE-ENGAGE.
"...INSTRUCT, va. vourloopig onderrigten. "...JUDGE, va.
vooraf oordeelen ; een voorgevoel hebben. "...JUDGMENT,
s. voorafgaand oordeel, o.
PREJUDICACY,S. vooroordeel so. vooringenomenheid,v. .
va. et n. voy. PREJUDGE. -, a. bevooroordeeld, bevangen, vooringenomen, met vooroordeel, op vooroordeelen gegrond. "...CATELY, adv. uit vooroordeel. "...CATION, s. vooroordeel; voorafgaand oordeel, o. * ...CE, va.
voorinnemen, bevooroordeeld maken ; benadeelen, kwaad
doen. s. vooroordeel, o. ; benadeeling, v. nadeel, kwaad,
o. schade, afbreuk, v. * ... CED, a. vooringenomen, bevooroordeeld. "...CIAL, a. bevooroordeeld, verblind ; nadeelig, schadelijk. -LY, adv. uit vooroordeel; tot schade,
tot nadeel. "...CIALNESS, S. vooroordeel, o. vooringenomenheid, verblinding ; nadeeligheid, schadelijkheid, v.
PRIME, S. inktvisch, M.
PRELACY, S. prelaatschap, o.; bisschoppelijke waardigheid ;
hooge geestelijkheid, v. * ...LATE, S. prelaat, geestelijke,
m. "...LATESHIP, * ... LATURE, -SHIP, s. waardigheid
eens prelaats, v. "...LATIC, -AL, a. van eenen prelaat,
als een prelaat. " ...LATION, s. voorrang, m. voorkeur,
V. "...LATISM, S. btsschoppelijke inrigting, v
m.
S. aanhanger der epskopaalsche kerk in Engeland,
PRELECT, vn. voorlezingen houden. "- ION, s. lezing, voorlezing , v. * - OH, s. leeraar, professor, voorlezer, m.
36
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PRE.

*...LIBATION, s. voorproeven, o. voorsmaak, m. * ... LIMINARIES, S. p1. voorloopige voorwaarden, - bepalingen, v. mv. * ... LIKINARY, a. voorafgaand, voorloopig.
* ...LUDE, * ...LUDIUM, S. voorspel, o. voorzang, m. pi e-

ludium, o. voorbereiding, inleidzng, v. ; voorbode, m.
n. vooruitspelen, voorzingen, preluderen.
"...LUDIOUS, * ...LUSIVE, * ...LUSORY, a. inleidend, als
voorspel dienende. "...MATURE, a. -LY, adv. te vroeg
rijp, ontijdig, voorbarig ; veer den tijd. "...MATURENESS,
* ...MATURITY, s. al te vroege rijpheid, V. * ...MEDITATE,
va. et n. vooraf bedenken, te voren overleggen.
* ... MEDITATE, a. -LY, adv. voorbedacht, te voren overlegd ;
met voordacht.
* ... MEDITATION, s. voorbedachtheid,
voordacht, v. * ... MERIT, va. et n. vooraf verdienen.
s. p1. eerstelingen, m. mv.
PREMIER, a. eerste, voornaamste. *-, s. hoofd, opperhoofd,
0.; eerste minister, m. * -SHIP, s. voorzitterschap van
den ministerraad, 0.
PREMISE, * .:.MIT, va. vooruit zenden, vooraf stellen ; premissen stellen. * -8, PREMISSES, s. pl. (81) voorafgaande
stellingen, premzssen, v. mv. ; voorafyaande ; huis, huis
en erf, o.
PREMIUM, s. premie, v. prijs, m. loon; handgeld, 0.; second best -, tweede pijs, m. accessit, o.
PREMONISH, va. vooraf waarschuwen, herinneren. * -MENT,
* ...MONITION, S. voorafgaande waarschuwing, voorloopige herinnering, v. "...MONITORY, s. et a. waarschuwing, v. ; waarschuwend. "...MONSTRATION, s. voorafgaand bewijs, o. * ... MOTION, s. (31) werking Gods op
den wil, v.
s. inbeslagneming, verbeurdverklaring, v.; bevel tot verbeurdverklaring, o. schade,
V . nadeel, o. ; verlegenheid, netelige zaak, v. "...MUNITE,
va. zich (tegen iets) wapenen. * ... MUNITION, s. wapening, verwering, vrijwaring, v. wederstand, tu. * ...MUNITORY, a. eene geldboete opleggende. * ...NIAC, s. slechte
wijn, m. * ... NOMINATE, va. vooruit noemen. -, a. voornoemd. * ... NOMINATION, S. vroegere benoeming, v.
s. voorkennis, voorwetenschap, v. voorgevoel,
o. ; voorsmaak, m.
PRENSATION, s. gewelddadige aanvatting, v.
PRENTICE, *-SHIP, s. leerling ; leertijd, M.
PRENUNCIATION, s. aan-, of-, verkondiging, v.
PREOBTAIN, va. vooraf bekomen, vooruit krijgen.
PREOCCUPANCY, * ...00CUPATION, S. vroegere bezitneming,
V. * ...00CUP ATE, va. vroeger in bezit nemen ; voorinnemen. * ... 00CUSSATION, S. voorkoming, vooringenornenhew!, v. vooroordeel, o. ; wederlegging van een bezwaar,
v. * ... 0MINATE, va. voorzeggen, voorspellen. * ... OPINION,
s. vooroordeel, o. * ...OPTION, s. regt der eerste keuze,
o. * ...ORDAIN, va. vooraf bepalen, - beschikken. * ...ORDINANCE, * ...ORDINATION, s. vroegere inrigting,voorbeschikking, v. * ...ORDINATE, a. vooraf bepaald.
PREPARATION, s. voorbereiding, v. toebereidsel, o.
rusting, vervaardiging, v. `...TIVE, a. * ...TIVELY, adv.
* ...TORY, a. voorbereidend. * ... TIVE, s. voorbereiding, v.
voorbereidende maatregel, M.
PREPARE, va. bereiden, klaar
gereed maken, voor-,
zich voorbereiden,
toebereiden, in staat stellen.
zich gereed maken. * - D, a. voorbereid, gereed, bereid.
-DLY, adv. na voorbereiding, nit voorzorg. * - DNESS,
s. voy. PREPARATION. * - R, s. voorbereider, m. ; toebereidsel, o.
PREPENSE, va. et 11. vooraf bedenken, - overleggen. k - D,
a. voorbedacht, vooraf ovz rlegd.
* ...LODE, va. et

PREPOLLENCE,"...ENCY,s.overwigt,o. * ...ENT,a.overwegend.
PREPONDERANCE,
—ANCY, "...ATION, S. overwigt, 0.

PRE.
* ...ENT,
* ...ATE,

a. overwegend, zwaarder wegend, magtiger.
va. et n. zwaarder wegen, het overwigt hebben,
meer invloed hebben. -* ...ATING, a. overwegend.
PREPOSE, va. vooraan plaatsen, - stellen. * ...POSITION,
s. (98) voorzetsel, 0. -AL, a. (98) van een voorzetsel.
"...POSITIVE, a. vooraanstaande.
s. opziener,
m. "...POSSESS, va. voorinnemen. * ...POSSESSED, a. vooringenomen. "—POSSESSION, s. vroeger bezit, o.; vooringenomenheid, v. vooroordeel, o. "...POSSESSOR, s. vroegere bezitter, m. * ...POSTERATE, va. ornkeeren. * ... POSTEROUS, a. -LY , adv. omgekeerd, verkeerd, ongerijmd,
dwaas ; verkeerdelijk, dwaselijk.
-NESS, s. verkeerdheid, ongerijmdheid, dwaasheid, v.
* ...POTENCY, s.
overmagt, heerschappij, v. "...POTENT, a. overmagtig,
geweldig. * ... PUCE, s. voorhuid, v. * ... REQUIRE, va.
vooruit vorderen. * ... REQUISITE, a. vooraf gevorderd.
* ...RESOLVE, va. vooraf besluiten. * ... ROGATIVE, s. voorregt, prerogatief, privilegie, o. keur, v. * ... ROGATIVED,
a. bevoorregt.
PRESAGE, * -MENT, S. voorteeken, o. voorbeduiding, v.
" - , va. voorspellen, voorzeggen, een voorgevoel hebben
van. * - FUL, a. voorspellencl. * -R, s. voorspeller, M.
PRESBYTER, s. ouderling ; priester, m.
* -IAL, a. "-IAN,
a. priesterlijk ; presbyteriaan,
m. *-IANISM, s. presbyteriaansche sekte, - leer, v. * • Y, s. ouderlingen, m.
my. kerkeraad, m. kerkbestuur, konsistorie,
o.
PRESCIENCE, s. voorwetenschap, v. * ... SCIENT, a. voorafwetend, voorspellend. * ... SCIND, va. afsnijden, afzonderen, wegnemen. -ENT, a. afsnijdend.
PRESCIENT. * ...SCRIBE, va. et n. voorschrijven, bevelen, verordenen ; (83) verjaren. * ... SCRIPT, a. voorgeschrev en, verordend; (83)Veriaard. * ... SCRIPT, * ...SCRIPT1011, s. voorschrift, bevel, o. verordening, v. recept,
0.
s. (83) verjaring, V. "...SCRIPTIVE,
a. (83) verjaard, aan verjaring blootgesteld. * ... SEANCE,
S. voorzilting, v. voorrang, M.
PRESENCE, s. tegenwoordigheid, v. aanwezen, o. ; opwachtiny, verzamelzng ; audientiezaal, v. ; persoon, m. personaadje ; houding, v. voorkomen; gedrag, a. handelwijze, v. * -CHAMBER, * -ROOM, s. audientiezaal, v.
PRESENSATION, * ...SBNSION, s. voorgevoel, o.
PRESENT, a. tegenwoordig, aanwezig ; doze, dit ; dadelijk,
gereed, vaardig, vlug; opmerkzaam; genegen; - remedy,
krachtig middel, o. ; - tense, (98) tegenwoordige tijd,
s. het tegenwoordige, o. tegenwoordige tijd, m. ; geschenk, o.
va. voorstellen, aanbieden, aanreiken, voorleggen,
overhandigen, mdienen; begiftigen, geven, schenken;
- a bill, (34) eenen wissel presenteren ; a child at
the font, een kind ten doop houden ; - arms ! (68) presenteert het geweer! - one's respects to, ienzand zijne
hulde aanbieden, iemand zijizen eerbied betuigen.
PRESENTABLE, a. voorgesteld kunnende worden. *...ANEOUS, a. onmidclellijk, werkend. "...ATION, 5.. aanbidding, voorstelling ; gesteldheid, v. * ...BE, s. voorgedragene tot een kerka;nbt, m. s. voorsteller ; schenker, Bever, 111. * ..JAL, a. tegenwoordig.
s. tegenwoordigheid, v. * ...IATE, va. vertegenwoordigen,
tegenwoordig maken, voorstellen. "...IMENT, s. voorgevoel, vooroordeel, o. "...LY, adv. onmiddellijk, dade* ...MENT, s.
lijk, op staande voet, oogenblikkelijk.
aanbod, o. aanbieding,vomtelling ; aangifte,v. * ...NESS,
s. tegenwoordigheid van geest, v.
PRESERVABLE, a. bewaarbaar. "...ATION, s. bewaring,
v. behoud, o. "...ATIVE, a. et S. voorbehoedend ; voorbehoedmiddel, o. "...ATORY, a. bervarend, behoudend.
s. onderhoudend middel, behoednzidddel, o.

PRE.
PRESERVE, S.

ingemaakte vrucht, konfituur ; diergaarde,
v. *-, va. bewaren, behoeden; behouden, onderhouden;
bergen, redden; inmaken, inleggen (vruchten). s.
bewaarder, onderhouder; suikerbakker, m. ; behoedmiddel, O. * -RS, s. pl. konservatie-bril, M. * ...ING, s.
bewaring, v*. behoud, o. ; inmakinq, v.
PRESIDE, vn. voorzitten, den homer voeren, het opzigt
hebben, besturen.
"...ENCY, s. voorzitterschap,
presidentschap; oppertoezigt,bestuur, o. leiding, v. *...ENT,
s. voorzitter, president, bestuurder, m. * ...ENT1AL, a.
het oppertoezigt hebbende; van den voorzitter; - angel,
schutsengel, beschermengel, m. "...ENTSHIP, S. voorzittersambt, o. waardigheid.van voorzitter, v. "...IAL, a.
tot een garnizoen -, tot het voorzitterschap behoorende;
- court, landgeregt, O. * ...IARY, a. een garnizoen bevattende, - betrelfende ; voorzittend.
PRESIGNIFICATION, s. voorafgaande aanduiding, v.
* ...SIGNIFY, va. vooraf aanduiden.
PRESS, va. et n. persen, drukken, uitpersen, uitprukken;
dringen, drijven, a fpersen, elwingen;beangstigen; pressen (matrozen, soldaten) ; voorwaarts streven ; - down,
nederdrukken; - eagerly for, streven naar, verlangen
naar ; - forth, - out, uitdrukken, uitpersen; - hard
upon, ernstig aandringen op ; - on, ijlen, voorwaarts
driven, - snellen, met spoed verrigten, - reizen ;
alle zeilen bijzetten; - the ship on, een schip-sails,
doen stranden ; - upon dangers, zich moedwillig in
gevaar begeven. *-, s. pers, kas ; kast ; kleederkast;
drukpers, v. ; drang, m. gedrang ; pressen, o. ; - of
sails, het bijzetten van alle zeilen. * -- BARRELS, s. pl.
(126) tonnen gevuld met zand en steenen, v. mv.
* -BED, s. bedkas, v. * - ER, S. perser, tn. *-GANG, s.
presgang, m. *- ING, s. het persen. "-ING-B0 ARDS,
* -ING-CARDS, s. pl. perspapier, O.
s.
persijzer, O.
*-LY, adv. dringend, nadrukkelijk.
s. persing, v. druk, m. *- MAN, 8. perser ; drukker; presser, m. * - MONEY, s. handgeld, o.
s. drukkerij, v. * - STICK, s. persboom, m.
PRESSURE, s. drukkinq, persing, v. geweld, o. anderdrukking, droefheid, v. nood, m. lijden, o. ; drang, indruk, stempel, in.; - of sails, het bijzetten van alle
zeilen; - of the hands, handdruk, m.
PRESS-WORK, s. drukwerk, O.
PREST, a. gereed, bereid, net, vlug.
s. leeninq, v.
*-ATION, s. betaling, v. ; - money, geld dat de aartsdekens jaarlijks aan den bisschop betalen, O. '-IGES, s.
pl. begoocheling, v. * - IGIATION, s. begoocheling, goochelarij, v. * - IGIATOR, s. goochelaar, in. * - IGIATORY,
* -IGIOUS, a. begoochelend, bedriegelijk. * - MONEY, s.
handgeld, o. *-0, adv. (109) snel, schielijk. s.
schip in voile zeilen, O.
PRESUMABLE, a. *...MABLY, adv.vermoedelijk,te'vermoeden ; eigendunkelijk, trotschelijk. "...ME, va. et n. vermoeden, gissen, aannemen, vooronderstellen ; zich verbeelden, wanen, denken, gelooven ; zich vermeten, zich
verstouten, de. vrijheid nemen, wagen ; zich laten voorstaan, zich ve
rlaten op. * ... MER, S. gisser ; verwaand
mensch, hoogmoedige, M.
PRESUMPTION, s. vermoeden, o. vooronderstelling, gissing ; verbeelding, vermetelheid, aanmatiging, laatdunkendheid, v. ; trots, eigenwaan, hoogmoed, rn. * ...TIVE,
(PREsuArTiv.E), a. vermoedelijk, waarschijnlijk, aangenomen, voorondersteld ; vooronderstellend, vermoedend;
verwaand, laatdunkend. * ...TIVELY, (PRESUITTIVELY),
adv. vermoedelijk, bij gissing ; met laatdunkendheid.
k ...TuOus, a. -LY, adv. (PREsumTuous, -LY), verme-
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tel, verwaand, trotsch, laatdunkend, aanmatigend ; met
vermetelheid, trotschelijk. "...TUOTISNESS, (PR ESUKTUOUSNESS), S. inbeelding, vermetelheid, aanmatiging,
verwaandheid, v. eigenwaan, m.
PRESUPPOSAL, "...SUPPOSITION, s. ver-,vooronderstelling,
v. * ...SUPPOSE, va. ver-, vooronderstellen. * ... SURMISE,
s. gissing ; verdenking, v. argwaan, m.
PRETENCE, s. voorgeven, voorwendsel, o. schijn, m. aanspraak, vordering, aanmatiging, v.
PRETEND, va. et n. voorgeven, voorwenden ; het voornemen hebben, zich voorstellen, zich verbeelden, wanen,
meenen, denken, gelooven ; aanspraak maken "op. "-ED,
a. voorgewend, vermeend, voorgegeven. * - ER, S. die
naar iets dingt, op iets aanspraakt maakt. * - ING, S.
',ordering, v. voorgeven, o. aanmatiging, v. * - ING, a.
voorgevend, aanmatigend, verwaand. * - INGLY adv. met
aanmatiging, verwaandelijk. * - INGNESS, s. aanspraak,
aanmatiging, v. eigenwaan, hoogmoed, M.
PRETENSE, s.
* ...SION, S.

voy.

PRETENCE. * -D,

a. coy. PRETENDED .

voy. PRET ENDINGNESS.
a. vooraf to beproeven.
PRETERIMPERFECT, a. - tense, (98) onvolmaakt verleden tijd, M. * ...IT, a. - time, (98) volmaakt verleden
tijd, m. * ...ITE, a. verleden. * ... ITION, * ... ITNESS, s.
voorbijgaan, o. verledenheid, v. voorbijgang, overgang,
in. * ... LAPSED, a. verloopen, voorbij, vervlogen. "...LEGAL, a. onwettig, wederregtelijk. * ...MISSION, s. wegtoting, uitlating, v. va. verzuimen, uitlaten,
nalaten. * ... NATURAL, a. -LY, adv. tegennatuurlijk.
* ...NATURALNESS, s. tegennatuurlijkheid, v. * ...PERFECT, a. - tense, (98) volmaaktverleden tijd,
PERFECT, a. - tense, (98) meer clan volniaakt verleden tijd, m.
PRETEX, va. verbergen, bewimpelen. * -T, s. voorwendsel,
voorgeven, o. schijn, M.
PRETOR, s. (25) praetor, M. *-IAL, *-IAN, a. praetoriaansch. s. regtbank -, v. huis des praetors, O.
PRETTILY, adv. aardig, lief,netjes ; zoo tamelijk. "...TINESS, S. aardigheid, fraaiheid, schoonheid, liefheid, bevalligheid, v. k ...TY, a. aardig, lief, fijn, net, sierlijk,
aangenaam, bevallig ; schoon, fraai, mooi, hupsch ; gemaakt ; redelijk, tamelijk. -, adv. tamelijk, eenigermate ;
- betty, vroege aardappel, m.; - toys, kinderspeelgoed,
o. ; - trick, guitenstreek van kinderen, m. ; - well,
tamelijk goed, redelijk wel.
PREVAIL, vn. heerschen, de overhand hebben, invloed
hebben, van kracht zijn, overwinnen, overreden, de bovenhand behouden; - on, van zich verkrijgen ; - with,
overhalen, overreden, winnen. *-ING, a. heerschend,
vermogend, krachtdadig, magtig, sterker. * - 31ENT, s.
voy. PREVALENCE.
PREVALENCE, "...ENCY, s. overwigt, o. overhand, meerderheid, meerdere magt, v. invloed, in. gezag, o . * ... ENT ,
a. -LY, adv. heerschend, overwegend, krachtdadig ; invloedrijk, met kracht.
PREVARICATE, va. et n. tegen eed en pligt
niet eerlijk
trouweloos handelen ; draaijen, het met beide
partijen houden, verdraaijen, ontwijken ; vernietigen,
voor nietig verklaren. * ...ING, * ...ORY , a. trouweloos,
verraderlijk, ontwijkend. s. pligtverzaking, v.
-verraad, o. fuikeling, ontwijking, v. * ... OR, S. pligtverzaker, vorrader, schurk ; verdraaijer, misleider, fuikelaar, bedrieger, M. * ...ORILY, adv. op eene verraderlijke eervergeten wijze.
PREVENE, va. voork5nten, beletten, verhinderen * ...VENIENT, a. voorkomend.
PRETENTATIVE,
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va. et n. voorkomen, verhinderen, verhoeden;
voorinnemen, vroeger komen. * - ABLE, a. to voorkomen,
vermijdelijk. * - ATIVE, a. voy. PREVENTIVE. *-INGLY,
adv. op eene voorkomende wijze. *--ioN, s. voorkoming,
verhoeding, verhindering, v.; behoedmiddel, O. *-IONAL,
a. voorkomend, verhoedend. s. et a. behoedmiddel, o.; voorbehoedend, verhinderend. * - IVELY, adv. ter
voorkoming ; uit vooroordeel.
PREVIDENCE, * ...VISION, s. voorzigtigheid, voorzorg, v.
PREVIOUS, a. "-LY, adv. voorloopig, vroeger. *-NESS, s.
het voorafgaan, O.
PREWARN, va. vooraf vooruit waarschuwen.
PREY, S. roof, buit, m. prooi, v. *-, vn. - on, - upon,
* - ER, S.
rooven, plunderen, azen op; knagen, verteren.
roover, plunderaar, m.
PRIBBLE-PRABBLE, s. gebabbel, gekakel, O.
PRICE, S. prijs, m. loon, o. waarde, v. "-, va. prijzen,
betalen, schatten. * - CURRENT, S. (34) prijs-courant, m.
*-LESS, a. onschatbaar.
PRICK, S. steek, beet; doren, stekel, prikkel, m.; punt,
fig. wroeging,
v. mikpunt, o.; (74) mannelijke roede;
knaging, v. naberouw ; (44) spoor van een Naas, o.;
rot (tabak), v. *-, va. et n. prikken, steken; prikkelen, aanzetten, aansporen; doorsteken; grieven,bedroeven; (44) het spoor volgen ; - a horse, een paard vernagelen ; - a tune, een muziekstuk op noten zetten ;
- the books, (34) de posten aanstippen, pointeren ; - the
chart, (126) het bestek maken, met den passer afmeten ; - the sails, (126) de naden der zeilen overstikken ;
- up, snugger zien, opgeruimd uitzien ; - up the ears,
de wren spitsen, met aandacht luisteren.
PRICK-ASH, s. (53) dorenesch, m.
PRICK-EARED, a. de ooren spitsend ; neuswijs.
* ... ET,
PRICKER, s. jager to paard; prikkel, priem, m.
s. spieshert, O. "...ING, s. steek, m. prikkeling, v. -s,
s. pl. steken in de zijde, m. mv.
"-D, * ...LY, a. scherp,
PRICKLE, S. stekel, stekeldoorn, m.
stekelig, doornig. * ... WHELK, s. (74) disteltak, v.
PRICKLINESS, s. prikkeligheid, stekelachtigheid, v.
PRICK -LOUSE, s. platluis, v. ; snijder,luizeknapper,kleedermaker, m.
PRICK-MADAM, S. (53) muurpeper, v. "...-PE AR, S. indische vijg, v. "...-POPFY, s. (53) stekelmankop, M.
"...-POST, s. bindstuk, O. * ...-PUNCH, S. dril, m. * ...-SONG,
s. lied op noten, o. * ...- TIMBER, * ...-WOOD, S. spilleboom, m.
PRIDE, S. trotschheid, deftigheid, v. gevoel van eigenwaarde, o. hoogmoed, m. hoovaardij; praal, vertooning,
v. luister, rn.; verwaandheid, laatdunkenheid ; togtigheid, loopschheid, hitsigheid ; lamprei, v. ; to - one's
self in, trotsch zijn op, zich verhoovaardigen op. * -FUL,
trotsch, hoovaardig. "-LESS, a. zonder trots.
PRIE, s. (53) keelkruid, o. * -F, s. voy. PROOF.
m.
PRIER, s. navorscher, onderzoeker, snuffelaar ; spion,
PRIEST, S. priester, geestelijke, M. * -CRAFT, s. priesterbedrog, M. *-ESS, * -RESS, S. priesteres, V. * -HOOD, S.
priesterschap, o. priesterlijke waardigheid, geestelijkheid, v. * - LIKE, a. priesterlijk, als een priester. "-LINESS, s. priesterlijke waardigheid, v. * - LINKED, a. fig.
gehuwd. * - LY, a. priesterlijk. * - RIDDEN, a. door priesters bedrogen. *-'s GARMENTS, s. priestergewaad, ornaat, o. k -'S OFFICE, s. priesterambt, o. *-'s ORDERS,
s. pl. priesterwijding, O.
PRIG, va. kapen, stelen. k--, s. dief, m.; fig. eigenwijs
s. wijsneus ; bijkereltje, o. wijsneus, gek, m.
sloop, in. '-Gisx, a. eigenwijs, verzvaand.

PREVENT,

PRILL,

s. tarbot, V.

PRIM, a. gemaakt, geaffekteerd,gekunsteld,stijf,statig,*-,
va. et n. versieren, gemaakt optooijen, zich stijf voordoen.
PRIMA, (PRIMA. BILL), s. (34) eerste wissel, m. ; (10)
eerste woord van een blad, o. ; - sheet, (10) proef blad, O.
PRIMACY, s. primaatschap, o. ; eerste rang, m. voorhand, v .
O.
PRIMAGE, s. (34) premie voor den kapitein, v. kaplaken,
PRIMAL, a. eerste.
PRIMARILY, adv. eerstelijk, aanvankelijk, vooral, voornamelijk. "...RINESS, s. voorrang, m.; voorhand, v. * ...RY,
a. oorspronkelijk, voornaam, eerste,voorste ; - substance,
grondstof, v.
S.
PRIMATE, S. primaat, opperste kerkvoogd, m.
primaatschap, O.
PRIM ATIAL, PRIMATICAL, a. van het primaatschap.
PRIME , a. eerste, voornaamste, uitstekend, voortreffelijk;
bloeijend, jeugdig ; krachtig uitgelezen. s. eerste,
beste, voornaamste ; puik, o. bloem, v. ; begin, o. aanyang , m. ; jeugd, v. ; dageraad, m .; lente, v. ; eerste biduur, o. eerste kerkstonde, v. ; - of the moon, nieuwe
maan, v. *-, va. (68) van laadkruid voorzien; (92)
gronden. "-COST, S. inkoopsprijs, m. * - ENTRY, S. (34)
voorloopige aangifte, v. * - GAP, S. eerste mijngroef,
"-NESS,
* -LY, adv. in de eerste plaats ; voortreffelijk.
s. oorspronkelijkheid; voortreffelijkheid, keurigheid, v.
* -PRINT, s. (53) keelkruid, O.
PRIMER, S. abeboek ; gebedenboek, o.; (3) ruimnaald, v.
PRIMERO, S. primespel, O.
PRIMEVAL, PRIMEVOUS, a. oorspronkelijk, voorvaderlijk.
PRIMIER, a. eerste. "-SEISIN, s. (83) eerste bezit, O.
PRIMIGENIAL, * ...GENIOUS, a. eerstgeboren ; eerste, voornaamste.
PRIMING, s. (68) het uitstorten van laadkruid ; (92)
gronding, v. * -HORN, s. kruidhoren, M. * -IRON, S.
(3) ruimnaald, V. "-POWDER, s. laadkruid, O.
PRIMITIAL, a. van de eerstelingen. "...TIVE, a. oorspronkelijk, eerst, aanvankelijk ; voorvaderlijk ; oud;
stijf, gedwongen. *-, s. (98) stamwoord, grondwoord, o. ;
- cause, grondoorzaak, v. * ... TIVELY, adv. oorspronkelijk, aanvankelijk, oudtdds,volgens aloud gebruik.*...TIVENESS, s. oorspronkelijkheid, v. het aanvankelijke; ouderdom, m. ancienneteit, v.
PRIMITY, S. voorrang, voorgang, m. meerderheid, v.
PRIMNESS, S. gemaaktheid, v.
PRIMOGENIAL , a. eerstgeboren ; oorspronkelijk ; voornaamst. "...GENITOR, s. stamvader, M. "...GENITURE,
-SHIP, s. eerstgeboorte, v. regt van eerstgeboorte, O.
PRIMORDIAL, S. oorsprong, m. begin, O. "...DIATE, a.
oorspronkelijk.
PRIMROSE, S. (53) sleutelbloem, primula veris, v. * ... PATH,
"...WAY, s. bloemenpad, o. *...TREE, S. (53) lysimachia, v.
PRIMY, a. bloeijend, rijk aan bloesem.
PRINCE, S. prins, vorst,landsheer, m. ; the young princes,
schoorsteenvegersjongens, m. my. *-, va. den prim spelen. * - DOM, s. vorstenstand, m. vorstelijke waardigheid,
v. * - LIKE, a. als een prins. * - LINESS, S. vorstelijkheid, v. "-LY, a. et adv. vor•telijk, his een prins.
"-'S-FEATHER, s. (53) duizendschoon, fluweelbloem, v.;
vossenstaart, m. * --' L-METAL, s. nieuw zilver, O. *-ss,
s. primes, vorstin, v. * -'S-WOOD, s. ebbenhout, O.
PRINCIPAL, a. voornaanz, hoofdzakelijk. *-, s. hoofd, o.
przncipaal, hoofdpersoon ; bestuurder, opziener, m.; hoofdpunt; kapitaal, o. hoofdsom, v. ; - actor, fig. aanvoerder, raddraaijer, m. ; - matter, hoofdzaak, v. ; - violin,
(109) eerste vioolspeler, M. * -ITY, s. vorstendonz,prinsdom, o. vorstelijke waardigheid, heerschappij, v. * - LY ,

PRI.
adv. voornamelijk, hoofdzakelijk. * -NESS, S. het voornaamste, hoofdzakelijke.
PRINCIPALS, s. pl. (13) de hoofdbalken van een gebouw,m.mv.
PRINCIPATE, s. heerschappij, v. "...PIATION, S. oplossing
in zijne eerste bestanddeelen, v.
PRINCIPLE, S. beginsel, grondbeginsel, o. grond, m. ; bron ;
grondstelling; grondstof, oorzaak, v. ; aanvang, m. begin, o. *-, va. van grondbeginselen voorzien, inprenten.
PRINCOCK, * ...COX, S. hansworst; snoeshaan, gek, verwaande zot, wijsneus, m.
PRINK, va. optooijen, versieren.
PRINT, S. druk, afdruk, m. ; indruksel, merkteeken ; spoor,
o. ; stempel, m. ; plaat, prent, v. ; blad, vlugschrift, o.;
out of -, uitverkocht; - of the nail, slag met -, m. teeken van de nagels, o. "-, va. et n. drukken, afdrukken ;
teekenen, merken; -ed paper, gedrukt papier, behangselpapier, o. * - ER, S. drukker, boek-, katoendrukker,
m. ; - of music, notendrukker, m. * - ER'S-FLOWER, S.
(10) vignel, lampje, bloemsieraad, O.
PRINTING, s. het drukken, druk, m. ; drukpers, boek* -- BLOCK, S. drukvorm,
drukkerij; boekdrukkunst, v.
m. * --HOUSE, * --OFFICE, s. drukkerij, v. "-INK, S.
"--PAPER, s. drukpaboekdrukkersinkt, drukinkt, m.
pier,, O. *--PRESS, s. drukpers, v. * -- TYPES, S.4)1. drukletters, v. mv.
PRINTLEss, a. sander spoor. "...SELLER, s. kunst-,prenthandelaar, m. "...SHOP, s. prentwinkel, m.
a. vroeger, vorig,
PRIOR, s. prior, kloostervoogd, m. *-,
voorafgaand, voorgaand; - claim, (83) regt van naasting, o. * - ATE, s. prioraat, o. * - ESE, s. priores, kloostervoogdes , v. * - ITY, s. voorrang, voorgang , in. meerder heid, v. *- LY, adv. vroeger, eerder, vO6r. "-SHIP, * -Y, S.
prioraat, O.
PRISAGE, s. aandeel des konings in buitgemaakte goederen; inkomend regt op wijn, o.
PRISCIAN, s. fig. to break -'s head, met spel- en taalfouten schrijven, slecht spreken.
PRISM, s. kantzuil, v. prisma, o. *- ATIC, -AL, a. prismatisch, kantig. -LY, adv. in de gedaante van een prisma.
PRISON, s. gevangenis, v. kerker, m. *-, va. gevangen
zetten, 'kerkeren, in den kerker sluiten. * - BASE, "-BARS,
S. diefjesspel, O. "-ER, s. gevangene, M. *-FEB, S.
sluitgeld, O. * -HOUSE, s. gevangents, v. gevangenhuis,
o. kerker, in. "-MENT, s. gevangenschap, v.
PRISTINE, a. voormalig, oud, oorspronkelijk.
PRITHEE, (I PRAY THEE), ik bid u.
PRITTLE-PRATTLB, s. gebabbel, gesnap, gekakel, o.
vn! habbelen, snappen, kakelen.
PRIVACY, s. het geheime ; afzondering, eenzaamheid ;
gemeenzaamheid, vertrouwelijkheid, v.; without your -,
buiten uw weten, sander uwe voorkennis.
PRIVADO, s. vertrouweling, boezemvriend, in.
PRIVATE, a. geheim, heimelijk, verborgen ; afgezonderd,
eenzaam, onbekend, afgetrokken; alleen, onverzeld ;
huiselijk, ambteloos, bijzonder ; - chapel huiskapel, v.;
- conversation, geheim onderhoud, mondgesprek, o. ;
huiselijke godsdienstoefening, v. ; - ends, bijzon--devotion,
dere oogmerken, bijoogmerken, o. my. nevenbedoelingen,
v. mv.; - gentleman, bijzonder persoon, voornaam
ambteloos persoon, m. ; - judgment, oordeel, o. meening,
v. ; - purse, bijzondere kas, v. zakgeld, o.; - stairs,
s. geheimschrijver ;
- stair-case, verborgen trap, ix..
gemeen soldaat, m. "-NESS, s. voy. PRIVACY. "-LY ,
adv. heimelijk, in het geheim ; bijzonderlijk, in het
bijzonder.
*-, va. et n. ter kaapvaart
PRIVATEER, s. kaper, m.
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uitrusten, to kaap varen; to go -ing, ter kaapvaart
uttgaan.
PRIVATION, s. berooving , ontblooting, onttrekking, derving,
ontbering, v. verlies, gebrek, o.; afzondering, afzetting,
uitsluiting, v. "...TIDE, a. beroovend, afgezonderd ; uitsluitend. s. (98) het uasluitende. -LY, adv . bij uitsluiting. * ... TIVENESS, s. uitsluitende eigenschap, v.
PRIVET, PRIMEPRINT, s. (53) keelkruid, a.
PRIVILEGE, S. voorregt, privilegie, a. vrijheidsbrief, us .
* - , va. bevoorregten, voorregten toekennen.
PRIVILY, adv. bij uitsluiting.
PRIVITIES, s. pl. schaamdeelen, o. my. * ... TY, S. kennis;
verwantschap ; geheime mededeeling, geheimenis, v. geheim ; vertrouwen, O.
PRIVY, a. geheim, verborgen, bijzonder, vertrouwd, ingewijd in een geheim); - chair, kamerstoel, m. stilletje,
o. ; - council, geheime raad, m. ; - counsellor, geheimraad, m. lid van den geheimen raad, o. ; - parts, zakgeld, o. ; - seal, geheim bijzonder zegel, o. *-,s. heimelijk gemak, o. ; (83) medebelanghebbende, m.
PRIZABLE, a. schatbaar. "-Nzss, s. schatbaarheid, v.
PRIZAGE, S. \Toy. PRISAGE.
PRIZE, s. prijs, buit, m. ; loon, o. belooning, v. ; prijs, m.
gewin,o.; waarde, v. ; buitgemaakt opgebragt schip, o.
goede prijs, in. * - , va. et n. schatten, waarderen. * - FIGHT,
s. kampgevecht, o. wedstrijd, M. "-FIGHTER, s. kampvechter ; mededinger naar den prijs, M. * -GOODS, s. pl.
prijs-goederen, o. MV. * -MASTER, S. prijsmeester, m. "-MONEY, s.prijsgeld, O. "-QUESTION, s. prijsvraag, v. * - R, S.
schatter ; kampvechter, m. * - SUBJECT, s. onderwerp
eener prijsvraag, o. prijsstolfe,v. * ... ZING, s. schatting, v.
PROA, s. indiaansche praauw, V.
PROBABILITY, s. waarschijnlijkheid, vermoedelijkheid, v.
* ...ABLE, a. * ... ABLY, adv. waarschljnlijk, vermoedelijk ;
waarschijnlijkerwijze.
-e
PROBAT, "-E, S. proef, beproevtng ; waarmaking, v. ;
of a will, (83) geregtelijk bewijs dat een testament in
s.
beproeving,
proef,
v.;
orde bevonden is, o. *-ION,
proeftijd, m. proefjaar; bewijs, blijk, o. ; getuigenis, v.
* -IONAL, *-IONARY, a. beproevend, tot proef dienende,
als bewijs. * - IONER, s. die onderzocht wordt, die in
* - IONERSHIP, s.
den proeftijd is, examinandus, m.
staat van onderzoeking, proeftijd, M. * -IVE, *-onY,a.
tot onderzoek dienende. * - OR, s. (33) bewijsaanvoerder, , m.
va. (36) sonde.
PROBE, s. (36) tentijzer, o. sonde, v. *-,
ren; naauwkeurig onderzoeken.
* - SCISS ARS, s. pl.
wondschaar, v.
v.
PROBITY, s. eerlijkheid, reglschapenheid, opregtheid,
PROBLEM, s. vraagstuk, O. "-ATICAL, a. * - ATICALLY,
adv. twijfelachtig, onzeker.
PROBOSCIS, s. (116) snuit van den olifant, m.
PROBROSE, PROBROUS, a. schandelijk.
PROCACIOUS, a. moedwillig , vermetel , driest, onbeschaamd .
v.
"...CITY, s. moedwil, m. vermetelheid, onbeschaamdheid,
PROCATARCTIC, a. (22) voorbereidend, voorafgaand.
v.
a.
(22)
grondoorzaak
eener
kwaal,
PROCATARXIS,
PROCEDURE, s. handelwijze, wijze van werken, v. voortgang, m. ; voortbrengsel, O.
PROCEED, s. bedrag, o. opbrengsl, v. voortbrengsel, o. *-,
vn. voortkomen, voortgaan, voortschrijden ; ontstaan,
ontspringen ; voortgaan ; een regtsgeding voeren, procederen; handelen, to werk gaan; plaats hebben, gebeuren; (1N) onder zeil gaan; - against, geregtelijk vervolgen ; - doctor, dokter worden, gepromoveerd worden ;
- to, overgaun tot ; - to business, aan het werk gaan;
"-ER, s. die voortgaat. "-ING, s. handelwijze; wijze van
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werken, v. ; proces, o. ; - in law, proces, regtsgeding, o.
*-4408, s. pl. inkomen, 0.
PROCELEUSMATIC, a. vermanend, bemoedigend.
PROCELLOUS, a. stormachtig.
PROCERITY, S. lengte, hoogte, rijzigheid (van gestalte), v.
PROCESS, s. voortgang, m. vordering, v.; loop, m. rigting,
v.; beloop, proces, regtsgeding, o. ; handeling, handelwijze, v.; uitwas, o. ; - of time, tijdsverloop, o.
s. processie, v. optogt, m. * - IONAL, a. van eene processie. * - IONARY, a. in -, bij wijze van processie.
PROCHEIN ABLY ,s.naaste bloedverwant,natuur lijke voogd,m.
PROCHRONISM, S. le vroege stelling eener gebeurtenis, v.
PROCIDENCE, S. val , m. vernal, o. uitzakking, verzakking,
v. ; - of the matrix, (22) verzakking der baarmoeder, v.
PROCINCT, S. gereedheid, v. ; in -, onmtddellijk, aanstonds,
op staande voet.
PROCLAIM, va. afkondigen, uitroepen, verkondigen, bekendmaken ; in den ban doen. * -ER, s. verkondiger,
uitroeper, heraut, m.
PROCLAMATION, s. afkondiging, verklaring, verordening,
bekendmaking, v. bevelschrift, o. ; to make a - of a thing,
iets ruchtbaar maken; full of -s, fig. vol grillen.
PROCLIVE, * ...CLIVIOUS, a. hellend, geneigd. "...CLIVITY ,
s. overhelling, geneigdheid, neiging, v.
PROCONSUL, S. (25) prokonsul, landvoogd, M. * -AR, a. stadhouderlijk. "-SHIP, s. waardigheid van prokonsul, v.
PROCRASTINATE, va. et n. uitstellen ; sammelen, dralen.
* ...TION, S. verschuiving, v. uitstel, 0. * ...TOR, s. verschuiver, uitsteller, m.
PROCREANT, a. voortbrengend; telend. * ... ATE, va. voortbrengen, scheppen, baren. * ...ATION, s. voortbrenging,v.
-NESS, s. voort* ...ATIVE, a. voortbrengend, telend.
brengend vermogen, o. "...ATOR, s. voortbrenger, teler,
vader, M. * ...ATRIX, s. voorOrengster, moeder, v.
PROCTOR, s. prokureur, zaakbezorger, agent ; bestuurder
va. besturen,beheeren; laden.
eener hoogeschool, m.
* -AGE, S. hestuur, beheer, o. waarneming, v.
PROCUMBENT, a. (116) lzggend, rustend.
PROCURABLE, a. verkrijgbaar. * ...ACY, s. hestuur, o. be* ...ATION, S. bezor-,
zorging, waarneming ; volmagt, v.
ging, verschaffing, aanschaffing; volmagt; (34) provisie,
v. ; - money, makelaarsloon, o. provisie, courtage, v.
* ...ATOR, s. zaakbezorger, zaakwaarnemer, prokureur,
gevolmagtigde, M. * ...ATORIAL, a. door eenen prokureur
bezorgd. * ...ATORSHIP, S. prokureursambt, o. * ...ATORY,
a. van eenen prokureur.
PROCURE, va. et n. bezorgen, besturen, beheeren; verschaffen, aanschaffen ; verwerven, bekomen ; bewegen, er
toe krijgen. *- MENT, s. bezorging, v. ; toedoen, o. bemiddeling, v. * - R, S. bezorger; koppelaar, m. *-ss, 0.
koppelaarster, v. * ...RING, s. verschaffing, bezorginy, v.
PROD, s. angel, prikstok, rn. ; els, v.
PRODIGAL, S. verkwister, m. *-, a. * -LY, adv. verkwistend, spilziek, overvloedig, in overvloed; - of life, zijn
levee niet achtende ; the - son, de verloren zoon. "-STY,
* ...GENCE, s. verkwisting, verspilling, v.
PRODIGIOUS, a. * - LY, adv. verhazend, wonderbaar, ontzettend, verschrikkelijk; wonderbaarlijk, als een wonder. * -NESS, s. ontzaggelijkhetd, wonderbaarlijkheid,
verbazende grootte, v.
PRODIGY, S. wonder, wonderstuk, o. wonderdaatl, v.
wunderteeken; monster , gedrogt, o.
PRODITION, s. verraad, o . ontrouw, v. "...TOR, s. verratler,
m. "...TORIOUS, * ... TORY, a. verraderlijk, trouweloos.
PRODROME, S. voorlooper, voorbode, no.
PRODUCE, s. opbrengst, v. voortbrengsel ; bedrag, bebop,
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o. *-, va. voartbrengen, telen, bouwen, bewerken; vertoonen, overleggen, bijbrengen, aanvoeren; veroorzaken,
to weeg brengen (64) verlengen, verder uitstrekken.
* -MENT, s. voortbrengsel, o. 0 -NT, S. voortbrenger,
aantooner, aanvoerder, m. * - R, s. voortbrenger, teler, m.
vatbaarheid om voortgebragt to worden, v.* ...CIBLE, a. voort to brengen, teelbaar.
PRODUCT, s. voortbrengsel, o. opbrengst, v.; uitwerksel,
o. werking, vrucht, v.; bedrag, beloop, o. *- ILE, a. to
verlengen, uit to rekken. "-ION, s. opbrengst, v. *-ivE,
a. voortbrengend, telend, scheppend, vruchtbaar ; werkend. * - IVENESS, s. voortbrenging ; vruchtbaarheid, v.
PROEM, s. voorrede, inleiding, v. *-, va. eene inleiding
maken. * ... IAL, a. inleidend.
PROFACE! int. wet bekome het u!
PROFANATION, *. * ...NING, * ... NITY, S. ontheiliging, oatwijding, v. het misbruiken.
a.
PROFANE, va. ontheiligen, ontwijden; misbruiken. "-,
* - LY,
oneerbiedig, ontheiligend, goddeloos, ongewijd.
adv. op eene goddelooze ontheiliyende wijze.
s. goddeloosheid, oneerbiedigheid, v. "-R, s. ontheiliger,, m.
PROTECTION, s. voortgang, vooruitgang,
PROFERT, S. voorlegging, V.
PROFESS, va. et n. belijden, eene belijdenis -, eene gelofie
afleggen; beoefenen, uitoefenen, drijven ; betuigen, erkennen. "-ED, s. ordensgeestelijke, M. * -ED, a. * - EDLY, adv. verklaard, bekend, open, openbaar, openlijk.
*-ION, s. verklaring, verzekering,belijdenis,bekentenis,
gelofte, v. ; beroep, vak, o. stand, on. handwerk, o.;
- of arms, militaire stand, m. * - IONAL, a. * - IONALLY,
;
adv. van een beroep, van -, als beroep, beroeps
- dignity, ambtelijke waardigheid, v. deftig voorkomen, o. ; - man, zaakkundige, m. * - 0R, s. belijder ; leeraar, hoogleeraar, kunstenaar, deskundige,
man van het vak, m. * -ORIAL, a. van eenen hoogleeraar. * -OR'S CHAIR, S. spreekgestoelte, o. leerstoel, M.
* -ORSHIP, s. hoogleeraarsambt. professoraat, 0. * -ORY,
a. het hoogleeraarsambt betreffende.
PROTEST, a. Noy. PROFESSED.
PROFFER, va. aanbieden, voorslaan; ondernemen, beproeven. "-, s. aanbod, o. voorslag, m. ; onderneming,
proef, beproevzng, v. * - ER, s. aanbieder ; ondernemer, M.
PROFICIENCE, * ...ENCY, s. toeneming, vordering, v. vooruitgang, M. * ...ENT, s. leerling die vorderingen maakt,
m. * ...OUS, a. voordeelig, heilzaam. * ... OUSNESS, s. nuttigheid, voordeeligheid, v.
PROFILE, 0. schildering van ter zijde, v. halfgezigt, o. *-,
va. van ter zijde afteekenen, afschetsen. "-MACHINE,
s. teekenaap, M.
PROFIT, S. voordeel, gewin, nut, o. winst, opbrengst, v.;
- and loss-expences, (34) onkosten, rn. mV. "-, va. et
voordeel aanbrenn. voordeel geven, - trekken, nut
gen, voordeelig zijn, volmaken ; voordeel hebben, winnen, vorderen, nuttig zijn. "-ABLE, a. voordeelig, nuttig, winstgevend. * - ABLENESS, S. voordeeligheid, v. nut,
voordeel, o. "-ABLY, adv. met voordeel, met winst.
* -ING, S. voordeeligheid, v. nut, voordeel, o. voortgang,
M. * - LESS, a. onvoordeelig. '-s, s. pl. winst, V. inkomsien, opbrengsten, v. MV.
PROFLIGAGY, "...GATENESS, s. ongebondenheid, verworpenheid, laagheid, gemeenheid, v. *...GATE, a. ,laag,
s.
genzeen, schandelijk, schaamteloos, ongebonden.
va. et n. verdrijven, verbooswicht, losbandige,
jagen; bederven; zich aan de misdaad overgeven.
k ...GATELY, adv. op eene ongebondene wijze. '...GATION, s. eerdrijving ; nederlaag, v.
PRODUCIBILITY, * ...CIBLENESS, S.
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s. voortgang, loop, m. * ...FLUENT, a. voortvloeijend, (daaruit) ontstaande.
PROFOUND, a. * - LY, adv. diep, grondig, geleerd, kun.ctig,
doorwrocht ; verborgen, geheim. *-, s. diepte, v. afgrond,
m. * --NESS, * -ITY, PROFUNDITY, s. diepte, grondigheid, diepzinnigheid, v.
PROFUSE, va. verkwisten. *-, a. * - LY, adv. verkwistend,
kwi , tend, kwistig, overvloedig. * - NESS, s. verkwisting,
overmaat, v. overvloed, m. s. overvloed, m. volheid, overdaad, overmaat, v.
PROG, va. kupen, stelen; bedelen ; (68) fourageren. *-,
s. bedelaar, rn. ; fig. levensmiddelen, o. mv.
PROGENERATE, va. voorttelen, voortplanten. "...GENERATION, s. teling, voorlplanting, v. s.
voorvader, m. "...GENY, s. kroost, nageslacht, o. nakomelingschap, v. *...GNOSTIC, s. voorspelling, v. voorteeken, o. -, a. voorspellend. "...GNOSTIC ABLE, a. tevoorspellen, to voorzien. * ...GNOSTICATE, va. voorspellen,
voorzeggen ; waarzeggen. * ...GNOSTICATION, s. voorspelling, voorzegging, v. voorteeken, o. voorbode, m. "...GROSTICATOR, s. voorspeller, waarzegger, m.
PROGRAM, "-MA, s. programma, berigt, o. aankondiging , v.
PROGRESS, s. voortgang, m. vordering, toeneming ; reis
(van een vorst), v. *-, vn. voortgaan. *-ION, s.opklimmends reeks, toeneming, v. aanwas, m. ; month of - ,
maanmuand, v. * - IONAL, * - ivn, a. "-IVELY, adv.
vooi tgaande, van lieverlede, allengs, slap voor slap, bij
toenenzing. * - IVENESS, s. voortgaan, o. voortgaande
staat, in. toeneming, v.
PROHIBIT, va. verbieden, ontzeggen, verhinderen. * - ER,
s. verbieder, verhinderaar, m. * - ION, s. verbod, o.
* -IVE, "-ORy, a. verbiedend, verbods..,.
PROW, va. in orde brengen, optooijen ; snijden, afsnijden
PROJECT, * -MENT, s. ontwerp, plan, voornemen, o. schets,
v. *-, va. werpen, vooruit werpen, slingeren ; vertoonen ; ontwerpen, schetsen, een plan vormen, voornemen.
* - , vn. uitsteken, uitspringen, uitloopen. * - ILE, s.
omhooggeworpen ligchaam ; (3) projektiel, o. -, a. voorwaarts geworpen, geslingerd. "-ING, a. vindingrijk, antwerpend ; vuoruitstekend. * - ION, s. het wegwerpen ; uitstek ; ontwerp, plan, o. schets ; teekening, afbeelding,
voorstelling, v. * - OR, s. ontwerper, plannenmaker, m.
"-URE, s. uitsteking, v. vooruitsprong, m.
PROLAPSE, * ...SION, ....SUS, s. uitzakking, v.
PROLATE, a. vlak.
va. uiten, voortbrengen, uitspreken. * ...TION, s. uiting, uitspreking, v. ; uitstel, o. verschuiving ; (109) vorming van een bevend geluid, v.
PROLE, va. voy. PROWL.
PROLEGOMENA, s. pl. inleiding tot eene verhandeling ;
lange
uitvoerige voorrede, v.
PROLEFSIS, * ...SY, s. (81) voorkoming der tegenwerpingen, v.
* ...TIC, * ...TICAL, a. voorloopig, voorafgaand ; (22) vroeger
ontstaande."..TicALLY,adv.vooruit,voorloopig,bij voorraad.
PROLETANEOUS, a. vele kinderen hebbende, met kroost ;
fig. laag, gemeen. * ...TARIAN,
a. gemeen,
slecht, ellendig. * ...TARP, s. gemeen mensch, bedelaar, m.
PROLIFEROUS, a. vruchtbaar. "...FIC,
* ...FIC AL, a.
vruchtbaar, voorttelend. * ...FICACY, s. vruchtbaarheid,
v. "...FICALLY, adv. rijkelijk. * ....FICNESS, s. vruchlbaarheid, v. teelvermogen. o.
PROLIX, a. langwijlig, wijdloopig, langdradig, gerekt,
vervelend. * - ITY, * -NESS, s. wijdloopigheid, langwijligheid, gereklheid, verveling, v. * - LY, adv . wijdloopig.
PROLOCUTOR, s. spreker, redenaar, woordvoerder, m.
a. ambt van woordvoerder, o. * ...LOGUE, s.
(108) voorspel, o. * ...LONG, va. verlengen, voortzetten ;

verschuiven, uitstellen. * ... LONGATION, s. verlenging,
verschuiving, v. uitstel, 0. * ...LONGER, s. verlenger,
uitsteller, m.; profijtertje, o. * ...LONGING, s. verlenging,
v. * ...LUSION, s. voorspel, o. inleiding ; beprceving, v.
PROMENADE, S. et vn. wandeling, v.; wandelen.
PROMINENCE, * ...ENCY, s. iets dat overhangt, uitstek;
uitstekend deel, o. * ... ENT, a. -LY, adv. uitstekend, vooruitstaande, uitspringend, uitpuilend, bultig, in het oog
vallende, verheven; op eene uit,tekende wijze.
PROMISCUOUS, a. * - LY, adv. gemengd, niet onderscheiden, verward , zonder onderscheid, door elkander.
*- NESS, s. gemengdheid, verwardlieid, v.
PROMISE, s. belofte, toezegging ; hoop ; verwachting, v.
uitzigt, o. ; land of -, beloofde land, land van belofte,
o. "-, va. et n. beloven, toezeggen ; hopen, verwachten ;
eene belofte aangaan. * - BREACH, s. schending eener
belofte, v. * - BREAKER, s. woordverbreker, m. s.
belover, m. "...SING, a. veelbelovend, hoopvol.
PROMISSARY, s. aan wien eene belofte gegeven is. * ...MIS SION, s. belofte, toezegging, v. * ...MISSORILY, adv. als
eene belofte, overeenkomstig het gegeven woord.
SORY, a. eene belofte bevattende; - mite, (34) schuldbekentenis, acceptatie, v. * ...MOIJTORY, s. voorgebergte, o.
* ...MOTE, va. bevorderen, vooruitbrengen, verhoogen,
voorthelpen. * ...MOTER, s. bevorderaar, helper ; (83)
aanklager, m. * ...MOTING, "...MOTION, s. bevotylering,
verheffing ; hulp, v. "...MOVE, va. voy. PROMOTE.
PROMPT, va. aansporen, aanzetten, drijven; voorzeggen,
ingeven, herinneren. *-; a. vaardig, v lug , gereed, bereidwillig, snel, levendig. * - ER, s. aanzetter ; herinneraar ;
(108) souffleur, m. " - ITuDE, * - NESS, s. vlugheid, vaardigheid, gereedheid, geneigdheid, v. "-LY, adv. snel,
vlug, dadelijk. * - UARY, s. magazijn, pakhuis, o. * - uRE ,
s. aansporing, ingeving, v.
PROMULGATE, * ...GE, va. ver-, of-, aankondigen, openlijk
bekend maken. * ...CATION, s. verkondiging, afkondiging,
bekendmaking, v. * ...GATOR, s. verkondiger, afkondiger, bekendmaker, m.
PRORATION, s. handspier-buiging, v. "...TOR, s. naar
beneden buigende handspier, v.
PRONE, a. voorover gebogen, - liggende, steil, hellend,
overhellend, geneigd, genegen. * - LY, adv. voorover,ach,
terover ; naar onderen. "-NESS, * ...NITY, s. voorover
gebogen houding; overhelling, neiging, v.
PRONG, s. hooivork, vork, v. tand, m. A - ED, a. getand,
met tanden. " - HOE, s. houweel met twee tanden, o.
PRONOMINAL, a. voornaamwoordelljk. "...NOUN, s. (98)
voornaamwoord, o.
PRONOUNCE, va. et n. uitspreken, uiten, uitdrukken, opzeggen, voorlezen, voordragen; verklaren; - judgment,
een oordeel vellen. A-, s. verklaring, bekendmaking, v.
* - ABLE, a. uit to spreken. * ...CER, s. hij die uitspreekt ;
beslisser, m.*...CIATION , s. uitspraak, voordrugt, v. * ..,CIATIVE, a. gewagmakend, verklarend, beslissend ; leerstellig.
PROOF, s. bewijs, betoog, o. proof, proeve; ondoordringbaarheid, v. *-, * - SHEET, s.(10) proef, v. p•oefblad,
o. *-, a. proefhoudend, beproefd ; sch,tvrij, ondoordringbaar, vast, vrij ; bestand; onomkoopbaar, onverbiddelijk; - impression, proefdruk,m. * - LESS, a. onbewezen. * - NEEDLE, s. toetsnaald, v." - PRINT, s. proefplaat, v.
PROP, s. stut, steun, paal, tn. schraag, leuning, v. *-, va.
stutten, ondersteunes, schragen, dragon; - a vine, eenen
• wijngaard onderstutten.
PROPAGABLE, a. uit to breiden, voor uitbreiding
voor
voortplanting vatbaar. * ...GATE, va. et n. uit-, verbreiden, voortplanten, -kweeken, verspreiden, vermenigvul-
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digen, vergrooten ; voortbrengen; ontstaan, zich voortplanten ; (eene wijngaardrank) inleggen om te planten.
". .GATION, s. voortplanting ,verspreiding,uitbreiding, v.
* ...GATOR, s. voortplanter, verspreider, m.
PROPEL. va. voortdrijven.
"...PENCY,
PROPEND, vn. overhellen, geneigd zijn tot.
"...PENSENESS,
* ...PENCITY, s. overhelling, neiging,
"...PENSE, a. geneigd,
geneigdheid, v.; twijfel, m.
overhellend.
PROPER, a. eigen, eigendon:nzelijk,bijzonder,afzonderlijk,
eigenlijk ; geschikt, voegzaam, passend, gepast, welstaand, betamelijk, behoorlijk ; sierlijk, rijzig, welgemaakt, schoon, net ; gemakkelijk, nuttig. *- ATE, va. bespoedigen, verhaasten. "-ATION, S. bespoediging, verhaasting, v. spoed, m. * - LY, adv. behoorlijk, geschiktelijk, betamelijk, zoo als het behoort,eigenlijk."- NAME,
S. (98) eigennaam, m. *-NESS, s. geschiktheid, gepastheid, juistheid ; rijzige gestalte, welgemaaktheid, v.
"-TIED, a. in het bezit gesteld ; van den eigendom.
"- TRADE, s. eigen handel ; voorname handel, m. "-TY,
S. eigendom, m. bezit, o. bezitting, v. vermogen, o. have,
v. goed ; vereischte, o. eigenschap ; eigendommelijkheid,
v. * - TY, va. weder in bezit nemen; aannemen.
PROPHASIS, s. (22) voorkennis eener ziekte, v. "...PHECY,
s. voorzegging, voorspelling, v. "...PHESIER, "...PHET,
rn. "...PHESY,
s. voorspeller, voorzegger, profeet, ziener,
va. et n. voorzeggen, voorspellen, profeteren, waarzeggen.
-ING, s. het profeteren.
"...PHETESS, s. profetes, v.
"...PHETIC, -AL, a. -A LLY, adv. voorspellend,proietisch.
"...PHETIC ALNESS, s. het profetische. "...PHYLATIC, S.
(22) voorbehoedmiddel, O.
PROPINE, Va. toedrinken, toebrengen (een dronk). "...PINQUATE, vn. naderen. * ... PINQUITY, s. nabijheid ; bloedverwantschap, v.
PROPITIABLB, a. verzoenbaar, te winnen.
* ... ATE, va. et
n. verzoenen, bevredigen, winnen, gunstig stemmen;
boeten. "...ATION, s. verzoening, boeting, v. ; zoenoffer,
O. "...ATOR, s. verzoener, m. * ... ATORY, a. et s. genadestoel, m. *...ous, a. -LY, adv. gunstig, genadig, genegen, gelukkig , vol genade, gelukkiglijk. "...OUSNESS,
s. gunst, genegenheid, goedgunstigheid, genade, goedheid, v
PROPLASM, s. vorm, gietvorm, m. model, o. " ...PLASTICE,
s.
s. vormkunst, v. het maken van vormen.
maagdewas, O. "...PONENT, s. voorsteller, m.
PROPORTION, s. evenredigheid; betrekking, reden, verhouding, v. maatstaf, m. ; aandeel, o. *--, "-ATE, va.
evenredig maken, -..verdeelen. "-ABLE, * -ATE, a. evenredigbaar, geeeenredigd. * - ABLENESS, s. evenredigheid,
v. "-ABLY, "-ATELY, adv. in verhouding, in evenredigheid. "-AL, a. "-ALLY, adv. evenredig, -lijk, in verhouding tot. * -ALITY, "-ATENESS, s. erenredigheid, evenredige verdeeling, v. "-ED, a. geevenredigd. "-LESS, a.
onevenredig, buiten verhouding.
PROPOSAL, '...POSITION, s. voorstel, o. voorslag, m. aanbod ; voornemen, plan, o.; prospektus (van een uit te
geven boekwerk), nr. "...POSE, "...POUND, va. et n. yourstellen, voorslaan, aanbieden ; voornemens zijn. *...POSER,
S. voorsteller, to. "...POSITIONAL, a. ale een voorstel
beschouwd. "...POUNDER, a. voorsteller ; plannenmaker, in.
PROPRIETARY, s. et a. eigenaar, bezitter, as.; eigendommelijk, aan eenen eigenaar behoorende. ...TOR, s. eigenaar, bezitter, m. -SHIP, s. eigendomsregt van een bock, o.
"...TRESS, a. eigenares, bezitster, v
V. "...TY, s. eigendonz, m.
bezit, o.; eigenlijke beteekenis, v. - zin, nr. eigendommelijkheid, v. ; (98) taaleigen, o.
PROPT, a. gestut, ondersteund.
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va. verdedigen. * - ATION, a. verdediging, V.
"-ER, S. verdediger, m.
PROPULSE, va. afweren.
PRORE, s. (126) voorsteven, m.
PROROGATION, "...ROGUING, S. verschuiving, verdaging,
opschorting, v. uitstel, O. *...ROGUE, va. uitstellen,verdagen, verschuiven, opschorten. "...RUPTION, S. uitbarsting, v. *...SAIC, a. *... SAIST, S. prozaisch ; prozaschrijver, , m. * ... SCARAB, s. meikever, , m. *
vogelvrij verklaren, verbannen, in den ban doen, verbeurd verklaren."...scRIBER, s. verbanner, M. * ...SCRIPT,
S. et a. banneling, balling, m.; verbannen. "...SCRIPTION, S. verbanning , vogelvrijverklaring, v. ban, m.
PROSE, S. proza, v. ongebonden stijl, m. va. inproza
schrijven; teemen, vervelend verhalen, een langwijlig
verhaal opdisschen.
PROSECUTE, va. et n. vervolgen ; doorzetten, voortzetten ; in
regten vervolgen, beschuldigen. "...CUTION, s. vervolging ;
doorzetting ; voortzetting ; beschuldzging, v. * ... CUTOR, S.
vervolger, voortzetter ; beschuldiger, aanklager, m.
"...LYTE, s. nieuw-bekeerde, nieuweling, tn. "...LYTIZE,
va. proselieten maken, bekeeren. "...LYTISM, S. bekeeringszucht, v.
PROMINATION, s. voortplanting door zaad, v.
PROSER, s. prozaschrijver; fig. babbelaar, prater, m.
PROSODIACAL, * ...DICAL, a. tot de prosodic behoorende.
"...DIAN, "...DIST, s. prosodist, M. "...DY, S. leer van
de klankmaat der lettergrepen, v. "...POPEIA, "...POPY ,
s. (81) persoonsverbeelding, v.
PROSPECT, s. uitzigt, gezigt, vergezigt, o. aanblik, m. ;
nr. *-, va.
hoop, verwachting, v. blik in de toekomst,
et n. uitzien, vooruitzien, eenen blik in de toekomst
slaan ; - glass, verrekijker, m. *-ION,s.voorzigtigheid,
omzigtigheid, behoedzaamheid, v. "-I'VE, a. in de verte
ziende,vooruitziende, behoedzaam; voorzigtig. "-IVELY ,
adv. voor de toekomst .
voorPROSPER, vn. slagen, gelukken, gedijen, geluk
va.
spoed hebben, gelukkig uitvallen, - afloopen.
gelukkig maken, begunstigen. "-ITY, "-OUSNESS, s. het
gelukken ; geluk, a. voorspoed, welstand, m. welzijn, o.
" - OUS, " - OUSLY, adv. voorspoedig, ,gelukkig, bloeijend;
goedgunstig, genegen ; gelukkiglijk, in welstand.
PROSPICIENCE, S. kunst om in de toekomst to lezen;
voorzigtigheid, v. "...STERNATION, S. voetval, m. nederknieling ; neerslagtigheid, moedeloosheid, v. "...STHETIC, a. toegevoegd. "...STITUTE, va. et n. veil geven,
veil hebben, veil zijn, onteeren; zich onteeren, zich aan
de ontucht prijs geven. -, a. schandelijk , onteerd, Nag,
genzeen, veil.- ,s. eerlooze,m. ; hoer,v . ...TION, s. onteering ,
schending, v. ontuchtig Leven, o. * ... STRATE, va. et n. nederwerpen ; zich nederwerpen, nedervallen. -, a. uitgestrekt ,
nedergeworpen, geveld. ...TION, S. nederknieling , nederwerping, nedereelling, v. "...STYLE, s. (13) gebouw met
voorzuilen, O. "...SYLLOGISM, S. verbinding van syllogismen, v. bewijs nit twee sluitredenen zamengesteld, O.
PROTASIS, s. voorzindeel, voorstel, o. hoofdstelling, v.;
(108) voorspel, o. ; inhoud, n,. "...TATIC, a. vooruityezet.
PROTECT, va. beschermen, beschutten, behoeden.
s. bescherming, dekking, b4gunstiging, v. ; vrijbrief, m.
paspoort, o.; (34) aanneming betaling eens wissels,
v. "-IVE, a. beschermend, behoedend, beg unstigend. * - OR,
s. beschermer, begunstzger, verdediger, ro. "-ORATE,
"-ORSHIF, s. protektoraat, regentschap, bestuur van
eenen regent, o. * - ORIAL, a. van denprotektor. ' - RESS,
" - RIX, s. beschermster, schutsvrouw, v.
PROTEGEE, s. gunstelzng, begazistigde, in.
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a. -LY, adv. voorzigtig, -lijk, zorgvuldig, -lijk; spaarzaam. * -DENTIAL, a. -LY, adv. door de Voorzienigheid
* ...DENTNESS, s.
bewerkt, door hoogere beschikking.
voorzigtigheid, voorzorg ; spaarzaamheid, v.
PROVIDER, s. verzorger, verschaffer, bezorger, leveraar,
leverancier, m.
PROVINCE, s. wingewest, gewest, landschap, o. provincie,
v. ; vak, department ; ambt ; gebied eens aartsbisschops;
land, veld, 0. * ...CIAL, s. provinciaal (eens kloosters),m.
* ...CIAL, a. gewestelijk, provinciaal ; landelijk ; onbeschaafd. * ...CIALISM, s. landelijke tongval, m. * ...CIATE,
va. tot een wingewest maken.
PROVIDE, vn. eene wijngaardrank inleggen om te plans. gepote wijngaardrank, v.
ten.
PROVISION, s. bezorging, voorzorg, v. maatregel, m. bepaling, v. ; voorraad, teerko3t, m. levensmiddelen, o.
my.; provisie, v. makelaarsloon, o. *-, va. van levensmiddelen voorzien. * -AL, a. * -ALLY, adv. voortoopig,tijdelijk, provisioneel. "-s, s. pl. levensmiddelen, o. my.
mondvoorraad, m.; vettewaren, v. my.
o. *-R,
PROVISO, s. voorwaarde, v. beding, voorbehoud,
s. bestuurder eener landschool, m. *-RY, a. voorloopig ;
voorwaardelijk.
PROVOCATION, s. terging, beleediging, nittarting, uitdaging, v. * ...CATIvE, a. opwekkend, prikkelend, verhittend. -, s. spoorslag, prikkel, m. aansporing, v. ; (22)
prikkelend opwekkend middel, o. * ...CATIVENESS, S.
* ...CATORY, s. uitopwekkende kracht ; prikkeling, v.
tarting, uitdaging, v. * ...KE, va. et n. uitdagen; aansporen, aanzetten, aanporren, tergen, sarren, verbitteren, vertoornen, beleedigen, ergeren ; veroorzaken, noodzaken. * ...KER, s. uitdager, beleediger, m.; opwekkend
middel, o. * ...KING, a. beleedigend, verbitterend, ergers. voy.
lijk, aanctootelijk, stuitend, verdrietelijk.
PROVOCATION. * ... KINGLY, adv. op eene ergerlijke wijze.
PROVOST, s. bestuurder, provoost ; burgemeester ; geweldige, m. * -MARSHAL, s. groot-provoost, m. * -AL,a. opperregterlijk. ft -RY, * -SHIP, s. halsregtersambt, -gebied, o.
PROW, s. (126) voorsteven, m. *-, a. moediq, dapper.
*-ESS, s. dapperheid, krijgshaftigheid; heldendaad, v.
PROWL, va. et n. afloopen, afstroopen, jagt maken op,
rooven, plunderen: op roof uitgaan, stelen. * -ER, S.
struikroover, diet, M. * -ING. FELLOW, s. gaauwdief, m.
* -INGS, s. pl. strooptogten, m. mv. s.
venm;blijktz,erondw ichkweerwolf, m.
merken als ; uitvallen, worden ; slagen; - abortive,
PROXIMATE, *...ME, a. *-LY, adv. na, digt bij, naaste,
false, zich niet bevestigen, valsch bevonmislukken ;
onmiddellijk. * ...MITY, s. nabijheid ; nabuurschap, v.;
den worden; - true, zich bevestigen, bewaarheid wor- of blood, bloedverwantschap,
the will, een testament met eede bevestigen.
den ;
PROXY, s. zaakwaarnemer, vertegenwoordiger, gevolmag* -ABLE, a. bewijsbaar. * -DITOR, * -DORE, s. verzortigde, m.; waarneming, volmagt, v. ; - election, verkieger : leverancier van levensmiddelen, m. * -R, s. beM. "-SHIP?
zzng van vertegenwoordigers, v.; kiesdag,
wijzer, tn.
S. volmagt, v.
PROVENDER, s. proviand, droop voeder, O. *-PRICKED,
PRUCE, s. pruissisch leder, O.
a. fig. moedwillig, dartel, brooddronken, uitgelaten.
PROVERB, s. spreekwoord, o. spreuk, v. *-, va.
PRUDE, s. preutsche, v.
et n. als
PRUDENCE, s. voorzigtigheid, omzigtighetd, behoedzaamspreekwoord gebruiken; met spreekwoorden versieren,
heid, bedachtzaamheid, v.
in spreekwoorden uitdrukken.
-IAL, *-IALLY, adv.
PRUDENT, "-IAL, a. voorzigtig, omzigtig, verstandig, bespreekwoordelijk. * -IALIzE, va. tot een spreekwoord
hoedzaam, bedachtzaam. * -IALITY, s. verstandig gemaken, als spreekwoord bezigen.
drag, o. wijsheid, v. * -IALLY, * -LY, adv. met verstand,
PROVIDE, va, et n. voorzien, vooraf gereed maken, bereivoorzigtiglijk. * -IALS, S. pl. lessen van voorzigtigheid,
den, vooraf bepalen, bezorgen ; (34) dekken, zorgen;
lessen van levenswijsheid, v. mv.
(83) vooraf bedingen, verordenen; - against, verhinderen,
PRUDERY, s. preutschheid, geveinsde zedigheid, v. * ...DISH,
voorkomen, maatregelen (tegen lets) nemen ; - for, zora. gemaakt, zedig, preutsch.
gen voor, aanschaffen, voorzien van; provided that, mits,
PRUINOUS, a. vol rijp.
op voorwaarde dat.
PRUNE, 's. pruim, Jewels ; gedroogde pruim ; preutsche
PROVIDENCE, s. Voorzienigheid ; voorzigtigheid, voorzorg;
maagd, v. *-, va. et n. snoeijen, uitsnijden, zuiveren;
gereedmaking, bezorging ; spaarzawnheid, v. * ...DENT,

va. uitstrekken (in de lengte). * ...TENSE, S.
uitstrekking, v.
PROTERVITY, s. moedwil, m. dartelheid, v.
PROTEST, s. plegtige verklaring tegen, v. protest; proc esverbaa , o. "-, vn. et a. zich plegtig verklaren, protes* -ANCY,
teren, plegtig getuigen ; tot getuige roepen.
"-ANTISNr, s. protestantismus, o. protestantsche leer, kerk,y. * -ANT,s. protestant,m. - , a. protestantsch. * -ANTLIKE, k -ANTLY, a. et adv. protestantsch, als een protestant. * -ATION, s. betuiging, plegtige verklaring ;
0. * -ER, s.
tegenverklaring, tegenspraak, v. protest,
die betuigt, die verklaart, die protesteert.
PROTEUS, s. fig. bedrieger, m.
o. *-IST, s. klerk,
PROTOCOL, s. protokol ; register,
schrijver van protokollen, m. * ...MARTYR, s. eerste martelaar, m. "...NOTARSHIP, s. ambt van pauselijk oppergeheimschrijver, 0. * ...NOTARY, s. pauselijk oppergeheimschrijver, m. * ...pLAST, s. voorbeeld, vormbeeld,
oorspronkelijk beeld, o. * ...PLASTIC, a. eerst gevormd.
* ...TYPE, * ...TYPON, s. grondbeeld, o.
PROTRACT, va. verlengen; rekken, verschuiven,uitstellen.
*-ION, a. verlenging; verdaging, opschorting, verschuiving, v. * -OR, *-ER, s. verlenger, uitsteller ; (6-4) hoekmeter, m. "-IVE, a. verlengend; rekkend, uitstellend.
PROTREPTICAL, a. vermanend, overredend.
PROTRUDE, va. et n. voortstooten,voorwaarts stooten, duwen,
voortdrijven ; vooruitsteken, vooruitdringen. *...TRUSION ,
* —TRUSIVE, a. voort•
s. voortstooting, voortduwing, v.
stootend, voortdringend.
PROTUBERANCE, s. uitpuiling, v. gezwel, uitwas,o. butt,
m. * ...ANT, a. gezwollen. s. uitpuiling,
gezwollenheid, v. * ...ATE, vn. uitpuilen, zwellen, gezwollen zijn, vooruitgroeijen, uitsteken.
PROUD, a. trotsch, hoogmoedig, hoovaardiq, aannzatigend,
Fier, prachtig, edel, verheven; edelmoedig ; loopsch, togtig ; - flesh, (36) wild vleesch, o. *,-ISH, a. een weinig trotsch. * -LY, adv. trotschelijk, hoovaardiglijk, met
hoogmoed. * -NESS, s. trotschheid, hoovaardij, v. hoogmoed, rn. * -SPIRITED, a. hoogmoedig, hooghartig ; edelmoedig. * -TAILOR, s. bloedvink, m.
PROVABLE, a. bewijsbaar. * ...VAND, s. voy. PROVENDER.
PROVE, va. bewijzen, betoogen, doen zien; beproeven,
toetsen ; ondervinden, ondergaan, lijden. *-, vn. pros,
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zich optooijen. *-L, s. (53) bruinwortel, m. "-Ltd), s.
PUCKETS, s. pl. rupsennesten, 0. MV.
PUDDENING, s. (426) wrong aan het toutvwerk, v.
pruim, prumel; zijden stof, V. * -R, S. snoeijer, M.
PRUNIFEROUS, a. pruimendragend.
PUDDER, s. geraas, getier, alarm, rumoer, o.
vn. et
PRUNING, s. snoeijing, v. * -HOOK, *-KNIFE, S. snoeimes, 0.
leven maken; verontrusten, vergetier
a. geraas
PRURIENCE, *...ENVY, s. hevige jeuking ; begeerte, v.
warren; plagen; schudden. "-ING, s. schudding, v.
* ...ENT, a. jeukend. * ...GINOUS, a. jeukend, schurftig,
PUDDING, s. podding, m.; beuling, worst,v.;valhoed,m.;
to give the crow a -, sterven, den geest geven. "-BAG ,
aan schurft onderhevig. *...GO, s. schurft, v.
PRUSSIAN-ACID, s. (90) blaauwzuur, o. * ...- BLUE, * ...-RED,
s. poddingzak, m. * - GRASS, 0. (53) polei, v. "-PIC, S.
s. berlijnsch blaauw, - rood, o.
vleeschpastei, v. "-SLEEVES, s. p1. wijde mouwen, v.
PRY, vn. gluren, snuffelen,nakijken,naauwkeurig nagaan,
MV. *-.STONE, s. poddingsteen, m. ; bres, v. * -TIME, s.
tijd van het middagmaal, m. etensuur, o. ; to come in-,
uitvorschen, indringen; zich bemoeijen met, zich menjoist van pas komen.
gen in. * - ING, s. het gluren ; navorsching, v. * - ING, a.
op den bepaalden tijd
neuswijs, nieuwsgterig, onbescheiden,snuffelend. * -INGPUDDLE, s. plas, poet, m..*-, va. et n. modderig maken,
in eenen poet duwen, met slijk bemorsen; plassen;
LY, adv. met onbescheidenheid.
morsen; eenen dijk leggen. "-R, s. plasser, morser, m.
PSALM, s. psaltn,m. geestelijk lied, o. * - IST, s. psalmdichter. * - ODIC, *-0DICAL, a. psalmzingend. * - 0DIST, s.
"-WATER, s. slijkig water, o.
psalmzinger, m. * - ODY, s.psalmgezang, o. * -OGRAPHER,
PUDDLY , a. slijkig, slijkerig, modderig, moerassig.
"-OGRAPHIST, s. psalmschrijver, -dichter, m. * - OGRAPUDENCY, * ...DICITY, 0. schaamte, eerbaarheid, kuischheid,
PHY, s. het psalmschrijven. "-TUNE, s. kerkmelodie, v.
zedigheid, v. "...DENDA, s. pl. schaamdeelen, o. mv .
PSALTER, s. psalmboek, o * - Y, s. hakbord, o. (soon van harp).
PUDOR, s. schaamte, eerbaarheid, kuischheid, v.
PSEUDO-APOSTLE, s. valsche apostel, m. * ... GRAPH,
PUDS, s. p1. wijde mouwen, v. my.
* ...GRAPHY, s. valsch geschrift, o. * ...LOGY, s. valPUEFELLOW, s. tnakker, gezel, genoot, m.
ache leer, onwaarheid, v. *...-moRPHous, a. eene valPUERILE, a. kinderachtig, kindsch, onnoozel.
"-NESS ,
sche gedaante hebbende. "...-Intmous, a. onder een
* ...LITY, s. kinderachtigheid, v. "...RITY, S. kindschheid,
valschen naam.
v. kinderlijke leeftijd, M.
PSHAW 1 int. ba foal
PUET, s. (72) voy. PEWBT.
PSILITHRON, s. pleister om het haar to doen uitvallen, v.
PUFF, s. pof, haal, adem; ruk; poeijerkwast, m.; het
NORA, s. (22) schurft, V. en 0.
pogchen ; opvijzeling , winderige aankondiging, v. ; sneeuwPSYCHE, s. ziel, v.
bal, m. ; hevige windbui, windvlaag, v. *-, vn. et a.
PSYCHOLOGIC, * ..,LOGICAL, a. psychologisch, de zielblazen, waaijen ; de wangen opblazen, opzwellen ; wind
kunde betreffende. * ...LOGY; s. zielkunde, leer der ziel,
maken; snoeven, poffen, pogchen; doen zwellen, opvijv. * ...MACHY, s. zielestrijd, strijd tusschen ziel en
zelen, zeer roemen; puffed up, opgeblazen, vol eigenligehaam, m.
waan; - away, zich wegmaken; medevoeren; by,
voorbijloopen, -ijlen, -snellen, -draven ; - out, toegraauPTARMIGAN, s. (72) sneeuwhoen, o.
PT'S AN, s. gerstewater, o. koeldrank, m.
wen, norsch bejegenen, met barschheid behandeien ; - up,
PTYALISM, s. (22) kwijling, v. speekselvloed, m.
opblazen, doen zwellen ; doen rijzen, in de hoogte drijPTYSMAGOGUE, s. kwijliniddel, o.
ven; - goods, opjagen (bij eene veiling). "-ER, s. blaPUBERTY, s. huwbaarheid, v. rijpe ouderdom,
M.
zer, hijger ; pogcher, snoever, m. "-FIST, * -BALL , * -IN ,
PUBESCENCE, s, het huwbaar warden. * ... ENT, a. huws. (53) bovist, na. wolfsveest, v. s. zeepaauw, zeebaar wordend.
duiker, meerkoet, m. waterhoen, o. "-INESS, s. opgePUBLIC, a. * -LY, adv. openbaar, openlijk, kennelijk,publazenheid, v. * -INGLY, adv. met opgeblazenheid.
bliek, in het openbaar. s. algemeen, publiek, o.
"-PASTE, s. gebladerd gebak, vliegertje,
o. * -Y, a. gewereld, v. * -AN, s. tollenaar ; waard, herbergier, m.
zwollen, winderig.
"-ATION, s. bekendmaking, openbaarmaking ; uitgave,
v. *- CAPACITY, s. openbare bedzening, v. openbaar
ambt, o.
FUNDS, s. p1. staatsschulden, v. mv.
* -IIE AIMED, * -SPIRITED, * -MINDED, a. vaderlandslievend. * - HE ARTEDNESS, * -MINDEDNESS, * -SPIR1TEDNESS, s. vaderlandsliefde, v.
HOUSE, s. herberg, v.
* _IST, s. schrijver over het staatsregt, m.
* -MAN, s.
bankroetier, m. * -NESS, s. openbaarheid,v. "- PRINTS,
s. pl. openbare bladen, dagbladen, o. mv. *- REVENUE,
s. domein, o. * - SALE, s. openbare verkoop, m. - veiling, v. *- SPIRIT, s. openbare meening, v.
P0PLIsH, va. bekend
openbaar
ruchtbaar maken,
verbreiden, verspreiden; uitgeven, laten drukken, in het
licht geven ; aankondigen, melden. "-ER, s. bekendmaker ; uitgever, m. "-ING, s. bekendmaking, v. 'LINGHOUSE, s. fonds eens uitgevers, o.
PUCE-COLOURED, a. vloebruin, vlookleurig.
PUCEL A GE, s. maagdonz, tn.
PUCK, s. berggeest, m. spook, kaboutermannetje, o.
PUCKBALL, '...PRIT, 0. chkke vuiot, v. ; (53) palsche paddes ,oel, in. kampernoe/je vol wind ; wolfsveest, v.
PUCKER, va. et a. fronsen, frommelen.
wijd kleed, o.;
verlegenheid, v. nood, m.

berggeest ; aap, m.; troetelkind, o. * -DOG, S.
mops, M. *-GERED, a. gerimpeld, geplooid. *- GY , (PUG),
s. slet, hoer, voile deern, v.
PuGH1 int. bah! foeil
PUGIL, s. snuifje, o. *-, * -IST, s. vuistvechter, bokser,
m.
s. vuistgevecht, 0. *-isTic, a. het vuistvechten betreffende.
PUGNACIOUS, a. strijdzuchtig. * ...CITY, s. strijdlust, rn.
PUG-NOSE, s. wipneus, M.
PUISNE, a. jonger, later; gering, klein.
PUISSANCE, s. magt ; mogendheid, v. * ...ANT, a. '...ANTLY ,
adv. magtig, magtiglijk, sterk, met magt.
PUKE, s. braakmiddel, o. * — , vn. braken, misselijk zijn.
* -R, s. braker, m. ; braakmiddel, o.
PULCHARD, S. voy. PILCHARD.
PULCHRITUDE, s. schoonheid, liefelijkheid, v.
PULE, vii. piepen, kernzen, kreunen, ziekelijk zijn.
PULICOSE, PULICOUS, a. vol v/ooijen.
PULING, s. gekerm, geschrei, gesteen, o. *—, a. piepezzd,
kermend, steen , nd; ziekelijk.
PULIOL, S. (53) polei, v.
PULK, s. troep kozakken, tn.
PULL, va. rukken,'trekken, plukken, scheuren ; (126) roeiPUG, s.
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jets; - along, voortrukken, voortilepen;
asunder, van
elkander rukken, scheiden; - away, wegtrekken, weg-

PUNCH, 8. prism, m. els, v. tamped, in.; doorstagiper,
spijkerijzer, o. ; ruimnaald, v. ; hansworst,
tn.; punch,
v.; fig. paardje, hitje, o. *-, a. kort, dik. "-,va. door'wen, doorsteken, doorslaan. "-, a. gangbaar, bruikboar ; a punchable wench, eene huwbare dochter. *-BOWL,
s. punchkom, v. *-zox,
s. vat, o. ; priem, m.
doorslag, o. ; muntstempel, m. "-ER, s. priem, m.
PUNCHINELLO, s. hansworst, tooneelzot, M.
PUNCTATED, a. met stipjes geteekend.
PUNCTILIO, "...ILIOUSNESS, 8. naauwgezetheid; spitsvindigheid,haarkloverij,muggezifterij, beuzelachtige kieschheid ; beuzeling, kleinigheid, v. ; - of honour, punt van
eer, o. a. -LY, adv. naauwgezet, kibbelachtig, ligt geraakt. "...ION, S. (36) aftapping, v. "...s, s.
punt, v. stool, m. "...UAL, a. stipt, naauwkeurig , naauwgezet. * ...UALIST, S. nazifter, muggezifter, haarklover,
overdreven naauwgezet mensch, M. "...UALITY, "...UALNESS, s. stiptheid, naauwgezetheid, v. "...UALLY, adv.
met naauwgezetheid. * ... DATE, va. (98) afstippen, de
leesteekens plaatsen. "...UATION, S. zinscheiding, v. het
plaatsen der leesteekens.* ...ULATE, va. stippelen. "...URE,
S. steek, prik, m.; (36) opening tot aftapping van het
water; tapping, v. -, va. prikken, opensteken.
PUNDLE, s. korte dikke vrouw, v.
PUNESS, PUNICE, s. voy. BUG.
PUNGENCY, * ...GENTNESS, S. scherpte, bitterheid, v . ; sleek,
m. "...GENT, a. -LY, adv. scherp, bijtend.
PUNIC, a. valsch, trouweloos, verraderlijk.
PUMICEOUS, a. purperkleurig.
h
PUNINESS,
, S. kleinheid; geringheid, teederheid,
zwak-

rukken ; - back, terugtrekken, terughalen ; - down, neertrekken, neerhalen, omverhalen, sloopen, afbreken;
krachteloos maken, vernederen; - in, intrekken, inhalen ; - in pieces, in stukken scheuren, - trekken, verscheuren ; - in the horns, fig. zeil minderen, zoete
broodjes bakken, zich matigen; - off, aftrekken,afrukken, afscheuren, uittrekken ; - off a proof-sheet, (10)
een proefblad trekken; - out, wittrekken, uitrukken;
- to, tot zich trekken, aantrekken ; - up, optrekken,
ophalen ; uittrekken, uitroeijen ; (126) ophijschen ; - up
a good heart, moed scheppen. "--, s. ruk, stoot, trek ;
strijd, m. ; give your patience another -, heb nog een weinig
geduld. "-BACK, S. beletsel, o. hindernis, v. hinderpaal, m.
PULLEN, S. gevogelte, O. "—ER, s. trekker, plukker, M.
"...ET, s. hoentje, o.; fig. jonge deern, - maagd, v.
jong meisje, O.
PULLEY, s. katrol, v. "-PIECE, S. kniestuk, O.
PULLING, S. het trekken, rukken.
PULLULATE, vn. kiemen, voortkomen, ontspruiten. * ...TION,
S. het kiemen.
PULMONARIOUS, a. teringachtig. * ...ARY, a. tot de Iongen behoorende ; - consumption, - disease, longziekte, tering, v.
s. (53) longenkruid, o. "...IC, "...ICAL, a.
de longen betreffende.
PULP, a. brit, m.; vleesch van vruchten, merg,
O.
PULPIT, s. preekstoel, kansel, m. "- CLOTH, S. kanselkleed, O. "-ICAL, a. den kansel betreffende. "- THUMPER, S. preeker die met gebaren spreekt,
M.
PULPOUS, PULPY, a. zacht, vleezig, vol merg. *-rinss,s.
zachtheid, vleezigheid, v. het mergachtige.
PULSATE, vn. slaan, kloppen. "...ATILB, a. geslagen kunnende worden. s. het kloppen van den polo.
"...ATOR, s. hij die slaat, die klopt, klopper, m.
"...ATORY, a. (22) kloppend.
PULSE, s. polo; polsslag, slag, m.; klopping, schommeling, trilling, v.; peulvruchten, groenten, v. mv.*-,va.
et n. slaan, kloppen.
PULSIFIC, a. den pols opwekkende. "...sIoN, s. stool, m.
PULVERABLE, a. tot poeder te maken. "...ATE, * ...IZB,
va. tot stof maken, vergruizen.
"...IZATION, v. stofmaking, vergruizing, verbrijzeling, v. "...ous,a.poederachtig, als stor. "...ULBNCE, s. stoffigheid, v. "...ULENT,
a. met stof bedekt.
PuLvIL, s. reukpoeder, o. ; geur, m. *-, va. met reukpoeder bestrooijen, welriekend maken.
PUMICATB, va. met puimsteen wrijven.
PUMICE, "-STONE, S. (17) puimsteen, m.
PUMKIN, S. VON. PUMPON.
, va. voy. POMMEL.
PUMP s. pomp, v. ; hats eener flesch; dansschoen, m. *-,
va. pompen; - out a person, iemand uitvragen, Listiglijk uithooren ; - ship ho ! (126) sta bij de pomp!
"-BOLT , s. bout eener pomp, m. "-BRAKE, "-BREAK,
"-HANDLE, "-TAIL, s. pompzwengel, gekstok (eener
scheepspomp), m. "-DALE, "-VALE, S. pompdaal, v.
"-ER, s. pomper, m.; pomp, V. * -ET-BALL, S. (10)
robbert, m. "-HOOD, S. pompdek, O. "-HOOK, S. (126)
pomphaak, m. s. pompoen ; botmuil, vlegel, m.
"-KIN, s. pompoen, m. "-LENOSE, S. pampelmoes, v.
*-Room, s. zaal waar bronwater wordt gebruikt, v.
PUMPS, s. pl. omgekeerde schoenen, dansschoenen, m. MV.
PUMP-SPEAR, S. pompstang, v. gekstok, m. "...-SUCK, s.
zuiger eener pomp, m.
PUN, s. woordspeling, dubbelzinnige uitdrukking,v. steek,
tn. *-, vn. et a. woordspelingen maken.

291

va. straiten, tuchtigen, bestraffen. "-ABLE, a.
strafbaar. "-ABLENESS; s. strafbaarheid, v. * -ER, s.
kastijder, bestraffer, m. "-MENT, S. straf, kastijding,
tuchtiging, bestraffing, v.
PUNITION, s. bestraffing, v. * ... TIVE, a. straffend, krimineel; - law, strafwet, v. strafwetboek, O. "-TORY, a.
straffend, straf opleggend.
PUNK, s. hoer, v. ; eikenzwam, o.
PuNruNzss, s. voy. PUNINESS. * ...11ING, S. woordspeling, v .
PUNSTER, S. lief hebber van woordspelingen, m.
PUNT, vn. basset spelen, pointeren; op eene pont varen.
"-, s. pont, kaan, schuit, v. "-ER, s. tegenspeler, m.
PUNY, a. jonger, later geboren ; klein, nietig, teeder,
zwak ; nieuw. *--, s. nieuweling, M.
PUP, vn. jongen (van honden). *- A, s. (72) popje, o.
PUPIL, s. pupil; wees ; leerling, kweekeling, m. en v.;
oogappel, m. * -LAGS, * -LARITY, S. minderjarigheid,
v.; teertijd, M "-LARY, a. eenen pupil betreffende.
PUPPET, S. pop, v. speel-, goochelpopje, hansworstje, o.;
zot, m.; kind, o.
vn. schreeuwen, kraatjen. "-LY,
adv. als een hansworstje. "-MAN, "-MASTER, "-PLAYER,
S. marionettenspeler, m.
"-B.Y, S. verwaandheid, v.
"-SHOW, S. marionetten-, pappenspel, O.
PUPPY, s. jonge hond,
pop, v. ; modezot, zot, lafbek, m.
"-, vn. jonge honden werpen. "-HEARTED, a. met eenen
hondskop; gek, laf. s. verwaandheid, onbescheidenheid, v.
PUR, s. het spinnen (der katten).
vn. spinnen.
"-BLIND, a. kortzigtig, bijziende.
"-BLINDNESS, s.
kortzigtigheid, bijziendheid, v.
* - CHASABLE, a. koopbaar, te koop.
PURCHASE, s. koop, inkoop, aankoop ; roof ; steel, m.;
(126) spit, v. takel, m.; - money, koopgeld, o. koopprijs,
m. kooppenningen, m. mv.
va. koopen, aankoopen,
inkoopen, aanschaffen ; verwerpen; opwinden ; - out ,
PUNISH,
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PURE.

uitkoopen; verzoenen; - the 'anchor, (126) het anker
optvinden. * - R, S. kooper, verwerver, M.
PURE, a. zuiver, rein, klaar, echt; onbevlekt, kuisch,
onschuldig ; ongerept; goed, schoon. * - LY, adv. zuiver,
louter, geheel en al, ganschelijk, ten eenenmale, ten
voile; zeer wel, voortreffelijk.
"-NESS, S. zuiverheid,
reinheid,klaarheid,helderheid; onbevlettheid,kuischheid ;
onschuld, voortreffelijtheid, v.
PURFILE, "...FLE, S. per fielje, borduursel, borduurwerk,
O.
va. borduren, stikken, garneren.
PURGAMENT, * ...TIVE, S. zuiverend
afdrijvend middel, O. "...TION, s. zuivering, reiniging ; regtvaardiging,
v. "...TINE, a. zuiverend, afdrijvend.
* ...TORIAN, a. van het vagevuur, het vagevuur betreffende.
"...TORY, s. vagevuur, o.; aschpot, m. -, a. zuiverend.
PURGE, s. zuiverings-, reinigings-, purgeermiddel, o.
purgatie, v. "-, va. reinigen; zuiveren, louteren, helder -, klaar maken; regtvaardigen. "-, vn. zich reinigen, - zuiveren ; helder klaar worden ; purgeren ;
zich regtvaardigen. "-R, S. reiniger, m.
PURGING, a. afdrijvend.
s. (53) purgeernoot, v.
"-SALT, S. wonderzout, engelsch zout, O.
PURIFICATION, S. reiniging, zuivering ; regtvaardiging,
v. ; - of the virgin Mary, Lieve Vrouwendag, m.
CATIVE, "...FICATORY, a. reinigend, zuiverend, louterend. "...FICATORY, s. (140) kelkdoek, m. "...FIER, s.
reiniger; regtvaardiger, M. "...FY, va. et n. zuiveren,
reinigen ; louteren ; ziften; regtvaardigen. "...FYING, S.
reiniging, loutering , zuivering ; regtvaardiging, v. *
s. zuiverheid van tool, taalzifterij, v. "...ST, s. taalzifter, taalzuiveraar, m. * ...TAN, s. et a. puritein; huichelaar, ra.; puriteinsch.
s. leer der purlteinen ; schijnheiligheid, v. "...TANIZE, va. als een
puritein leven. "...TY, S. reinheid, zuiverheid; onschuld ;
kuischheid ; opregtheid, v.
PURL, s. kant-, achterwerk, o. ; geborduurde rand, m.;
alsembier; gemurmel, o. *-, va. met een geborduurden rand -, met een fraai boordsel versieren. "-,
vn.
murmelen, kabbelen. "-EY, "-IEU, * -UE, s. rand, kant,
m. ; omstreek, v. distrikt,
O. "-IN,
dwarsbalk,
dwarsrib, v. "-ING, a. gemurmel, O. "-OIN, va. stelen,
kapen. "-OINER, s. dief, m. *-DINING, s., die fstal, m.
kaperij, heimelejke wegkaping, v. "-ROYAL, s. alsemwijn, m. "-s, s. pl. omoogen aan kantwerk, o. mv.
PURNELL, s. (53) speenkruid, o. guichheil, v.
PURPARTY, S. voy. POURPARTY.
PURPLE, s. purper, o. *--, a. purperrood ; purperkleurig.
"-, va. purper verwen. *--APPLE,s.purperappel,groote
pompoen, m. "—BROWN, s. (9 -2) doodekv, in. "-- FEVER,
s. PURPLES, s. pl. 2.2) scharlakenkoorts, purper-, blutskoorts, v.
s. (72) purperslak, v. '--GRASS,
* --WORT, s. (53) roode klaver, v. "-ROYAL, a. hoogpurperkleurig. "--VELVET-FLOWER, s. (53) Iluweelbloetn,
du,izendschoon, v. "...PLIsH, a. purperachtig.
PURPORT, s. inhoud, zin, m. doel, a. meening, strekking,
v.
va. bedoelen, behelzen, beteekenen; de strekking
hebben van. "-ING, a. behelzend, beteekenend.
PURPOSE, s. doel, oogmerk, einde; voornemen; nut, gevolg, o. uitwerking, v. ; inhoud, m.; voorbeeld ; ge,prek ;
raadselspel, o. ; to that - , to dies einde, daarom ; on
- , on set - , met opzet, voorbedachtelijk ; on
- to, met
met oogmerk om ; to no - , vruchteloos, vergeefs.
va.
voornemen, besluiten, vast,tellen. *
vs. voorhebben,
voornent ens zijn. * - D, a. voorgenonten, beslot en. " - LESS,
a. zonder doel, vruchteloos, vergeefsch. * - LY, adv. opzettelijk, met opzet.

ongeoortoofde afauiting van land, in palming, v. * ...PRISE, s. omheinde ruimte, v. omtrek ,

PURPRE8TURE, 8.

m. voorhout, o.
s. zeeleeuwerik, In.; het spinnen der katten. *-,
vn. voy. PUR. * -ING, s. het spinnen (der katten).
PURSE, S. beurs, v. zak, m. tasch ; vonk, v. ; (74) balzak,
m.; hartvlies, o. *-, va. als eene beurs toetrekken; up, in de beurs steken, potten. "-BEARER, s. kassier,
bank-, kashouder, m. "-CUTTER, s. beurzensnijder, m.
* -3CIARER, S. beurzenmaker, m. " - NET, s. zaknet, O.
"-PRIDE, s. geldtrots, m. "-PROUD, a. trotsch op rijkdom. "-R, s. betaalmeester, kassier ; (126) scheepsboekhouder, viktualiemeester, m.
PURSINESS, "...VENESS, S. (22) aamborstigheid, kortademigheid, v. "...VE, a. voy. PURSY.
PURSLAIN, PURSLANE, s. (53) porselein, postelein, v.
PURSUABLE, a. vervolgbaar. "...ANCE, s. vervolg, o. voortzetting, v. gevolg, O. "...ANT, prep. ingevolge, overeenkomstig.
PURSUE, va. et n. vervolgen, voorizetten, doorzetten, navolgen, najagen ; voortgaan ; - a subject, een onderwerp
behandelen, eene stoffe uitwerken ; - one's point, zijn
doel vervolgen, op zijn stuk bltjven staan.
"...SUER, s.
vervolger, voortzetter, navolger, m. "...SUIT, s. vervolging, voortzetting ; doorzetting, najaging, poging, v. het
trachten, streven, O. "...SUIVANT, S. staatsbode, wapenheraut, m.
PURSY, a. kortademig, aamborstig ; dampig (van paarden).
PURTENANCE, s. toebehooren, o.; omloop, rn. ingewand, o.
PURULENCE * ...ENCY, s. (26) ettering, v. "...101T,a. etterend.
PURVEIGH, * ... VEY, va. bezorgen, verschaffen, voorzien.
vn. zich voorzien. "...VEYANCE, S. aanschaffing, bezorging, v. ; voorraad, m. * ...VEYOR, S. bezorger, aanschaffer, proviandmeester, hofmeester, leverancier ; lwppelaar, m.
PURVIEW, s. inhoud van een statuut, m. artikel eener
able waarbij in iets voorzien wordt, o.
Pus, s. etter, m.
PUSH, s. stoot, douw, steek, houw, slag ; aandrang, m.
paging, v. streven, o.; drang, nood, m. verlegenheid,
v. ; geval, o. ; yin, puist, zweer, v. *-, va. et n. stooten, duwen, terugdrijven; slaan ; schuiven; dringen,
aandringen, doorzetten, bevorderen, bespoedigen ; streven; - a face, zich onheschaamd toonen ; - at, streven
naar; - back, terugdrijven, - stooten ; - for, aandringen op; - headlong, onderstboven
overhoop werpen;
- off, verkoopen, zich ontdoen van; (26) zich losmaken
van een schip ; - on, vooruit schuiven, veorwaarts
drtjven, bevorderen; - one's fortune, tertian maken.
"-BOLT, s. grendel, III. "-ER, s. stooter, drijver,
"-LNG, a, ondernemend. "-ING-SCHOOL, s. schermzaal, v. ; fig. bordeet, 0. * -PIN, s. speldespel, o.
PUSILLANIMITY, "...MOUSNESS, S. kleinmoedigheid, lafhartigheid, v. *...mous, a. -LY, adv. bloode, vreesachtig, zwak.
Puss, s. haasje ; katje, poesje; vrouwtje, wijfje, o.
PURSINESS, s. VON. PURSINESS. "...SY, a. voy. PURSY.
PUSTULATE, va. blaren vormen.
PUSTULE, s. puist, v. * - Lous, a. vol puisten.
PuT, va. leggen, plaatsen, stollen, zetten, brengen, dragen; drifven, bewegen; maken, vormen, aanweiztlen,
gebruiken; later; voorstellen; noodzaken, dwingen;
veroorzaken; vertrouwen, toevertrouwen; gevcn. *-,
zich bewegen, gaan; kiernen, uitbotten; - a
brand upon, brandmerken; - a fair wanting, bij tijds
PURR,
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waarschuwen ; - a horse in, een paard afrigten; - a
horse through all his paces, een paard de geheele rijschool laten doorloopen ; - a jeer, - a jest, - joke upon,
toppen, uitlagchen, voor den gek houden; - a question,
eene vraag voorstellen, - opperen ; - a riddle, een raculsel opgeven; - a stop to, zich verzetten tegen, verhinderen, eenen hinderpaal in den weg leggen; - a trick
upon, eene poets spelen, bedriegen : - about, omleggen,
omgeven; in omloop brengen ; wenden; - again, weder
leggen, - plaatsen ; - an end to, een einde waken aan,
afmaken ; - asunder, van elkander houden, scheiden;
- away, wegnemen, wegdoen, wegleggen; wegjagen,wegzenden; - back, terug leggen, - schuiven, zenden;
terugkeeren, -gaan ; - beside one's purpose, iemand van
zijn voornemen afbrengen; - besides patience, het geduld doen verliezen; van zijn stuk brengen; - between,
tusschen leggen, - schuiven; - beyond a doubt, buiten
twijfel stellen; - by, wegleggen, bewaren ; ter zijde
leggen ; afweren; wederleggen ; vermijden ; verachten,
versmaden ; - cases, gevallen stellen, omstandigheden
vooronderstellen ; - down, nederleggen, nederzetten;
aanrekenen, toeschrijven; afzetten, afschaffen; onderdrukken, verootmoedigen, vernederen, beschamen ; zinken, vallen; - forth, uitzetten, uitleggen, uitnemen;
uitsteken ; aantoonen, aanwijzen ; opgeven, voorstellen ;
doen te voorschijn komen; uitkomen; ontspruiten;
- forward, te voorschijn brengen, voortdrijven; aanzetten, aansporen, bevorderen, uitblinken, uitmunten ;
- hard to, zwarigheden in den weg leggen, belernmeren,
hinderen; - in, er in doen, zetten, - leggen, - plaatsen,
dragen, - schrifven; afrigten; inkomen, zich
indringen; - in a fright, - in fear, schrik
vrees
aanjagen ; - in a heap, ophoopen, opstapelen ; - in a
horse, een paard de sporen geven; - in a parallel with,
op eene lijn stellen, vergelijken ; - in a passion, toornig
maken, in vervoering brengen; - in a word for one,
een goed woord voor iemand doen, voor iemand tusschenbeide treden; - in bail, borg stellen; - in execution, ten, uttvoer leggen; - in for a harbour, in eene
haven trachten te vallen ; - in for a place, eene plaats
een ambt trachten te verkrijgen ; in for one, zich verbinden met ; - in hold, in verzekerde bewaring nemen;
- in mind, herinneren, in het geheugen roepen ; - in
mind of, herinneren aan, to binnen brengen; - in order,
in orde brengen; - in one's dars, zich ongervepen mengen in; - in pledge, in pand zetten, verpanden; - in
(into) practice, to praktrjk brengen, uitoefenen ; - in
print, drukken, uitgeven; - in the garden, bedriegen,
bedotten; - in the horses, de paarden inspannen; - in
writing, op schrift brengen; - into a mousehole, vrees
aanjagen ; - into a harbour, - into a port, in eene haven loopen, eene haven aandoen; - into the press, op
de pers leggen ; - into some heart, moed inboezemen;
otr, afleggen, afnemen, wegnemen, afzelten, alstooten,
afwijzen, aftrekken, opheffen; uitstellen, verschuiven;
omzetten; ruilen ; afmaken, eindigen; zich verontschuldigen, zich losmaken ; van land steken; - off time, tijd
zoeken te winnen, dralen; - on, - upon, opleggen, aandoen, aantrekken; opzetten; opladen; bevorderen, bespoedigen ; voortmaken, vertrekken ; one's self foremost, zich aan het hoofd plaatsen; - out, uitleggen,
uitzetten, uitdoen, uitnemen, uitgeven, uitbrengen ; uitvegen, uitwisschen ; verdrijven, verbannen, verjagen;
afzetten ; afschaffen ; plaatsen, uitzetten, verhuren ; uitloopen, vertrekken; - out a book, een werk uitgeven;
- out at interest, - out money, geld uitzetten, beleggen ;
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- out of conceit,

den lust benemen, afschrikken; - out
of countenance, - out of heart, uit het veld slaan, ontmoedigen, den moed benemen ; - out of doors, de deur
uitwerpen, - uitzetten ; - out of joint, (36) verrekken,
verstuiken; - out one's eyes, iemand de oogen witsteken; - out of order, in wanorde brengen; - out
to loan, uitleenen; - out to nurse, to zogen geyen, bq eene min besteden ; - over, overzetten;
overmaken, verzenden ; - the ease, een geval stellen ;
- the change upon one, iemand bedriegen, - eene vlieg
afvangen; - the hair in paper, het haar oprollen, - in
papiljotten leggen ; - the hand to, de hand leggen aan,
aanvatten, ondernemen; - through , doorsteken, doorschuiven ; - to, bijdoen, bijvoegen, bijleggen; overlaten,
het er op laten aankomen ; bijdragen ; aandoen, aantrekken, aanspannen ; inhaken ; bijstaan; - to a jumb,
in gevaar brengen; - to a nonplus, het zwijgen opleggen ; - to account, in rekening brengen, aanrekenen ;
- to an oath, eenen eed afnemen; - to death, ter
dood brengen; - to flight, op de vlugt drijven ; - to
grass, in de weide brengen; - to his last shift, op
sterven liggen, zieltogen; - to it, ontstemmen, verlegen
maken ; - to pain, kwellen, pijnigen ; - to prison, in
de gevangenis werpen, gevangen zetten; - to question,
eene vraag opperen, ter sprake brengen; - to sea, in
zee steken, onder zeil gaan; - to shame, beschamen ;
- to silence, het zwijgen opleggen, tot zwijgen brengen;
- to speed, voorldrifven; - to the rack, op de pijnbank
leggen; - to the test, op de prod stellen ; - to the
vote, tot de stemming overgaan ; - together, zamenvoegen, ophoopen; - under, onderwerpen ; - up, opzetten, opstellen, opslaan, ophoopen, opzamelen, opsteken,
opliangen, opjagen; aanschaffen, inkoopen; voordragen,
opperen, voorstellen ; drijven; dulden, verdragen,
hjden ; verontschuldigen ; - up to, ingeven ; waarschuup a horse, een paard uitspannen ; - up a
wen ;
motion, eenen voorslag doen, voorstellen; - up a petition, een smeekschrift aanbieden ; - up a prayer, een
gebed rigten tot ; - up a ship for a port, ten schip
naar eene haven bevrachten ; - up beacons, bakens
leggen; - up for a place, een ambt bejagen, naar eene
plaats dingen; - up fruits, vruchten inleggen; - up
goods, yoederen inpakken; - up the lip, de lip optrekken ; - up the sword, het zwaard in de scheede sicken;
- up to auction, bij opbod verkoopen ; - up to one, naar
iemand toetreden ; - up to sale, te koop bieden, uitstallen ; - upon the last, op het raam spannen.
PUT, s. gek, nor, lomperd, vlegel m. ; geval, voorval, o.;
dwang, rn. ; zeker kaartspel, o. ; it is a forced -, het
is eene volstrekte noodzakelijkheid ; a - to, eene kloppartij. a. geplaatst, gesteld, aangenomen.
PUTAGE, S. hoererij (van een vrouwspersoon),v.
s. hoerenleven, o. * ... TIVE, a. vermeend, ingebeeld.
PUTID, a. stinkend; slecht, schandelijk, gemeen. *-NEss,
walgelijkhetd, vunzigheid ; schandelijkheid, vuilheid, gemeenheid, slechtheid, v.
PUTLOG, s. steigerrib, v.
PUT-OFF, s. uitstel, o. ; uitvlugt, v.
PUTREDINOUS, a. stinkend, bedorven, rot.
* ... FACTION,
s. bederf, o. verrotting, v.
* ... FACTIVE, a. rotting
vereorzakende. K ...FY, va. et n. doen rotten ; bederven;
verotten. K ...SCENCE, s. rotting, verrotting, v. K .-SCENT,
a. rottend, verrottetul. "...SCIBLE, a. aan rotting onderhevig.
PUTRID, a. rot, rottig, retachtig ; - fever, rot oorts, v.
*-NESS, s. rotting, verrotting, v. *...TRY, a. verrot.
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QUA.

QUA.

PUTTER, 8. utter, atelier, legger, plaateer, m. ; geraas,

getier, o. ; - on, ophitser, aanstoker ; bedrieger, m.

PUTTING, s. het plaatsen, leggen, zetten, stellen ; -

on,

verleiding, v.

" - sTONE, s. hoeksteeen; werpsteen, m.
buizerd (vogel), m. " - S, 8. pl. (126) puttingtouwen, o. mv.
PUTTY, s. tinasch; stopverf, v. *-, va. vernissen ; met
stopverf voorzien.
PUZZLE, va. et n. in verlegenheid -, in de war brengen,
verwarren ; in de war zijn. *-, s. verlegenheid, verwarring ; zwarigheid, v. ; raadsel, o. ; knoop , m. "-HEADED, a. verward, in verwarring.
"-PURSE, S. geheime
bears, v. "-R, S. die iemand in de war brengt.
PUZZLING, a. verwarrend, in verlegenheid brengende.
PUTToCK, s.

PYBALD, S. voy. PIE-BALD.
PYCNOTIC, a. et s. (22) verdikkend ; - middel, o.
PYE, 8. pastel, v.
PYGARG, S. springbok ; witkop, m.
PYGmBAN, a. dwflrgachtig, zeer klein van gestalte. "...My,

s. dwerg, m.
PYLORUS, S.

(74) mond -, monderste opening dermaag ,v.

PYRAMID, 8. pyramiede, tijd-, gedenknaald, v.
" - AL,
" - IC, " -IcAL, a. pyramiedaal, pyramiedevormig. "-ICALLy, adv. ale eene piramiede.
PYRE, S. houtstapel, M.
PYRETIC, s. (22) middel tegen de koorts, o. "...ToLOGY,

s. leer der koortsen, v.

a. peervormig. "...TES, s. (17) vuursteen, m.
zwavelkies, v.
PYROLATRY, S. vuurdienst, v. "...MANCY, s. waarzeggerij
uit het vuur, v. "...METER, S. vuurmeter, m.*...TECIINICAL, a. de vuurwerkerskunst betreffende. * ...TECH-

PYRIFORM,

O.
NY, S. vuurwerkerskunst, v. ; vuurwerk,
s. twijPYRRHONIAN,
S. twtjfelaar,
felzucht, v.
PYTHAGOREAN, S. et a. pythagorist, m.; pythagorisch;
- table, tafel van vermenigvuldiging, v.
PYTHIAN, a. (30) pythisch, van Apollo.
PYTHON, s. waarzegger, pro feet, m. "-BM, s. waarzegster, profetes, V. "-IG, a. waarzeggend. "-1ST, s.waarzegger, toovenaar, M.
PYX, S. hostiekastje, o.

Q•
QUAB, s. kwabaal, m. "-BE, 8. zachte veengrond, m.
QUACK, S. kwakzalver, marktschreeuwer ; snoever, zwet-

ser, pogcher ; hoetelaar, knoeijer, m. *-, a. kwakzalverachtig ; snoevend.
vn. den kwakzalver spelen; snoeyen, pogchen ; kwaken, schreeuwen.
* --ISHNESS,
"-ISM, s. kwakzalverij, v. "-mil, a. als een kwakzalver.
QUAD, a. slecht, boos.
QUADRAGENARIOUS, S. et a. veertigjarige, m.; veertigjarig. "...GESIMAL, a. tot de vaste behoorende; - sunday, eerste Zondag in de vasten, M.
QUADRANGLE, s. vierhoek,
"...ANGULAR, a. (64) vierhoekig. "...ANT, s. vierendeel, vierde deel; vierde van
een cirkel, o. kwadrant, m. "...ANTRAL, a. in het
vierde van een cirkel bevat. * ...ATE, a. vierhoekig,vierleant ; naauwkeurig, passend ; - number, kwadraatgetal, o. * ...ATE, vn. passen, overeenkomen. "...ATIC, a,
tot het vierkant behoorende. * ...ATURB, S. (64) vierkantmaking, kwadratuur, v. ; (101) kwarlier der maan, o. ;
onmogelijkheid, v.
QUADRENNIAL, a. om de vier jaren, vterjarig.
QUADRIBLE, a. vierkant to maken.
QUADRIFID, a. met vier spleten, - klaauwen.
"...LATERAL, a. vierzijdig. -NESS, s. vierzijdige figuur, v.
"...LITERAL, a. van vier letters.
QUADRILLE, s (46) omberspel met vier spelers, o.; dans, M.
QUADRIN, S. penning, oort, m. duit, v.
QUADRINOMIAL, * ...NOMICAL, a. viernamig, vierdeelig.
* ...PARTITE, a. vierdeelig, in vieren gedeeld. * ...PARTITION, S. deeling in vieren, v. "...PRYLLous, a. (53)
vierbladig. * ...REME, s. galei met vier roeibanken, v.
* ...SYLLABLE, S. vierlettergrepig woord, O. * ...VALVE,
S. vierdubbele deur, deur met vier kleppen,v.
"...vIAL,a.
aan eenen kruisweg, met vier wegen, bij cozen kruissprong.
4)u ADRooN, s. mulat, mesties, m.
QUADRUPED, S. viervoetig Bier, O. "-, * -AL, *-ous, a.
et n. viervoetig. * ...PLE, s. viervoud, o. -, a. viervoudig.
"...PLICATE, va. et n. verviervoudigen, viermaal grooter
maken, worden. "...PLIcATION, s. verviervoudiging, v .
'...PLy, adv. viermaal.

QUAERE, adv. to weten, de vraag is.
s. (25) questor, m.; questorsambt, o.
et n. met groote teugen drinken, inzwelgen,
naar binnen slaan. "-, s. slok, rn. * -ER, s. drinker,
zuiper,.M. "-ER, vn. slurpen, rondtasten.
QUAGGY, a. moerassig, drabbig. "...MIRE, s. zachte veenvn. in den
grond, zachte en moerassige grond, m.
modder zitten.
o.
QUAIL, S. kwartel, wachtel, m.; metsje van pleizier,
hoer, v. "-, va. et n. binden, temmen, beteugelen ; ter
nederslaan; den moed verliezen ; treuren ; dralen, tals. wachtelfluitje, o.
men ; runnen, stremmen.
QUAINT, a. lief, aardig, keurig, net, overnet, at to keurig, gemaakt ; vreemd, ongewoon, wonderbaar ; - fellow,
behaagzieke modezot, m. * -LY, adv. keuriglijk, met
sierlijkheid ; met sluwheid.
* -NESS, s. keurighezd, netheid ; gemaaktheid ; zonderlingheid, v.
QUAKE, vn. sidderen, trillen, beven; kwaken, schreeuwen. *-, s. beving, siddering, v. "-R, s. bever, kwaker,
*-RISM, *-RY, s. leer der kwakers, v. * -RLY, adv .
als een kwaker. "...KING, s. trilling, schudding, v. -,
a. sidderend, bevend,
QUALIFIABLE, a. to wijzigen. "...FICATION, s. geschiktheid, bevoegdheid, eigenschap ; wijztging, bepaling, vermindering, v. ; talent, o. gave, v. ; toestand, ni. gesteldheid, v. "...VIED, a. geeigend, passend, bekwaam, geschikt ; geregtigd ; bepaald, gematigd, getemperd, gewijzigd ; begaafd. "...FY , va. geschikt bekwaanz
bevoegd maken ; wijzigen, matzgen, temperen, lenigen,
verminderen, verzaehten, noemen, betitelen.
QUALITY, s. hoedanigheid, kwaliteit, soort, v.; aard, m .
natuur, gesteldheid, hoedanigheid, eigenschap, v. toestand ; hooge stand, adel, kracht, v. ; rang, in.
QUALM, "-ISIINESS, s. misselijkheid, flaauwte, v. ; - of
conscience, drigstvalligheid, v. gewetensbezwaar, o.
a. misselijk.
QUANDARY, s. twijfel, m. onzekerheid; besluiteloosheid;
verlegenheid, v. ; he is in a -, hij weet er zich niet
uit to helpen. *-, va. verlegen maken.
QUAESTOR,
QUAFF, va.

QUA.

QUE.

QUANTITATIVE, "...TITIVE, a. telbaar, het getal betreffende. * ... TITY, s. kwantiteit, hoeveetheid, v. getal, aan-

tal,o. veelheid, menigte; meat, toonmaat, versmaat,v.;
a poor -, een weinig. * ... TUM, s. hoeveethe id, v.; be-

loop, bedrag, O.
QUAR, QUARRY, s. steengroeve, v.
QUARANTAIN, *...TINE, s. (126) ligdagen,proefdagen

(als

gezondheidsmaatregel), m. mv. quarantaine, v.

s. glasruit, v.; (29) diamant ; twist, strijd,
twistappel; haat, nijd; twistzoeker, m. *- ,
vn.
twisten, kijoen, woorden hebben ; - with, twist zoeken
met. *- LER, s. twister, m. *- LING, s. twist, in. oneenigheid, v. *-ous, a. twisiziek. * - PICKER, s. twistzoeker ; fig. glazenmaker, m. * - SOME, a. * -SOMELY,
* - SOMENESS, s.
adv. twistziek; met oploopendheid.
twistzucht, oploopendheid, v.
QUARRY, s. steengroeve, v. ; vierkant, o. vierhoek, m.;
et n.
wildregt, gedood wild, o.; glasruit, v. *-, va.
*- MAN, s. steenvreten, azen; steenen uitgraven.
graver, m.
O. * -AN, a. den vierQUART, s. vierde, kwart, vierendeel,
den daq aanduidende ; - ague, derdendaagsche koorts, v.
*- BOT*_ATION, s. vermenging van goud met zilver,v.
TLE, s. maatflesch, v.
QUARTER, S. vierde deel, viertel, kwartier, o. ; streek,
v. gewest, oord ; kwartier, o. wijk, v. ; gedeelte, o. woning, v.• hielstuk, hielleer; vierkant stuk timmerhout,
o. ; (73) kwartier,
o. genade, ltjfsgenade, v. ; (116) veld,
'
o. ; fig. vriendschap, eendragt, v. *-s, pl. kwartieren, o.
my ; - of a horse, schouder m. been van eenpaard, o.;
- of assembly, verzamelplaats,loopplaats,v.;- of a pound,
vierendeel, o. ; - of a year, vierendeeljaars, o. ; - of an
hour, vierendeeluurs, kwartier, o. ; - of the world, hemelstreek, v. ; - of mutton, schapenbout, m. ; - of veal,
kalfsbout, m. ; - of wheat, acht schepel tarwe ; - to have
free -s, om niet wonen, vrije woning hebben. *-, va. et
n. vierendeelen, in vieren deelen; verdeelen; wonen ;
(116) in het wapen voeren; - one's self upon, zich
voeden van; - soldiers, soldaten in kwartier leggen.
o. * - BILL, s.
"-AGE, S. kwartaal, vierendeeljaars,
(68) slaglijst, v. * - BLOCK, s. (126) voetblok, o. *- DAY,
s. kwartaaldag, m. *- DECK, s. (126) halfdek, o. *- ED,
a. ingekwartierd. *- GALLERY, S. (126) zijgalerij, v.
*-ING, s. het vierendeelen, o. ; inkwartiering, v.;
garnizoen, o.; (116) afdeeling van een schild, v. kwartier, o. ; - wind, (126) bakstagswind, m. *- LADDER,
s. (75) stormladder, v. "-LY, a. at adv. driemaandelijksch ; driemaandelijks, om de drie maanden; - season of devotion, quatertemper, v. "-MAN, s. (126)
*- MASTER, s. (68)
kwartiermeester, schieman, m.
kwartiermeester ; (126) schieman, m.
QUARTERN, s. mutgje, (een vierde pint), o.
QUARTER-NETTING, s. (126) vsnkenet, o. * ...- PIECE, s.
vierkant stuk; hielstuk, o. "...-RAILING, s. (126) zijgalerij, v. * ...- SESSION, s. driemaandelijksche zitting
van een geregtshof, v. * ...- STAFF, s. knuppel, M. * ...-TONE,
s. (109) vierde Loon, m. "...-WAGS, s. vierendeeljaars
huur, drie maanden huur.
QUARTETT, * - 0, s. (109) kwartet, o.
QUARTO, S. (10) kwarto-formaat, O.
QUART-POT, S. kwart must, V.
QUARZ, s. kwarts, o. *-08B, * -OUS, "-Y, a. kwartsig.
QUASH, s. pompoen, m. *-, va. verbrijzelen, vernietigen,
vernielen, omverwerpen, den bodem inslaan ; deMpen,
onderdrukken. *-, vn. sidderen, beven, klotsen.
QUASSIA, QUASSY-WOOD, s. bitterhout, o.
QUARREL,

yin, puist, v. ; dwergje, ventje, O.
a. breed, vlak, plat.
s. vier, v. *-cousirts,s. pl. goedevrienden,verre
bloedverwanten, m. my. *-- NARY , a. uit vier bestaande. *- NION, *-NITY, s. getal van vier, rot van vier, O.
QUATRAIN, s. vierregelig vers, o.
QUAVEMIRE, S. moerassige veengrond, m.
QUAVER, vn. sidderen, beven ; (109) trillen. *--, s. (109)
achtste noot, v.; tremblant, m.
*- ER, s. tremblantzinger, m.
s. (109) het slepen, o. tremblering , v .
QUAT, s.
QUATCH,
QUATBR,

QUAVIER, QUAVINER, QUAVIVER, s. (12)

pieterman, m.

QUAY, s. kaai, kade, v. ; dam, m.
QUBACH, s. kreupelbosch, kreupelhout, o. *-,
vn. zich
bewegen. * - Y, a. bevende (van de aarde).
QUEAN, s. hoer, ligtekooi, slet, v.
QUEASINESS, s. misselijkheid, v. *... SY, a. misselijk; zwak.
QUECK, vn. ineenkrimpen (van pijn).
QUECK-BOARD, s. troktafel, v. trokspel, o.
QUEEN, s. koningin ; dame, V. in the reign of - Dick,
fig. nooit. *-, vn. to - it, zich als eene koningin aanstellen. *- APPLE, s. reinet, v. "-CONSORT, s. gemalin
des konings, v. * - DOWAGER, s. koningin-weduwe, v.
* -GOLD, s. belasting voor het bijzonder gebruik der koningin, v. * - ING, s. reinet, v. * - LIKE, a. als eene
koningin. *- LY, a. eener koningin waardig. * - REGNANT,
s. regerende koningin, v. *-'s- GILLYFLOWER, s. (53)
nachtviooltje, o.
s. waardigheid van koningin,
v. *-'S- METAL, s. spinsbek, o. *-- STREET, s. fig. to
live -, onder de pantoffel staan. *-' S-WARE, s. geel
aardewerk, o.
QUEER, a. wonderlijk ; zonderling, vreemd, raar ; knorrig, gemelijk. "-BAIL, s. borg om geld, m. * - BITMAKER,
s. valsche munter, m. * - BITCH, * -FELLOW, s. dwarskop, zonderlinge, m. zonderling karakter, O. * -COVE ,
spitsboef, m. * -COFFIN, s. vrederegter, m. *- LY, adv.
op eene zonderlinge wijze. "-NESS, s. wonderlijkheid,
zonderlingheid, v. `- PRANCER, s. knot, m. slecht paard,
o. * -STREET, adv. ten onregte, verkeerd, ten ontijde,
QUEEST, s. houtduif, Wilde duif, ringelduif, v.
QUELL, va. dempen, stillen, temmen, bedwingen, beteugelen, onderdrukken. "-, vn. sterven. *-, s. moord, m.
* -ER, s. temmer, bedwinger, m.
QUELQUECHOSE, s. klesnigheid, nietigheid, V.
QUEME, vn. bevallen, behagen.
QUENCH, va. lesschen; blusschen, beteugelen, dempen ;
verwoesten, verdelgen. *-, vn. verkoelen. *- ABLE, a.
leschbaar, bluschbaar. "-ABLENESS, s. leschbaarheid,
bluschbaarheid, v. "-ER, s. blusscher, tesscher, m ;
dompertje, o. *- LESS, a. onuitbluschbaar. * - LESSNESS,
s. onuitbluschbaarheid, v.
QUERCITRON, '-BARK, s. bast van den zwarten eik,
rn.
QUERELE, s. (83) klagt, geregtelijke aaniclagt, v.
QUERENT, s. (83) klager, m.
QUERIMONIOUS, a. * - LY, adv. klagend, treurig ; klagtig ;
met klagten. *-NEss, s. klaagzucht, v.
QUERIST, s. vrager, onderzoeker, m. *- ER, s. (109) korist. koorzanger, m.
QUERK, s. voy. QUIRK. * -ENED, a. gestikt.
QUERN, S. handmolen, m.
QUERRY, S.

stal; stalmeester, m.

QUERULOUS, a. * - LY, adv. klagend, treurig. * - NESS,
s. klaagzucht, v.
QUERPO, s. voy. CUERPO.
QUERY, s. vraag, v. *-, va. at n. vragen, ondervragen,
onderzoeken; betwijfelen; - a vote, eene stemming nietig verklaren.
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QUESTRIST, S. voy. QUBSTANT.
QUESTUARY, S. ontvanger ; inhalig

mensch, baatzuchtige,
m. *-, a. winstgevend ; boat-, winzuchtig.
zich roeren.
s. woordenspel, o. woordspeling, dubbelzinnigheid, v. *-, vn. woordspelingen maken ; vitten. "...BLER, s. die woordspelingen maakt ;
grappenmaker; vitter, m.

QUETCH, vn. zich bewegen,
QUIB, S. voy. QUIP.

QUICH,
QUICK,

QM.

QUI-

het zoeken, onderzoek, o. navorsching, v. ; ver.
zoek, verlangen, o.; kommissie, v. ; degezworenen; (44)
spoor van het wild, o. "-, vn. zoeken,onderzoeken,nasporen. s. zoeker, onderzoeker, m.
QUESTION, s. vraag, v.; onderzoek, verhoor, o.; twijfelinq ; pijnbank ; twistvraag, v. ; the thing in -, the
matter in -, de onderwerpelijke zaak, het onderwerpelijke punt. "-, va. et n. vragen, bevragen, uitvragen,
onderzoeken, verhooren, afvragen; betwijfelen. *- ABLE,
a. twijfelachtig, twijfelbaar.
-ABLENESS, s. twij felachtigheid, twijfelbaarheid, v. *- ARY, S. vrager,onderzoeker, m. -, a. vragend, onderzoekend. *-ING, s. ondervraging, v. * - IST, S. vrager,onderzoeker,m.*-LEss,
a. et adv. ontwijfelbaar, ongetwijfeld, buiten twijfel.
QUESTMAN, *—MONGER, s. onderzoeker; marktmeester ;
twistzoeker, procesvoerder, m.
QUESTOR, s. (23) questor, m. "-SHIP, s. questorsambt,o.

QUEST, S.

vn. voy. QUETCH.

a. levendig, vlug, rad, vaardig, frisch, fin, scherp;

good wares make - markets, goede waar is half
to have a verkocht ;
be quickl haast u!
draught, goed debiet hebben ; - with child, hoop,. zwanger. *-, "-LY, adv. snel, spoedig, vlug, dadelijk. "-,

s. levende, m. ; leven, levend vleesch, o. ; de menschen,
levenden, mv.; mispelboom, m. "-BEAM, "-TREE, S.
vogelbessenboom, m. *- EAR, s. scherp gehoor, O.
QUICKEN, va. levend waken, bezielen; aanvuren, opwekken, bemoedigen ; bespoedigen. "-, vn. leven krijgen ,
zich bewegen, zich haasten; moed scheppen, levendig
driftig worden. *- ER, S. bezieler, m. .-ING, a. bezielend ; opwekkend.
QUICK-EYED. a. scherpziend. "...-FIRE, s. brandend vuur,
O. * ...-FRESH, S. zoetwaterbron, v. *...- GRASS, S. kweekgras, o. *...-LIME, S. ongebluschte kalk, m. * ...- MOVEMENT, s. (109) allegro, O. * ...NESS, s. levendigheul,
vaardigheid, gezwindheid, vlugheid, snelheid ; scherp•
zinnigheid, fijnheid, scherpte, v. "...-OVEN, s. braadoven, m. * -- PATED, a. opgewekt, levendig van geest.
* ...-SALE, S. spoedige afzet, m. * ...- SAND, S. drijfzand,
0. * --SCENTED, a. een fijnen reuk hebbende.
S. levende plant, v. groene heester, m.; - hedge, levende
heg, - haag, v. * ...- SET, va. met jonge planten bezetten. * ...- SIGHTED, a. scherp van gezigt, scherpzinnig,
doordringend van geest. "...-SIGHTEDNESS, s. scherpte
van gezigt; scherpzinnigheid, v. * ...- SILVER, s. kwikzilver, o. * ...- SILVERED, a. met kwikzilver overtrokken.
*...-WITTED, a. scherpzinnig, vlug van geest, gevat,
geestig. * ...- WORK, S. (126) levendige werk, onderschip, O.
QUID, s. kaauwsel, o. tabakspruim, v.
QUIDAM, s. iemand, zeker persoon, m.
QUIDDANY, QUIDDENY, S. kweemoes, O.
* - ATIVE,
QUIDDIT, s. woordspeling, dubbelzznnigheicl, v.
a. tot het wezen behoorende. * - Y, S. spitsvindigheid,v.;
wezen, O.
QUIDLING, s. kookappel, stoofappel, M.
QUID-MINE, S. nieuwsverteller, nieuwskranier, M.
QUID•PRO-QUO, s. misverstand, o. misvatting, v.
QUIESCE, vn. stow zijn, * ... ENCE, S. rust, stilte, onbe-

wegelijkheid, V. *...ENT, a. rustig, rustende , niet in
beweging.
QUIET, a. rustig, vreedzaam, 8til, zacht. rust,
stilte, vreedzaamheid, v. vrede, m. *-, vs. sfillen, sussen, bedaren, bevredigen ; slaperig waken. *- AGE, s.
staat van rust, m. *- ER, s. bevrediger, stiller, m. "-ING,
het stillen, bevredigen. *- ING, a. stillend, bedarend,
slaapwekkend. s. leer -, v. gevoelen der kwietisten, O. * -LY, adv. stil, in rust, vreedzaam; zonder
beweging. "-MINDED, a. vreedzaam, vredelievend, zachtmoedig. * - NESS, s. rust, stilte, gelatenheid, bedaardheid, koelbloedigheid, v. *-SOME, a. rustig, vreedzaam.

* -UDE, s. gerustheid, gemoedsrust, v. *-us, s. (83)
kwitantie; rust, v. dood, m.
s. pen, schacht, schrijfpen, slagpen; slagveer,
staartveer ; pijp, v. roer, o.; spoel, weversspoel, v. ;
stekel, m. ; a brother, a hero of the quill, een penneheld,
een schrijver. *-, va. schillen. "-BOY, s. schooljongen,
m. * -DRIVER, S. schrijver, pennelikker, m. *- ET, s.
spitsvindigheid, v.
QUILT, s. sprei, gestikte deken; matras, v. *-, va. sta.ken, doornaaijen. "-ING, S. het stikken, doornaaijen,
o. piqué ; (1261 mot, v. * - MAKER, s. matrassenmaker, m
QUINARY, a. uit vijf bestaande, vijfdeelig.
QUINCE, S. kWee, V. -PEACH, s. kweeperzik, V. *-TREE,
s. kweeboom, m.
QuirtcH, vn, voy. QUEACH.
QuINcuNcIAL, a. ru'tsgewUze. *...cuwx, s. planting in
verband, - ruitsw;jze, v. starrenbosch, O.
QUILL,

QUINCY, QUINSY, QUINZY, S. (22) keelontsteking, v.
QUINDECAGON, S. vijftienhoek, m.
QUINQUAGESIMA, s. zondag voor de vaste, M. * ...ANGULAR, a. vijfhoekig. * — ARTICULAR, a. in vijf gedeelten.
* —EDENTATE, a. met vijf tanden. "...EFID, a. vijfsplet7g. "...EFOLIATED, a. vijfbladig. * ... ELITERAL, a. uit
vijf letters bestaande. * ... ENNIAL, a. vijfjarig.
QUINQUINA, S. kina, v. kianabast, m.
QUINT, s. vijfde, v. "-AIN, *-IN, S. (77) paal (in het
steekspel), m. * - AL, s. centenaar, m. honderd pond.
* -ESSENCE, s. merg, fijnste, beste, o. geest, m. kracht,
pit, v. "-ESSENTIAL, a. allerfijnst. *- ETT, '-ETTO, S.
S. (109) quintet, kwintet, O. *-UPLE, a. et s. vijfvoudig ;

het vijfvoudige.
QUINZAIN, s. (49) vijftienregelig vers, O.
QUIP, s. spot, steek, steek onder water, m.

*-, va.

et n.

beschimpen, bespotten, spotten.
QUIRE, s. koor ; boek papier, o. *-, vn. in koor zingen.
QUIRISTER, s. voy. QUERISTER.
QUIRK, s. aanval, overval, steek, slag, houw kwinkslag,

m. woordspeling ; haarkloverij , spitsvindigheid, v. ,
a. spitsvindig; loos, geslepen.
a. vrij, los, ontslagen, op een ellen voet, kiet, geer onbeschadigd van of komen. *-, va.
lijk ; to go
vorlaton, afgaan, overlaten, vrijlaten, voldoen, betalen;
kwijten, kwitantie geven ; beloonen ; afdanken, wegzenden,nederleggen;voltrekken,vervullen,almaken;- claim,
volledig af'tand doen ; - for, ruilen, troquer ; - ground,
de plaats inruimen; - one's hold, loslaten; - one's self,
zich kwijten, zich gedragen als; - scores with, afrokenen met, vereffenen; it will never quit cost, het is de
kosten niet waard, de sop is de kool niet waard.
QUITCH-GRASS, S. (53) kweekgras, O.
QUIT-CLAIM, S. (83) volledige afstand, m. - kwitantie, v.
QUITE, adv. geheel on al, geheel, volkomen, ganschelijk,
to eenenmale; - contrary, integendeel, juist het tegenovergestelde.

QUIT,

RAG.

RAC.
QUIT RENT,
QUITS! int.

s. erfrente, erfpacht, V.
afgedaan ! goed! top!
QUITTAL, s. wedervergelding, v.
QUITTANCE, s. kwijtschelding, voldoening, kwitantie ; belooning, vergeldinq, v. *-, va. beloonen, vergelden.
QUITTER, s. afbetaler; verlater; bevrijder, m. *-,s.
(47)
tinasch, v. ; (36) etter, m.
QUITTING, s. voldoening. afbetaling ; verlating, v.
QUIVER, s. pijlkoker, m.
vn. sidderen, beven, zweven,
fladderen. *-, a. levendig, vlug. * - ED, a. met een pijlkoker, m. "-ING, s. beving, siddering, v.
QUIXOTISM, S.• belagchelijk avontuur, koddig voorval,
o.
QUIZ, va. verlegen maken, bespotten. *-, s. koddig mensch,
m. ; raadsel, o. *- ZER, S. spotvogel, m. "-ZING. GLASS,
s. kijkglos, o.
QUOB, vn. slaan, kloppen, zich bewegen. "-, s. de gevangenis Newgate te Londen.
QUODLIBET, s. allerlei ; snedig loopje, o. spitsvindigheid, v.
QUOIF, S. et a. voy. COIF. *-FURE, S. voy. COIFFURE.
QUOIN, s. hoek, hoeksteen, m. ; (3) mikijzer, o. ; (126)

stuwhout,

0. ; to —
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the form, (10) den yam inslaan,

- opkooijen.
werpring, m. werpschijf, v. werpateen, m. *-,
va. et n. werpen, met den werpring
spelen. * - CASTBB,
s. ring-werper, m.
QUONDAM, a. voormalig ; wijlen.
QUORUM, S. (83) toereikend petal regters,
0.
QUOTA, s. deel, aandeel, dividend ; kontingent, 0. `-TION ,
s. aanhaling, vermelding, li st, v. ; (10) kwadraat, o.
* -TIONS, s. pl. (98,10) aanhalingsteekens, o. my. * - TIONIST, s. aanhaler, m.
QUOTE, va. aanhalen, aanvoeren, teekenen, aanteekenen ;
- d on board, (34) vrij tot aan boord. * - R, S. aanhaler, m.
QUOTE I, - HE, - SHE, zeide ik, - hij, - zij.
QUOTIDIAN, a. alledaagsch. *-, s. alledaagsche koorts, v.
QUOTIENT, s. (84) uitkomst eener deeling, v.
QUOTING, s. aanhaling, aanvoering, v.
Quo WARRANTO, s. koninklijk bevel om het regt op aan_ gematigde vrijdommen te bewijzen, o.
QUOIT, S.

R.
RABANET, s. klein stuk geschut. o.
II ABATE, va. et n. (34) aftrekken, korten ; (44) den valk
op de vuist doen terugkomen.
RABBET, va. groeven, voegen, inkepen, schulpen (hout om
het ineen to voegen). "-, s. konijn, o. ; groef, sponning ;
(126) sponning langs de kiel, v.
RABBI, RABBIN, s. rabbijn, M. * -NICAL, a. rabbijnsch,
rabbinaal. "-NIST, s. rabbinist, verklaarder van den
Talmud, m.
RABBIT, S. konijn, 0. "-CATCHER, s. vroedvrouw, v.
"-'S-NEST, s. konijnennest, -hol, 0. "-WARREN, s. konijnenwoud, o. -berg, in.
RABBLE, s. gepeupel, janhagel, gemeen, o. helre des yolks,
v. *
vn. raaskallen. "-MENT, s. hoop gemeen yolk, m.
RABID, a. razend, woedend. *- NESS, s. woede, razernij, v.
RABINET, s. klein stale geschut, o.
ABONE, s. raap, v.
RACE, s. geslacht, ras, o. stain ; wedloop, wedren, loop,
m.; scherpte van geest, v. ; afgrond, maalstroom, m.;
rots ; zuurheid, v. het scherpe, wrange, lure ; vordering,
v. voortgang, m. ; sluisdeur, v. "-, vn. rennen, loopen,
wedrennen ; teekenen, lijnen. * - GINGER, S. gember, M.
* -HORSE, s. harddraver, m. renpaard, 0.
RACEMATION, s. tros, tn.; - of eggs, eijerstok, M.
RACENIFEROUS, a. trossen dragend.
RACER, s. hardlooper, harddraver, m.
RACH, s. schotsche speurhond, m.
RACINESS, s. sterkte, kracht; bloem, v. geur, m.
RACHET, S. (83) afkooping, v.
o.; arak, m.; ligte
RACK, s. schar n-halsstuk, nekstuk,
damp, m. zwerk ; rek, rektuig, o. ; stellaadje, v. raam,
m. ; ruif ; pijnbank ;
o.; rooster ; kapstok ; braadbok,
wagenladder, v.; all lies at rack and manger, alles ligt
in het wild, - in het honderd. *-, va. et n. folteren,
pijnigen, op de pijnbank brengen, rekken, spannen;
aftappen, laten afloopen; drijven, waaijen;
(126) sjorren; - the people, het yolk onderdrukken. *-,vn. drijoverdrijven (van de wolken). * - ED, a.
ven, voorbij
gefolterd ; afgetapt. "-ER, s. pijnigen, beul, in.
RACKET, 5. raket, v. ; gebabbel, geraas, getier,
o. *-, va.

et n. met de raket slaan; stooten, getier maken. * - MAKER, "-SELLER, s. raketmaker, -verkooper, tn. * - Y ,
a. luzdruchtig.
RACKING, s. het rekken, spannen, martelen, pijnigen,
o.;
(86) halve tel, drieslag, m.
RACKOON, RACCOON, s. das, waschbeer, m.
RACK-RENT, s. lijfrente berekend naar de jaarlijksche
opbrengst van een stuk gronds ; buitensporige reale, v.
RACY, a. sterk, geurig, sterk van smaak ; geestrijk.
RADDLE, va. zamenvlechten. * ... LINGS, s. (13) uitstek, 0.
RADDOCK, s. roodborstje,-roodkeeltje (vogel),
0.
RADIAL, a. stralend. * ... ANCB, * ...ANCY, s. glans, stralende glans, luister, m. schittering, straling, v. "...ANT,
* ...ATED, a. * ... ANTLY, adv. stralend, schitterend, blinkend, glinsterend; met glans. "...ATE, va. et n. uitstralen, uitschieten, bestralen, stralen.
"...ATION, s.
straling, uitschieting van lichtstralen, v.
RADICAL, a. * -LY, adv. van den wortel, uit den grond ;
oorspronkelijk, natuurlijk, aangeboren, ingeworteld, innerlijk ; - moisture, (74) levenssappen, v. mv.; - truth,
grondwaarheid, v. ; - word, (98) stamwoord, 0. * -ITY,
"-NESS, s. oorsprunkelijkheid, bron, v. wortel, grond,
in. * ... CATS, va. et n. diep inplanten, doen wortel
schieten ; wortel vane*, - schieten. '...CATED , a. ingeworteld. * ... CATION, s. inworteling, v. het wortel vatten. "...CLE, s. (53) worteltje, o. kiem, v.
RADISH, s. raap ; radijs, V.
RADIUS, S. straal, radius, in. ; (74) voorarmpijp, v.
RAFF, va. vegen, oprapen. "-, s. hoop; kerel, m.
RAFFLE, s. rijfelspel, spel met drie teerlingen,
o. *-, va.
et n. wegkapen ; dobbelen. * - NET, s. schrobnet, treknet, 0.
RAFORT, S. rammenas; raap: radijs, v.
RAFT, s. viol, houtvlot, 0. "-ER, s. dwarsbalk, m. dakspar, v. " - BRED, a. van sparren gemaakt. "-MERCHANT, s. houtkooper, M.
RAG, s. lap, lomp, tn. vod, prul, v. brok; bedelaar, gemeene vent, m.; gemeene yolk; geld, 0.; troep jonge
paarden, o. mv. ; meat boiled at rags, aan stukken gekookt vleesch, o. "-, va. beschimpen, belasteren. "-AMUFFIN, s. gemeene vent, bedelaar, schobbejak, m .
38
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"-BOLT, S. (126) *tit Met tvedrhaken, M. "-CARRIER,
S. vaandrig, m.

razernij, ddlle drift, woede ; hevigheid, hevige
begeerte, sterke zucht, v. vn. razen, woeden, toornig zijn. * -FUL, a. woedend, razend. "-RY, S. dolheid,
razernij, woede, v.
RAGGED, a. verscheurd, In lbmpen, havelOos, schabberig,
slordig, hobbelig, ongelijk, hard ; - person, met lompen
bedekte bedelaar, m. *-NESS, s. schabberigheid; hobbeligheid, v. * -STONE, s. blokiteen, m. arduin, o.
a. razend, woedend;
RAGING, s. het razen, woeden, o.
toornig ; onstuimig (van tie zee) ; - fever, heete koorts,
v. "-ix, adv. met 'woede, in razernij. *-NB8s, s. woede,
razernij, v.
* -'S-ROLL, s. gebabbel, O.
R AGMAN, s. vodderaper, m.
RAGOT, s. dreumesje, o. * ...GOUT, S. gekruide spijs, v.
RAGSTER, vn. pralen; geracts maken.
RAG-STONE, s. blokEteen, m. arduin, O. ....-WOMAN, s.
vodderaapster, v .* --WAVER, s. brandewijn,m.* ...-w oRT ,
s. (53) St. Jakobskruid, o.
RAIL, s. rigchel, m. leaning, v. latwerk, hek, o. regeling, v. ; ijzeren spoor, o. spoorstaaf ; fig. strafpredikatie, v. ; (72) kwartel-, wachtelkoning ; vrouwenrok,
m. *-, va. et n. met lat- of rasterwerk omgeven; spot- '
ten, schimpen; - against, belasteren ; - at, bespotten,
beschimpen ; beleedigen. "-ER, s. spotter ; lasteraar,m.
O. ; bespotting, v. ; taster, m.
* -ING, s. traliewerk,
-LERY, s. sPotternij,
* -INGLY, adv. spottenderwijze.
seherts, boeit, v. -ROAD, *-WAY, s. ijzeren spoorweg ,m.
V.
RAIMANT, S. kleeding,
RAIN, s. regen, m. ; menigte, v. ; a small - lays great
va. et
dust, een goed woord vindt eene goede plaats.
n. regenen, in overvloed vallen. * -BRAT, a. door den
regen bedorven. "-BIRD, s. regenvogel, pluvier, m.
-DEER, s. rendier, O. *-FOWL,
"-BOW, s. regenboog, m.
S. groene specht, m. * - GAGE, s. regenmeter,m.*-INEss,
s. regenachtig weder, o. *- WATER, S. regenwater, o.
* -Y, a. regenachtig.
RAIP, s. meetstok, m. roede, v.
RAISE, va. opheffen, optillen, opbeuren, oprigten, opzetten;
verheffen, vergrooten, vermeerderen ; uitbreiden; aanzetten, aansporen ; hooger maken, yerhoogen ; opvoeden,
opbrengen ; stichten, opbouwen ; bevorderen, veroorzaken ;
- a bell, eene klok aan den gang maken ; - a report,
een gerucht verspreiden ; - a siege, een beleg opbreken; ontzetten ; - an outcry, eenen schreeuw geven,
uitroepen ; - an army, een Leger op de been brengen ;
- from death, uit den dood opwekken ; - men, manschappen aanwerven, troepene ligten ; - money, geld
heffen, - opnemen, - leenen; - out of sleep, wekken,
wakker maken ; - quarrels, oneenigheid verwekken,
twist stoken ; - spirits, cooed inspreken; - the dead,
de dooden opwekken; - the eyes, de oogen opslaan ;
price, den prijs verhoogen; - the waters, losbre--the
ken, slaan; - up the people, het yolk opruijen. * -D,
a. verheven ; laid. * -DLY, adv. met verheffing. * -R, s.

RAGE, S.

opheffer, opwekker, bevorderaar, stichter, m.; onderlaag , v.
rozijn, v. ; jar -s, kookrozijnen.
RAISING, s. opheffing ; stichting, v.
voy. RESTY.
a.
RAISTY,
BAITING, s. het rooten van vlas.
RAKE, s. hark, v. roerstok, in. ; losbol, ligtniis, wellusteling, m.; kudde veulens. v. ; - of a ship, kielwater,
zog, o. ; as lean as a -, dood mager. k-, va. et U.
harken, opharken, bijeenrapen, inrekenen; doorsnufleleNdoorzoeken, doorwroeten ; schrapen; - into, zich
RAISIN, s.

RAN.

RAK.

in iets mengen, zich met iets inlaten; - bell, wellusteling, ligtmis, m. * -WELLY, * -SHAME, a. liederlijk.
o. ; harker,
* -R, s. hark, v. krabber, m. ovenijzer,
straatveger, m.
gierigfellow,
s.
het
harken;
schrapen,
o.;
RAKING,
aard, schrokker, vrek, m.
RAKISH, a. liederlijk, losbandig. * -LY, adv. op eene liederlijke wijze. "-NESS, s. liederlijkheid, v.
beschimRALLY, va. verzamelen, hereenigen; bespotten,
pen. "-, vn ztch verzamelen, - herstellen, - hereenigen,
spotten, schertsen. "-ING, s. hereeniging, v.
va. rammeijen, heijen,
RAM, s. ram ; stormram, m. *-,
in-, nederheijen ; - a gun, de prop instooten, laden;
home,
- down, - in, heijen, inslaan, instooten ; (3) de lading aanzetten; - together, zamenstampen.
boonaakken,
m.
mv.;
jonge
wilde
yolk,
m.
RAMAGE, s.
*-, a. wild, schuw. *-, vn. rondzwerven. *-HAWK,
gebloemd
-VELVET,
s.
*
s. jonge wilde valk, m.
fluweel, 0.
RAMBERGE,

s. engelsch adviesjagt, o.
RAMBLE, vn. rondzwerven. *-, s. wandeling, rondzwersing, v. s. zwerver, wandelaar, m. * ...LING, s.
rondzwerving, v. rondloopen, o.; overdrijving, v. -, a.
rondzwervend, zwervend, onbepaald, onzeker.
RAMCAT, S. kater, m.
RAMEKIN, * ...QUIN, s.

geroost brood met kaas, O.
RAMENTS, s. pl. schaafsel, schraapsel, O.
s.
vertakking,
v. * ...FY, va. et n. in
RAMIFICATION,
takken -, in ranken verspreiden, takken schieten.

RAMINGUE, a. stug, halsstarrig (van paarden).
RAKISH, a. "-NESS, S. VOy. RAMMISH, RAMMISHNESS.
RAMMER, a. heiblok, o. ; laadstok, m.

RAMMISH, a. stinkend, geil.

"-NESS, s. stank, in. geil-

heid, v.

RAMOUS, a. getakt, takkig.
RAMP, vn. klauteren, klimmen,

kruipen, stijgen, springen,
ravotten ; (53) klimmen. *-, s. sprang, m.; wild meisje,
* -ANCY, s. overhandnes.
bedelaar,
m.
O. * -ALLIAN,
men, o. overvloed, m. *-ANT, a. kruipend ; de overhand
-ART,
"-IRE,
s. wal, muur, m.
krijgende ; uitgelaten. *
bolwerk, o. ' va. verschansen, met eenen wal omgeven.
*-ION, s. (53) rapuntsel, 0.
* ...SCUTTLE, s. hoer, v.
RAMROD, S. laadstok, tn.
* ...SHACKLED, a. vervallen, afgezet.
steentang, v.
RAM'S-HEAD, s. stormram,
RAMSON, s. (53) knoflook, m.
RAM'S-TONGUE, s. (53) kleine weegbree, v.
RANCESCENT, a. ransig wordende.
RANCH, va. verstuiken ; verdrukken. *- , s. verstuiking ,v.
* --ITY,
RANCID, a. ransig, stinkend, vunzig, garstig.
* -NESS, s. ransigheid, vunzigheid, garstigheid, v. stinkende smaak, tn.
RANCOROUS, a. wrokkig, haatdragend. * -LY, adv. met
kwaadaardigheid. *-xEss, s. kwaadaardigheid, v. wrok,
us. vijandschap, v.
RANCOUR, s. kwaadaardigheid, v.; verderf, o .
RAND, s. rand, m. ; helmsieraad, o.
RANDOM, s. toeval, geval, goed geluk, 0.; at -, op goed
geluk, in het honderd, in het wild, naar het valt. "-,
a. in lief wild, onbepaald, onbestemd. * -GLANCE, S.
vlugtige blik, ni. *-SHOT, S. schot in het wild; leanonsehot, o.
RANDY, a. wee'r,pannig, oproerig.
RANEDEER, s. rendier, o.
RANFORCE, s. (3) brook an een kanon, v.
RANGE, vs, schikkon, regelen, in ord, brongen. rang

R.A.T.

RAP.
achikken; doorloopen ; ziften. *-, vn. an orde staan;
zwerven ; omgaan; vallen en opstaan; to - along the
coast, digt bij den wal ;louden; to - on, beschikken
over. *-, s. rij, orde, v. rang, m. gelid, o. ; sport, v.;
dissel, m.; zeef, v. ; keukenhaardje, o. ; bastaardhond,
m. ; klasse, orde, v. graad, trap; gang, loop, m. wandeling, v. uitstapje, o. ; omvang, omtrek, rn.; lengte van
een schot, v. ; - of mountains, bergketen, v. "-R, s.
landlooper, zwerver; boschwachter, koddebeijer ; speurhond, m. "-RSHIP, s. ambt van boschwachter, o.
R ANGLE, vn. rondzwerven.
RANK, s. rij, linie, v. gelid, o.; rang, stand, m. waardigheid ; ransigheid, v. ; - and file, onder-officieren en
soldaten. "-, a. vruchtbaar, welig, geil; te weelderig
te sterk groeijende, te hoog opschietende ; ransig,
vunzig, stinkend ; onaangenaam ; scherp, sterk, grof,
lomp ; overmatig, overvloeijend. *-, va. in rijen schikken, ordenen. *-, vn. zich in het gelid plaatsen; zijne
plaat.s innemen ; behooren tot ; - foremost, vooraan
staan. voorgaan. "-ISH, a. ransig.
RANKLE, vn. etteren, ontsteken bederven, aansteken,
vunzig worden. "...LY, adv. stinkend, vunzig, ransig ;
geil, vruchtbaar; sterk, grof. "...NESS, s. ransigheid ;
vruchtbaarheid ; geilheid, v.
RANNEL, s. voy. RAMSCUTTLE.
RANTY, s. opitsmttis, v.
RANSACK, va. plunderen, berooven; doorzoeken, doors. plundering ;
wroeten ; schenden, onteeren.
doorzoeking ; schending, onteering, v.
rantsoenpenning,
m.
RANSOM, "-MONEY, s. losgeld, o.
"--, va. vrijkoopen, loosen; rantsoeneren. "-ER, s. vrijkooper, no. "-LESS, a. zonder losgeld.
► ANT, s. dweeperij ; snoeverij, winderigheid, v. ; gebabbel, o.
*-, vn. dweepen, snoeven, pogchen, hoogdravend spreken,
raaskallen. "-ER, s. dweeper, snoever, pogcher, raas/caller, schreeuwer, m. "-ING, a. dweepend, raaskallend,
hoogdravend. "-INGLY, adv. op een hoogdravenden Loon.
a. liederlijk,
RANTIPOLE, s. wellusteling, m.; hoer, v.
losbandig, wild, ongeregeld, ongebonden ; praatzuchtig
RANTY, a. wederspannig.
RANULA, s. kikvorschgezwel, o. "-R, a. (73) - veins, kikvorschaderen, v. mv.
RANUNCULUS, s. (53) ranonkel v.
RAP, s. slag, klap, m. ; - on the nose, knip voor den
neus, m. *-, va. et n. kloppen, aankloppen, slaan, inslams, smijten. "--, va. wegnemen, wegrukken, schaken,
wegvoeren, ontvoeren; vervoeren, verrukken, betooveren ;
nitbraken.
RAPACIOUS, a. "-LT, adv. roofzuclztig. * -NESS,
s. roofzucht, v.
RAPE, s. roof, maagdenroof, m. ochaking, ontvoering ;
wegneming ; onteering, schending, verkrachting,v.;roof,
m. plundering ; raap, v.; distrikt, o. ; riot van een
druiventros ; rasp, v. *-, va. berooven ; onteeren, verkrachlen. *--OIL, s. raapolie, v. "-RY, "-REE, s. iersche
roover, m. "-SEED, s. raapzaad, o. " - VINEGAR, s. rozijnenazijn,m. "-WINE, s. door druiven verbeterde wjn, m.
RAPID, a. snel, levendig, vlug. "-ITY, "-NESS, s. snelheid, vlugheid, v. "-LY, adv. met snelheid, met levendigheid. * -s, s. pl. draaikolken in eenen stroom, v. mv.
RAPIER, s. rapier, o. stootdegen, m. "-FISH, s. zwaardvisch, so.
RAPINE, s. roof, no. geweld, o. "...Nous, a. van roof levende, roofzuchtig, op roof uitgaande.
RAPPARE, s. roover, m.
RAPPEE, s. rape, smut, v.
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• (46) troef, v.;
s. hij die slant; klopper,
wijde mantel, m. ; leugen, v. ; onshulsel, o,
RAPPORT, s. berigt, verslag ; verband, o. betrekking, v.
RAPT, va. verrukken, in vervoering -, in verrukking
in geestdrift brengen.
a. vervoerd, in vervoering,
verrukt, verdiept. *-, s. voy. RAPTURE. "-ER, "-OR,
s. roover, schaker, m. s. roof, m. ontvoering,
schaking ; vervoering, verrukking, v.;haast,m. "-URED,
a. vervoerd, opgelogen, verrukt. "-URIST, S. geestdrijver, m. "-IIROUS, a. vervoerend, verrukkend.
RARE, a. zeldzaam, ongemeen, vreemd, schaarsch; dun,
fijn; raauw. "-, "-LY, adv. voornamelijk, uitstekend,
bij uitstek. "—EBB, s. zeldzaamkeden, v. mv. -SHOW,
s. kijkkast, v.
RAREFACTION, s. uitzetting, verdunning, V. "...FIABLE ,
a. verdunbaar. "...FY, va. et n. uitzetten, verdunnen ;
zich uitzetten, dunner worden. "...NESS, s. zeldzaamheid ; schaarschheid. v. "...RIPE, a. vroeg rijp.
"...ROASTED, a. zacht gekookt.
RARITY, s. zeldzaamheid, schaarschheid, v.
RASBERRY, s. framboos, v. "-BUSH, "-TREE, S. frambozenstruik, m.
RASCAL, s. rekel, schurk, booswicht, az. *-, a. mager,
arm ; - deer, wager stuk wild, O. "-ITY, s. gespuis,o.;
schurkerij, v. *-LION, s. rekel, schurk, m. "-LINESS,
"-NESS, s. schelmerij, v. "-LITY, s. gemeene yolk, gemeen, gepeupel, janhagel, O. "-LY , a. et adv. gemeen,
laag, schurkachtig ; als een schurk.
RASE, va. vernielen, omverwerpen, verwoesten, afbreken,
sloopen, slechten. *-, s. schanzping ; doorhaling, v.
RASH, s. yin, puist, v. uitslag, m. ; ran, satijn, o. *-, a.
ranch, Wag, snel, haastig ; onbezonnen, voorbarig, met
overijling; onvoorzigtig, vermetel. *-, va. in stukken
snijden ; verdeelen. "-ER, s. reepje spek, o. * -HEADED,
a. onbedachtzaam, onbezonnen. "-LY, adv. op eene onbezonnen wijze. "-NESS, s. overijling, v. haast, m. onbezonnenheid, vermetelheid, v.`
RASOR, s. scheermes, O.
RASP, S. rasp, v. krabber, in. *-, va. raspen, vijlen.
"-ATORY, S. (36) beenvijl, v. "-BERRY, s. framboos, v.
"-ER, s. rasper, schaver, m. "-HOUSE, s. rasphuis,
tuchthuis, O.
s. het raspen. *-INGts, s. pl.
raspsel, o. het geraspte.
RASURE, s. het schrappen ; doorhaling, uitoehrapping, v.
RAT, s. rat, rot, v.; overlooper; (126)gevaarlijke stroom,
m. ; to smell a -, lont ruiken, de lucht van lets hebben,
eene galg in het oog hebben, op de loer liggen. "-ABLE,
a. geschat, gewaardeerd ; evenredig, in verhouding ;
sclaatbaar. "-ABLY, adv. in evenredigheid, in verhouding. "-AFIA, s. ratafia (likeur), v. "-AN; S. rotting.
m. "-CATCHER, s. rottevanger, m.
BATCH, "-WHEEL, "-ET WHEEL, S. slagrad, o.
RATE, s. maatstaf, standaard, m.; verhouding, betrekking, v. ; evenredig aandeel, o. ; voorbehouding,v.;prijs,
no. waarde, v. bedrag, o. ; graad, trap ; rang, m. klasse, v. ; card, m. wijze ; belasting, v. ; - of exchange,
wisselkoers, m. ; - of going, gang van een uurwerk, on.;
- of sailing, gang van een schip, m. "-, va. schatten,
waarderen, den prijs bepalen van ; schatting opleggen ;
uitschelden, berispen, doorhalen. "-ABLE, adv. naarrede.
RATEEN, s. voy. RATTEEN.
RATER, s. schatter, waardeerder ; berisper, m. "-TITHE,
s. (83) tiende van het vee, O.
RATH, s. heuvel, m. *-, a. vroeg, vroegtijdig ; vroeg rijp;
- egg, zacht gekookt ei, o. ; - ripe, vroeg rijp. "-ER,
adv. liever, eerder, beter, veeleer ; een weinig, tamelijk,
RAPPDR,
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bekrachtiging, bevestiging,
bekrathtiger, M. "...FY, va. bekrachtigen,
bevestigen, geldig maken.
RATIN, RATIOS, S. ratijn (fijne baai), v.
RATIO, S. verhouding ; reden, v. grond, m.
* -CINABILITY, S. verstandigheid, v. "-CINATE, vn. redeneren,redekavelen, gedachten wisselen. * - CINATION, s. redenering, v. "-CINATIVE, a. verstandig, beredeneerd.
RATION, s. dagelijksche portie, v. rantsoen, o.
RATIONAL, a. -LY, adv. redelijk, verstandig, wijs, met
verstand.. * - B, s. grondige verklaring, v.; (77) borstlap des hoogepriesters, m.
s. redelijk geloof, o.
godsdienst der rede, v.
* - IST, S. vrijdenker, sterke
geest, m.
* - NESS, s. rede, v. verstand, 0. billijkheid, v.
RATISBONE, s. fig. he is gone to -, hij is overleden.
RAT-LINES, s. pl. (126) dwarslijnen, v. mv.
R ATOON, *-CANE, s. suikerriet, 0.
RAT'S-BANE, s. rattekruid, arsenicum, o.
RAT-TAIL, s. (86) rottenstaart, m. paard met kalen
staart, o.
s. rottestaart, m. ronde vijl, v.
RATTEEN, s. ratijn (stof), o.
RATTLE, vn. ratelen, rammelen. *-, va. schelden, hevig
uitvaren tegen, uitjouwen ; (06) dwarslijnen leggen;
- in the throat, rogchelen, reutelen. *-, s. ratel, v.;
geratel, gerammel ; gebabbel, gekakel,o.
rammelaar,
"-HEAD, s. losbol, m. ; schimpnaam der koningsgezinden
-HEADED, a. onbesuisd.
in Engeland onder Karel I.
*-R, s. rammelaar, m. ; koets, v. * - SNAKE, s. ratelslang, v.
o.;
RATTLING, s. gerammel, geratel; gekijf ; gebabbel,
- in the throat, reutel in de keel, in. "-s, s. pl. (126)
dwarslijnen, v. mv.
RATTOON, s. waschbeer, m.
RAT-TRAP, s. rottenval, v.
RAIICITY,s. schorheid, heeschheid , v .* ...cous, a. schor, heesch.
RAUGHT, a. bereikt.
RAVAGE, "—GING, s. verwoesting, overheersching, vernieling, v. *-, va. verwoesten, vernielen; plunderen. * - R,
S. verwoester, vernieler, m.
RAVE, vn. raaskallen, ijlen, woeden, dot
ijlhoofdig
verzot zijn ;
droomen ; - and tear, troosteloos
- wanhopig zijn ; - up, onderzoeken, opsporen ; upon, hevig begeeren, verzot zijn op.
RAVEL, va. verwarren, ineenwikkelen. *-,
vn. zich verwarren, zich inwikkelen, in elkander loopen, ineenkronkelen ; - out, losrafelen, losmaken, ontwarren.
RAVELIN, s. ('113) ravelijn, o. halve maan, v.
RAVEN, S. raaf, v.
va. et n. rooven, inzwelgen
"-ER, s. roover ; verslinder, m. *- LOCKS, s. pl. zwarte
lokken, v. my. *-ous, a. * - OUSLY, adv. vraatachtig,
gulzig ; verslindend, roofzuchtig ; met gulzigheld. * - OUSNESS, s. gulzigheid, vraatzucht ; roofgierigheid, roofzucht, v. "-'s-DUCK, s. grof russzsch zeildoek, o.
RAVER, s. razende, waanzinnige, m:
It AviN, s. roof, buit, no. ; roofzucht, v. *-, a. gulzig,
vraatachtig, roofgierig. * - E, S. gleuf, v. holle weg, m.
RAVING, s. het razes, woeden, droomen. *-,
a. dot, razend, woedend. *-LY, adv. als een razende, in razernij.
RAVISH, va. rooven, wegnemen, ontrukken, ontvoeren;
schaken; onteeren, verkrachten ; verrukken, in vervoering brengen. * - ER, s. schaker, ontvoerder ; verkrachter, no. * - ING, a. , INGLY, adv. verrukkelijk, heerlijk,
betoorerend; in verrukking. * - MENT, s. roof, in. wegroering, ontvoering ; opgetogenheid, verrukking ; onteering, schending, verkrachting, v.
RATIFICATION,
v. * ... FIER, S.

* ...FYING, S.

RAW,

a. raauw, ruw; onrijp, green, ongesouten; onver-

werkt, ruw, nieuw ; onervaren, onbekookt ; open, naakt ;
mager; guur (van het weder). * - BONE, a. zeer mager.
*- CLOTH, s. ongeverfd taken, 0. * -HE AD,s. bullebak,
m. *- HIDES, s. p1. (IN) ruwe huiden, v. inv. "-Lim,
a. guur, ruw, betrokken. *- LEATHER, S. ongeloozd leder, o. *-LY, adv. ruw, onbekookt, in het ruwe, zonder
ervaring, onbedachtelijk. * - NESS, s. ruwheld, raauwhead, hardheid, onrijpheid ; onervarenheld, onkunde,
onwetendheid, v.
o. ; wapening,
RAY, s. straal, lichtstraal, m.; sieraad,
uitrusting ; lelie, v. ; lied, o. ; (53) herik, v. ; rog (visch),
m. ; - of gold, goudblaadje , o. *-, va. et n. stralen,
stralen schieten; ziften; bezoedelen. * - FORT, s. (53)
blaauwe lelie, iris, V.
RAYLE, S. (72) kwartel-, wachtelkoning, m.
RAYLESS, s. stralenloos, zonder stralen.
voy.
RAZE, s. gemberwortel, m ; zekere korenmaat, v. ;
va. scheren, glad afsnijden ; sloopen, emRACE.
verwerpen, uitroeijen; uttschrappen, uitdoen ; even
aanroeren.
MV.
RAZERS, S. p1. slagtanden van een wild zwijn, m.
RAZOR, s scheermes, o.; (44) slagtand, in. ,* - ABLE, a.
s.
scheermesbek,
m.
*-FISH,
scheerbaar. * - BILL, S. (72)
scheermesvisch, m. * - POUCH, s. scheerdoos, v. * - SHELL,
S. (72) scheedemossel, v. * - STRIP, S. scheerriem, m.
RAZURE, S. doorhaling, v.
"...ACCESS, s. wederREABSORB, va. weder inslurpen.
komst, v. herhaald bezoek, o.
REACH, va. reiken, toereiken, aanreiken, bereiken, grijpen, beantwoorden. *-, vn. zich uitstrekken, reiken;
doordringen ; pogen, trachten, streven ; kukhalzen,
moeite doen om to braken ; voy. RETCH ; - at, reiken -, streven naar; vervolgen; beschuldigen. "-, s.
het beretken; bereik, vermogen, o. magt, bernoeijenis ;
uitgestrektheid, strekking, breedte; bekwaamheid, v.;
streek, m. list, kunstgreep, v. ; voornemen, plan, ontwerp, o.; breedte (eener rivier),v.;- of thought, scherpzinnigheid, v. ; man of deep -, diepzinnig man, m.
s. bereiking
* -ING, a. zich ver uitstrekkend , magtig.
v.; kukhalzen, o. "-LESS, a. onbereikbaar; traag, nalatig, achteloos.
RE- ACT, vn. terugwerken. * - ION, S. terugwerkinq, v.
READ, va. et n. lezen, voorlezen ; raden, kennen ; verklaren. *-, vn. voorlezingen houden, openbare lessen
geven; - about, om beurten lezen; - by guess, vlugtig
doorlezen ; - on, voortlezen, voortgaan met lezen; - one
his lesson, iemand de les lezen, berispen, kapittelen ;
over,
- out, uitlezen, laid lezen, oplezen, voorlezen; to, voorlezen. *-,
overlezen, duorlezen, doorloopen; s. raad, m. beraadslaging ; spreuk, v. gezegde, o. "-,
a. belezen, geleerd. '-ABLE, a. leesbaar.
RE-ADEPTION, s. herwinning,wederbekoming,herkrijging,v.
READER, s, lezer, voorlezer, III. * -SI-TIP, s. voortezersambt, o.
READILY, adv. bereid, vaardig, vlug, snel ; oogenblikke• lijk, onmiddellijk, dadelijk ; gaarne, gemakkelijk, van
ganscher harte; van buiten. "...INESS, s. bereidwilligheid, gereedheid, vaardigheid,geneigdh,eid, gemakkelijkheid, v.; - of wit, tegentvoordigheid van geest, v. ; - to
please, gedienstighetd, dienstvaardigheid, v.
READING, S. lezing, voorlezing, v. * - • DESK, s. leeeslecsenaar, tn. "—LAMP, s. studeertamp, v. werklampje, 0.
RE-ADJOURN, va. (83) op nieuw dagvaarden. * ...- ADJUST,
va. weder in orde brengen. *...-ADMISSON,
TANCE, S. wedertoelatinj, v. * ...- ADMIT, va. weder

REA.
toelaten.
va. op nieuw versieren, weder
opschikken.
READY, a. gereed, bereid, bereidwillig, vaardig, vlug, be boar geld,
kwaam, gemakkelijk ; - money, gereed
o. kontanten, v. mv. klinkende munt, v."-, adv. reeds;
for a
bij de hand ; vlug ; gemakkelijk ; in orde; husband, huwbaar ; - to sail, zeilree, zeilvaardig.
"-COCKED, a. (68) vaardig, met gevpannen haan.
REAFON, s. naam van den deenschen standaard, m.
RE-AFFIRM, * --ALLEGB, va. op nieuw verzekeren. "...-AF'...- AFFORESFIRMANCE, S. herhaalde verzekering, v.
TED, a. (136) op nieuw tot bosch gemaakt. * ...- AGENT,
s. (90) tegenwerkend
oplossend middel, o.
BEAK, s. voy. FREAK, NOISE.
REAL, s. reaal (mint), m. *-, a. werkelijk, wezenlijk,
reed, zakelijk ; onroerend ; - estate, onroerende goederen, o. mv. "-GAL, "-GAR, s. rood rattekruid, o.
"-MT, s. realist, m. * - ITY, s. werkelijkheid, wezenlijkheid, waarheid, v. wezen, o. ; innerlijke waarde, v.
* -IzE, va verwe"-IZATION, s. verwezenlijking, v.
zenlijken, tot stand brengen ; tot geld maken, verzil"-LY, adv.
veren ; vaste goederen landerijen koopen.
werkelijk, waarlijk, gewis.
REALITY.
REALM, s. rijk, koningrijk, u. *-NEss, s. voy.
REALTY, s. voy. REALITY. *-, eerlijkheid, trouw, v.;
onroerende goederen, o. my.
REAM, s. riem papier ; room, m.
RE-ANIMATE, va. herlevendigen, weder levend maken.
"...-ANImATioN,s.wederopwekking,v."..-ANNEx,va.weder
aanhechten. "...-ANNEXATION, s. wederaanhechting, v.
REAP, va. et n. maaijen, oogsten, inzamelen, inoogsten;
trekken (nut uit lets). * -- ER, s. maaijer, ns.
REAPING, s. maaijing, v. "-FORK, s. gaffel, v. "-HOOK,
s. sikkel, zeis, v. "-TIME, s. oogsttijd, m.
RE-APPAREL, va. op nieuw kleeden, - tooijen. *. .-AP*,...-APPEARANCE, s.
PEAR, vn. weder verschijnen.
wederverschijning, v. "...-APPLICATION, s. wederaanwending, v. * ...- APPLY, va. weder aanwenden. "...-APPOINT, va. weder benoemen. "...-APPOINTMENT, s.
wederbenoeming, herbenoeming, v.
REAR, s. achtergrond, m.; (68) achterhoede; (126) acha. raauw,
terste rij schepen; fig. laagste klas, v.
half gaar. *-, va. oprigten, opheffen ; opbrengen ; op
kweeken, opvoeden ; verschrikken ; (44) opdrijven, drijven, steigeren. "-ADMIRAL, s. schout-bij-nacht, m.
"-DIVISION, "-GUARD, s. achterhoede, v. "-MOUSE, s.
vledermuis, v. "-WARD, s. achterhoede, v.; staart, na,;
eind, o. "-WARDs, adv. achterwaarts, naar a,chteren.
RE-ASCEND, va. et n. weder opvoeren, - opklim ► en, opstijgen, beklimmen. "...-ASCENSION, s. wederopstijging, wederbeklimming, v. "...-ASCENT, s. hoogte, v .
REASON, s. rede, v. verstand, oordeel, o. ; reden, oorzaak, aanleiding, v. ; regt, o. billijkheid, v. *-, va. et
n. redeneren, onderzoeken, besluiten, gevolgtrekkingen
maken; verstandig spreken, oordeelen, bewijzen ; twisten ; overleggen. "-ABLE, a. verstandig, vernuftig ; redelijk, billijk; middelmatig, dragelijk; part, (83) legitieme portie, v. "-ABLENESS, s. redelijkheid, billijkheid, v. verstand, o. "-ABLY, adv. billijkerwijze. "-ED,
a. beredeneerd. 4 -ING, s. et a. redenering, overweging
"-LESS, a. onverstandig, onv. ; redelijk, verstandig.
gegrond. * -LESSNESS, s. onverstand, o. ongegrondheid, v.
RE-ASSEMBLAGE, s. hereeniging, v. * ...-ASSEMBLE. va.
hereenigen, weder verzamelen. "...-ASSERT, va. op nieuw
va. (83) wederafstaan. "...-ASverzekeren.
SURE, va. weder aannemen, - opnemen. "...-ASSUMP-
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TION, s. weder aanneming, wederopname, v. *...-ASSURANCE, s. (34) tegenverzekering, v. "...-A13SURB, va.
geruststellen, moed inspreten ; (34) weder verzekeren.
"...-ASSURER, s. (34) wederverzekeraar, m.
REASTINESS, s. ransigheid, v. "...TY, REASY, a. ransig, muf.
RBATE, s. riet, o.
RE-ATTACH, va. weder in beslag nemen.
s.
(83) herhaalde inbeslagneming, v. "...-ATTEMPT, va.
op nieuw beproeven.
RAVE, va. rooven, stelen.
RBBAPTIzATION, s. herdoopinq, w ederdooping, v. wederdoop, m. "...TIZER, s. herdooper, wederdooper, m.
REBATE, s. (13) Boot, uitholtng, v. ; (34) rabat, o. korting, v. *-, va. stomp maken, verminderen, vernederen;
(34) korten; (13) uitholen, uttgroeven. "-MENT, s. vermindering, verkleining, v.
REBATO, s. halskraag, m.
REBBIT, s. omslag, as. vouw, v.
REBECK, s. driesnarige viool, v.
REBEL, "-LER, s. oproermaker, oproerige, opstandeling ,
a. oproerig, muitziek. "--, vn. oproer maken, opm.
staan, muiten, oproerig worden. *-LION, s. oproer, o.
opstand, m. muiterij, v. "-mous, a. oproerig, moltziek. * - LIOUSLY, adv. op eene oproerige wijze, in opstand. * - LIOUSNESS, s. oproerigheid, v.
REBELLOW,vn.wegrombulken,-loeijen;weergalmen." —BumSOH, vn. weder bloeijen. '...BOATION, s. het herhaalde
loeijen, weergalmen, o. "...BOIL, vn. vuur vatten, in
vuur geraken, driftig worden. "...BOUND, va. et n. te"...BOUND,
rugspringen, -kaatsen, -stuiten, -werpen.
to
* ...BOUNDING, s. terugstuiting, terugkaatsing, v. ;
take the ball at the rebound, de gelegenheid waarne"...BRACE,
men, het ijzer smeden terwijl het beet is.
va. weder versterken, - spannen. "...BREATHE, vn. weder ademhalen. "...BUFF, s. terugstoot, tegenstand, m.;
afwijzing, weigering, v. "...BUFF, va. terugstooten; weva. weder opderstaan ; afwijzen, weigeren.
bouwen, herstellen."...BUILDER,s. hersteller, m."...BUILD* ...BuKABLE,
Inn, s. wederopbouwing, herstelling, v.
a. berispelijk. "...BUKE, s. berisping, v. verwiji, o."...BUKE,
va. berispen,verwijten. "...BUKEFUL, a. scherp, onvriendelzjk. -LY, adv. met bitterheid. * ... BUKER, s. berisper,
m. * ...BULLITION, s. het opkoken, opkoking,v. "...BURY,
va. op nieuw begraven.
REBUS, s. figuurraadsel, o. logogrief, woordspeling, v.
"...CALL,
REBUT, va. terugstooten, terugslaan, afweren.
s. terugroeping, herroeping, v. -, va. terugroepen, herto
herroepen,
herroepelijk.
"...CANT,
a.
roepen. -ABLE,
va. et n. intrekken, herroepen, zijn woord intrekken.
* ... CANTA-ATION, s. (83) herroeping, intrekking, v.
TORY, a. herroepend. "...CANTER, s. die zijne woorden
intrekt. "...CAPACITATE, va. weder in staat stellen.
"...CAPITULATE, va. kortelijk herhalen. "...CAPITULATION, s. korte herhaling, v. "...CAPITULATORY, a. herhalend. "...CAPTION, s. herneming, v. "...CAPTOR, s.
(83) hernemer, m. " ...CAPTURE, s. herneming, v. -,
va. hernemen. "...CARRY, va. terugbrengen, terugvoeren.
"...CEDE, vn.
"...CAST, va. terugwerpen ; versmelten.
wijken, terugtreden, teruggaan, afzien.
RECEIPT, s. ontvangst, inname,aannerning; ontvangplaats,
v .; rept, bewijs van ontvangst,o. kwijting, kwitantie ; ver
welkoming, v. onthaal ; voorschrift, recept, o. *-, va. kwitantie geven ; - in full, generale kwitantie, v. ; to - in full,
generale kwitantie geven. "-BOOK, s. ontvangst-boek, o.
RECEIVABLE, a. ontvangbaar, aannemelijk, uitstaand.
*-NEss, s. ontvangbaarheid, aannemelijkheid, v.
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haling ; voorlezing, vertelling, v. * ...CITATIVE, * ...CIrecitatief, 0. "...CITATIVE, a. vertellend. -LY, adv. in een verhalenden trant. "...CITE,
herhalen
;
opzeggen,
voordragen, verhalen, vertellen.
va.
"...CITER, s. herhaler ; verhaler, verleller,
RECK, va. et n. zorg dragen voor, zorgen, acht geven;
aangaan. "-LESS, a. onbekoinmerd, zorgeloos. * - LESSNESS, s. zorgeloosheid, achtcloosheid, nalatigheid, v.
RECKON, va. et n. rekenen, tellen, zamentellen, berekenen ; schatten, meenen, achtcn, beoordeelen, het er voor
houden, aanzien ; zich verlaten op, rekening maken op;
rekenschap geven, verantwoording doen ; - on, aanrekenen ; - together, optellen ; - up, oprehenen, optellen,
monsteren ; - with , afrekenen, likwideren, rekening
houden. A -ER, s. rekenaar, tn. * - ING, s. rckenen, o.
telling, rekening, berekening ; schalting, meening, v.
going, o. ; (IN) gissing, v. ; she is near her -, have
nabij.
rekening is bijna uit, de tijd barer bevalling is
RECLAIM, va. terugvorderen, terugeischen, terugroepen,
TATIVO, s. (109)
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va. ontvangen, aannemen, erlangen, krijgen,
bekomen; onthalen, opnemen ; toestaan; begrijpen, opvatten ; verbergen, helen; - livery , in bezit nemen;
op goed geloof aannemen. "-D, a. aange--uponcredit,
nomen, algemeen, ingevoerd, gebruikelijk. * -DNESS, S.
algemeene aanneming, v. "-R, s. ontvanger ; aannemer ;
a. ontaannemeling ; vergaderbak ; heler, m.
vangst, opname, v.
RECELEBRATE, va. op nieuw -, nog eons vieren. "...CELEBRATION, S. tweede viering, V. * ...CENCY, "—CENT"...CENSE, va. monRES:IS, S. nieuwheid, frischheid, v.
steren, recenseren. "...CENSION, s. monstering, recensie,
v. "...CENT, a. nieuw, Jong, frisch. -LY, adv. onlangs,
nieuwelings, kortelings, dozer dagen.
RECEPTACLE, s. ontvangplaats, verzarnelplaats, bewaarplaats, v. ; ontvanger, vergaderbak, m. ; schuilplaats, v.
* ...IVI* ...ARY, a. aangenomen. *
s. ontvangst, opnaTY, s. ontvangbaarheid, v.
me, in ontvangneming; verwelkoming ; meening, beteekeels, v. zin, m.; wederverkrijging, v. * ... IVE, a. geschikt to ontvangen. "...ORY, a. aangenomen, algemeen,
ingevoerd, gebruikelijk.
RECESS, 8. wijking, v. terugtogt, aftogt, m. ; vertrek, o.;
afzondering, eenzaamheid ; wijkplaats; verblijfplaats,
v.; schuilhoek, m.; diepte, v. verborgen deel, o.; opschorting ; vakantie, v. vakantiedagen, m. my. *-ioN,
s. • afgifte, v. afstand, m.
RECHANGB, va. weder verenderen, nogmaals verwisselen.
s. (34) herwissel, m. "...CHARGE, va. weder -, op
nieuw laden, - beladen ; - aanvullen, - bevelen, - gelasten. s. herladiny ; nieuwe opdragt, h*ehaalde
lastgeving, V. "...CHEAT, s. (44) terugroeping der honden met den horen, v. -, va. (44) de honden met den
horen terugroepen. "...CIDIVATE, vn. terugvallen,weder
afvallen, weder zondigen, eene misdaad bij herhaling
begaan, weder instorten. * ...CIDIVATION, s. herhaling
* ...CIDIVOUS, a. terugvallend.
eener overtreding, v.
* ...CIPE, s. (22) recept, O. "...CIPIENT, s. (90) voorlegger, ontvanger, recipient, M. * ...CIPROCAL, a. wederkeerig, wederzijdsch, onderliny, beurtelingsch, afwisselend.
-LY, adv. wederkeeriglijk, wederztjds, beurtelings, om
den anderen. "...CIPROCALNESS, s. wederkeerigheid, v.
* ...CIPROCATE, va. et n. wederkeerig handelen, vergelden, afwisselen. "...CIPROCATION, s. wederzijdsche betrekking ; slingering, v. "...cxeioN, s. afsnijding, v.
* ...CITAL, s. verhaal, o. vertelling, voorstelling ; voorlezing, v. ; beweeggronden, m. Mv. * ...CITATION, s. her-

RECEIVE,

terugbrengen ; verbeteren, herstellen temmen, tam mavn. zich beteren. " - , s. terugvordering, veran-ken.
dering, hervorming, verbetering, herstelling, v.; -charges, (34) kosten van invordering, m. my. "-ABLE, a.
herstelbaar ; terug to roepen. * -ANT, S. wedereischer,
tegenspreker, nu. "-LESS, a. onverbeterlijk, verloren.
RECLAMATION, S. terugvordering, opkoming (tegen jets) ;
genezing, v.
RECLINATION, s. afwijking van de poolshoogte, v. "—milts, a. leunende, hellende. va. et n. leunen, Kellen,
aanleunen, rusten. "...CLOSE, va. weder sluiten.
"...CLUDB. va. weder ontsluittn. *...cLII8B, "...CLUSIVE,
afgezonderd, verborgen, eenzaam.
a. .opgesloten,
"...CLUSE, s. kluizenaar, m. -LY, adv. in eenzaamheid.
"...CLUSENESS, !* ...CLUSION, s. opsluiting, eenzaamheid,
afzondering, v. * ...COAST, va. (026) voor de tweede
va. opmaal tangs dezelfde trust zeilen.
toomen.
RECOGNISABLE, * ...IZABLE, a. herkenbaar. "...ISANCE,
"...IZANCB, "...ITION, s. herkenning, erkenning ; verdankbaarheid; onderpligting, v. verbandschrift, o.;

weeping, v. ; kenteeken, o. ; oordeelvelling, uitspraak,
va. herkennen; erkennen; op nieuw
v. "...18E,
bnderzoeken. "—MEE, s. houder van een schuldbrief,
m. ....ISOR, S. gever van een schuldbrief, m. * ...ITION,
s. onderzoek, O. * ...ITORS, S. pl. (83) de twaalf gezworenen, de jury.
RECOIL, vn. et a. terugvallen, -stuiten, -stooten, -springen,

- wijken

; zuur worden, schiften. "

-,

s. terugstuit,

* - ING,
M. "-BR, S. tegenstrever, oproerige, miter, m.
s. terugcleinzing ; opkrimping, v.
hermunting,
v.
RECOIN, va. hermunten. "-, -AGE, s.
RECOLLECT, va. et n. weder bijeengdren, herzamelen ;
herstellen ; herinneren ; zich weder verzameten ; zich
herinneren ; lot bezinning komen ; recollect yourself !
denk op hetgene gli zegt! *-, "...COLLET, s. barrevoeter, (monnik), in. s. verzameling ; herinnering ;
bezinning, v.
" — COM RECOMBINE, va. weder verbinden, zamenvoegen.
-LESS, a. et adv. troosFORT, va. weder vertroosten.

teloos, ontroostbaar.
nieuw beginnen.

* ...COMMENCE, va. weder op

aanbevelen. "-ABLE, a. * - ABLY, adv.
aanbevelenswaardig. * - ABLENESS, s. aanbevelenswaardigheid, v. * - ATION, s. aanbeveling, v. "-ATIVE,
* -ATORY, a. aanbevelend. "-ER, s. aanbeveler, aanprijzer,
"...COMMIT, va.
RECOMMISSION, va. weder benoemen.
"...COMMITMENT, s. herhaalde geweder vastzetten.
vangenzetting, v. ; tweede onderzoek door eene kommissie, o. "...COMINIODATE, va. herstellen, lappen. "...comva. weder zarnenvoegen. "...COMPENSATION ,
PACT,
"...COMPENSE, s.belooning,vergelding ; schadeloosstelling,
vergoeding, v. prijs, m. "...COMPENSE, va. beloon,en,
vergelden, betalen, schadeloos stollen, vergoeden. "...COMPENSER, s. belooner, vergeldcr, IT1. * ...COMPILEMENT ,
nieuwe verzameting, v. "...COMPOSE, va. weder za- s.
menstellen, herstellen; weder yeruststellen. k ...COMPOSITION, s. vernieuwde zamenstelling, herstelling, v.
RECONCILABLE, a. verzoenbaar, verzoenlijk. " - NESS, s.
verzoenbaarheid ; vereenigbaarheid, bestaanbaarheid, v.
va. verzoenen; overeenbrengen; herstellen.
vn. zich verzoenen; weder in gunst "omen; bestaanbane zijn met ; overeenstemmen, het eons worden; to reconcile one's self, besluiten, er toe overgaan.
MEET, "...CILIATION, s. verzoening, bevrediging, heree-

RECOMMEND, va.
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niging, v. * ...CILER, s. verzoener, bevrediger, vredestichter, m. * ...CILIATORY, a. verzoenend.
RECONDENSE, va. et n. feeder verdikken; weder dik worden. *...CONDITB, a. verborgen, diepzznnig. "...CONDITORY, s. voorraadkamer, v. magazijn,
o. ; hock, m.
* ...CONDUCT, va. teruggelezden, uitgeleide doen, wedergeleiden, terugvoeren, terugbrengen. va.
op nieuw bevestigen. * ...CONJOIN, va. weder vereenigen,
hereenigen. "...CONNOITRE, va. verkennen. * ...CONNOITRING, s. (426) (land) verkenning, v. *...CONQUER, va.
heroveren.
* ...CONSECRATE, va. op nieuw wijden.
* —CONSECRATION, s. hernieuwde wijding, v.
* ...CONSIDER, va. weder overwegen. -ATION, s. herhaalde
rijpe overweging, v. * ...CONSOLATE, va. weder troosten.
* ...CONVENE, vn. weder te zamenkomen, zich weder
verzamelen, zich hereenigen. * ...CONVENTION, s. (83)
tegeneisch, in. * ...CONVERSION, s. wederbekeering, v.
"...CONVEY, va. teruggeleiden, terugvoeren. -ANCE, s.
terugvoering, v.
RECORD, s. protokol, register ; dokument, stuk, gedenkstuk,
o. handvest, v. archief, o. ; herinnering, v. *-, va. opteekenen, inschrijven, registreren, vermelden, de herinnering bewaren van ; vieren. * -ATION, s. aandenken,
o. herinnering, v. *- BR, s. aanteekenaar, geschiedschrijver ; gritfier, schrifver, sekretaris ; archivarius ; wooedvoerder, m.; herdersfluit, v. *-s, s. pl. archief, o.
RECOUCH, vn. zich weder nederleggen.
* ...COUNT, va.
omstandig verhalen, opsommen. -MEET, s. wijdloopige
vertelling, v. omstandig verhaal, berigt, o. * ...COUPE,
s. (83) regt van naasting, o. *...COURSE, s. terugkeering,v. terugkeer, m. ; verhaal, o. toegang, m. ; toevlugt,
v. ; loop, m. *...COURSE, vn. terugkeeren.
RECOVER, va. herkrijgen, wederkrijgen, weder
terugbekomen, herstellen, redden. bergen; (44) weder ovjagen. *-, vn. herstellen, genezen, beter worden; -a debt,
eene schuld invorderen ; - a loss, een verlies herstellen ;
- against, zich dekken tegen, verhaal nemen op ; - arms'
(68) geweer omhoog! - at law, een oordeel een von.
nis ontvangen ; - one's self, weder tot zich zelven komen; - to memory, herinneren aan, in het geheugen
terugrOepen. 5 -ABLE, a. herslelbaar ; herkrijgbaar.
fr -ABLENESS, s. herstelbaarheid, v. * -ER, s. hersteller;
ni.
s. terugbekoming ; genezing ; herstelling, v. geneesmiddel, hulpmiddel, o. ; past recovery, onherstelbaar reddeloos verloren.
RECREANT, a. lafhartig, valsch, afvallig. *-,s. lafaard ;
afvallige, m. * -ISE, s. lafhartigheid ; afvalligheid, v.
RECREATE, va. weder scheppen; verkwikken, verpoozen,
vermaken, verfrisschen, versterken. *-,
vn. zich verkwikken, zich verpoozen, zich vermaken.
"...ATION, s.
herschepping, v. wederopbouw, m.;verkwikking,uitspanning, verpoozing, v. "...ATIVELY, adv. op eene vermakelijke wijze. * ...ATIVENESS, s. vermakelijkheid, v.
R ECREDENTIALS, s. pl. brieven van terugroeping, rekredentiebrieven, m. my. * ...CREMENT, s. schuim, o. afval,
m. * ...CREMENTAL, * ...CREMENTITIOUS, a. vol schuim.
A ...CRIMINATE, va. zijne aanklagers wederbeschuldigen;
zich wreken. tegenbeschuldiging,
wraak, v. * ...CRIMINATOR, s. wederbetigter, m. -Y, a.
weder becchuldigend. * ...CROSS, va. weder voorbijgaan.
'...CRUDENCY, * ...CRUDESCENCY, s. heropening eener
wond, verhelfing van pijn, v. * ...CRUDESCENT, a. de
pijn vermeerderend.
RECRUIT, s. rekruul, nieuw aangeworven soldaat,
m.;
ver,terking, v. versche toevoer, m. va. herstellen,
aanvullen, weder voltallig maken ; versterken; terug-
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vn. zich herstellen ; soldaten werven ;
- one's self, zich herstellen. "-RR, s. werver, werfonicier, rn. 5 -ING, "-MENT, s. werving, v. het aanwerven. 5 -ING MONEY, 0. handgeld, o.
bekomen. *-,

RECTANGLE, s.
*-, * ...ANGLED, * ...ANm.
GUL ED, *...ANGrueL
t r,k'a.regthoekig.
gA
*...ANGULARLY,
adv. met een regten hock. "...ANGULARNESS,
s. regthoekigheid, v. "...IFIABLE, a. ver beterbaar. . * ...IFICATION, 8. verbetering, teregtwijzing, v. s.

verbeteraar, teregtbrenger, m.; (126) instrument om de
miswijzingen der kompassen te vinden, o.
va.
verbeteren, zuiveren, regt waken; teregtwijzen.
* ...ILINE AL, "...ILINE AR, *...ILINEOUS, a. regtlijnzg. * ...ITU DE, s. regtheid, opregthoid, v.
* -AL, * -IAL, a.
RECTOR, s. bestuureler; predikant, m.
van eenen cector,- bestuurder. * -SHIP, s. ambt
o. bediening van rector, - van predikant ; pastorij v.;
predikantsinkomen, o.
liBCTRESS, RECTRIX, s. regentes, bestuurster, v.
RECUBATION, s. het leunen. "...CULE, vn. achteruitgaan.
RECUMB, vn. liggen, leunen, steunen. 4 -ENCY, 0. liggende
houding, rust, V. fig. vertrouwen, o. *-ENT, a. liggend, leunend; rustend, vertrouwend.
RECUPERATE, va. herkrijgen, hernemen. * —CUPERATION,
* ...CUPERATIVE,
s. wederverkrijging, herneming, v.
* ...CUPERATORY, a. strekkende ter terugbekorning.
vn. terugko'nen, zich heritineren, bijvallen, invallen,
zijne toevlugt nemen.
s. toevlugt, v. -LESS, a. hutpeloos. * ...CURRENCE, "...CURRENCY, s. terugkeer, m.
wederkeering ; (109) herhaling, v. "...CURRENT, a. terugkrnend, van tijd tot tijd wederkomende.
k...cuntn. terugkornst, v.
SION, s. het terugloopen, terugkeer,
* ...CURVATE, "...CURVE, va. terugbuigen, ombuigen.
* ...CURVATION, * ...CURVEDNESS, * ...CURVITY, s. terug-, achterover-, ombuiging, v. 5 ...CURVOUS, a. terug
gebogen, omgebogen, gekromd. * ...CUSANCY, s. weigering,
*...cusANT, a. weigerend,
verwijdering, afwijktng, v.
weerspannig ; afwijkend,afwijzing.-,s.afgescheidene,
* ...CUSATION, s. weigering, wraking, v. "...CUSE, va.
weigeren, verwerpen, weaken, afslaan, niet aannernen.
* ...CUSSION, s. terugstuiting, v.
RED, a. rood. *-, s. rood, o. roode Neut., - verf, v. *-,
va. rangschikken, ordenen.
REDARGUE, va. wederleggen. "...GUTION s. wederlegging, v.
RED-BAY, s. roode laurierbezte, v. * ...-BIRD, s. roodvink,
m. * ...-BRASS, s. brons, s. roodborstje, a.
5 ...-CHALK, * ...-CRAYON, s. rood krijt, o. * ...-PENCIL,
s. rood potlood, o. * ...-CLOVER, s. (53) roode klaver,
v.
s. roodrok, engeloche soldaat,m. * ...-DEER,
s. (46) ros wild, o. * ...DEN, va. et n. rood maken,
worden ; gloeijend maken ; blozen. * ...DING, s. roode
appel, m. * ...DISH, a. roodachtig. k ...DISHNESS, s.
roodachtigheid, v.
REDDITION, s. teruggave, overgave, overgifte, v. * ...DITIVE, a. teruggevend ; in antwoord.
REDDLE, RUDDLE, s. roode aarde, v. bloedsteen,
REDE, s. road, En. *-, va. aanraden.
REDEEM, va. vrijkoopen, loskoopen, verlossen, bevrijden;
beloonen, schadeloos stellen, vergoeden ; - out a pawn,
een pond loosen. *-ABLE, a. losbaar, of te loosen.
* -ER, s. Verlosser, Zaligmaker, m.
s. loskooping, verlossing, v.
REDELIBERATE, va. op nieuw -, nog erns overleggen.
* ...DELIVER, va. weder overleveren, teruggeven.
-ANCE, -Y. s. overlevering, teruggave, v.
'...DEMAND,
va. terugeischen, terugvragen. * -ABLE, a. terug te vor-
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deren. * ... DEMPTION, S. vrijkooping, loskooping, verkssing ; bossing van een panel, V. "...DEMPTORY, a. tot
loskooping bepaald. *...DESCEND, vn. weder aflaten,
weder afkomen, afklimmen.
RED-BYE, s. (72) rOOdoog, m. *•..-FACE, S. rood aangezigt, o. * ...- FACED, a. rood van aangezigt * ...- GOURNET,
S. (12) zeelier, v. * ...- GUMS, s. pl. (22) roodheid in
het aangezigt, v. * ...- HAIRED, a. roodharid. "...-HEADED,
a. met een rooden leap. *...-HERRING, s. bokking, m.
* ...-HOT, a. vuurrood, gloeijend.
REDIENT, a. terugkomend.
REDIGEST, va. voor de tweede maal vormen.
REDINTEGRATE, va. herstellen, weder to regt brengen,
a. hersteld, vernieuwd.
vernieuwen, teruggeven.
"...TION, s. herstelling, vernieuwing, v.
va. op
REDISBOURSE. va. terugbetalen.
nieuw schikken. * ... DISSOLVE, va. weder oplossen.
"...DISTRIBUTE, va. wederverdeeling, v.
RED-KEEL, S. rood krijt, O. * ...- LEAD, S. menie,v. * ..•- LEATHER, s. juchtleder, o. "...-LETTER-DAY, S. feestdag,
m. *...LY, adv. roodachtig, in het rood. *...NESS, s.
roodheid, roode kleur, v. "...-NosED, a. met een rooden
news. * ...- OCRE, S. roode ulcer, m.
REDOLENCE, "...ENCY, S. aangename gear, m. *...ENT, a.
welriekend.
RED-ORPIMENT, S. rood rattekruid, o.
REDOUBLE, va. et n. verdubbelen ; herhalen, vermeerderen. * ... DOUBLING, S. verdubbeling, v. "...DOUBT, S.
(113) schans, redoute, v. * ... DOUBTABLE, a. geducht, ontzag inboezemend. -NESS, s. geduchtheid, v. * ... DOUBTED, a. geducht, gevreesd, ontzien,vreeselijk."..touND,
vn. terugvloeijen, -keeren; strekken, bijdragen ; overvloedig zijn, rijkelijk voorhanden zijn.
RED-PLAGUE, S. (22) roos, V.
REDRAFT, * ...DRAUGHT, S. (34) herwissel, m.
REDRESS, va. verbeteren, herstellen, helpen ; regt laten
wedervaren. "-, s. verhetering, herstelling, v. herstel,
o. ; hulp, ondersteuning, v. ; verhaal, o. "-ER, s. verbeteraar, helper, so. "-IVB, a. helpend, herstellend.
"-LESS, a. reddeloos.
RED-SANDERS, S. pl. rood sandelhout, o. * ...-SEAR, vn.
knetteren. "...-SHANK, S. roodbeen, o. poelsnip, v. ; (53)
s. sprokkig ijzer, o.
vlookruid, o.
m. * ...- START,
"...-SILVER-ORE, s. rood zilvererts,
"...-TAIL. s. (72) roo(lstaart, M. * ...-STREAK, s. roodstreepte appel, to.
REDUCE, va. terugbrengen. herleiden ; fnuiken, vernederen, onderwerpen, bedwingen, to onder brengen ; veranderen, omzetten; berekenen; verkleinen ; -into writto practice,
ing, op het papier -, op schrift brengen; * - MENT, s. tein beoefening -, ten uitvoer brengen.
rugbrenging, herleiding, vermindering, verkleining ; vernedering ; onderwerping, v. * ... CIBLE, a. verkleinbaar.
-NESS. S. verkleinbaarheid, v.
REDUCT, s. afgezonderde plaits, v. eenzaam hoekje,
- plaatsje; verborgen schansje, o. *-ioN, s. voy. REDUCEMENT ; (34) afslag, m. prijsvermindering, v.
O.
-IVE, a. et s. herleidend, oplossend; - middel,
* -IVELY, adv. verkleind, in het kort.
S.
overtolligheid
van
woorden,
v.
REDUNDANCE, * ...ANCY,
* ...ANT, a. -LY, adv. osPertollig, in overvloed.
REDUPLICATE, va. verdubbelen. ...CATION, S. verdubbeling, v. * ...CATIVE, a. verdubbelend.
S. (52) vijgeRED WEED, S. (53) klaproos, v.
bijter, m. kleine lijster, v.
1111E, va. ziften. *-, s. rees (portugesche mnnt), v.

RBBCH, vn. VOy. REEK.
RE-ECHO, s. weergalming, terugkaatsing van een geluid,
v. *-, vn. wee'rgalmen, terugkaatsen.
REECHY, a. voy. REEKY.
REED, S. riet, o. ; rietpijp, v. ; pijl, ru.; fluit,v. * - BANK,
S. rietveld, o. * - BUNTING, "-SPARROW , S. rietmusch,
v. * - ED, a. met net bedekt. * - EN , a. rieten, van net.

rietgras, o.
s. wederopbouwing, v. * ...- EDIFY, va.
wederopbouwen.
* ...- MAZE, S. (53) rietkolf, v.
REEDLESS, a. zonder riet.
* ...-MILLET, s. (53) zorgzaad, o.
REEDY, a. vol riet, rietig.
REEL, s. (126) reef, v.; rif, o. ; blaas, puist, zweer, v.
*-, va. (126) reven. * -BAND, * -LINE, S. (126) reeflijn, v.
vn.
REEK, S. rook, damp; hoop, m. rook hooi, v. "-,
* -ING, a. roo
rooken, dampen, stoomen, tutwasemen.
kend, dampend. * -Y, a. rookerig, vol damp.
REEL, S. haspel, garenwinder, m. ; (126) loglijn, v.;
schotsche dans, m. "-, va. et n. haspelen, winden ;
waggelen ; draaijen.
RE-ELECT, va. herkiezen. "-ION, s. herkiezing, v.
REELER, S. haspelaar, winder, m.
RE-ELIGILITY, S. herkiesbaarheid, v. * ...- ELIGIBLE, a.
herkiesbaar.
REELING, S. het haspekn; slangeren, waggelen, o.
RE-EMBARK, va. et n. weder inschepen ; weder aan boord
gaan. "-ATION, s. wederinscheping, v. * ...- EMBATTLE,
va. weder in slagorde scharen. "...-EMBODY, va. weder tot een ligchaam maken.
REELING-BEETLE, s. (126) breeuwijzer,
RE-ENACT, va. op nieuw verordenen, - bepalen, - vast-RENT, S.
stellen. * ...-ENFORCE, va. versterken.
hulp, versterking , v. * ...-ENGAGE, va. weder verpanden ;
- aanwenden, inwikkelen. -RENT, S. wederinwikkeling
(in eene zaak) ; weder verpanding ; nieuwe dienstneming, V. * ...-ENJOY, va. weder genieten. * ...-ENKINDLE, va. weder aansteken. "...-ENTER, va. weder binnen treden. *...- ENTHRONE, va. weder op den Croon
plaatsen.*...-ENTRANCE,S. wederoptreding ; terugkomst, v.
REERMOUSE, S. vledermuis, v.
RE-ESTABLISH, "...-ESTATE, va. herstellen. "-ED, a.
hersteld. * -ER, s. hersteller, tn. * - ING, * -MENT, s.
herstel, o. herstelling, v.
REEVE, s. baljuw, voogd, m. ; rif, o. ; (72) kemphaan, n2.
*-, va. (126) reven, zeil verminderen.
nader onRE-EXAMINATION, S. herziening, v. tweede
derzoek, O. * ...-EXAMINE, va. herzien, op nieuw onherwissel,
m.
"...-EXCHANGE,
S.
(34)
derzoeken.
-ATION, S.
"...-EXPORT, va. (34) weder uitvoeren.
(34) wederuitvoer, in.
REEZED, a. ransig.
REFECT, va. laten, verkw zkken, verfrisschen. herstellen.
M.
s. verkwikking, verfrissching, v. maaltijd,
* -IVE, a. verkwikkend. k -ORY, * -UARY, S. eetzaal in
een klooster, v.
REFEL, va. wederleggen.
REFER, va. et n. veewijzen, overlaten, zich beroepen op ;
ktreffen, betr_kking hebben op ; overgeven ; toevertrouwen. * - ABLE, * -RIBLE, a. betrekkelijk. * -EE, * -ENDARY, S. scheidsman, arbiter, scheid,regter, M. "-ENCE,
"-RING, s. verwzjzing, zinspeling ; betrekking ; scheidsregterlijke beslissing, v. * -ENDARY, s. referendaris, m.
'-IVIENT, S. verwijzing eener beslissing, v. -, va. et n.
op nieuw in gisting brengen, geraken.
REFINE, va. zuiveren, reinigen, schoonmaken, louteren,

* -GRASS, S. (53)
RE-EDIFICATION,

REF.
beschaven , verbeteren.
vn. zuiverder worden, zich
louteren ; beter worden ; -d sugar
geraffineerde suiker,
V. * -DLY, adv.
met geslepenheid, gekunsteld, met gemaaktheid. *- DNESS, s.
verfijning, gemaaktheid, geveinsde kieschheid, gekunsteldheid, a/fektatie. v. * -mENT,
s.
zuivering, loutering, reiniging ; zuiverheid, fijnheid;
gemaaktheid, v. *-E, s. louteraar, zuiveraar, rn.
REFIT, va. herstellen, verbeteren :
(126) kalfateren.
REFLECT, va. et n.
terugwerpen, -kaatsen, -schijnen,
-schieten, -springen, spiegelen, terugbuigen; overwegen,
nadenken, beschouwen; aanmerkingen maken. "-ENT,
a. terugkaatsend, teruggekaatst.
* - IBLE, a. wederschijnend, terugkaatsend. *- ING, s. terugstuiting, afstraling,
terugkaatsing, v. * - ING, a. *- INGLY, adv. nadenkend,
overwegend; aanmerkingen tnakend; beleedigend; met
voorbedachtzaamheid; op eene beleedigende wijze.
s. terugkaatsing, terugwerping ; breking der lichtstralen ;
terugvalling ; overdenking, beschouwing ; berisping, v.
* -IVE, a. terugkaatsend, terugbuigend
(van lichtstraleg). *-OR, s. straatlantaarn, v. ; denker, betrachter,
rn.
REFLEX, a. terugwerpend, terugkaatsend ; achtertraarts oebog en. * s. weer-, terugkaatsing ; terugbuig;ng ; terugwerking ; overweging, v. *-, va. achterwaarts rigten.
* -ITY, * -IVITY, s. wederschijnbaarheid, v.
* -IBLE, a. wederschijnend, terugkaatsend. *-ION, s.
terugkaatsing; overdenking, overpeinzing, v.
*-ivn, a.
terugkaatsend; terugslaand; overleggend. *-IVELY,adv.
met terugkaatsing; terugziende op, met terugwijzing ;
verwijtend.
REFLOAT, s. voy. REFLUX. * ...FLOURISH, vn.
herbloeijen. * ... FLOW, vn. terugvloeijen. * ... FLUENCE, * ...FLUENCY, s. terugvloeijing, v. *... FLUENT, a. terugvloeijend.
....FLUX, "...FLUXION, s. eb, ebbe, terugvloeijinq, v.
* ...FOCILLATE, va. verkwikken,laven. "...rocIrLATIoN,
s. verkwikking, lafenis, v.
REFORM, s. hervorming, verandering ; verbetering; (68)
reforme, afdanking, v. "-, va. hervormen, veranderen,
verbeteren ; (68) op reforme-, op halve soldij stellot, afdanken. *- ADB, va. hervormen, vervormen, eene andere
gedaante geven. *-ADO, s. afgedankte officier; vrzjwilliger op een oorlogschip, m. * - ATION, s. hervorming,
verandering, verbetering, v.
* -- ED, a. hervormd. "-ER,
s. hervormer, rn. * - ING, s. hervorming, v. * - IST,
s.
hervormde, gereformeerde ; hervormer,
m.
REFORTIFICATION, s. wederbevestiging, v. * ...
FORTIFY,
va. weder bevestigen. "...FOSSION, s. opqraving, omdelviny, v. "...FOUND, va. hergieten, hersmelten.
REFRACT, va. et n. stralen breken ; terugbuigen (van
lichtstralen); zich verzetten. *-- EDNESS, *- ION, s. straalbreking, straalbuiginq, v. *- ING, "-IVE, a. stralen
brekend. *- ORILY, adv. met tegenstreving,weerspannig.
* -ORINESS, *-ARINESS, s. wederspannigheid, halsstarrigheid, v. *- ORY, s. et a. oproermaker, m.; ongehoorzaam, oproerig, muitziek, wederspannig.
REFRAGABLE, a. wederlegbaar.
"...FRAIN, s. slotvers,
slotrijm, refrein; fig. spreekwoord, o. va. et n. weerhouden, beteugelen, tnatigen, onderdrukken ; zich onthouden. "...FRAME, va. weder ineenzetten. * ... FRANGIBILITY, * ...FRANGIBLENESS, S. breekbaarheid der lichtstralen, v. * ... FRANGIBLE, a. breekbaar (der lichtstralen) .
* ...FRENATION, s. weerhouding, temming, beteugeling,
bedwinging, v.
REFRESH, va. verfrisschen, ververschen, vernieuwen,verkwikken. * - ER, s. verkwikker, ververscher,m.; verkoelend middel, o. "-ma, a. verkwikkend. *- MENT, s.
verversching, verkwikking, v.
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REFRET, S. voy. REFRAIN.
REFRIGERANT, s. et a. verkoelend middel, o. ; verkoelend. * ... ATE, va. verkoelen, luchten, verfrisschen.
* ...ATION,
* ...ATORY,

s. afkoeling, verkoeling, v. *...ATIVE,
s. verkoelend middel; koelvat, o.; verkoelende drank, m. * ... ATIVE, * ...ATORY, a. verkoelend.
°...IUM, s. afkoelend middel, o. verkwikking, v.
REPT, a. beroofd,' weggerukt, ontbloot.
REFUGE, s. toevlugtsoord, o. toevlugt, wijkplaats, v. ; red middel, o. *-, va. eene schuilplaats verleenen, in bescherminq nemen. *-, vn. zijne toevlugt nemen, de wijk
nemen. * - E, s. vluqteling, m.
REFULGENCE, * ...ENCY, * ...ENTNESS, S. glans, m. hel7
derhi,sctngal srUkheid,v.ct#straal, m. * ... ENT, a. blinkend, luisterrijk, schitterend,
glansrijk. * ... ENTLY, adv. met glans.
REFUND, va. teruggeven, vergoeden, terug-, wederbetalen.
*-, vn braken. * - ER, s. terugbetaler, m.
REFUSABLE, a. to weigeren. * ... SAL, s. weiqering ; keus,
vo ► rkeur, v. * ...SE, va. et n. weigeren, afwijzen, afclaan,
verwerpen, niet toestaan.
* ...SING, s. wrak goed,uitschot, o. prullen, my. * ...SER, s. weigeraar, m.
REFUTABLE, a. wederlegbaar. * ... TAL, * ...TALION, s. wederlegging, v. * ... TE, * ...TER, s. wederlegger, tn.
REGAIN, va. herwinnen, herkrijgen, terugbekomen.
REGAL, a. koninklijk, ,root. *-, s. refit op de inkomsten
van bestaande bisdommen, O. * -E, s. snaarwerk (in een
orgel), o. *-, * -E, * -I0, s. onthaal, gastmaal, o. * -IA,
s. pl. koninklijke regten, teekenen der koninklijkewaardigheid, o. mv. * -ITY, s. koningschap, o. koninklijke
waardigheid, v. * - LY, adv. koninklijk, als een koning.
REGARD, va. aanzien, beschouwen, gadeslaan, waarnemen,
ctchten, waarderen, schatten; aanqaan, 'betreffen, betrekking hebben op, belang hebben bij. *-, va. het uitzigt hebben op. *-, s. blik, aanblik, m. aanzien, o.
beschouwing ; achting, waarderinq, schatting ; opmerkzaamheid ; betrekking, v. opzigt, a. "-ABLE, a. opmerkenswaardig. * - ER, s. beschouwer ; opzigter ; houtvester,
m. "-FUL, a. * - FULLY, adv. opmerkzaam, zorgvuldig ;
met achting, eerbiedig, -lijk, met eerbied.
*- LESS, a.
"-LESSLY, adv. onopmerkzaam, nalatig, ongeacht ; achteloos ; zonder aanzien; met verachting.
"-LESSNESS,
s. onachtzaamheid, onoplettendheid,onopmerkzaamheid,v .
REGATHER, va. weder inzamelen.
REGATTA, s. bootrennen, o. wedstrijd te water,
m.
REGENCY, s. regentschap, o.
REGENERACY, s. wedergeboorte, v. * ... ATE, va. weder baren ; weder doen geboren worden; herstellen. * ... ATE,
a. wedergeboren. "...ATENESS, * ... ATION, s. wedergeboren staat, m. wedergeboorte, v.
REGENT, s. regent, regeerder, tn. *-, a. regerend, bevel-,
gezagvoerend, heerschend. *- ESS, s. regentes, gebiedster,
v. * ...SHIP, s. regentschap, o.
REGERMINATE, vn. weder uitbotten.
s. wederuitbotting. v.
REGEST, s. register, o.
REGIBLE, a. te regeren, regeerbaar.
REGICIDE, s. koningsmodrd ; -moordenaar, m.
REGIMEN, s. regel, eetregel, m. died,
o.
s,
regering, v. bestuur, beheer, gezag ; (68) regement,
O.
* ...MENTAL, a. (68) van een regement ; - coat,*...MENPALS, s. pl. (68) montering, uniform, v.
REGION, s. streek, landstreek, v, landschap, gewest,
o. ;
ruimte, v. ; stand, M.
REGISTER, s. register, o. rol, lijst, v. ; griffier, in. ; - of
a book, teeken
fluffs in een book, o. ; of the ship,
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bijlbrief, m. *-, va. registreren,aanteekenen,op-,
inschrijven ; -ed tonnage,•(126) gemeten lasten, o. mv.
s. registratie, op-, inschrijving, v. *- SHIP, S.
(1N) registerschip, O. * -SHIP, S. griffie, v.

REGIEITRAR, * ... STRARY,S.registrateur,griffier,m. *... STRATION, S. registratie, v. * ... STRY, B. registratie,opschrij-

ving; griffie, v. ; registratiekantoor ; register,

o.

REGLEMENT, S. regeling, schikking, ordening, v.

steeg, v. lijstje, O.
REGNANT, a. regerend, heerschend, de overhand hebbende.
REGORGE, va. et n. opslokken, inzwelgen ; braken, uitspuwen. * ...GRAFT, va. herenten. * ... GRANT, va. op
nieuw toestaan, weder verleenen. s.wedervergunning,
v. * ...GRATE, va. slijten, in het klein verkoopen; opkoopen ; beleedigen. * ...GRATER, S. slijter, komenijstnan,
M. * ...GREET, va. op nieuw groeten, weder-,teruggroeten. -, s. tegengroet, wedergroet, ni. * ...GRESS, vn. te-ION, S. terugkeer, m. terugkeeren, terugkomen.
rug-, wederkomst, v. * ...GRESSIVE, a. terugkeerend.
-LY, adv. op eene teruggaande wijze.
REGRET, S. verdrtet, leedwezen, o. smart, v. spijt, m,
berouw, o. ; afkeer, m. *-, va. betreuren, berouw hebben over. * -FUL, a. smartelijk, berouwhebbend.
REGUERDON, S. belooning, v. loon, o. *-, va. beloonen.
REGULAR, a. regelmatig, geregeld, geschikt, regulier, *-,
s. ordesbroeder, kloosterling, m. ; - clergy, ordesbroederen, m. tnv, ordesgeestelijkheid, v.; - doctor, gepromoveerde dokter, m. * -ITY, s. regelmaat, orde, geregeldheid, regelmatigheid, v. * -LY, adv. op eene geregelde
wijze, met orde en regelmaat. "-S, REGULAR TROOPS,
l;nzetroepen, m. mv. 1..LATE,
s. p1. (68) geregelde
va. regelen, ordenen, inrigten, schikken, orde stellen op,
in orde brengen, ordenen, bepalen, rangschikken,besturen ; voorschrijven ; slechten, beslissen ; regulatingscrew,
stelschroef, v. * ...LATION, S. regeling, schikking, verordening, v. * ...LATOR, S. bestuurder, schikker, rangschikker, m.,• (139) regulier, o.
REGULUO, s. (90) zuiver metaal, O.
REGURGITATE, va. terugwerpen, weder uitbraken ; terugvloeij.n, overvloeijen. "...TION, s. wederinzwelging,
opslorping, v.
REHABILITATE, va. in zijne eer -, in zijne regten
in zijnen vorigen staat herstellen. * ...ATION, S. herstel
(van eer enz.), O.
weder hooren ; (83) herzien.
REHEAR, va. nog eens
"-ING, s. (83) herziening, v. "-SAL, s. herhaling, repetitie, v. * -SE, va. herhalen, voordragen, opzeggen ;
(408) repeteren. * -SER, s. herhaler, opzegger,
REIF, S. wijfje van den kemphaan, O.
RESOLE, s. sleuf, vouw, plooi, v.
REIGN, s. rijk, o. regering, heerschappij, v. ; invloed, in .
*-, vn. regeren, hecrschen, de overhand hebben. "-ING,
a. heerschend, regerend.
RE-IMBARK, va. et n. wederinschepen. * -ATION, * -ING,
S. wederinscheping, v.
RE-IMBATTLE, va. weder in slagorde scharen. * ...- IMI3ODY,
va. et n. weder tot een ligchaam maken; weder een
ligchaam worden. * ... - IMBURSE,va. terugbetalen. - RENT,
S. terugbetaling, v. * ... - IMEURSER, S. terugbetaler, no.
va. (31)
* ...-IMPLANT, va. weder planten.
weder invoeren. "... - IMPREGNATE, va. weder bezwangeren, - doorweeken. "...-IMPRESSION, s. herdruk, M.
* ...-IMPRINT, va. herdrukken.
S.
wederopsluiting, v.
REIN, S. teugel, toom, m. leisel, leidsel; rendier, o, ; - to
give the -s, to let loose the -s, den teugel vieren.
REGLET, s. (10)

va. in toom houden, beteugelen. * - DEER, s. readier, o.
REINARD, RENARD, REYNARD, S. VOS, tn.
RE-INDORSE, va. (34) weder endosseren. * ...-INFORCB,
va. versterken. -MEET, s. versterking, v. * ...-INGRATIATE, va. et a. weder in gunst brengen, ,-komen,weder
in genade worden opgenomen. * ...- INHABIT, va. weder

bewonen.
REINLESS, a. toomeloos, teugelloos.
RE-INLIST, va. weder aanwerven.

* -MENT, s. nieuwe
dienstneming, v.
teugels,
m.
mv.;
(74)
nieren,
lenden,v.mv.
REINS, S. p1.
"...-INSTALL, "...-INRE-INSERT, va, weder invoegen.
STATE, va. herstellen, weder in het bezit stellen.
* --INSTALLMENT, * ...-INSTATING, S. herstelling, v.
* ...-INSURANCE, s. (34) tweede verzekering, v. "...-INTEGRATE, va. weder in staat stellen, vernieuwen,
herstellen. * ...•INTHRONE, "...-INTHRONIZE, va. weder op den troop plaatsen. "...-INVEST, va. herstellen,
-MENT, s.
weder bekleeden (met eene waardigheid).
herstelling, v. * ...-INVIGORATE, va. weder versterken.
va. (34) weder uitgeven.
REIT, S. riet, O.
RE ITERATE, va. herhalen. * ...TION, S. herhaling, V.
REJECT, va. verwerpen, verachten, verstooten, verlaten;
afwijzen. *- ABLE, "-ITIOUS, a. verwerpelijk. * -ANEOUS, a. verworpen, afgewezen. *- ER, s. verwerper, m.
*-ING, * -ION, s. verwerping, verstooting, afwijzing, v.
REJOICE, va. et n. verheugen ; zich verheugen, - ver* -R, s. verblijblijden. *--D, a. verheugd, verblijd.
der, m. * ...CING, s. vreugde, blijdschap, v. gent, O.
* ...CINGLY, adv. met vreugde.
REJOIN, vs. et n. weder zamenvoegen; weder aantrefen,
- ontrnoeten; weder bijeenkomen ; wederantwoorden,
hervatten, hernemen. "-DER, S. (38) dupliek, v. wederantwoord, o. "-T, vn. weder zamenvoegen. "-TURE,
s. hereeniging. v.
REJOLT, s. schok, m. het hossebossen.
REJOURN, va. verdagen. "...JUDGE, va. op nieuw onderzoeken, herzien.
REJUVENESCENCE, * ...CY, S. verjonging, v. * ...ENT, a.
weder jong makend.
REKE, vn. zich bekommeren om.
REKINDLE, va. weder aansteken. "...LADE, va. (34) weder beladen. * ... LAND, va. (31) weder aan land zetten.
"...LAPSE, va. terugvallen, weder instorten, hij herhaling eene misdaad plegen. s. terugval, m. wederinstorting, v.; afvallige, m.
RELATE, va. et n. berigten, verhalen ; verwant maken ;
betrekking hebben ; vermaa,schapt bloedverwant zijn.
* ...TER, "...TOR, s. verhaler,geschiedschrijver,m.*...TION,
S. berigt, verhaal, o. ; betrekking ; acht ; verwantschap,
zwagerschap, v. ; bloedverwant, to. -AL, * ...TIVE, a.
betrekkelijk, betrekking hebbende. * ... TIONSHIP, s. verwantschap, zwagerschap, v. * ... TIVE, s. verwante,bloedverwant. no.; (98) betrekkelijk voornaamwoord, O. "...TIVELY, adv. met betrekking tot. * ... TIVENESS, s. betrekking, verwantschap, betrekkelijke hoedanigheid, v.
RELAX, va. et n. verslappen, ontspannen, loslaten, vieren ;
verzachten, losmaken verminderen; zich rerpoozen,
toegeven. *-,*-ATION, V. Vers./aiming, loslating, matiging,
verzachting, leniging, vermindering; ontspanning, uitspanning, v. " - ABLE, a. los to laten. * - ATIVE, s. (22)
ontspannend rerzachtend middel, O.
RELAY, s. versche paarden,
honden, o. tn. mv. * - , va.
weder leggen. * - DOG, s. jagthond, M.
RELEASE, va. in vrijheid stellen, loslaten, bevrijden, ont-
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ontketen, vrij maims; opgeven. *-, 5.erijiating ,
0. ; afloslating, vrijmaking, bevrijding, v. ontslag,
stand, m. * - MENT, S. vriflating, loslating, v. * -Itt 6 .
bevrijder, loslater, M.
RELEGATE, va. verwijzen, bannen, uitzetten, verbannen.
* ...TION, S. verwijzing, verbanning, uitzetting, v.
RELENT, va. et n. verzachten, doen bedaren, ontlaten,
verslappen, smelten ; toegeven, bewogen worden. "-, a.
gesmolten. *-, s. vertraging, v. oponthoud, o. *- ING,
"-MENT, S. weekmaking, smelting, toegeving,v.; berouw,
o. "-IVE, a. toegevend, inschikkelijk. *-LBss,a.onbuigzaam, hardnekkig ; onbarmhartig, meedoogenloos.
RELESSEE, s. erfpachter, m. * ...LESSOR, s. overdrager,
In. * ... LEVANCE, * ...LEVANCY, S. (83) gewigt, 0. toereikendheid, v. * ...LEVANT, a. opbeurend, gewigtig,
* ... LEVATION, s. opbeuring,
toereikend, toepasselijk.
hulp, v.
RELIANCE, S. vertrouwen, o.
RELIC, * ...LIQUE, s. relikie, v.; overblijfsel, overschot,
o.
o.f; merkwaardigheid, v. bezienswaardig voorwerp,
* ...LICT, s. weduwe, v. "...LIEF, s. verligtinq, leniging,
hulp, ondersteuning, v. onderstand, m. ; verheven beeldwerk, o. ; bevrijding, glossing, v. ontzet ; armengeld ;
regtsmiddel, o. * ... LIEVABLE, a. te helpen.
bijstand
va. helpen, te hulp "omen, bijstaan, hulp
verleenen, verligten, verzachten, ondersteunen; geruststellen, opbeuren; glossen, ontzetten; doen uitkomen,
verhoogen ; - one's mind, bedaren; - the eye, het oog
verlustigen, - met genoegen laten weiden; - the guard,
de wacht aflossen. * ...LIEVEMENT, S. verligti ► g, V.
* ...LIEVER, s. helper, ondersteuner ; glosser, m. '..LIEgijntouwen,
VING-ROPES, -TACKLES, s. pl. (126)
hijschtouwen, kabeltouwen, o. mv. "...RELIEVO, S. relief, verheven werk, hoogsel, o.
RELIGHT, va. weder verlichten.
RELIGION, s. godsdienst, godsvereering; godsvrucht,
vroomheid, v. * -ARY, a. godsdienstig, de godsdienst betrelfende. * -IST, S. vrome, dweeper, m. s.
geestelijke, monnik, m. -, a. -LY, adv. godsdienstig,
-NESS, s. godsgoduruchtig, vroom; godsdienstiglijk.
dienstigheid, godsvrucht, vroomheid, v.
RELINQUISH, va. verlaten. opgeven, ontzeggen, laten varen, afstaan.a-ER, s. verlaten, m. * - MENT, S. verlating, ontzegging, v. afstand, m.
RELIQUARY, S. heiligkas, relikiekas, v. * ...QtrATOR, S.
(34) schuldenaar per saldo, m.
RELISH, s. smaak, voorsmaak, m.; aangenaamheid ; manier, wijze, v. *-, va. smakelijk maken, smaak vinden
behagen scheppen in. *--, vn. smaken,
in, genoegen
smakelijk zijn; behagen, bevallen.
goed van smaak
"-ABLE, a. smakelijk. * - ABLENESS, s. smakelijkheid,
v. goede smaak, m. * -ED, a. smakelijk ; goedgekeurd.
* -ING, a. goed van smaak, lekker, smakelijk.
RELIST, va. weder op de lijst brengen.
RELIVE, *-)T, va. et n. weder levend maken ; herleven.
RELLMOUSB, S. (72) bergrat, bergrot, v.
RELOAN, va. op nieuw leenen. *-, s. tweede leening, v.
RELOVE, va. weder beminnen, wederliefde bewijzen.
RELTS, s. zeegrus, o.
RELUCENT, a. lichtend, blinkend, helder, schitterend.
RELUCT, *-ATE, vn. tegenspartelen, wederstreven, zich
verzetten. * - ANCE, *-ANCY, * -ATION, S. tegenzin, afkeer, m. * -ANT, a. "-ANTLY, adv. afkeerig,weerstrevend ;
net tegenzin, tegen wil en dank.
RELUME, RELUMINE, va. weder aansteken.
RELY, vn. steunen, vertrouwen op, berusten in, zich verlaten.

REw AIN , vn. blijven, verblijven, =later-, over-, terugblijyen. *-, va. wachten; - unsold, - on band, (34) liggen -, onverkocht blijven, geen aftrek hebben.
s. overblijfsel, overschot, saldo, o. *-DER, * -ING, a.
s. overbldfselen, o. my. stoffelijk
overblijvend, overig.
overschot, o.
REMAKE, va. weder -, nog eens maken. * ... MANCIPATE,
va. (34) een koopwaar aan den verkooper overlaten.
* ...MAND, va. terugzenden, terug vorderen, -ontbieden,
-roepen. * ... MANENT, S. et a. overblijfsel, 0. ; overblijvend.
REMARK, s. aanmerking, opmerking, waarneming, v. *-,
va. aanmerken, opmerken, waarnemen. * - ABLE, a. op* - ABLEmerkenswaardig, opmerkelijk, merkwaardig.
* -ABLY, adv. op eene
NESS, s. merkwaardigheid, v.
merkwaardige wijze. "-ER, s. opmerker, beschouwer, m.
REMARRY, vn. hertrouwen. * ... MASTICATE, va. herkaauwen. * — MASTICATION, s. herkaauwing , v. "...MEASURE,
va. hermeten, nog eens meten, overmeten.
REMEDIABLE, a. herstelbaar, te verhelpen, geneesbaar.
* -NESS, s. herstelbsarheid. geneesbaarheid, v. * ... IAL,
* ...IATE, a. heilzaam, helend. * ...ILESS, a. -LY, adv.
* ... ILESSNESS, s. onheronherstelbaar, ongeneeslijk.
stelbaarheid, v.
REMEDY, s. middel, hulpmiddel; geneesmiddel, o. artsenij;
hulp; schadevergoeding ; toeviugt, v. ; - at law, (83)
regtsmiddel, o. ; herziening, v. *-, va. herstellen, genezen, helen. *- CRITCH, S. water-, kamerpot, m.
REMELIGO, 0. (72) zuigvisch, m. "...MELT, va. versmelten.
REMEMBER, va. gedenken, zich herinneren; herinneren,
to binnen brengen ; groeten ; - me, gedenk mijner!
herinner u mijner ! be it remembered, te weten. '- ER,
s. die zich herinnert. "...BRANCE, s. herinnering,
v. geheugen, aandenken, o. gedachtenis, v. -R, s. herinneraar, vermaner ; secretaris der schatkamer, m.
voor den
* ...ORATE, va. herinneren, in het geheugen
geest terugroepen. * ... ORATION, s. herinnering, v.
REMERCE, va. bedznken, danken. * ... MIGRATE, vn. terugkeeren. * ... MIGRATION, s. terugkeer, m.
va. zich herinneren. * ... MINDER, s. herinneraar, m.
"...MINISCENCE, S. weder herinnering, v. * ...MINISCENTIAL, a. herinnerend. * ...MISS, va. vrijstellen, loslaten.
REMISS, a. slap, traag, onachtzaam, vadzig, lui, nalatig.
* -IBLE, a. vergeeflijk, te verontschuldigen. *-ION, s.
ver ► indering, verzachting, verslappin.q ; vrijstelling ;
* -IVE, a.
kwijtschelding ; vergiffenis ; terugzending, v.
vergevend. "-LY, adv. slap ; met nalatigheid. "-NESS,
s. slapheid, traagheid, nalatigheid, v.
REMIT, va. verslappen, verminderen; vergeven, kwijtschelden; loslaten, overlaten; afstaan; overmaken,overzenden, terugzenden, teruggeven. *-, vn. verminderen,
* - MENT,
afnemen ; verwijzen naar, zich beroepen op.
s. terugzendzng naar de gevangenis ; .kwijtschelding;
(34) remise, overmaking, v. wissel, m. ft -TANCB, s.
* - TER,
overmaking, overzending, remise, v. wissel, m.
s. overmaker, overzender, betaler, m. ; oorspronkelijke
vordering, V.
REMNANT, s. overblijfsel, overschot ; stuk, o. lap, brok,
m. k-, a. overblifrend, overschietend.
REMODEL, va. omwerken, op nieuw vormen.
va. op nieuw vormen. "...MOLTEN, a. hersmolten.
REMONSTRANCE, S. voorstelling.• vermaning, v. ; hoogwaardige, a. * ...ANT, S. remonstrant, m. -, a. remon* ...ATE,
strantsch ; voorstellingen makend, vermanend.
va. et n. aantoonen, voordragen, voor oogen stellen.
"...ATION,
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s. vertoog,o.vermaning,aanmaning,v . rand, m.
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beletsel, oponthoud, o. ; verhindering, v. hinderpaal ; (72) zuigvisch, m. "...MORATE, va. beletten,
verhinderen:
REMORD, va. et n. verwijten, berouw hebben. * -ENCY, S.
berouw, o. knaging des gewetens, v.
REMORSE, s. wroeging, knaging, v. berouw; medelijden,
O. * -D, a. door wroeging gekweld. * -FUL, a. vol wroeging, berouwhebbend ; medelijdenswaardig, ellendig
medelijdend, teeder. "-LESS, a. verstokt, hardeochlig,
onbarmhartig. "-LESSLY, adv. met verstoktheid. * -LESSNESS, s. verstoktheid, hardvochtiyheid, v.
REMOTE, a. verwijderd, afgelegen, ver, vreemd; afgetrokken. -LY, adv. op een grooten afstand, ver ; op
eene afgetrokken wijze. "-NESS, S. verte, verwijdering,
v. afstand, m. * ...TION, S. verwijdering, v.
REMOUNT, va. et n. seeder opstijgen, weder opzitten.
REMOVABILITY, S. verplaatsbaarheid, v. "...VABLE, a. verplaatsbaar. * ...VAL, s. verwijdering, verplaatsing, opheffing ; afzetting, v. ; - of lodgings, verhuizing, v.
REMOVE, va. verplaatsen, verleggen, verzetten, wegdoen,
ophetren, verwijderen, wegdragen, afzetten; ter zijde
leggen, uit den weg ruimen. *-, vn. vertrekken ; verhuizen ; fig. genezen ; - the cloth, de tafel afnemen.
*--, S. verwijdering, verplaatsing, verhuizing, verandering van woonplaats, v. ; vertrek, o. afreis, v. ; zet,
slap, trap, graad ; afstand ; korte afstand, m. * -ABLE,
a. voy. REMOVABLE. "-D, a. ver, verwijderd, afgelegen;
afgezet. "-DNESS, S. voy. REMOTENESS. *
verandering van woonplaats, verhuizing ; afzetting, v.
REMUE, va. bewegen,wegzetten.* ...muGIENT,a.terugloeijend.
REMUNERABILITY, s. beloonbaarheid, V. * ...ABLE, a. beloonbaar. * ...ATE, va. beloonen, vergelden. "...ATION, S.
belooning, vergelding, v. * ...ATIVE, "...ATORY, a. beloonend, vergeldend.
REMURMUR, va. et n. terugruischen, -brommen.
RENAL, a. van de nieren.
RENASCENCE, * ...ENCY, S. wedergeboorte, v.; aanwas, m.
"...ENT, a. wedergeboren, weder voortkomend.
* ...IBILITY,
S. weder uitspruitend vermogen,
O. * ... IBLE, a. weder
voort to brengen.
RENAVIGATE, vn. terugvaren.
RENCONTRE, a. (116) met het hoofd (den kop) voornit.
RENCOUNTER, s. ontmoeting ; botsing, v. aanval, m. gevecht, o. schermutseling, v. *-, va. ontmoeten. *-, vn.
zamentreffen, elkander ontmoeten; tegen elkander stooten, handgemeen worden, - raken, slaags raken, vechten.
REND, va. scheuren, verscheuren. * -ER, S. verscheztrer, m. ;
voorbehoud, o. ; overgave, V.
RENDER, va. teruggeven, wedergeven ; geven, afgeven,
maken, bezorgen, overgeven, leveren, overhandigen;
bewijzen (eene dienst); vertalen; overzetten; voorstellen, daarstellen, opleveren ; besnieren; smelten ; - damage, schade vergoeden, schadeloos stellen; - homage,
hulcle bewijzen; - reason, reden geven, rekenschap afleggen; - service, dienst bewijzen; - thanks, dank
zeggen; - to account, goede rekening geven, voordeel
verschalfen. * - ABLE, a. terug to geven. " - ED, s. et a.
teruggegeven ; vertaald, vertolkt. * - ER, s. teruggever, M.
* -ING, S. teruggave ; overgave ; verta ling , overzetting , v
RENDEZ •VOUS, s. afgesproken plaats an btieenkontst ;
btjeenkomst, v. onderhoud, o. A-, vn. bijeenkomen, eene
bijeenkomst afspreken.
RENDIBLE, a. voy. RENDERABLE. * ...TION, s. overgave, v.
RENEGADE, * ...NEGADO, S. afvallige, rezzegaat,m.*...NEGE,
Vs. et n. verloochenen, loochenen, verzaken, ontkennen.

REMORA, S.

REP.

REN.

REMOOR, va. voy. MOOR.

RENEW, Va. vernieuwen, herhalen, weder aanknoopen.
"'-ABLE, a. vernieuwbaar. "-AL, * -EDNESS, "-ING, S.
vernieuwing, v. * -EDNESS, S. nieuw leven, O. * -BR, S.

vernieuwer, m.
a. niervormig.

RENEFORM,

RENITENCE, * ...ENCY, S. tegenstand, wederstand, m. ver-

zet, o. tegenweer, tegenstreving, v.
biedend, tegenstrevend.

* ...ENT, a. weerstatui-

RENNET, s. rend, v. renetappel, m. ; leb, lehbe, v. stremset, O. *-BAG, S. maag der roofvogels of kalveren, v.
* -ING, S.

renetappel, m.

RENOUNCE, va. verloochenen, afzweren; afzien van, of

doen van, vaarwel zeggen aan, verlaten,. afzweren. *-, vn. niet bekennen, verzaken. *-, s. niet-bekenning, v. * -MENT, * ...LING, s. verloochening, v. afstand,
M. * -R, s. verzaker, M.
RENOVATE, va. * ...TION, S. voy. RENEW, RENEWAL.

s. goede naam, m. vermaardheid, beroemdheid,
v. *-, va. beroemd maken. * -ED, a. beroemd, vermaard.
*-EDLY, adv. met roem. "-EDNESS, S. beroeindheid, v.
"-LESS, a. zonder naam, roemloos.
RENT, s. rente, v. interest, m. hour, pacht ; scheur, ope•
ning, breuk; scheuring, verdeeldheid (in de kerk), v.
" - , va. et n. scheuren, verscheuren ; in huur -, in
pacht hebben ; verhuren, verpaehten; schreeuwen, geraas maken. * -ABLE, a. verhuurbaar, huurbaar."-AGE, •
S. hour, v. huurpenningen, m. mv. * -AL, S. renteboek,
o. rentelijst, v. "-CHARGE, s. erfpacht, v. * -ER, S. huurder, pachter, m. ; - warden, rentmeester, ontvanger, m.
* -ROLL, s. rentelijst, v. hadaster,
O. * -SERVICE, S.
leendienst, v. "-STOCK, s. garven, v. mv. graantiende,o.
RENUMERATE, va. overtellen.
RENUNCIATION, S. verloochening, v. afstand, m. verzaking, v.
RENUNCULUS, S. ranonkel, v.
RENVERSE, va. omkeeren.
REOBTAIN, va. herkrijgen. * -ABLE, a. terug to bekomen.
* ...OPPOSE, vn. zich weder verzetten. va.
herordenen, nogmaals tot priester wijden. * ...ORDINATION, s. wederinwijding, v. "...ORGANIZATION, s. hervorming, nieuwe inrigting. * ...ORGANIZE, va. hervormen, veranderen, op nieuw inrigten. * ...PACIFY, va.
weder bevredigen. "...PACK, va. weder .inpakken. -ING,
S. verpakking, v.
REPAIR, va. herstellen, herbouwen, verbeteren, lappen ;
vergoeden, schadeloos stellen ; (126) kalfaten. "-, vn.
zich begeven, heengaan ; zich ophouden, zich vervoegen.
*-, s. herstelling, verbetering, reparatie, v. onderhoud ; vertrek, heengaan, o. afreis, v. ; (44) leger, o.;
verblijfplaats, woning, v. ; out of - , bouwvallig. * - ABLE,
a. herstelbaar. * - ER, s. hersteller, to.
REPANDOUS, a. bolrond.
REPARABLE, a. * ...ABLY, adv. herstelbaar, to herstellen.
* ...ATION, S. herstelling, verbetering ; schadevergoeding,
vergoeding ; genoegdoening, v. * ...ATOR, s. verbeteraar,
hersteller, M. * ...ATIVE, a. herstellend, vergoedend.
REPARTEE, * ...PARTY, s. vlug snedig antwoord, o.;
vergelding, v. A-, vn. snedig antwoorcten; verdeelen,
een overslag waken.
REPARTITION, S. vergelding, v. overslag, omslag, tn .
REPASS, va. et n."terugkeeren, weder voorbijgaan, - overgaan. * - ABLE, a. weder toegankelijk geworden. "-ma,
s. terugkomst, v.
REPAST, S. maal, o. rnaaltijd, m.; ontbijt, o.; ververaching, v. ; voedsel, o. levensmiddelen, 0. my. * - , va.
voeden. *-uRE, s. maaltijd, m. ; onderhoud, o.

RENOWN,

REP.
va. naar het vaderland terugbrengen.
REPAY, va. terugbetalen; beloonen, vergoeden ; - one's self,
zich schadeloos stellen. "-ABLE, a. terugbetaalbaar,aflosbaar. * - MENT, 8. terughetaling, v.
REPEAL, va. terugroepen; herroepen, intrekken, opheffen,
afschaffen. "-, s. terugroeping ; herroeping, intrekking,
opheffing, afschaffing, v. "-ABLE, a. herroepbaar, herroepelijk. "-ER, S. hij die terugroept, die afschaft;
voerstander van de herroeping der unie tusschen Engeland en Ierland, m.
REPEAT, va. herhalen; •herzeggen. "-, * -ING, s. herhaling, v. ; herhalingsteeken, O. "-EDLY, adv. herhaaldelijk, bij herhaling, dikwijls, verscheidene malen, meermalen."--ER,s. herhaler, nazegger, m. ; repititiehorologie, o.
REPECK, vn. (96) negentig oogen maken.
REPEL, va. terugdrijven, -slaan, -duwen, -stooten; wederleggen; (22) afdrijven, nederslaan, verdeelen. *-,
vn. tegenwerken; terugstuiten. "-LENCY, s. afdrijvende
eigenschap, v. * - LENT, S. afdrijvend middel, o. -, a.
afdrijvend, verdeelend. * - LER, S. terugdrijver, m.
REPENT, va. et n. - of, berouw hebben over; berouw
hebben, - gevoelen, boete doen. * - ANCE, S. berouw, o.
boetedoening, v. * - ANT, *-ER, s. berouwhebbende
boetvaardige zondaar, boetedoener, m. -, a. berouwhebbend, boetvaardig. "-INGLY, adv. vol berouw.
REPEOPLE, va. wederbevolken. * ... ING, s. wederbevolking, v.
REPERCUSS, va. terugstuiten.
* - ION, S. terugstuit, m.
-ing, v. * - IVE, a. terugstuitend, s. (22) afdrijvend
middel, o.
REPERCUTE, va. terugstuiten, weder doen afstralen.
REPERTITIOUS, a. gevonden. * ... TORY, S. register, o lijst,
v. ; magazijn, o. voorraadkamer, v.
REPETITION, S. herhaling ; ( . 109) herhaling ; (108) repetitie, v. * - AL, * -ARY, a. herhalend.
ontevreden zijn, teed -,
REPINE, vn. morren, nijdig
spijt hebben, benijden, misgunnen ; zich beklagen. "-R,
s. misnoegde, onvergenoegde ; nijdigaard, m. * ... NING, s.
ontevredenkeid, misnoegdheid, v. ; nijd, m. wangunst,
afgunst, jaloezij, ijverzucht, v.
* ... NINGLY, adv. met
ontevredenheid, met nijd.
REPLACE, va. weder op de plaats zetten, verplaatsen;
vervangen. "...CING, s. vervanging, plaatsvervanging, v.
REPLANT, va. opvouwen, op nieuw in plootjen leggen.
REPLANT, va. weder planten, verplanten, verzetten.
"-ABLE, a. verplant kunnende worden, voor verplanting
vatbaar. * -ATION, S. verplanting, verplaatsing, v.
REPLEADER, S. (83) tweede regtsgeding over dezelfde
zaak, O.
REPLENISH, va. et n. mitten, aanvullen; vol maken, worden, - zijn. "-ER, s. vuller, m. * -MENT, s. aanvulling, volheid, v. overvloed, m.
"...TION, s. gezetheid,
REPLETE, a. vol, gevuld, opgepropt.
zwaarlijvigheid; volbloedigheid, v. * ...TINE, a. vullend,
dik makend. * ... VIABLE, * ...VISABLE, a. (83) aflosbaar.
te ontslaan. * ...VIN, "...VT, va. (83) krijgen, weder
bekomen, handligting ontvangen.
s. wederverkrijging,
herstelling, inning, handligting, v.
REPLICATES, s. pl. (109) herhalingen, v. ow. "...CATION,
* ...FICATION, S. repliek, v. wederantwoord,
o.
REPLIER, s. antwoorder, beantwoorder, m. * ... PLY, va.
et n. antwoorden, hernemen, hervatten. s. antwoord,
wederantwoord, o. *...POLISH, va. weder polijsten.
-1NG, s. herhaalde polijsting, v.
REPONCE, s. rapuntsel, v.
REPORT, va. terugbrengen ; berigten, verslag doen
van,
verhalen, vertellen, voordragen ; verspreiden ; hervatten ;
REPATRIATE,

REP.
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aanmelden, aangeven ; verspreiden, ruchtbaar maken
gerucht maken.
*-, vn. Leven
berigt, verslag,
o. berigtgeving, v. nieuws, narigt ; gerucht, verhaal,
praatje, o. tijding, v. ; geraas, o. naam, m. ; it is reported, men zegt, het gerucht loopt. * - ER, s. berigtgever, verslaggever, verhaler, m.
* - ING, s. berigtgeving,
v. * - INGLY, adv. volgens gerucht, naar men zegt.
REPOSAL, * ...SANCE, s. berusting, v . vertrouwen, O.
REPOSE, va. te ruste leggen; leggen, stellen ; ondersteunen; wegleggen, bewaren. *-, vn. rusten, slapen; vertrouwen, zich verlaten. *-, s. rust, v. slaap, m.; rustpunt, O. * -NESS, s. staat van rust, m.
REPOSITE, va. plaatsen, zetten, leggen, stellen ; in bewaring geven; herstellen. * ... SITION, s. wederplaatsing,
herstelling, v. * ... SITORY, s. bewaarplaats, v. magazijn,
pakhuis, o. ; stalling ; fig. gevangenis, v. kerker, m.
REPOSSESS, va. weder in bezit nemen.
* -ION, s. wederinbezitneming, v.
REPOUR, va. weder uitgieten.
REPREHEND, va. berispen, Laken, verwijten.
* -ER, S.
berisper, m. * ... HENSIBLE, a. berispelijk. -NESS, s. berispelijkheid, lakenswaardigheid, v. "...HENSIBLY, adv.
op eene berispelijke wijze.
s . berisping,
verwijting, v. verwijt, o. * ... HENSIVE, * ...HENSORY, a.
berispend.
REPRESENT, va. voorstellen, vertoonen; vervangen, vertegenwoordigen; afschilderen, beschrijven.
"-ANT, S.
vertegenwoordiger, m.
"-ATION, "-ING, "-RENT, s.
voorstelling, vertegenwoordiging, v. ; beeld
o. ; plaatsvervanging, v. * - ATIVE, a. et s. vertegenwoordigend ;
vertegenwoordiger, m. * - ATIVELY, adv. door vertegenwoordiging. * - ER, s. voorsteller ; vertegenwoordiger, m.
REPRESS, va. onderdrukken, beteugelen, in loom houden,
onderwerpen. * - ER, S. onderdrukker, m. * - ING, * - ION,
s. onderdrukking, beteugeling, v. "-IVE, a. onderdrukkend, beteugelend.
REPRIEF, * ...PRIEVAL, S. berisping, v. * ... PRIEVAL, S.
(83) uitstel, respijt, o. ; genade, v. * ... PRIEVE, va. (83)
uitstel verleenen; genade schenken; berispen.
REPRIMAND, va. et s. berispen; berisping, v.
REPRINT, va. herdrukken ; nadrukken.
* -ING, S. her
druk ; nadruk, m.
REPRISAL, S. weerwraak, wedervergelding ; kaperij, v. ;
letter of reprisals, kaperbrief, m. "...PRISE, S. weerwraak ; herhaling, v.; (126) herneming,herovering, V. ;
(109) refrein, o. -,va.hernemen,heroveren; vergelden.
REPROACH, s. verwijt, o. verwijting, v. ; • smaad, m.
schande, v. *-, va. verwijten, berispen,beschaldigen,
hekelen, doorhulen. * - ABLE, a. berispelijk, laakbaar.
* -FUL, a. beleedigend; schandelijk. "-FULLY, adv. 6,t,
"-FULNESS,
eene beleedigende smadelijke wijze.
schande, v. smaad, m.
REPROBATE, va. afkeuren, wraken, verwerpen, veroordeelen. *-, s. snoodaard, verworpeling, booswicht,
goddelooze, m. *-, a. verworpen, snood, boos, goddeloo,.
"-NESS, s. verworpenheid, snoodheid, v.
* ... BATElt,
s. veroordeeler: regter, m.
* ... BATION, s. verwerpen
wraking, afkeuring, veroordeeling, v.
REPRODUCE, va. weder voortbrengen.
* ... DUCER, s. wedervoortbrenger, m. *...DucTioN, s. wedervoortbrenging, v .
REPROOF, s. berisping, v. * ... PROVABLE, a. berispel4
-NESS, s. berisping, v.
'...PROVE, va. berispen, wraken, verwerpen ; beschuldigen; wederleggen.
"...PRO
VER, s. berisper, rn.
REPRUNE, va. weder snoeijen.
REPTILE, a. kruipend. *-, s. kruipend gedierte, o.; slang, v
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republiek, v. gemeenebest, o. "-AN, s. et a.
gemeenebestgezinde, m.; gemeenebestgezind. "-ANISK, s.
gemeenebestgezindheid, v.
REPUBLICATION, s. herdruk, tn.; tweede bekendmaking,
v. "...PUBLISH, va. herdrukken, eene nieuwe uitgave
bezorgen ; weder bekend maken.
REPUDIABLE, a. verwerpelijk, of te wijzen.
"...DIATE, va.
verwerpen, verstooten. * ...DIATION, s. verstooting, v.
REPUGN, va. at n. weerstreven, we€rstaan, zich aankanten, zich verzetten; aandruischen tegen, in strijd zijn
met. * -ANCE, * -ANCY, s. weerstand, tegenzin,
te"-ANT, a.
genstrijdigheid; tegenstreving, v. strijd, m.
"-ANTLY, adv. weerstrevend, weerspannig; tegenstrijdig, vijandig ; met tegenzin, in tegenspraak.
REPULLULATE, va. weder uitbollen.
REPULSE, va. terugstooten, terugdrijven, terugglaan; afwtjzen, weigeren, afstaan. *-, s. terugstooting, afwijzing, v. * -R, s. afwijzer, m.
REPULSION, s. terugstooting, v. * ...SORY, "...SIvE, a. -LY,
"...SIadv. terugstootend; op eene terugstootende wijze.
vENESS, s. terugstootende hoedanigheid, v.
REPURCHASE, va. terugkoopen. *-, s. wederopkooping, v.
REPUTABLE, a. eervol, aanzienlijk, geacht, te goeder naam
en faam, deftig. "-NESS, s. deftigheid, v. "...TABLy, adv.
op eene deftige wijze. * ...TATION, s. aanzien, 0. eer,
achting, v. goede naam, m. "...TE, va. houdenvoor,achten als; hoogschatten.
s. aanzien, o. eer, achting, v.
goede naam, m. * ...TEDLY, adv. volgens het algemeene
gerucht. * ...TELESS, a. laag, gemeen.
REQUEST, s. verzoek, o. bede, vraag, v. aanzoek, a. ; vordering, v. eisch,
eer, v. aanzien, o. ; to be in -,
sterk gezocht worden. *-, va. verzoeken, bidden, smeeken ; vorderen, roepen. * -ER, s. verzoeker, rekwestrant, m.
REQUICKEN, va. verlevendigen, weder opwekken.
REQUIEM, s. zielmis ; rust, v.; haai, m.
REQUIETORY, s. rustplaats, v. graf, o.
REQUIRABLE, a. invorderbaar, vereischt.
"...QUIRE, va.
verlangen, vorderen ; verzoeken, vragen, eischen, begeeren.
REQUISITE, a. vereischt, noodig. *-, s. vereischte, o. benoodigdheid, v. * -LY, adv. onontbeerlijk, noodsakelijk.
"...SI* -NESS, s. noodwendigheid, noodzakelijkhetd, v.
TION, s. vordering, v. verlangen, 0. "...SITIv.E, a. earderend, begeerend. "...SITORY, a. gevorderd, gezocht.
REQUITAL, s. belooning, vergelding, v. * ...QUITE, va. beloonen, vergelden; straffen. -R, s. vergelder, in.
R ERE-MOUSE, s. vledermuis, v. * ...-WARD, S. (68) achterhoede, v.
ItEsAIL, vn. weder onder zeit gaan.
M.
RESALE, S. wederverkoop, verkoop uit de tweede hand,
RESALUTATION, s. tweede groet; tegengroet, M. "...SALUTE, va. voor de tweede maal groeten, wedergroeten.
RESCIND, va. afsnijden, vernietigen, herroepen, afschaffen . * ...SCISSION, S. afsnij ding ; afschalfing , v * ... SCISSORY, a. afsnijdend; vernietigend.
RESCOUNTER, va. (34) afrekenen, eene tegen-rekening
maken. *-, s. (34) afrekening, tegenrekening, v.
RESCRIBE, va. terugschrijven, antwoorden; overschrijven.
* ...SCRIPT,-ION, S.reskript,kabinetschrijven,o."...SCRIPTIVELY, adv. bij reskript.
* ...SCUE, s. beRESCUABLE, a. te redden, te bevrijden.
va.
ertjding, verlossing, redding ; terugbekonzing, v. -,
bevojden, verlossen, redden; terugbekomen.
"...SCUSSEE, s. (83)
s. redder ; verlosser, bevrijder, in.
"...SCUSSOR, s.
iemand die door geweld is bevrijd, rn.
(83) bevrijder door geweld, m.
RESEARCH, va. onderzoeken, doorgronden, navorschen.
REPUBLIC, s.

a.

onderzoek, o. navoreching, v. *-En, a. ondersoe-

er, navorscher, m.
vn. weder gaan zitten. *-, va. weder doen nederzitten. "...SECTION, S. afsnijding, v. "...SEES, va.
weder zoeken. "...SEIZE, va. weder grijpen; terugnemen. -E, s. terugnemer, m. "...SEIZURE, s. wederinbezitneming, terugname, wederbemagtiging,v. "...SELL,
va. weder verkoopen. "...SEMBLANCE, s. gelijkenis, v.
evenbeeld, O. * ...SEMBLE, va. et n. vergelijken; doen
gelijken ; gelijken. * ...SEMBLING, a. gelijkend, gelijk.
"...SEND, va. wederzenden, terugzenden.
RESENT, va. gevoelen, ten goede -, ten kwade duiden,
kwalijk nemen, euvel opnenzen; zich beteedigd achten.
* -FUL, a. gevoelig,
*-ER, S. die ligt geraakt is.
ligtgeraakt; haatdragend. * -INGLY, adv. met wrack,
met wrok. "-IVE, a. gevoelig, prikkelbaar. * -MENT, S.
gevoe
, prikkelbaarheid; wraakzucht, V. haat,
wrok
RESERVATION, s. voorbehouding, terug-, achterhouding,
v. voorbehoud, o. * ...VATORY, s. behouder, ra. bewaarplaats, v. *...vE, s. voorbehoud, o. ; ingetogenheid, bescheidenheid, v. ; (68) reservekorps, o. "...VE, va. terughouden, achterhouden ; bewaren, behouden. * ...V.E, p. et
* ...VEDLY, adv.
a. terughoudend, ,bewaard, verborgen.
met terughouding. "...VEDNESS, S. achterhoudendheid,
terughouding, veinzerij, v. * ...VER, s. bewaarder, m.;
bewaarplaats, v. *...vING, adv. met voorbehoud, behoudens, uitgenomen. * ...VOIR, s. waterbak, vijver, M.
RESETTLE, va. herstellen; geruststellen. * -MENT, S. herstetting, v.
* -MENT, s.
RESHIP, va. wederinschepen; wederinladen.
wederinlading : thuisvracht, v.
verblijfplaats
;
tegenwoordigheid,
v.
RESIANCE, S. (83)
"...ANT, S. aanwezige ; resident, in. -, a. aanwezig, tegenwoordi g ; verblijf houdende.
* ...DENCE,
RESIDE, vn. wonen, verblijven; (90) zinken.
o. woning, residentie, v. ;
S. woonplaats, v. verblijf,
...DENT,
s.
o.
*
(90) nederslag,m. bezinksel, precipitaat,
zaakbezorger ; diplomatiek agent, resident, M. * ...DENT , a.
verblijvend, wonend. "...DIARY, a. wonend ; van eenen
resident. * ...DENTSHIP, s. reszdentschap, o. * ...DER, s.
die een domicilie kiest.
RESIDUAL, a. * ...ARY, a. overblijvend, overig, het over* ...ARY, s. erfgeschot -, het bezinksel betreffende.
naam eener nalatenschap na aftrek van alle legaten, m.
RESIDUE, RESIDUUM, S. (90) overblijfsel, bezinksel, O.
RESIGN, va. afstaan, overlaten, overgeven, overdoen, opgeven; - one's place, (zijn anzbt) nederleggen.*-ATioN,
* -DENT, s. afstand, m. overgave; onderwerping, gelatenheid, berusting, v. "-ED, a. * -EDLY, adv. gelaten,
onderworpen ; met gelatenheid, met onderwerping.*-EE,
m. * -ER, s. die
S. verkrzjger van een geestelijk ambt,
een geestetijk ambt ens. afstaat.
RESILE, vn. terugspringen. "...LIENCE, "...LIENCY, "...LI"...LIENT, a. teTION, S. terugspringing, veerkracht, v.
rugspringend. •
RESIN, s. hars, v. harpuis, o. "-ACEOUS, *-oue, a. hareachtig. "-OUSNESS, s. harsachtigheid, v.
RESIPICENCE, S. berouw, naberouw, leedwezen, o. beetvaardigheid, v.
RESIST, va. et n. wederstaan, zich verzetten, zich aankanten tegen. "-ANCE, s. wederstand, tegenstand,
aankanting, v. "-ANT, s. tegenstandbieder, M. -ER ,
s. tegenstrever, tea. * -IBILITY, * -IBLENESS, S. wederstaanbaarheid, V. "-IBLE, a. wederstaanbaar. * -ING
s. wederstand, tegenstand, m. verzet, o. -IVB, a. weRESEAT,

RES.
derstand kunnende bieden. * -LB88, a. * -L B8SLY, adv.
onwederstaanbaar ; hulpeloos ; op eene onwederstaanbare
wijze, zonder tegenstand. * -LBSSNESS, s. onwederstaanbaarheid ; hulpeloosheid, v.
RESOLUBLE, a. oplosbaar, smeltbaar.
* ... LUTE, s. vastberaden man; waaghals, m. * ... LUTE, a. * ... LUTBLY,
adv, beruden, moedig, onverschrokken, stout, standvastig ; met beradenheid, met standvastigheid.
* ... LUTENESS, s. vastberadenheid, standvastigheid, v.
* ... LUTION, s. oplossing, ontbinding ; verklaring, overtuiging,
v. ; besluit, o. ; beslissing, uitspraak, v. *... LIITIONER,
s. toestemmer, m. * ... LUTIVE, s. oplossend middel, o.
RESOLVABLE, a. voy. RESOLUBLE. * ...VE, va. oplossen,
ontbinden, smelten; besluiten, bepalen, vaststellen, beslissen, verklaren,overtuigen.
vn. zich oplossen; smelten;
een besluit nemen; - into matter, etteren. s. besluit,
o. beslissing, v. plan, o. * ... VED, a. besloten. * ... DEDLY,
adv. rond uit, met een vast voornemen. * ... VEDNESS, S.
beradenheid, v. * ... VENT, a. et s. oplossend, ontbindend ;
oplossend middel, o. "...VER, s. oplosser, m. ; oplossend middel, o. s. oplossing, v. ; besluit, o.
RESOLUBLE, a. VOy. RESONANT. * ...ANCE, S. weergalm,
weerklank, m. "...ANT, a. weerklinkend, weergalmend.
RESORB, va. opslorpen, inzuigen. * - ENT, a. opslorpend.
RESORT, s. zamenkomst, ontmoeting, v. zamenloop, m.;
toevlugt ; drijfveer, v. *-, vn. zamenkomen, zich vereenigen; (83) toevallen, devolveren; - back, (34) verhaat nemen; zich houden aan. "-ED TO, a. bezocht.
* -EE, "-ER, s. bezoeker, m.
RESOUND, vn. weergalmen, weerklinken, een schel geluid
geven. *-, va. doen weergalmen ; bezingen, verheerlijken, roemen. "-, s. weergalming, weerkaatsing,
v. "-ING, a. weergaltnend; helderklinkend. -LY, adv.
op eene herderklinkende wijze.
RESOURCE, s. hulpmiddel, o. toevlugt, v. * -LESS, a. zonder hulpmiddelen, hulpeloos.
* ...SPEAH, va. antwoorden,
RESOW, va. weder zaaijen.
hernemen, hervatten.
RESPECT, s. eerbied, m. achting, hoogachting, vereering,
v. groet, m. ; doel, o. beweegreden ; betrekking, v. aanzien, o. ; (34) brief, m. ; gunst, v. welbehagen, o. ; in
some -s, zn eenige opzigten; with - to, wat betreft,
aangaande ; in other -s, overigens, voor het overige.
"-, va. eerbiedigen, acbten, hoogachten, eeren ; acht geven op ; betrekking hebben op, aanzien, betreffen. * - ABILITY, * -ABLENESS, S. achtenswaardigheid, v. ; aanzien, o. * - ABLE, a. achtenswaardig. acbtbaar, eerwaardig. * - ABLY. adv. met achting, met eerbied. * -ER, S.
partijdige, m. * - FUL, a. * -FULLY, adv. eerbiedig, -lijk.
"-FULNESS, S. eerbiedigheid, v. ft -ING, a. betreffende.
*-1vz, a. * - IVELY, adv. betrekkelijk, betreffende, wederzijdsch ; met betrekking tot, opzigtelijk; wederkeeriglijk. "-LESS, a. oneerbiedig, zonder acht te slaan.
"-LESSNESS, s. oneerbiedigheid, v.
va. besproeijen, besprenkelen, besprengen.
R.Bsr ERSE,
* ...SPERSION. S. besproeijing, besprenkeling, besprenging,
V. * ...SPIR A BLE, * ...SPIRATORY, a. adem kunnende halen. "...MR ATION, s. ademhaling ; verpoozing, v.
* ...SPIRE, va. et n. inademen, ademen, uitademen;
ademhalen. adem scheppen, zich verpoozen, lucht scheppen. -, va. uitstellen, schorsen, verschuiven. * ...SPITE,
S. uitstel, respijt, o. schorsing, v. stilstand, m.
RESPLENDENCE, "...ENCY, "...ENTNESS, s. glans, buster,
weerschdn, m. glansrijkheid, schittering, v. "...ENT, a.
blinkend, schitterend, glansrijk. * ...LY, adv. met glans,
met 'taster.
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RESPOND, vn. antwoorden, beantwoorden; voegen, overeenkomen. * - ENT, a. beantwoordend, overeenkomstig. * - ENT,

s. beantwoorder ; borg ; beschuldigde, beklaagde, m.
* -ENTIA, s. pl. (34) bodemerij, v. ; - bond, bodemerijbrief, m.
RBSPONSAL, a. verantwoordelijk.
* ...8B, s. antwoord, o.
"...SIBILITY, "...SIBLENESS, s. verantwoordelijkheid,
v. ; vermogen om te betalen, o. "...SIBLE, a. verantwoordelijk ; vermogend om te betalen.
"...8IBLY, adv.
op eene verantwoordelijke wijze. s. antwoord,
o. beantwoording ; borgsprekIng, v.
* ...SINE, a. beantwoordend. * ...SORY, a. een antwoord behelzende. s.
antwoord, o.
REST, S. rust, v. stilstand ; slaap, m. sluimering, V. ;
rustplaats, v. ; rustpunt ; overschot, o. rest ; (109) pauze,
v.; (13) slut, scissor; fig. dood, m. * - , vn. rusten, slapen, uitrusten; sterven; blijven, overblijven, overschieten. *-, va. tot rust brengen; ondersteunen; - on, rusten op, zich gronden op, steunen op ; God - his soul !
God zij zijner ziel genadig !
RESTAGNANT, a. stilstaand ; stakend. *... ATE, Am. stilstaan, zonder beweging blijven. "...ATION, s. stilstand,
staat van onbewegelijkheid, m.
RESTATE, va. herstellen ; herhalen, weder voordragen.
* - M ENT, s. herstelling ; herhaling, v.
RESTAURATION, s. herstelling ; wederinvoerzrig, v.
RESTEM, va zich verzetten ; tegen den stroom opwerken.
RESTFUL, a. * - LY, adv. rustig , gerust , gerustelijk, rustiglijk.
REST-HARROW, S. (53) ossekruid, o.
RESTIFF. a. koppig, eigenzinnig, weerbarstig, hardnekkig.
*-ruiss, s. koppigheid, eigenzinnigheid, hardnekkigheid,
stugheid, v.
RBSTINCTION, S. uitblussching, V.
RESTING, s. rust, verpoozing, v. ; - stairs, trap met rustplaatsen, m.
ItEsTINGuisH, Va. lesschen, blusschen.
RESTITUTE, va. herstellen, teruggeven.
* ...TION, s. herstelling, teruggave, v. * ...TOR, s. hersteller ; teruggerer, m.
RESTIVE, a. * - LY, adv. voy. RESTIFF. * -NESS, S. voy.
RESTIFFNESS ; rusteloosheid, onrust, v.
RESTLESS, a. * - LY, adv. onrustig, slapeloos, onbestendig ;
zonder rust. *-NESS, s. onrust, rusteloosheid, slapeloosheid, v.
RESTORABLE, a. herstelbaar. "...AL, s. herstelling,
v.
* ...ATION, "...ING, S. herstelling , teruggave, V. * ...A TIDE, s. (22) versterkend middel,
o. -, a. versterkend.
* ...E, va. herstellen ; teruggeven ; genezen.
* ... ER, s.
hersteller, teruggever, m.
RESTRAIN, va. terughouden, beteugelen, in toom
onder
bedwang houden, beperken ; bekorten; inhouden. * - ABLE,
a. bedwinghaar, terug te houden, te beperken.
5 -EDLY,
adv. met terughouding. * - ER, s. bedwinger, m. * -T, s.
bedwang, o. beperking, &waling, bekorting,verhindering,
beteugeling, v. verbod, o.
RESTRICT, va. beperken, bekorten, paal en perk stellen.
*-, a. beperkt, begrensd.
s. beperking, v. voorhehoud, o. * -IDELY, adv. onder voorbehoud. * -IVENESS,
s. zamentrekkende eigenschap, v.
RESTRINGE, va. voy. RESTRICT ; zamentrekken. "-NCY,
s. voy. RESTRICTIVENESS. * -NT, s. et a. voy. RESTRICTIVE.

BESTRIDE, vn. wederom strsjden.
RESTY, a. voy. RESTIFF.
RESUBJECTION, s. nieuwe onderwerping, v. * ...SUBLIMATION, S. (90) tweede overhaling, v. * ...SUBLIME, Va.
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(90) weder overhalen.

ting, v.
vn. terugspringen ; voortvloeijen, volgen, ontstaan
uit, voortspruiten. "-ANCE, s. terugspringing,v.;gevolg,
o. uitkomst, v. uitslag, m. werking, v. "-ING,a. voortspruitend, voortvloeijend.
RESUMABLE, a. terug te nemen, te hervatten.
RESUME, va. terugnemen, hervatten; kort zamenvatten;
- a business, eene zaak weder opnemen; - a discourse,
een gesprek weder aanknoopen.
RESUMMONS, s. pl. (83) herhaalde dagvaarding, v.
RESUMPTION, s. wederopneming, hervatting, herhating,v.
"...TIVE, a. herhalend.
RESUFINATION, s. het liggen op den rug. "—SUPINE,
a. op den rug liggende. * ...SURGE, vn. weder opstaan.
"...SURRECTION, s. wederopstanding, herrijzenis, v.
-IST, -MAN, S. lijkendief, m.
"...SURVEY, va. weder
nazien. * ... SUSCITATE, va. et n. weder opwekken, we"...SUSder levend maken ; herleven, weder ontwaken.
CITATION, s. weder opwekking ; herrijzenis, v. "...SUSCITATIVE, a. weder opwekkend.
RET, va. roesten (Has, hennep).
RETAIL, va. in het klein verkoopen, uitsnijden, uitslijten ;
omstandig verhalen. "-, s. verkoop in het klein, kleinhandel, m. "-ER, s. slijter, kleinhandelaar, winkelier, m.
RETAIN, va. terughouden, achterhouden, behouden ; in
dienst nemen, /wren, aannemen. *-, vn. behooren, afhangen; zich herinneren ; - a counsel, eenen advokaat
nemen. "-ABLE, a. te behouden. *- ER, s. aanhanger,
vriend ; huurknecht, loonbediende, m.; (83) regt van
voorbehouding, o. "-ING, s. (83) handgeld, o.
* ... TAKE, va.
RETAKING, s. terugname, herneming, v.
"...TALIATE, va.
terug-, hernemen, weder of nemen.
"...TALIATION, s. wedervermet gelijke munt betalen.
gelding, v. "...TALIATORY, a. wedervergeldend.
RETARD, va, verborgen, ophouden, uitstellen. *-, vn. dralen, achterblijven, ten achteren zijn. * - ATION, * -MENT,
s. vertraging, v. oponthoud, uitstel, o. "-ER, s. vertrager, tr..; verhindering, v. heletsel, o.
RETCH, va. et n. braken; kugchen, kukhalzen, moeite
doen ens over to geven ; - out, zich uitrekken. "-LESS,
a. nalatig, zorgeloos.
RETECTION, s. onthulling, ontdekking, v.
RETELL, va. weder verhalen.
RETENTION, s. terughouding, bewaring, ophouding, v. ;
geheugen, o. onthouding, v. "...TIVE, a. terug- , onthoudend. -NESS, s. terughoudendheid, v. ; stork geheugen, o.
RETEX, va. verbreken, vernietigen.
RETICENCE, * ...CENCy, s. het verzwijgen (van jets).
RETICLE, s. netje, o. * ... CULAR, "...CULATED, "...FORM,
a. netvormig, als een net. "...NA, s. (74) oogvlies, net,
o. "...NACULUM, s. (10) nijphoutje, o.
RETINUE, s. gevolg. geleide, o. stool, trein, m.
JIETIRATION, s. (10) weerdruk, m. keerzijde, v.
RETIRE, va. terugtrekken, uittrekken, terugnemen. *-,vn.
zich terugtrekken, zich verminderen, heengaan, wijken,
aftreden. *-D, a. afgehonderd, eenzaam ; slit. *-DLY,
adv. in de eenzaamheid. "-DNESS, "-MENT, s. aizoizdering, eenzaamheid, v.
RETIRING, a. "-LY, adv. teruggetrokken ; op den terugnature's dark
togt ; (92) verbleekt, zachter gemaakt ;
retiring-room, het graf.
RETORT, s. (90) krornme glazenkolf; wederbeschuldiging,
wraak, v. *-, va. terugbuigen, -werpen, -keeren, wederleggen. * - ER, s. terughuiger, m. *- ING, "-ION, s.
terugbuiging,terugwerping; tegenwerping,wederlegging,v.

RESULT,

REU.

RET.
"...SUDATION, 8. wederuitzwee-

va. terugatooten. "...TOUGH, Va. weder aanzien,
beschaven, verbeteren. "...TRACE, va. op nieuw trekken,
- teekenen; opsporen, volgen.
vn. terugkeeren.
RETRACT, "-ATE, va. terugtrekken, terugnemen, herroeRETOSS,

pen, intrekken. "-ABLE, "-IBLE, "-ILE, a. herroepelijk.
"-ATION, S. herroeping, intrekking, terugneming, v.
"-lox, S. terugtrekking, terugname, herroeping, intrekking, v. ".„TRAICT, "...TRAIT, s. voy. RETREAT.
"...TRANSFER, va. (83) het afgestane teruggeven.
"...TRAXIT, s. (83) herroeping eener klagt, v.
RETREAT, S. terugtogt, aftogt, m.; afzondering; wijkplaats, schuitplaats, v. toevlugtsoord, o. *-, vn. terugtrekken, wijken, weggaan, eene schuilplaats zoeken.
RETRENCH, va. afsnijd en, verminderen, beperken, besnoeijen, bekorten, inkorten. "-, vn. zich inkrimpen ; spaarzamer Leven. "-MENT, s. beperking, vermindering ; verschansing, v.
RETRIBUTE, va. terugbetalen, vergelden. "...TER, S. vergelder, m. * ... TION, s. terugbetaling, uitkeering, v.
"...TIVE, "...TORY, a. terugbetalend, vergeldend.
va .
RETRIEVABLE, a. voy. RECOVERABLE.
herstellen ; schadeloos stellen ; terughrengen, terugroepen ;
wedervinden, terugkrijgen, terugbekomen ; to - partridges, (44) patrijzen weder opdoen, opjagen. s. ontdekking, v.
RETROACTION, s. terugwerking, v. * ... ACTIVE, a. terugwerkend. "...CEDE, vn. teruggaan, wijken. "...CESSION,
s. het teruggaan, wijken. k ...GRADATION, S. terugdrijving, v. ; (101) teruggang, m. -wijking, v. "...GRADE,
va. terugdrijven.
vn. terug-, achterwaarts gaan.
"...GRESSIVE, a. achteruitgaand; teruggaand ; tegenovergesteld. "...GRADING, "...GRESSION, s. achteruitgang,
teruggang, m. *...GRESSIVELY, adv. achterwaarts.
* ...SPECT, va. achteruitzien, op het verledene terugzien.
"...SPECT,"...SPECTION, s. terugblik, blik op het verledene, m. terugzien, o. herinnering, v. "...SPECTIVE,
-LY, adv. eenen terugblik werpende, met terugzigt.
RETRUDE, va. voy. RETOSS. "...TRUSS, a. verborgen,
geheim. "...TUND, va. stomp waken.
RETURN, s. terugkomst, terugkeering, terugreis; terugzending, terugvracht ; teruggave; terugbetating ; vergelding, belooning ; beantwoording, v. antwoord, o. ;
omwenteling, verw;sseling, v. ommekeer, m. ; wederinstorting, v.; vo rdeel, o. winst; (34) remise, v. wissel,
berigt, o. mededeeling ; wederdienst, v. ; goede
aftrek. "-, vn. terugkomen, terugkeeren.
va. omkeeren ; teruggeven ; terugbetalen ; overzenden, overmaken ; vergelden, beloonen ; beantwoorden ; berigten, mededeelen; - a kindness, eene beleefdheid beantwoorden,
eene wederdienst hewijzen ; - a visit, een tegenbezoek
afleggen ; - answer, antwoord geven ; - back, terugkeeren, omkeeren ; - home, hisiswaarts keeren, naar huis
gaan, - keeren, terugkomen ; - of affection, wederliefde,
v. ; - of post, ommegaande post, v. ; - of the jury,
of the dead and
bijeenroeping der gezworenen, v.; wounded, lijst der dooden on gekwetsten, v. "-ABLE, a.
* -FREIGHT,
CARGO,
teruggezonden kunnende worden. * S. thuisvracht, V. "-ER, s. (34) remittent, in.
S. terugkeering, v. "-ING-OFFICER, s. beriptgever,verslaggever, m.
RETURNS, s. pl. (109) dubbele mast ; (34) thuislading,
o.
retoerlading, v.; (68) berigt, rapport, verslag,
REUNION, s. vereeniging, bijeenvoeging; wedervereeniging,
hereeniging, v. * ... NITE, va. weder vereenigen ; verzoenen. -, vn. zich weder vereenigen; zichverzoenen.* ...NI
-TING,". ITON,s.
hereeniging, v.

REV.
REVE, s. opziener, schout, voogd, m.
REVEAL,

va. openbaren, ontdekken, aan den dag brengen,
bekend n aken, verraden. "-ER, s. openbaarder, verrader, m.
"-MENT, s. het openbaren.
REVEL, "-RY, s. REVELS, s. pl. gelach, laidruchtig vermaak, o. rinkelrooijing, v. jubel, m. *-, vn. zich vermaken,jubelen.
va. terugtrekken, intrekken. * - ATION,
S. openburing ; openbaring van Johannes, v. "-LER, s.
lustige broeder, rinketrooijer, zwierbol, zwelger, brasser,
M. " -LING, s. zwelgerij, brasser,j, v. "—ROUT, s. oploop, rn. zamenscholing, onwettige vergadering, v.
REVENDICATE, va. terugeischen. "...CATION, S. terugvordering, v. ; tegeneisch, m.
REVENGE, va. et n. wreken; zich wreken.
s. wraakzucht; vergelding, v. "-FUL, a. "-FULLY, adv. wraakzuchtig; nit wraakzucht. "-FULNESS, S. wraakzucht, v.
* -LESS, a. ongewroken. "-MENT, s. wraak, vergelding,
v. "-E, s. wreker, bestraffer, m.
"...GINGLY, adv. u,t
wraakzucht.
IlEvErrus, s. inkomsten, v. mv. inkomen, o. opbrengst,
v. *-CUTTER, s. tolkotter, m. "-OFFICER, s. tolbeamble,
M. '-SIDE, s. tolkantoor, o.
ItevERB, vn. voy. REVERBERATE. "-ERANT, a. weergalmend ; terug/aatsend. "-ERATE, va. et n. terugstaan,
-kaatsen, -stooten, wee'rgalmen; weer-, terugschijnen.
-, a. teruggekaabt. "-ERATION, s. terugstag, in. terugdrijving, -kaatsing; (90) verkalking, v. "-ERATORY, a.
terugkaatsend, weerschijnend. "-BRATORY, "-ERE, "- ERIUM, s. (90) reverbereeroven, m. "- ERE, "-ERIUM, S.
lichtscherm, o.
REVERE. va. vereeren, eerbiedigen. *...Rwcs, s. vereering,
eerbiedbetooning, v. eerbewijs, o. eerbied, m. ; eerwaardigheid, v.; your uw eerwaarde, uw weleerw. (titel).
va. eeren, vereeren, hoogachten. "...ENC ER. "...ER, s.
vereerder, m. "...END, a. eerwaardig, eerbiedwaardig.
"...ENDN BSS, s. eerwaardigheid, v. "...ENT, "...ENTIAL,
a. *...EN I SALLY, "...ENTLY, adv. eerbiedig, nederig ;
eerbied glijk ; met eerbied.
"...ENTNESS, s. eerbied, m.
REVERIE, "...RY, s. droomerij, suffer ij, v. gepeins, o.
REVERSAL, s. herroeping, intrekktng ; verzachting, v.
REVERSE, S. omkeering, v. tegendeel, o. wisseling, verandering ; keerzijde, v. *-, va. et n. omkeeren,omstooten,
herroepen, veranderen, omwerpen.
"-D, a. omgekeerd,
verkeerd. "-DLY, adv. op eene verkeerde wijze. "-LESS,
a. onomstootelijk. "-LY, a. tegenovergesteld. "...BIBLE,
a. om to keeren, herroepbaar.
s. terugkeering,
overlevering, v. "...SIONARY, a. (83) terugkeerend, wede, keerend. "...SIONER, s. (83) langstlevende, M.
REVERT, va. et n. omkeeren, veranderen ; terugkeeren,
-komen, -vallen. *-, s. (109) herhaling, v. "-IBLE, a.
(83) terugkeerend. "-IVE, a. terugkeerend, omkeerend.
"-IARY,
REVEST, va. weder bekleeden, - aantrekken.
"-RY, S. kleedkamer, kleerkatner, v.
s.
herleving,
v.
terugkeer
tot
het
leven,
m.
REVICTION,
RBVICTUAL, va. van nteuwen leeftogt voorzien.
ItrviEw, s. overzio, o. monatering, recensie, herziening,
v. onderzoek, o. *-, va. overzien, nazien, onderzoeken;
monsteren. "-ER, s. redakteur van een letterkundig
bled ; recensent, m. "-ING, s. overztgt, O.
•
REVIGORATE, vn. zijne krachten herkrjgen.
REVILE, va. smaden, schelden, beschimpen, smadelijk be-.
jegenen. "-MENT, "...LING, s. smaad, hoon, m. beschimping, v. "-R, s. beschimper, m. "...LING, a. -LY, adv.
smadelijk, honend, beschimpend ; met smaad.
REVISAL, S. herziening, v. overzigt, O.
REVISE, va. overzien, herzien, nazien, op nieuw onderzoe-
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*...sioN, s. herziening, v. ; (10) tweede proefblad, o. revisie, v. *-R, s. onderzoeker, opzigler ; korrektor, tn.
REVISIT, va. weder bezoeken. "-ATION, 8. tweede -, herhaald bezoek, o. *.. VIVAL, s. herleving, herstelling,
vernieuwing, v. * ...vivE, va. doen herleven, hernieuwen,
herstellen.
vn. herleven, zijne krachten terugbekomen.
* ...VIVER, S. hersteller, tn.; opwekkend middel, a.
va. weder levend maken, weder bezielen
"...VIVIFICATION, "...VIViSCENCY, s. herlevendiging, v.
* ...viVIFY, ► a. in het leven terugroepen. "...VIVER, S.
(g3) w,deropvatting van een •egtsgeding, v.
REVOCABLE, a. herroepeljk. "-NESS, s. herroepelijkheid,
v. "...CATE, va. herroepen, terugroepen, tntrekken, opheffen ; (46) niet hekennen. "...CATION, s. herroeping,
afzwering; terugroeping, v.
REVOKE, va. et n. voy. REVOCATE ; - one's errors, zijne
dwalingen afieggen. s. verzaking, v. " - KENT, s. voy .
REVOCATION. "-R, S. herroeper, in.
REVOLT, va. oproerig maken; oeierweldigen. "-, vn. oproerig worden, aan het muiten slaan, afvallen. *-, s.
oproer, o. afval, tu. muiterij, oorwenteling, v.
"-ER, s.
opstandeling, muiter ; afnallige , reneguat, M. "-ING,
s. oproer, o. muiterij, v.
REVOLUTION; s. omwenteling, v. "--ARY, a.omwentelingss. ornwentelingsgezind; omwenteling.... "-en,
gezinde, m. "-IZB, va. et n. in opstand brengen; opstaan, in opstand komen.
REVOLVE, va. omwentelen, omrollen, omdraaijen; overdenken, overpeznzen. "...VENCY, S. bestendige omwenteling, v. "-R, s. pistool, v.
REVOMIT, va. weder overgeven. "...VULSE, va. (22) afleiden, verplaatsen.
"...VULSION, s. (22) afleiding, v.
"...VULSIVE, a. afleidend.
BEVY, vn. (96) verduhbelen (den inset).
REW, s. rij, v. rang, m. "-ET, s. radertje, O.
REWARD, S. belooning. vergelding, v. loon; wildregt, o. ;
lig. klap, n. oorvijg, v. *-,va. beloonen, vergelden,betalen; (44) het wildregt schenken. "-ABLE, a. beloonenswaardig. "-ABLENESS, S. beloonenswaardigheid, v. "-ER,
S. belooner, vergelder, m.
REWEIGH, va. (34) overwegen, herwegen.
REZZLE, s. (72) wezel, v.
RHABARB, s. rhabarber, M. "-ARATE, a. met rhabarber
vermengd.
RHABDOLOGY, s. rekenkunde door staafjes, v. "—NANCY,
s. het waarzeggen door eene roede.
RHACH1TIS, s. engeleche ziekte; (74) ruggegraat, v.
RHAPSODIC, "-AL, a. rapsodisch, wit stukken en brokken
bestaande. "...DIST, s. zamenflanser, schrijver van bijeengeraapte stukken, an. "...DY, s. eenige verzen wit
Homerus, o. mv.; zamenraapsel, mengelmoes, o.
RHEIN-BERRY, 8. (53) kruisdoren, M.
RHENISH WINE, s. rijnwijn, M.
RHETOR, s. redenaar die de welsprekendheid onderwijst ;
rederjker, In. *-IC, s. redekunst, welsprekendheid, v.
* -ICAL, a. "-ICALLY, adv. redekunstig, welsprekend;
op eene redekunstige wijze, met welsprekendheid. "-ICATE,
vn. den redenaar spelen. "-ICATION, S. hoogdravende
wijze van spreken, onnutte woordenpraal, v.
*-IcAN.s.
redekundige; rederijker ; leerling in de redekunde, m.
va. et n. als een redenaar spreken; kunstmatig lezen ; zich an de uiterlijke welsprekendheid oefenen.
RHEUM, s. verkoudheid, v.
* -ATIC, a. rhumatiek, rhumatisch; jichtig; verkouden; fig. knorrig, verdrietig,
gemelijk; - fever, zinkingkoorts, v.; - paper, jichtpa40
•
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pier, O. "-ATISM, s. jicht, v. rhumatismus, O. * -Y, a.
verkouden; rhutnatisch; dragtig.
RHINE-GRA*E, S. ripagraaf, m. * ...- LANDROD, S. rijnlandsche maat, reede, v.
RHINO, S. geld, O.
RHOMB, "-US, S. langwerpig vierkant, o. ruit, v. "-LINE,
S. (126) windstreek op het kompas, v. a. ruitvortnig. '-OID, s. langwerpig vierkant als eene ruit, , o.
"-OIDAL, a. ruitvormig , ruitwijze, ruitsgewijze. * - SHELL,
s. cilindervormige schelp, v.
RHYME, s. rijm, vers, gedicht, o. *-, va. et n. rijmen,
dichten. * - LESS, a. rijmeloos. * - R, RHYMIST, RHYMSTER, S. rijtnelaar, verzensmeder, rijrner, m.
RHYTHM, S. maathouding, v. maatklank, rhythms, tn.
volgens de maat, rhythmisch.
* -IAL, a. naur
RIAL, s. voy. REAL. * ...ANT, a. lagchend, belagchelijk.
RIB, s. rib; fig. wederhelft, vrouw, v. *-, va. van ribben
voorzien.
RIBALD, S. et a. liederlijk mensch, vuilik, deugniet,
liederlijk, vuil, schandelijk. * - ISH, * -ROUS, a. vuil,
gemeen, schandelijk. "-RY, s. liederlijkheid ; vuile taal, v.
RIBBAND, s. voy. RIBBON. * ...BEE, a. geribd, met ribben.
RIBBLE-RABBLE, S. uitSch0t, O.

band, lint ; fig. geld, o. *-, va. met linten versieren. *-FISH, S. (72) lintvisch, m. * -- GRASS,
s. gestreepte roos, v.

RIBBON, s.

S. (53) engelsch gras, O. * -ROSE,
* -WEAVER, s. lintwever, m.

RIBIBLE, S. (109) zakviooltje, O.
RIB-ROAST, va. a/rossen.
* --WORT, S. (53) hondsrib, v.
RICE, s. rijst, v. ; top van eenen boom

s. ronde zaag, v.

; garenwinder, haspel, m. * - BIRD, * -BUNTING, s. (72) rijstvogel, m.
* -COWRY, S. hazelnoot, v. *-MILL, s. pjstmolen, m.
* -PAPER, S. rijstpapier, O. * -PUDDING, S. rijstpodding, m.
RICH, a. rijk, vermogend ; kostbaar ; vruchtbaar, overvloedig ; krachtvol, sterk. *-, va. verrijicen; - wine,
uitgezochte fijne wijn, M. * -ENT, a. rijk geslepen.
"-ES, s. pl. rijkdommen, m. mv.; - of martens, (44)
marternest, O. * -FACE, * -NOSE, S. koperkleurig aangezigt, O. *-LY, adv. rijk, rijkelijk, met pracht, seer.
* -NESS, S. rijdom, m. pracht, rijkheid ; vruchtbaarheid,
v. overvloed, m. voedzaamheid, v.; (44) nest, o. ; fig.
luister, glans, in.
RICK, s. mijt, v. hoop, opper, tas, m. schelf, m.
RICKETINESS, s. RICKETS, s. pl. (22) engelsche ziekte, v.
RICKETY, a. (22) de engelsche ziekte hebbende, gebrekkig.
RICOCHET, s. stuit, opstuit, m.
RICTURE, s. opening, reet, scheur, v.
RID, va. bevrijden, losmaken, ontslaan,verlossen,redden;
verdrijven, verwijderen ; ontdoen ; zuiveren; - away,
heensnellen; - one of his money, iemand uitplunderen. *-, a. vrij, ontdaan, bevrijd, los,ontslagen, zuiver.
* -DANCE, S. bevrijding, verlossing, redding, v. * - DLE,
S. raadsel, o. ; zeef, v. * - DLE, va. et n. ontraadselen,
een raadsel oplossen, -opgeven; raadselachtig spreken;
zi/ten, door eene zeef doen. "-DLER, s. raadselachttge
spreker, m. * - DLING, s. raadseluchtig spreken, o.; ziftiny, v. "-DLINGLY, adv. raadseluchtig.
RIDE, vn. et a. maiden, berijden; steunen op, rusten op,
beheerschen ; inibruiken; - a free horse to death, misbruik van iernands pedheid maken • a horse,tepaard
rijden, een paard airijden; - a horse off his mettle,
een paard lam rijden, - te schande jagen; - about,
rondrijchn; -- a peek, (126) met gestreken raas voor
anker liggen ; - at anchor, (126) voor anker liggen ;

- at the roads, (126) op de reede liggen; - athward,
(126) tucschen wind en storm dobberen ; - away, wegback, terugrijden ; - down,
rijden, de vlugt nemen;
omrijden; - hard, hard rijden; - hawse-full, (126) water door de luiken bekomen; - on a hubby-horse, op
zijn stokpaardje- rijden, zijne zwakke zijde hebben;
- out, uitrijden; - out a storm, (126) voor anker liggende eenen storm doorstaan ; - post, als koerier reizen ; - shank's naghy, te voet gaan ; - upon the main,
(126) in voile zee zijn; - well, goed rijden, een
goed rijder zijn. "-, s. rid, m. rijden, toertje ; kreupelhout, O.
RIDER, S. rijder, berijder, pikeur ; haak, weerhaak, m.;
aanhangsel, bijvoegsel ; bijgevoegd blad, o. ; rekeinden, o. my. ; (126) kattespoor, O.
RIDGE, S. rug, ID. ruggegraat; verhooging, vorst, nok, v.
top, m.; voor ; 'klip, v. rif, o. ; (berg)rug, m.;. (berg)keten, v. *-, va. eenen rug vormen, met een steilen
rug -, krom maken, buigen ; rimpelen ; voren maken.
* -BAND, s. (86) rugriem, m. * - BONE, s. ruggegraat,
v. * -D, a. verheven, hoop, spits. "-TILE, s. nokpan, v.
* -LING, RIDGIL, s. half gesneden ram, m. '...GINGLY,
adv. met vele bergruggen. * ... GY, a. met eenen rug,
verheven, hoog.
RIDICULE, * ...LOUSNESS, S. het belagchelijke, o. belay
chelijkheid, spotternij, v. *-, va. belagchelijk maken,
bespotten. * ... LER, S. spotter, spotvogel, m. * ...LOUS, a.
-LY, adv. belagchelijk, tot spot.
RIDING, s. het rijden, o. rid ; rijweg, M. ; omtrek, m.
distrikt, O. *-BED, s. spoor, wagenspoor, o. "-CAP, s.
reispet, m. * -CLOAK, s. reismantel, m. * -COAT, s.
reisrok, overjas, m. "-HABIT, s. rijdkleed, O. * -HOOD,
S. regenkleed, o. leap, v. * - HOUSE, ' - SCHOOL, s. rijschool, v.
s. karwats, m.
RIDOTTO, s. danspartij, v. muziekfeest, concert, O.
RIE, s. rogge, v.
RIFE, a. * - LY, adv. algemeen, gemeen, in zwang, loopend, heerschend ; in het algemeen ; it is rifely reported,
algemeen wordt verteld. ' - NESS, s. algemeenheid, menigte, v. overvloed,
RIFF, s. rif, o. klip, zandbank, v.
RIFFRAFF, s. afval, tn. uitschot; uitvaagsel, o.
RIFLE, va. rooven, plunderen, weykapen, bestelen; met
strepen voorzien. *-, s. getrokken loop, in. geweer, o.
buks, v.; slijpsteen, in. "-D, a. getrokken. "-MAN, s.
scherpschutter, m. * - PIT, s. scherpschuttersgroeve, v.
* -R, S. roover, plunderaur, m.; rasp, raspvijl, v.
RIFT, s. spleet, tarot, scheur, v. "-, vn. et a. splijten,
schettren, barsten.
RIG, s. top, in. kap; grap, poets, v. ;half gesneden paard,
o.; dartele manzieke vrouw, v. '-, vn. dartelen,
dartel zijn ; zwerven. "-, va. optooijert; optakelen, tuigen, uitrusten; rigged out, opgetooid, opgetakeld.
RIGADOON, s. rigadon (fransche dans), m.
RIGATION, s. besproeijing, bewatering, v.
RIGGER, s. (126) takelnzeester, M. "...GING, S. tooisel,o.;
(126) takelaudje, touwwerk, want, O. * ...GISH, a. dartel,
levendig ; liederlijk.
RIGGLE, vn. zicrt heen en seeder bewegen, onrustig zijn;
about. zich in allerlei bogten wenden ; - one's self,
zich indringen door vleijerij.
RIGHT, a. regt, regtschapen, juist, opregt, eerlijk, goed,
waar, waarachtig, werkelijk, regtmatig. '-, adv. regt.
regtuit, met regt, joist, Seer wel, seer, volstrekt ; you
are (is the) - , gij hebt gelijk.
va. regt doen, regtvaardigen, regt zetten. *-, vn. zich oprigten ; zich regts

}UN.
keeren. *-, s. regt, o. regtvaardigheid, geregtigheid, billijkheid ; regterhand, v. ; eigendom, m.; voorregt, o.
keur, v. privilegie, o.; aanepraak; regtsgeleerdheid, v.;
bescheid, o ; (68) regtsom keert7 - a-fore the wind, (126)
vlak voor den wind. *-, int. goed I past:I zeer wet! to the about. - in the wind's eye, (126) vlak in den wind ; to one's self, zich zelven regt verschaffen, zich wreken;
ten regte o' ten onregte, zonder orerleg -or;wrong.
- over against, refit tegenover ; - aft, achteruit :
-against,
juist tegenover ; - down, loodregt, op enneder.
RIGHTEN, va. regt laten wedervaren.
RIGHTEOUS, a. regtvaardig, eerlijk, regtschapen, billijk.
"-LY. adv. met regtvaardigheid. met billijkheid. "-NESS, s.
regtvaa, digheid,regtschapenheid, eerldkheid,billijkheid, v.
RIGHTFUL. a. regtmatig, wettig, wetteldk, regtvaardig.
* -LY, adv. regtmatiglijk, wettiglijk, met regt. * - NESS,
s. regte.atigheid, wettigheid, billijkheid, v. * ... HAND,
s. regterhand, v. "...-HONOURABLE, a. zeer achtbaar.
"...LY, adv. joist, zoo als het behoort met regt. "...NESS,
s. a egtheid, waarheid, regtschapenheid, v. *...orr, adv.
regt oft. * ...-REVEREND, a. hoop eerwaardiy. "...-TRUE,
a. waarachtig, opregt.
RIGID, a. onbuigzaam, streng, std f, stokkig, hard. * - ITY,
* -NESS, s.onbuigzaamheid,stiffheid, strengheid,scherpte,
v. "-LY, adv. met strengheid, stiff.
RIGLET, s. tat, ldst; (40) linie, spatie, v. spaantje, o.
RIGMAROLE. s. gebabbel, gesnap, 0.
RIGOL, s. cirkel, m. ; kroon,' v. diadeem, m.
RIGOR, RIGOUR, *-OUSNESS, s. gestrengheid, hardheid,
onbuigzaamheid, koelheid; huivering. rifling, huiverigheid, v. *-ous, a. * -OUSLY, adv. gestreng, hard, onbuigzaam ; juist: met gestrengheid.
RILL, "-ET, s. beekje, o. *-, vn. vlieten, murmelen,vloeijen. "-ING, a. vlietend.
RIM, s. rand, zoom, na. boord, o. ; (74) onderbuik, m.;
(126) randen aan de mars van den mast, m. mv.
RIME, S. rijm, rijp, m. ; rijm ; gat, o. opening, v. *-,
vu. et a. rijpen ; rijmen. * -R, s. boor, v. ; rijmer,
verzensmeder, rijmelaar, m. "-STER, s. rijmelaar, m.
Rim -LOCK, S. kastslot, o.
RimosE, RIMOUS, a. gebarsten.
RIMPLE, va. et n. vouwen, rimpelen, fronsen, kreuken,
frommelen. *-, s. rimpel, m. vouw; v.
RIMY, a. vol rijp, vochtig, nevelzg.
RiNo.K, va. voy.
RIND, s. schors, v. bast, m. *-, va. schillen. * -ED, *--Y,
a. met schors, schorsig. * -LE, s. pot, v.
RINE, s. (74) darmnet, buikrlies, o.
RING, S. ring ; kring, cirkel: loopkring , m. baan, loopbaan, v. ; band, koord, o. ; beslagring, klemhaak klop
per, m. ; gelui, klokgelui, klokkenspel ; geluid, o. klank,
m. geraas, 0. ; - of bells, klokkengelui, gerinkel, o. ;
- of people, menigte yolk, zamenscholing, v. "-,va. omringen, beringen, van ringen voorzien. *-, va. et n.
luiden, bellen, schellen, klinken, tuiten; het klokkespel
spelen; - again, wee'rgalmen, weerklinken; - one a
peal, iemand doorhalen, kapittelen; - out, uitklinken.
._-EOLT, 0. ringbout, m. *- -BONE, s. ringbeen, overbeen, o. * --DIAL, s. zonnekring, m. "--DOVE, S. ringeldui f, v. "-ER, s. klokluider, m. * -ING, s. gelui,
luiden, o. * --LEAD, va. aanvoeren, leiden. * --LEADER,
s. aanvoerder, belhamel, oproerkraaijer, ID. hoofd, o.
"-LET, s. ringetje, o. ; krul, lok, v. *--LOCK, s. ringslot, O. "-OUZEL, s. sneeuwmeerle, v *-•STREAKED,
a. rond gestreept. * --TAIL, s. ringelvalk, m. ; (126)
gickzeil, o. "-WORM, s. (22) haarworm, daineworm,
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ROME, Va. Winchen, spoelen. samonmaken, reinigen •
s. *peeler, Fn. * ...SING8, s. pl. spoelwater, 0.
"...SING-TUB, s. spoelvat, o.

RIOT, s. oproer, o. oploop, m.; luidruchtige vrolijkheid,
zwelgerij, uitspatting, v. *-, vn. zwelgen, uitspatten,
tieren: oproer,g zijn ; oproer verwek*en. *- ACT, s. eproer-akte. wet tegen de zamenscholingen, v.
s.
zwelger, brasger; aproermaker, m. * --ING. 8. zweigfrii,
v.; oproer, o. * -0ITS, a. "-OUSLY, adv. brassend, Ziit spattend. oproerig onrustig: met geraas, iret
geweld. *-ousNEss, s. zwelgerij, brasserij
oproerigheid, v.; geraas, gelier, o.
RIP, va. snijden, scheuren, losmaken; afscheuren, afbroken ; openen, onthullen, ontdekken; ontleden. a•
scheur ; vischmand, v. ; ledeman ; wide knot an.
RIPE, a. rijp, volwassen; volkomen. *-, *--N, va. et n.
rijp maken; - worden, rijpen. "-LY, adv. rijpeldk,
bij tijds. * - NESS, s. rijpheid, volkornenheid, v. ; - of
age, mannelijke ouderdom, m. rijpe jaren. 0. inv.
RIPIER, RIPPER, RIPPLER, S. ventja,er, visatkooper, m.
RIPPER, s openschcurder, lostorner ; ontdekker ; venter ,
marskramer, in. "...PING, s. het scheuren, losmaken,
0.; - chisel, (126) breekijzer, o.
RIPPLE, vn. kabbelen, murmelen, zacht vloeijen. *-, va.
vla.s reepen, repelen. *-, s. draaikolk, v. maalstroom;
repel, m.
RIPPLING, s. draaikolk ; branding ; kabbeling (des waters),v..
RIPTOWELL, s. geschenk van den oogst ; oogstmaal, o.
RISE, S. het opstijgen, opstaan, opgaan, o ; opgang, aanwas, was, groei, m. toeneming, verheffing, vermeerdering, v. ; oorsprong, ni. bron ; hoogte, v. ; zonsopgang,
m. *-, vn. stijgen, rijzen, opstijgen, oprijzen,•opstaan,
opgaan, opkomen ; zich verheffen.toeneznen, gangroeijen,
wassen; (90) g.eten. *-, va. heffen, verkifen, verhoogen ; - again, herrdzen, ult den doryle opstaan ;
- up in arms, in opstand komen, de wapenen opnemen ;
- upwards, zich verheffen, stijgen; - in one's demands,
to hooge eischen doen.
RISEN, s. herrezene, m. "...SER, s. die vroeg opstaat.
RISIBILITY, 5.. belagchelijkheid, v. ; lachlust, m, *,.,ISLE,
a. bclagchelzjk, lachwekkend.
RISING, a. opstaand, opkomend, stijgend, rijzend, zich
verheffend, opgaand; - anvil, aanbeeld met twee punten, o. ; - ground, heuvel, in. "-, s. voy. RISE.
RISK, (RISQUE), s. leans, v. waagspel, waagstuk, gevagr,
o. ; to run -, gevaar loopen. *-, va. et n. wagers, op
het spel zetten * -ER, s. die waagt, waaghals, in. •
RITE, s. kerkgebruik, o. ritus, in. plegtigheid, v. ; funeral
-s, lijkplegtigheden, v.
RITORNEL,
(109) pre-, interludium, o.
RITUAL, s. kerkorde, v. boek der kerkorde, o. *-, a. volgens gebruik, gebruikeldk, plegtig. * -IST, S. kenner der
kerkgebruiken; die in de titels van het romeinsche
en kerkelijke regt ervaren is, in. "-LY, adv. volgens
kerkgebruik.
RIVAGE, s. strand, o. oever, m. kust, v.
RIVAL, s. zneded nger, medestander, medeminnaar,
a. mededingend, wedijverend, ijverzuchtig. *-, va.
et n. weddveren met, mededingen, mededinger zijn.
"-ITY, "-SHIP„s. mededinger, wedijver. in. ;
jaloerschheid, v. * -LED, a. mededingers hebbende, benijd.
RIVE, va. et n. splijten, kloven, zich scheiden, opengaan.
*-, s. spleet, scheur, v.
RIVAL, s. rimpel, m. "-, va. et n. rimpelen, verwelken.
RIVER, 0. rivier, v. stroom ; &lover, in. * --DRAGON, a.
krokodil, in. "-ET, s. riviertje, o. * - rox, s. karper, m.
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"-GODDESS, S. stroomnimf, v.

* -HEAD, S. bron eener
rivier, v. sprong, m.*-HOREIB, S. rivierpaard,o. "-LAMPREY, s. lamprei, prik, v. "-PILOT, S. loods.kustloods,
m. "-TROUT, s. witte zalm, m. s.(53)rivierkruid, O.
RIVET, S. klinknagel, m. "-, va. met klinknagels bevestigen. inprenten. "-ING, s. het klinken.
RIVULET, s. beek, v.
RIXACTION, s. twist, in.
RIX-DOLLAR, s. rijksdaalder, m.
ROACH, s. voorn, roch, rug, m.; as sound as a -,zoogezond als een visch.
ROAD, S. weg, groote weg, m.; reede, ankerplaats ; reis,
m. "-ER,
dagTeis, v.; stroop-, veld-, krijostogt, inval,
"-STER, s. ter ireede liggend schip, O. "-SIDE, s. weg,
groote weg, m. "-STEAD, S. reede, v. "-WAY, s. groote
weg, heerenweg,
ROAM, vn. zwerven, orn-, rondzwerven ; doorzwerven ;
doorsnu &len. "-ER, s. zwerver, landlooper, m. * - ING,
S. rondzaerving, landlooperij, v.
ROAN, a. roodachtig, ijzergraauw. *-, s. vos,rn. bruin gespikkeld paard, rospaard, o. ; vischkuit, v.
"-TREE, s.
sorbenhoom, m.
ROAR, *-nre, s. het brullen, oebrul, geloei, gehuil, o.;
schreeuw. g7l, tn.; geraas, gekraak, o. "-, vs. brullen,
brieschen. loeijen, huilen : schreeuwen, gillen. "-ER, s.
bruller, scirreeuwer, levenmaker, onbeschaamde, M. *-Y,
a. vol dauw.
ROAST, va. braden, roosten, bakken ; fig. plagen. hinderen. *-, s. gebraad; fig. voorwerp van bespotting, o.;
to - the
heerschen ; to rule the -, op het kussen
zitten, het bewind in handen hebben ; to cry - meat,
zijn geluk roemen. *-, a. gebraden. "-BEEF, s. gebraden rundvleesch, o. "-ED, a. gebraden. "-BR, s. brader ;
rooster; spotter, m. s. het braden ; roosten,
a.;
bespotting, v. "-ING-JACK, s. koksjongen die het spit
draait, m. "-MEAT, s. gebraad, gebraden vleesch, o.;
heerlijke task, v.
dik sap, o. gelei, v. *-, va. rooven,
ROB, s. ingekookt
berooven, bestelen, wegnemen; bevrijden. "-BE, s. zeehond, rn. * - BER, s. roover, dief, m. "-EERY, s. roof,
diefstal, m. rooverij, v. "-BIN, "-BINS, s. (126) raband, m. reeftouwtje, O. "-BING, s. het rooven, spelen,
o. roof, diefstal, m.
ROBE, s. kleed. o. japon, m. *-, va. kleeden, tooijen.
ROBERT, s. 153) robertskruid, O.
ROBIN, s. (IN) raband, tn.; - red-breast, roodborstje
(vogel), o. ; a - good-fellow, een vrolijke kwant. "-HOOD,
m.
s. rooverhoofdman, -aanvoerder ; dappere man,
ROBORANT, a. versterkend *-, s. versterkend middel,
o. "...ATION, s. versterking, v. "—BOTTS, a. eikenhsuten.
ROBUST, "-IOUS, a. sterk, krachtvol, ge ,pierd. "-IOUSNESS, "-NESS, s. kracht, sterkte, gespierdheid, v.
Roc, s. (152) kasteel,o. "-AMBOLE, s. het beste, puik, o.
Rocn, s. (72) voy. ROACH. "--E-ALLUM, s. steenaluin,
ROCHET, s. koorhemd met enge mouwen, o.• knorhaan, m.
ROCK, s. rots, steenrots, klip, v. ; spinrokken; zeegras,o.
"-, va. et n. schommelen, hossebossen, wiegen, in slaap
brengen. "-, vn. (1521 rokeren, het kasteel met den
koning verruilen. "-CRYSTAL, s. bergkristal, o. "-DOE,
* - ELO, s. reisrok, reismantel,
s. gems, klipoeit, v.
tn. "-ER, s . wieger, m. *- ET, s. vuurpijl, m. raket, v.;
- gallant, - gentle, (53) maagdepalm, m.; - mould,
(3) raketstok, m. "-GOLD, s. stofgoud, o. ."--INESS. s.
rotsachtigheid, v.
* -ING-HORSE, s. hobbelpaard, o.
*-LESS, a. zonder rotsen. * -LY, a. rotsig, vol rotsen.

s.

*—MOSS,
(53) klipmos, o.
s. steetsolis, v.
* -PIGEON, S. kltpduif , v. "-RAY, S. steenrog, m. * - BOSH,
s. (53) kliproos, v. "-RUBY, S. rotsrobijn,
s. steenzout, O. "-SHELL, S. klipschelp, V. "-SHRIKE,
s. (72) onge.luksvogel, M. "-WORK. s. grotwe•k, O.
ROCKY, a. rotsiq, rotsachtig, klippig;
fig. hardvochtto.
.

*- BOSOM, s. fig. hart van steen, O. "-CHANNELED, a.
door rotsen omgeven.
roede, v. staf, stok, in.; mestroede, v. "-HORSE,
s. disselpaard, o. "-IRON, s. rondijzer, o, "-NET, s.
snippennet, O.
RODOMONT, s. snoever, pogcher, M. *-ADB, s. grootsprekerij, v. -, va. grootspreken, pogchen, snoeven.
ROE, s. ree, hinde ; vischkuit, v.; sot -, hom van visch, v.
ROGATION, s. tede, v. gebed, o. "-WEEK, s. bidweek,
week veor Hemelvaart, v. kruisdagen, m. my.
ROGUE, s. landlooper. schurk, dief. schelm ; fielt, quit,
schalk, rn.; - in grain, aartssehelm, m. *-, vn. zwerven, den-schelm spelen. schelmstukken uitvoeren ; - about,
rondzwerven : - away. zich uit de voeten maken : - off,
berispen, kapittelen. uitschelden.
* -RY. S. landlooperij,
schurkerij. schelmerij ; schalkerij, v. schelmsche streken,
guitenstreken, m. my. "-SHIP. s. schelinerij; schalkachtigheid. v. ; your rogueship ! fig. (97) mijnheer spitsboef mijnheer uilenspiegel
ROGUISH, * ...GUY, a. "-LY. adv. zwervend ; schurkachtig,
schelmsch; dartel. schalksch ; on een,e schurkachtige
wijze, als een schurk; uit scherts. "-NESS, s. voy.
ROD, s.

ROGUERY.
ROIST, "-ER,

vn. grootspreken, snoeven; tieren, den baas
spelen. *-, "-ER, "-ERER, s. snoever, pogcher, grootspreker, windmaker, pochhans, levenmaker, m. * -ING, a.
snoevend, pogchend.
ROKE, s. damp. wusem, stoom, m. uitwaseming, v.
ROLL, s. het rollen, oprollen ; roffel; rot. v. rolletje, o. ;
wrong, valhoed, m.; broodje, kadetje ; radertje, o.; stung,
roede ; trommel ; lijst, v. katalogus , in. register, archief,
o. ; (13) kronkel, m. krul, v. "-, va. rollen, om-, in-,
oprollen, wentelen, omwentelen, met eene rot plat maken; opwinden, inwikkelen. *-, vn. rotten, zich wentelen, draaijen; (126) slingeren, been en weder geslingerd worden ; (10) den inkt op den vorm doen, opgeven; - about, omrollen; - away the mast, (12 i) door
het slingeren den mast verliezen; - down, naar beneden rollen; - in money, veel geld bezitten, in rijkdommen baden; - up, oprollen, inwikkelen. "-BRIMSTONE ;
s. zwavel in staven, v. "-CALLING, s. (68) appet, o.
"-CHAPEL, s. archief, o. "-ED, a. gerold,opgerold ; gewikkeld ; plat ; - metal, geplet metaal, o.
ROLLER, s. rot, v. ; rolhout, o. rolstok, rolsteen, tn.;
zwachtel, v. band ; valhoed ; wrong ; buikriem ; cingel;
weversboom, m.; (126) braadspil, v. "-BUCKLE, s. rolgesp, v. *-TOWEL, s. handdoek, m.
o.
ROLLING, s. het rotten, wentelen; (126) slingeren,
"-PIN, s. (79, 52) rolhou,t, o. rolstok, m. "- PRESS, s.
?vipers, plaatdrukpers, v.
"-STONE, s. rolsteen, m.
steenen rot, v.
ROLL-POOLY, ROLLY- POOLY, s. zeker balspel, o.
kanselarij, v.
ROLLS. s. pl . stuk lijnwaad, o. ;
archief, o. ; akten, v. my. ; master of the -, archivarius,
griffier, m.
ROMAGE, s. oploop, in. alarm, rumoer, o. "-, va. het wild
doorzoeken.
ROM ALLS, s. pl. oostindische icatoenen doeken, in. my.
ROMAN, s. roomsch-katholieke, in.
, a. roomsch-katkoliek. "-CE, s. roman, m. verdicht verhaal, verdichtsel,
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vertelsel, o.
in. "-GIRT, a. met een touw omgord. * -HOUSE, s. lijnvn. leugens vertellen, liegen, verdichten.
"-CER, s. romanschrijver, verdichter; leugenaar,
m.;
baan, v. * - LADDER, s. touwladder, v. "-MAKER, *- 1t,
this is strange -, dit is eene zeldzame leugen. * -GIST,
S. touwslager, tn. "-MAKER'S-END, s. (126) eind van
s. romanschrijver, m. * -CY, a. romantisch, romantiek.
een
O. * -MAKING, * -RY, s. het touwslagen. O.
s. roomsch-katholieke kerk, v. * -IST, s. roomschs. et a. galgenstrik. m. ; rijp voor de galg.
gezinde, tn. * -IZE, va. et n. roomsch ',taken, - wor* -TRICK, s. schurkenstreek, m. * -WALK, * -YARD. s.
den: latiniseren; den ron ein spelen. * -LETTER, S.
lijnhaan, v. * -WEED, s. (53) akkerwinde, v. * -YARN,
(10) romeinletter. v.
s. (126) kabelgaren. schijfgaren. touwgaren, O.
* -TIC, *-TICAL, a. romanesk,
ROPINESS. s. kleverigheid, v. * ... PY, a. kleverig, taai.
* -TICALLY,
overdreven, avontuurlijk; schilderachtig.
adv. op eene romantische wijze. "-TICALNESS, S. het
ROQUBLAURE. s. reis-, regen-, ruitersmantel, overrok, m.
RORAL, * ...RID, * ...RY, a. vochtig, beduuwd. * ... RATION,
romaneske, avontuurlijke.
ROMANY, s. heidin, v.
s. dauw, rn.
ROME PENNY, * ...-SCOT, s. penning aan den pans, m.
RORE, vn. voy. ROAD. *.. RIFEROUS, a. dauwbrengend.
ROMISH, a. roornschgezind; paapsch.
* ...RIFLUENT, a. van dauw druipende.
*-, ROMIST, S.
Ros, s. dal, o. vallei, v.
roomschgezinde, roomsch-kathotieke, m.
ROMP, s wild -, dartel meisje, o. ; grove scherts, v. *-,
ROSACEOUS. a. roosachtig.
vn. wild zijn, wild spelen, dartelen, stoeijen, mallen.
RosALGAR, S. voy. REALGAL.
*-ISH, a. udgelaten, wild, dartel. * -ISHNESS, s. uitROSALIA, S. (22) ligte soort van mazelen, v.
gelatenheid, dartele vrolijkheid. darlelheid, v.
ROSARY, s. rozekrans; rozentuin,
tn. bed van rozen, O.
RONDEAU,
O.
s. pedicht van dertien verzen,
ROSSA SOLLIS, ROSSOLIS. s. rossolis, (likeur), rn.
RONDLE, s. kleine rondos, o.
lioscip. a. vochtig, bedauwd.
RONDURE, S. rond, het ronde, o. kring, m.
ROSE, s roos, v. roosje;
fig. geheim, o. ; under the -,
RONION, S. dik vet vrouwsper , 00n. o.
onder de roes, in het geheint:
rosed. rooskleurig,
RoNT, s. hokkeling, m. dik mismaakt dier, onderblijfsel,
rozerood. "-AL, a. roo , kleurig. als eene roos. * -ATE,
O.
ROOD, s. roede, v.; kruis, o ; the holy - days, de heilige
a. rooskleurig; bloeijenel. * -BOWER, s. pried van rozen,
kruisdagen, m. mv. * -LOFT. s. heiligkas, relikiekas, v.
o. rozeng aard, m. * - BAY, s. (53) oleander, m. * - BUD,
"-'s BODY, s. ligchaam van Christus, sukrament, o.
s. rozeknop, rn. "-BUSH, s. rozestruik,krozelaar, m.
ROOF, s. dak, verhemelte, gewelf ; gehemelte, o. ; heavens
*-CAKE, s. rooskoek, in. * - CHAFFER, S. (721 gouden
starry -, het starrengewelf. *-, va. van een dak
tor, v. * - DIAMOND, s. (17) rosette, v. * -GARLICK, s.
voorzien, onder dak brengen. * -ED, a. bedekt. * -ING,
(53) rozelook, a. "-LAUREL, s. (53) oleander, m.
* -WORK, s. dakwerk. O.; - slate, dakpan, v. leisteen,
"-LINIMENT, s. rozenzalf, v. * - MARY, s. (53) rosm. dakspaan, v. "-LESS, a. zonder dak, open. "-TILE,
marijn, rozemarijn,
rn. "-NOBLE, s. rozenobel, v.
S. dakpan, v. * -Y, a. met een dak, gedekt.
* -ROOT, s. (53) huislook, o
ROOK, S rook, damp,
rn.; (152) kasteel, o.; bedrieger,
ROSET, s. kunstroosje ; roosje (diamant) ; rood krijt,
O.
dief, schelm, schurk, m.; roek (soort van kraal), v. *-,
ROSICRUCIAN, s. rotenkruiser, m. *-, a. tot de rozenva. bedriegen, stolen. *-, vn. nee, bukken, zich verschuikruisers behoorende.
len. * -CRY, s. kauwenvlugt; gemeene kroeg, trom, dieROSIER, s. rozenstok, rozelaar, m.
venherberg, v. "-Y, a. door kauwen bewoond.
ROSIN, s. hars, v. *-, va. met hare bestrijken.
* -ED,
Room, s. ruimte, plaats; kamer, v. vertrek, o. ; gelegen"-Y, a. harsachtig. "-BM, s. rooskleurigheid, v.
heid, aanletding, v. ; in his -, in zijne plaats ; there
ROSLAND, ROSSLAND, s. moerassige grond, m. mullig
is no - left for complaints, er is geene reden tot klaveenachtig land, O.
gen. * - AGE, * -INESS, s. ruimte, plaats, v. "-FUL, a.
ROSSEL, s. mullig land, O. * -Y a. mullig.
met vele vertrekken• * - Y, a. ruim, wijd, uitgestrekt, breed.
ROSTRAL, * ...ATE, "...ATED, a. met scheepssnebben voorROW?, s. heeschheid, v. * - Y, a. heesch.
lien. "...Um, s. streb, v. snavel, m.; (77) spreekgeRoosT, s. rek, hoenderrek, o. hoenderstok, ni.;
to go to
sloelte, O.
slapen gaan. *-, vn. op het rek zitten, - slapen,
ROSY, a. rozerood, rooskleurig ; bloetjend.
zijn nest maken.
ROT, s. verrotting, v. ; rot, o. bende; (112) rotziekte (der
ROOT, s. wortel; oorsprong, in. oorzaak, bron, v. grond,
schapen), schurft, v. *-, va. et a. rotten, verrotten ;
na.; kiem, v. ; vast verblijf, o. ; stamvader, m. indoen rotten ; oplossen.
druk, m.; - and branch, wortel en tak, alles ; - of ROTA, s. Rota (voornaamste geregtshof to Rome), v.
scarcity, (53) mungelwortel,
vn. wortelen, wortel
ROTAN, s. koets, v. wagon, tn.
schieten ; wroeten. *-, va. doen wortelen ; bevestigen;
ROTARY, "...TIVB, a. draaijend, wentelend, rondgaand.
omwoelen, omtvroeten; ontwortelen; - in, inwortelen,
* ...TED, a. gedraaid, rondgedraaid,wtelvormig.* ...TION,
er vase in zitten; - out, ontwortelen, uitroeijen ; - up,
s. omdraaijing, omwentelinq, v.
"...TOR, s. (74) oug-,
'net den wortel uitroeijen, geheel uitdelgen.
'-BOUND,
lonkspier, v. "...TORY, a. omwentelend.
* -BUILT, a. van .wortelen gea. vastgeworteld, vast.
ROTCHET, s. ronde zeehaan, tn.
bouwd. * -ED IN, a. ingeworteld, vast. * - EDLY, adv. ROTE, s. kennis, bekendheiei met, bedrevenheid in,
vastelijk, sterk, zeer. * -ER, s. uitroeijer. m. * -GLASS,
v. *-, va. et n. werktuigelijk leeren, door ondervinding
s. glas voor bloembollen, O. "-Y, a. vol wortelen, rijk
bekwaanz worden; afwisselen, beurtelings aftreden.
aan wortelen.
ROT-GUT, s. slecht bier, o. slechte wijn, tn.
ROPE, S. (OW, O. koord, v.; strop, tn.; snoer, o. rij;
ROTHER, s. most,
stuur, roer, O. * -BEASTS, s. pl.
rist, v.; ropes, ingewand, o.; to be on the high -,
rundvee, O.
s. (126) roerpin, v.
s.
zich trotsch houden ; to give one - enough, iemand den
mest van rundvee, m.
vrijen teugel rieren. *-, vn. zich tot draden vormen,
ROTTEN, a. rot, verrot, vermolmd ; wormstekig, bedorven,
taai worden * -BAND. s.
raband, tn. * - DEAR, s.
stinkend ; - borough, vervallen vlek dat nog leden naar
voetmat van oud Mow, v. * -DANCER, S. koordedanser,
het parlement zetuit, o. ; - dung, vergane most, m.; -
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egg, veil ei, o. ; - trick, gemeene streek, m. suite
daad, leelijke poets, v. ; - wood, vermolmd hoot, o.;
stone, (17) trippelaarde, v.
s. verrotheid,
verrotting, v.
ROTULA, s. (74) knieschijf, v.
ROTUND, a. rond, kringvormig.
"-A, *-0, s. (13) rond
gebouw, O. "-IFOLIOUS, a. rondbladig. * - ITY, s. rondheid, v.
ROUCOU, s. orleans (ve•fstof), m.
ROUGE, s. rood, o. roode verf, v. ; blanketsel, o. "-,
a.
rood. "-, va. et n. rood verwen ; zich blanketten.
ROUGH, a. ruw; scherp ; hard, one/fen, knoestig, kwastig, hobbelig ; onzacht, onbeschaafd, onaangenaam, grof.
"-BINDWEED, s. twist, steekpalm, in. "-CAST, va. in
het ruwe vervaardigen, - metselen, kiezelyruis tegen
een moor werpen, toerapen. "-CAST, "-CASTING, S.
ruwe pleistering: raise schets, v. *- DIAMOND. s. ruwe
diamant ; , onbeschaafd mensch, n1.
"-DRAUGHT, S.
ruwe schets, v. ; - of a writing, klad, opstel, o. minuut,
v. * -DRAW„va. ontwer'en. *-EN, va. et n. ruw maken,
- warden; verwilderen. "-FOOTED. a.ruigvoetig. "-HAIRED, a. ruig, met raw haar. * -HEW, va. ruw behouwen.
* -HEWN, a. ruw behouwen, grofbewerkt.
INGS. s. pl . nagras.nahooi, etgroen,o."-LY , adv. raw, hobbelig ; grovelijk,
hard, met hardheid, met harschheid. MUSIC, s. ketelmuziek, v. "-anus. s. ruwheid, hardheid, scherpte,
gestrengheiti; verbolgenheal (der zee) v. * --PETRE, s.
ruwe salpeter, m. "-RIDER, s. pikeur, m. "-SHOD,
a. (86) sterk beslagen. "-STONE, s. bloksteen, arduin,
* --WAL, va. ruw metselen. "-WATER, s. hooge
holle zee. v. "-WORK, Va. ruw bewerken.
ROUN, va. toefluisteren. "-CH, s. rondsel, O.
ROUND, a. rond, cirkelvormig, cilindrisch; vol, geheel,
gansch ; groot, sterk ; slug ; openhartig, rondborstig.
random, om. `-, adv. rond, in het rond. "-,
,*-,
rand, o. cirkel, kring, rn. rondinq, v.; omloop, ra. omwenteling ; sport ; rij, v.; rondedans, m. ; (109) rondgezang, o. ; (68) volle,laag, v. het afschieten van alle
geweren, o. ; ronde, patrouille, v. ; to run the same ,
dezelfde zaak doen. *-, va. ronden, afronden, rond
maken : omringen, oninagelen.
vn. rond worden, in
het rond dramjen ; - in, (126) touu werk inhalen - to,
(126) bijdraaijen. "-ABOUT, prep. et adv. rondom, aan
alle kanten, wijd uitgestrekt. "-ABOUT, s. omweg ; rondedans ; overjas, m. "-EDGED, a. (70) gerand.
ROUNDEL, s. klein rondas, o. "-AY,
gedicht van dertien verzen, o.
ROUND-FISH, a. rondvisch, m. "... - HEAD, S. (97) puritein, m. '... - HEADED, a. net een ronden kop, bol,
bolrond. "...-HOUSE, s. (126) wachthuis, o. hut, kujuit, v.
ROUNDING, s. omvang, omtrek, in. ; overteder, o. "...ISH,
a. rondachtig, bijnu rand. "...LET, s. kleine cirkel, m.
* ...LY, adv. rond, ronduit, met openhartigheid, met
rondborstiOleid. "...NESS, s. rondheid, ronde gedaunte;
openhartigheid, rondborstigheid, v.
ROUND PEPPER, s. peper in korrels, V. "...-PLANE, S.
ronde schaaf, v. * ... - ROBIN, s. onderteekening in eenen
cirkel, ronde plaatsing van handteekeningen, v.
* ...-SHOULDERED, a. breed van schouders. "...-STERNED, a. (126) rond gebouwd, met een ronden spiegel.
o•
s. biljartstok, m. * ... - TOP, s. (126) mars
van den mast, v. k ... - W ORM , s. daraworm,
RouNsE,
"...CB, s. spit, v. handvat, o. handboom,
m.
vs. opwekken, wekken, aanwakkeren. prikkelen,
aanzetten, aansporen; (.14) opjagen (een her!). *-, vn.
wakke• worden. *-, s. roes, nit. drinkgelag, o. " - R, s.

RUB.
wekker, in. "...awe, I. (44) het ruijen der valken.
a. seer groot, ontzaggelijk.
ROUSSELET, a, suikerpeer, v.
ROUT, S. bende, mentgte; zamenscho'ing, zamenrotting,
oploop, m. gedrang, o. ; nederlaag, verwarring, v. *-,va.
verstrooijen, op de vlugt drijven; uiteenjagen, vertjdelen; wroeten.
vn. zanienrotten, zamenscholen.
ROUTE, s. weg, m. straat ; reis, v.
ROUTINE, s. gewoonte, oefening, sleur, v
vn. at a. zwerven, om-, rondzwerven, doorloopen ;
- wide of the mark, het doel missen. "-B„ s. rouser,
zeeschuime•; zwerven, landlooper, m. ; - at rovers, op
goed geluk.
Row, s. slemppa•tij, v. ; getier, geraas, o. ; rij; vischkuit,
v. *-, vti. et n.razen, tieren; roeijen; - against, aanroeijen ; - in the same boat, in ten schuitje varen (met
iemand), onder eene deken liggen, het eenszijn. "-ABLE,
beraarbaar. * -ER, s.roeijer rn. " - GALLEY. s. ( •26) galei,v.
ROwEL, s. •ingetje, Toorradertje, o. ; (36, 112) dragt,
v. d,aad door het vleesch, in. "-, va. eene dragt zetten.
Rowing, s. stoppelakker, nagras, o.
Rowena, s. het roeijen. "-GUARD, s. wachtschip, o. * -HAY,
s. nagras, etgroen, o.
ROWLAND, s. to give a - for an Oliver, fig. met gelijke
munt betalen.
Row-LOoRS, s. pl. roeiklampen, m. mv. * ...PORTS, s. pl.
roeipoorten, v. mv
RowT, s. voy. ROUT. ROWZE, vn. voy. ROWSE.
ROYAL, a. koninkl jk, verheven, cdel.*-,s. (3) kleinemortier, in.; ;126) bovenbramzeil, o. * - ASSENT, s. koninklijke bewi Iliging, toestenimiqg des koninys, v. - HIGHNESS, s. koninklijke hoogheid (titel), v. "-Ism, s. koningsgezindheid, v. " - 1ST, s. koningsgezinde. rn. " - Ion,
va. koninklijk maken. * - LARKSPUR, s. (53) ridderspoor, v. * - LY, adv. koninklijk, als een koning. * - PAPER, 0. groat
royaal papier, o. * - TY,s. koningschap,
o koninklijke waardlheid, v. ; regten des konings, u.
mv. " - TIES, s. pl. koninklijkesieraden, - regten, o. Inv.
ROYNE, vs. knagen, bijten. "...NISH, a. gemeen, gering,
erbarmelijk, slecht.
ROYSTON-CROW, s. aschkraai, v.
ROYTELET, s. koningje, o.
ROZINANTE, s. knot, is. slecht paard; o.
11UB, va. et n. wrijven, scharen, wisschen, vegen, schaven, schoon•, glad maken, polijsten; verhinderen;
urtwisschen, uitvegen, afvegen ; zich ontwikkelen ;-of ,
- out, uitvegen, uitschrappen, uitstrijken; - through
the world, door de wereld komen; - up. opwrijven,
aanzetten, opwekken; weder opzoeken; - one up, iemand
V00r den gek houden, - bespotten. *
a. wrijving. schuring ;
one/fenheid ; moezjelijklieid, wederwaardigheid, v tegenspoed, m. hinderms, belemmering, zwarigheid ; spotternij ,
v. ; wetsteen, slijpsteen, 111. ; schimpscheut, v. ; there is
the - , daar ligt de icnoop ; rub ! rub ! zachtjes aan!
zacht! " - RAGE, S. voy. RUBBISH. " - BER, s. wrijver ;
wrijilap ; wetsteen ; robber, ni.; India - robber, gom etastick, v. " - BING, s. vrijving, v. ; - brush , schoenborstel,
v.; - cloth, wrijflap,
" - BLE, s. uitschot,o.
afval, m. gruis, pain, veegsel, vuit, o. ; lompen, v. mv.
" - BL E - STONE. s. rolsteen, oeversteen, in.
RUBET, RUBETUM, s. struikgewas, 0 .
RUBICAN, a. zwartvaal (paard). * ...CuND, a. roodachtig,
rood, bloed rood, hoogrood. "...CUNDITY, s. roodachtigheid, v.
RUBIED, a. hoogrood, robijnkleu•ig, robijnrood.
RUBIFIC, a. rood makend. * - ATION,
roockaking, v.
"...FORM, a. roodschijnend, roodachtig, met een rooden
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RUT.
tint. "...FY, va. rood maken. *...ous,a.rood,roodaehtig.
RUBLE, s. roebel, m.
RUBRIC, S. rubriek, afdeeling, v. opschrift, o. titel, m.
"-AL, a. rood ; in vubrieken verdeeld. *-ATB, va. rood
teekenen. "-ATED, a. rood geteekend.
RUB-STONE, S. wetsteen, slijpsteen, m.
RUBY, va. rood maken. "-, s. robijn, m.; roode puist;
roodheid, v. "-FACED, a. een rood aangezigt hebbende.
*- ORE, s. rood zilver, 0.
RUCK, vn. hurken, op de hurken zitten. *-, s. kreuk,
plooi, vouw, v.
RUCTATION, s. het oprispen, oprisping, v. boer, m.
BUD, a. voy. RED. "-, s. roodheid , roode kleur, v. blos, m.
RUDDER, s. zeef, v.; roer, o. "-CASE, S. (126) hennegat,
0. "-TACKLE, s. (126) roertakel, m. -talie, v.
RUDDES, S. (53) goudsbloem, v.
RUDDINESS, S. roodheid, roode kleur, v. blos, m.
RUDDLE, s. roodaarde, v. rood krijt, o. "-MAN, s. roodaarddelvet, m. "...DOCK, s. roodborstje (vogel), o.
RUDDY, a. roodachtig, blozend; - complexion, gezonde
aangezzgtskleur, trzschheid van kleur, v.
RUDE, a. ruw, prof, onbeschoft, onbeschaafd, lomp,onwetend; woest, wild, hard. * -LY, adv. met ruwheid, met
hardheid. * -NESS, s. ruwheid, lompheid, grofheid, hardheid, hevigheid, onbeschaafdheid; kunsteloosheid, onhandigheid e v.
RUDENTED, a. (13) met stofwerk. "...TURE, s. stofwerk, o.
RUDER ARY, a. vervallen, in puin. "...RATION, S. ruw
s. lomperd, m.
metselwerk, o.
RUDIMENT, s. rudimenta, v. taalboekje voor eerstbeginnenden, o.; eerste beginselen, o. MV. "-AL, a. eerstbeginnend.
RUE, S. berouw, o. boete, v. "-, s. (53) ruit, wijnruit, v.
vn. et a. berouw hebben over, bejammeren ; zif ten;
- the day, het leven verwenschen. "-FUL*, a. "-FULLY,
"-FULNESS, s. treuadv. treurig, jammerlijk, deerlijk.
righeid, naarheid, ijselijkheid, v. "-ING, s. weeklagt,v.
RUELLE, S. kransje, gezelschap, o.
RUFESCENT, a. roodachtig.
RUFF, s. geplooide halskraag, m. plooisel, o. vouw ; (46)
troef, v. ; kemphaan, rivierbaars, m. *-, va. et n. (461
troeven, &yet - spelen.
RUFFIAN, S. deugniet, onverlaat, roover, moordenaar ;
woestaard, verkwister, m. a. raw, lomp, onstuimig,
wild. "-LIKE, * -LY, a. et adv. wild; met ruwheid; als
een moordenaar.
RUFFINGLY, adv. lamp, onbeschaafd.
RUFFLE, s. manschet, lub; horn aan een hemd; verwarrang, wanorde, v. krakeel, o. twist; (68) roffel, m. *-,
va. plooijen, fronsen, kreuken, drukken; verwarren, in
verwarring brengen ; verrassen, ontstellen. *-,
vn.
* -R, s. twistzoeker, wargeest,
onstuimig worden.
m. "...LING, s. het plooijen ; verwarring, v. ; (68)
roffel, m.
RUFTERHOOD, S. valkkap, V.
RUFUL , a. keurig, jammerlijk, deerlijk.
"-GED, *-Gy, a.
RUG, s. wollen deken, v.; poedel, m.
ruw, ruig, hard, hobbelig, oneffen; norsch, gemelijk,
onvriendelijk; wild, woe , t, onstuimig. * -GEDLY, adv.
ruw, met norschheid, met bamchheid. * -GEDNESS, s.
"-OWNED, a. met
ruwheid, hardheid, norschheid, v.
een •uigen rok -, met een schanslooper gekleed. "-IN,
s. katoenen lijnwaad, o. genopte pij, v. "-IRE, s. (36)
been-, tandschraper, m. * -0SE, "-OM a. gerimpeld,
vol rimpels. * -0S1TY, s. rimpels, m. mv. het rimpelige.
RUIN, s. val, ondergang ; puinhoop, m. ; verderf, ongeluk,
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verwoesting, v. •-, "-ATE, va. verwoesten, onikeeren,
verdelgen, in het verderf storten ; ten gronde rigten,
ten val grengen. "-, vn. invallen, vervallen, instorten ;
ten val geralcen, te gronde te niet gaan. "-ATION,
s. verwoesting, vernieling, ornverwerping, v.
"-ER, S.
vernieler, verwoester, rn. * -IFORM, a. in den norm van
*
-OUSLY
,
puinhoopen. "-ous, a.
adv. vervallen, bouts,vallig ; verderfelijk; ongelukkig ; tot verderf.
"-OUSNESS, s. bouwvalligheid, v.
RULE, s. regel, m. voorschrift, a. verordening ; regering,
v. bestuur ; liniaal, o. winkelhaak, m.; (10) linie, v ;
- of court, (83) dwangbevel, mandaat, o. ; - of proportion, - of three, golden -, (84) regel van drieen, m.;
conjoined - of three, (84) zamengestelde regel van
drieen, kettingregel, m. "-, va. linieren; regeren, besturen, leiden, regelen, verordenen. *-, vn. linieren,
lijnen trekken ; heerschen ; - over, beheerschen.
a. gelinieerd ; geregeld ; gebruikelijk ;
be - by me, volg
mijnen raad. * -R, s. regeerder, bestuurder, m.; liniaal, model, o.
RULING, s. regering, v. ; het linieren. "-PEN, S. trekpen,
v. *-PRICE, s. (34) marktprijs, m. "-ROD, s. roede,
geeselroede, v. * ...LY, a. regelmatig ; rustig.
RUM, s. rum; dorpspredikant, m. *-, a. groot, sterk ;
goed, schoon, voortreffelijk ; zonderling.
RUMB, s. (64) ruitsgewijze figuur; windstriek, v.
RUMBLE, vn. rommelen, brommen. *-, s. gerommel, gebrom, o. * -R, s. brommer, m.
Rum-BLowEN, a. lief, schoon, aardig.
RUMBO, s. matrozenpunsch, v.
RUM-BUNG, s. volle beurs, v. 5 ...-CHERRY, S. rum op
kersen, m.
RUMINANT, a. herkaauwend.
va. herkaauwen ;
rijpelij k overleggen,overdenken.*
,s herkaauwing
rijpe overweging, v. * ...ATOR, S. nadenker, overweger, m.
RUMMAGE, va. doorsnuffelen, overhoop halen, doorschommelen ; (126) omstuwen, omstouwen. *-, s. snuffelen;
geraas, 0.
RUMMER, s. groot drinkglas, o. roemer, bokaal, m.;
boordevolletje, 0.
HUMOROUS, a. beroemd.
RUMOUR, s. rumoer ; gerucht, o. tijding, v. *-, va. een
gerucht verspreiden. "-ER, s. verspreider van geruchten, m.
RUMP, s. romp, m.; sluitbeen, stuitstuk,
o.
va. den
rug toedraaijen. * -AND-KIDNEYMAN, s. dorpsmuziekant, m. * -ER, s. lid van het parlement van Cromwell, o. "-ISE, a. gelijk aan eenen romp.
RUMPLE, s. kreuk, plooi. v. *-, va. kreuken, drukken.
"-D, a. gerinzpeld, gekreukt.
RUMP-PARLIAMENT, s. (Z3) parlement van Cromwell;
romp-parlement le Frankfort in 1848, o. "...-STEAKS,
s. pl. sneden runderharst, v. my.
RUN, vn. et a. rennen,
gaan; vlugten, wegloopen;
vloeijen, stroomen, druipen; voorhanden zijn. warden,
gaan, geraken ; verloopen, vergaan; van kracht zijn,
Belden ; leiden, heerschen, in omloop -, in twang vjn
vervliegen; zeilen; vervolgen, jagen, drifven; vallen ;
- a fox to ground, eenen vos dead jagen; - a hazard,
gevaar loopen ; - a horse, galopperen ; - a muck, eenen
aanval van razernij hebben; - a race, wedrennen ; - a
rig, eene poets spelen. - a sleighing, in eene slede
varen; - a stag, een hert jagen; - after, naloopen,
vervolgen; -against, stooten op, aanlreffen ; - aground,
aan den grond raken, stranden, op strand zitten; a bead, achterlijk zijn ; over het hoofd groeijen ; 0.
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ashore, stranden, doen stranden ; - at, loopen tegen;
- at par, pari staan; - at tilts, toernooijen ; - away,
wegloopen, vlugten, doorgaan; • tredriegen; - away
from, afwijken van; - back, terugloopen, terugvloeijen, terugkeeren; - by the lead, (126) met
het dieplood varen; - counter, tegen zijn ; - down,
naar beneden loopen, omverre loopen, onderdrukken ;
(126) in den grond zeilen ; - dry, uitgeput zijn;
op het drooge geraken ; - errands, - of errands,
boodschappen doen; - fair, (126) bedaren ; - foul of a
ship, een schip overzeilen, aanzeilen ; - from, komen
van ; - goods, smokkelen ;
hard, plagen, onderdrukken; - high. (126) stijgen, hooq gaan - in, geraken
in ; - in scores, schulden traken, zich in schulden Steken ; - in tilt, naar den ring steken ; - in with , zich
sluiten aan;
low and dreggy, ten einde loopen;
dol worden; - off, wegloopen ; - on, voortgaan;-mad,
- on about, redene, en over ; - on wheels, in het wild
spreken , - one down, iemand verachten, verachtelok
maken ; - out, uitloopen; zich verspreiden; ten einde
loopen; vervallen; doorbrengen; - over, overloopen,
doorloopen ; - parallel evenwijdig loopen; - riot, rondloopen ; - smooth zacht vloeijen; - tame about a house,
toegang tot een huisgezin hebben, ergens huisvriencl zijn ;
- the base. has apelen ; brornmen; - the gauntlet, door
de spitsrviien loopen ; - the hazard, zich blootstellen;
through,door/oopen; doorateken, doorboren ; - to teed,
zaad schieten; - up. oploopen, naar boven gaan, stijgen, rijzen. verhelfen, loven. roemen; - upon, op aunloopen, if staan op ; zich bemoeijen met.
RUN, s. loop, gang, m.; loopen, rennen, o.; voortgang,
toeloop, toevloed , aanloop ; aurd, in. wijze, v. ; geschreeuw,
alarm, 0. ; beck, v. ; zog, kielwater, o. ; in the -, met
den tijd ; at a long -, op de lange bean ; good -, ill
- geluk ; ongeluk, O.
RUN AGATE, s. afvallige,vlugteling,m. * ...-AWAY, "...-MAN,
S. weglooper, vlugteling, overlooper, m.
lluNDLB, s. sport, v. "-T, S. vaatje, O.
RUNE, s. runisch schrift. o.
•
RUNG, s (126) dwarsbalk in den kiel, legger, M.
RUN-GOODS, s. pl. roerende goederen, o. mv.; lig. maagdom,o.
RUNIC, a. runisch (schrift).
RUNNEL, s. beck, vliel, v. * ...NET, s. leb, lebbe, v.
RUNNER, s. renner, looper ; bode ; uitlooper, m. loot, v.;
potschip, o. paketboot, v. ; (126) hij chtouw, o. ; looper
(in een ar Olen', fig. geregtsdienaar, M.
RUNNING, s. het rennen. loopen, o. loop, vloed, droppel
(aan den newt), m. "-, a. loopend, vloeijend, stroomend ;
etterend, open; for three - days, drie dagen achtereen.
"-BEAN, s. kruipboon, V. * -BLOCK, S. (126) loopend
hlok, O. "-CLERK, S. loopjongen, m. "-FIGHT, s. gevecht gedurende den aftogt, O. "-HAND, s. loopende hand,
v. loopend schrift, 0. "-HORSE, S. g•oot schoon paard,
O. "-KNOT, "-NOOSE, s. strik, tn. "-LEATHER, s. his
shoes are made of -, hij is altijd op den loop. hij zit
nooit stil. "-LY, adv. in het loopen, loopende. "-MARCHE,
s. (68) gezwinde pas, snelle marsch, M. "-MATCH, S.
wedren, m. "-PASSAGE, S. (109) loopende zangtoon, M.
"-PLACE, s. renbaan, v. "-RIGGING, S. (126) loopend
touwwerk, 0. "-TITLE, S. (10) loopende titel,m. "-WATER, S. vlietend water, O.
RUNNION, S. schavuit, iu.
11uNsR, s. mosterdzaad, o.
RUNT, s. klein mismaakt dies, onderblijfsel, o. ; dwerg ,m.
RUPEE, s. ropij (muntstuk), v.
RUPTION, s. breuk, bres, v. "...ORY, S. et a. bijtmiddel,

RUT.

r

o. ; bijtend. "-AMR, S. breuk, vredebreu,k; darmbreuk,
v. ; - wort, (53) breukwortel, m. "...URB, va. et n. breken, scheuren; eene breuk bekomen.
RURAL, a. landelijk, boersch, van het land; - excursion,
uitstapje naar het land, o. landelijke togt, m.; - pipe,
herder sfluit, V. "-IST, S. land-, veldbewoner, m. * -ITY,
"-NESS, S. landelijkheid, v. * - 1X, adv. landelijk, van
het land.
RURICOLIST, s. veld-, landbewoner, landman, m.
RURIGENOUS, a. op het land geboren.
RUST, S. list, v. creek, m. kunstgreep, v.
RUSH, S. bies; kleinigheid, v. ; snelle loop, scoot, m.;
feestmaal, o. *-, vn. snel loopen, vliegen, ijlen, snellen, zich werpen; (iemand) plotseling aanvallen, toeschieten; - forward, voorwaarts rukken; - in, binnen
dringen, - rukken; - in upon, overvallen; - out,
naur buiten snellen ; - through, doordringen, zich blootstellen. "-CANDLE, "-LIGHT, s. bieskaars, v. nachtlicht, O. "-CHAIR, s. molten stoel, ra. -ED, a. vol biezen. "-ER, s. vooruitsneller, die vooruit schiet ; biezenstrooijer ; huisbraker, m. "-ES, s. pl stroo, o. biezen,
v. my. mut, v. "-INESS, S. biesachtigheid, v. ; overedoed
van biezen, m. " -ING, S. kleine maaltijol, m. °nibs:it,
o. ; het •uischen. "-LIKE, a. biesachtig, zwak. "-Y, a.
van bies, biezen, vol biezen; - couch, bed van stroo,
strooleger, O.
RUSK. s. scheepsbeschuit, v. soort van gebak, O.
RUSSET, a. roodachtig bruin, 7'08, vaal ; grof. *- Y, S. bereid leder, o.; boerenkleeding, v. *
va. roodachtig
bruin verwen.
"-ING, S. roode appel, aagtappel, m.
"-Y, a. rosachtig.
RUSSIA-HIDE, S. itiCht/tUid, V. * ...-LEATHER, S. juchtleder, O.
RUST, s. rost, m. schimmel, v. bederf, o.; fig. onhandigheid, v. "-, vn. roesten; beschim.eleti, bederven, vergaan. "-, va. doen roesten, schimmelen; verzwakken.
"-COLOUR, s. roskleur, v.
RUSTIC, "JAL, a. landelijk, boersch. *-, s. landman, boer;
fig. lomperd m "-AL, a. fig. eenvoudig ; opregt. "-ALLY, adv. op eene boersche wijze ; met eenvoudigheid.
* -ALNESS, S. onbeleefdheid, onhoffelijkheid, to r pheid ,
v. * -ATE, vn. op het land leven, boor worden ; op het
land gaan wonen. "-ATE, va. boer maken, naar het
land zenden. "-ATION, s. lanelleten, boerenleven; het
boersch worden, het aannemen der landelijke gewoonten en gebruiken. '- GOD, S. veldgod, m. s.
boerschheid ; eenvoudigheid ; lompheid, v. 1/4 - PEOPLE, s.
landvolk, o. landlieden, veldbewoners, m. MV.
RUSTILY, a. geroest, roestig. "...NESS, s. roestighezd ;
garstigheid, bedorvenheid, v.
RUSTLE, vn. ritselen, rammelen, kletteren. "...LING, s.
gekletter, O.
RUSTY , a. roestig, verroest ; beschimmeld ;
garetig,
onbruikbaar ; smerig ; gemelijk, norsch.
RUT, vn. (44) bronsten, togtig zijn. *-, s. (44) bronst, v ;
(wagen) ,poor, o ; (golf)slay, M.
RUTH, "-FULNESS, s, inecklijden, mededoogen, o. deernis ; ellende, v. * -FUL, a. medelijdend, jammerlijk ellendig. "-FULLY, adv. droevig, ellendiglijk. "-LESS, a.
onbarmhartig, wreed. "-LESSLY, adv zonder mededoogen. k -LESSNESS, S. onbarmhartigheid, meedoogenloosheid, wreedheid, v.
RUTILANT, a. gloeijend, schitterend. * ...ATE, vn. gloeijen,
schitteren.
RUTTER, S. ruiter, m. * -KIN, s. looze vos, m.
RUTTIER, S. (68) wegivijzer, m. reisboek, o,
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SAC.
RUT-TIME, RUTTING-TIME,. s. bronatijd, m.
RUTTISH, a. loopsch, togtig, bronstig, getl, wellustig.
RIITTLE, vn. reutelen, heesch klinken.
s. reutel,

RY, RYE, S. oever, m. kust, v. strand, o.
.
RYE, S. rogge ; waadbare plaats, v.
"-BREAD,

m.

s. rogue-

brood, o. *--Entess, s. (53) havergras, o.

s.
SABAISM, SABBISM, s. sterrendienst, v.
SABBATARIAN, s. sabbatarie?, m.
SABBATH, s. sabbath, rustdag, M. "-BREAKER, s. sabbathschender, m. "-BREAKING, s. schending van den

sabbath. v. *-LESS, a. rusteloos.
SABBATICAL, a. - year, sabbathjctar, O.
SABBATISM, S. strenge viering van den sabbath, v.
SABEAN, s. aanbidder der hemelligchamen, m.
SABINE, s. (53) zevenboom, m.
SABLE, a. (116) zwart; donker. *-, s. sabel, v. sabelbout ; (72) sabel(dter), o. ; (116) zwart, O. "-SKIN, s.

sabelvel, o. "-VESTED, a. zwart gekleed.
SABLIERE, S. zandgroef, v.
SABOT, S. klomp, in. holblok, O.
SABRE, s. sabel, v. *-, va. neersabelen.
SABULOSITY, "...LOUSNESS, s. zandigheid,

v.

*...LOUR,

a. zandig.
SACCADE, s. ruk met den twin, m. schudding, v.
SACCH A R 'FERMIS, a. sulker voortbrengoid. "-BIER,

a.

suikerachtig.
SACCHOLATRS, s. (90) melksuikerzuurzout, o.
robe, priestergewaad,
SACERDOTAL, a. priesterlijk; -

geestelijk kleed, o priesterrok, m.
SACHEL,
SACK, S.

s. voy.

SATCHEL.

zak, m.: vrouwenkleed, o.; kanariewijn, rn.;
va. in eenen zak steken;
bestorming, plundering, v.
doen.
be,tormen, plunder,n; up, in eenen
"-AGE, * --ING, s. bestorming, plundering, v. "-BUT, S.
(109) schuifirompet, v. " - CLOTH, s. zakhnnen; haren
kleed, o. "-CLOTHED, a. een haren kleed dragende.
"-ER, s. vernieler, plunderaar, M. "-ING, * -811)PF, s. zaklinnen, O. "-LACTIC, s. melksuikerzuurzout, O. "-LESS,
a. on , chuldig, vreedzaam. "-POSSET, "-WHEY, S. p08set, (engel,che drank) ; fig. dokter, m.
o.; eed,
SACRAMENT, s. sakrament, heilig avondmaal,
ru. "-AL, a. "-ALLY, adv. sakramenteel, het sakrament
betre/fende ; in de gedaante van het sakrament ; - wafer,
heilige hostie, v. "-ARIAN, "-ARY, s. protestant, gereforineerde, m. "-ART, a protestantsch.
SACRATB, va. wijden, inzegenen.
SACRE, * -T, s. mannetjes-reigervalk, rr,.
*-, va. wijden,
inzegenen. * - D, a. heilig, geheiligd, gewijd ; eerwaardig ;
"-DLY,adv.heiliglijk
;onverbrekelijk.
"-Donschendbaar.
NESS, S. heiligheid, eerwaardigheid,onschendbaarheid, v.
"...FICABLE, a.
SACRIFIC, a. tot een offer behoorende.
offerbaar "...FICAL, a. offerend. "...FICANT, "...FICATOR, s. offeraar, offerpriester, m. * ... FICATORY, a. offerend, opo/ferend. "-FICK, S. offer, o. opoffering, v.
va. offerrn.. opofferen ; terwoesten. "...FICIAL, a. opofferend, tot een offer behoorende. "...LEGE, s. kerkroof,
heiligschennzs, ontheiliging, v. "...LEGIOUS, -LY,
adv. heiligschennend, op eene heilzgschennende wijze.
*...nunousru3ss, s. heiligschennis, godslastering, god.
deloosheid, v. "...LEGIST, s. heilig chender, m.
SACRING, S. zalving, inwijding,krooning, v.
M. * .6.Y, S.
SACRIST, "-AN, s- koster, kerkbewaarder,
sakristie, v.

SACROSANCT, a. heilig, onschendbaar.
SAD, a. treurig, droevig, naar, ternedergeslagen,

droefgeestig, verdrietig ; ernstig ; ellendig, slecht ; donker ;
donkerbruin. va. voy. SADDEN*. "-ARRAY, s. lijkstaats* v.; to have a - balk, fig. eenen bok schieten.
"-COLOUR, S. donkerbruine kleur, v. "-WEATHER, s.
slecht weder, O.
SADDEN, va. treurig maken, bedroeven; bruin verwen.
SADDLE, s. zadel, viool, v. ; (126) klamp,stattnman,
staander, wouterman, in. klessing, v. "-, va. zadelen;
beladen, oppakken ; - one's nose, fig. eenen brit dragen. "-BACKED, a. met een breeden rug. "-BAGS, S.
o. "-BOW, s. zadelboog, m.
pl. lederen reiszakje,
"-D, a. geza"-CLOTH, s. zadeldek, o. schabrak, v.
deld. "-MAKER, * --R, S. zadelmaker, m. "-PAD, s.
zadelkussen, o. *-RY, s. zadelmakerswerk, o.
a. door den zadel gedrukt. "-TREE, S. zadelboom, ra.
SADDUCEAN, a. saduceesch. "...CBE, S. VhdliCeeer, M.
"...CISM, s. leer der saduceers, v.
SADB, va. verzadigen. overladen.
"...-IRON, S.
SAD-HEADED, a. wonderlijk, zonderling.
O. "...LY, adv. treurig ; slecht,
strijksjzer, persijzer,
"...NESS, S. droefgeestiyheid,
bezwaarlijk; erbarmelijk.
verstayenheid, v. ; in sober-, met eene stemmige hooding, to volkomen ernst. "...-RED, a. bruinrood.
SAFE, a. veilig, zeker; gelukkig ; welvarend. *-, s. vliegenkast, v.; - and sound, frisch en gezond. "—CONDUCT, s. vrij geleide, 0, "—GUARD, s. bescherming,
bedekking, v. geleide, o. ; pas, m.; voorschoot, o. boezeva. beschermen, beschutten, bewaren ; belour,
veillen. "—KEEPING, s. veiliyheid, v. 5 -LY, adv.
ilk, in zekerheid. "-NESS, S. voy. SAFETY. "-PLEDGE,
* -- REs. borgtogt, waarborg, m. cautie, verzekering, v.
MEDY, S. onfeilbaar middel, O. "-TY, s. veiligheid, ze*-VALVE, s. veihgkerheid, bewaring ; welvaart, v.
heids klep, v.
SAFFLOW, "-ER, S. (53) stripers, O.
SAFFRON, S. saffraan, m. *-, "-HUED, * -Y, a. saffraangeel. "-BASTARD, s. (53) saffioers, O. "-FLOWER, S.
(53) saffraanbloem, V.
SAG, vn. zwaar neerbangen.

*-, vn, laden, beladen; - to
leeward, (126) clerk afdrijven.
a. "-LY, adv. scherpzinnig,vernuftig, schrander. * -21 MEI, * ...CITY, s. scherpzinnigheid, schranderheld, v. doorzigt, vernuft, O.
SAGAMORB, s. koning, beer, gebieder, M.
SAGE, a. wijs, verstandig ; ernstiq ; eerbaar. *-, s. wijze, wijsgeer, m.; (53) salie, v.; - of generation, - of
Jerusalem, (53) longenkruid, O. "-LY, adv, wijselijk,
*- 1,411.98, s. wijsmet verstand : op eene eerbare wijze.
heid, V. verstand, o. ; eerbaarheid, v.
SAOITTAL, a. pijl... "-ARY, 'a. (101) schutter, M.
SAGO, s. sago, V. "-POWDER, s. sagomeel, O.
SAICK, s. griek ch koopvaardijschip, O.
SAID, a. gezegd, gemeld, voorndemd.
SAIL, s. zeil; schip, o.; mart, molenwiek, v.; fig. vleugel, at.; to set -, onder zeil gaan - to make -,
41
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zeilen bijzetten. *-, vn. zeilen, order zeil gaan, afSALLow, •., bleek, verlept, (lets, verflensd. *_TREE,
s.
varen, loopen ; - back, terugzeilen ; - close hauled,
(53) water-, boschwilg, m. *-NE88,s. bleekheid, zaluw(126) digs hij den wind zeilen; 7 in company, onder
achtige fletse kleur, v.
ednen admiraal zeilen, to zamen eenen admiraal hebSALLY, vn. uitvallen, eenen uitval doen ; vooruitspringen.
ben ; - into, inzeilen, t aandoen, binnenloopen ; - up,
*-, s. uitval; snedige inval. m.; - of passion, opbruiopzeilen; - with a scant wind, bij den wind zeilen.
sende hartstogt, hartstogtelijke uitval, m. ; of wit,
"-ABLE, a. bevaarbaar. "-ER, s. zeiler, goede zeiler,
snedige inval, m. ; - of youth, jeugdige streek, m.;
s. het zeilen; zeilkunst, v. *- ING-ICE, s.
- port, (113) uitvalpoort, sortie, v. ; bedekte weg,
in.
drijfijs, o. *- ING-INSTRUOTION, *-ING-ORDER, s. SALMAGUNDI, * ...MAGONDI, * ...MONGUNDY , s. hutspot, in.
bevel tot zeilen, O. "-LOFT, s. zeilkamer, zeilmakerij,
(53) salontonszegel, o. "-PEALS, s.
SALMON, s. zalm,
v. * -MAKER, s. zeilmaker, in. *-0R, s. fnatroos, zeeman;
s. zalmton, v. *- SEWSE,
pl. jongezalmen, m. mv.
(72) nautilus, m. * -TwINE.s. zeilmakersgaren, o. *- Y.
s. zalmkuit, v. *-TROUT, s. zalmforel, v.
a. zeilvormig. "-YARD, s.(126) steng , v. spriet, m. ra, v. SALOON, s. zaal, v.
SAIM, s. vet, varkensreuzel; spek, O.
SALOPE, a. et s. morsig, vial; slons, v.
SAINFOIN, s. (53) spaansche klaver, spurrie, v. IdaSALPICON, S. (52) vulsel, o.
vergras, o.
SALSAMENTARIOUS, a. van zoute dingen.
SAINT, s. et a. heilige, m.; heilig, sint. *-, va. heilig
SALSIFY, s. (53) geitebaard, boksbaard, m.
verklaren. *-, vn. den heilige spelen, - uithangen.
SA LSUGINOUS, a. zoutachtig, zoutdeelen bevattende.
*-, a. heilig ; vroom. *- ESE, s. heilige, v. *-RUGH'13SALT, s. zout, o.; fig. yeest, m. *-, a. zout, zoutig, geBONES, s. pl. fig. dobbelsteenen, m. mv. "-LIKE, a.
zouten; geil, bronstig. I-, va. zouten, inzouten, pekeals een heilige, vroom. *-mwEss, s. heiligheid, v. "-LUlen. "-ANT, a. springend, huppelend, dansend. "-ATION,
KE'S BIRD, s. fig. os, m. *- LY, adv. heiliglijk. "-MON
s. het springen, dansen ; kloppen der slagaderen. * - B0k,
DAY, s. blaauwe Maandag, m. * -' 3-BELL, s. klokje,
* -CELLAR s.zoutvut, o. "-CAT, s. zi ► aktomp, Ia. * - SD,
o. "-SEEMING, a. schijnheilig, huichelend. * - SHIP, s.
a. gezouten. * - EEL, s. gezouten aat, m. ; sweep, v.
heiligheid, v.
* - ER, s. inzouter; zouthandelaar, m. * - ERN, s. soulSAKE, s. zaak, oorzaak, beweegreden, v.; grond; wil, m.
ziederij, zouthut, v. zoulwerk, o. * - FISH, a. gezouten
lieide, v. ; for my -, mijnentwege, om mijnentwil. * - R,
visch, n1. * -1.ER, s. (116). Andrea.kruis, o. * - ING, a.
* -RET. s. (72) mantwtjes reigervalk, tn. ; (3) veldstuk, 0.
znzuutlng, v. * - ING - TUB, s. pekelvat, o. " - ISH, a. soulSAKER-OUN, s. (3) belegeringsgeschut, o.
achtig. " - ISHNESS, s. zoutaclitigheid, v. zoute smaak,
SAL, S. (99) zout, o. *- ABLE, a. verkoopbaar, gangbaar,
in. "-LESS, a. zouteluos, ongezouten • smakeloos. ' - LICK,
van goeden aftrek. "-ACIOUS, a. *-ACIOUSLY, adv.
* --SPRING, s. soutbron, v. * - LY, adv soul, zoutig, naar
onkuisch, geil; met geilheid, "-ACIOUSNEsti,
zout smakende. * - MAKER, s. zoutzieder, in. * -- MAN, s.
* -ACITY, s. geilheid, wulpschheid, onkuischheld, v.
zouthandelaar, m "-MARSH, a. zoulpoet. in. *- MEAT,
SALAD, s. salade, v. "-PARSLEY, s. (53) watereppe, v.
"-PAN, * -PIT, S. zoutn ►jn,
S. pekelvleesch„ O.
SAIMM, s. oostersche groet, m.
v. "-NEss, s. zoutigheid, v.; zoutsmaak, in. "-OFFICE,
SAD-AMANDER, s. salamander, m. * -' S-HAIR, *-'8-wOOD,
zobt•
,
•agazijn,
o.
"-PAN,
s.
zoutpan, v.
s.
S. asbest, steenvlas, o. * ... DRINE, a. salamanderachtig.
SALTINBANCO, S. kwakzalver, m.
SALAMMONIAC, s. ammoniakze,ut, o.
SALTPETER, S. salpeter, V. *-ROUSE, s. salpeterhut, v.
SALARY, s. loon, saluris, o. huur, bezoldiging, v.
SALT-PROVISIONS, s. pl. gezouten levensmiddeten, o.mv.
SALE,.s. verkoop, afzet, in. ; veiling ; visch fuik, v.
"-ABLE"... -wATER,s.zout water, zeewater ,o.*...-vv0EKs, s.pl. zoutNESS, s. verkoopbaarheid, v. goede aftrek,
m. "-ABLY,
werk, o. zoutziederij, zoutkeet, v.
a. zout, zoutachtig.
adv. ale rerkoop. "-BROSITY, s. ruwheid, hobbeligheid,
SALUBRIOUS, a. * - LY, adv. gezond, heilzaam.
- NESS,
* -BROUS, a. ruw, hobbelig, oneffen.
* ...BRITY, s. gezondheid, heitzact,heid, v.
SALENTINE, s. (53) schelkruid, O.
SALUTARINESS, s. gezondheid, heilzaamheid, v.
* ...ARY,
SALEP, s. (22) salepworiel, m.
a. gezond, heilzaam.
s. groet, m. groetenis, v.
SALE-PRICE, S. (34) verkoopprijs, m. "...'S-MAN, s. uit"...ATORY, a. groetend.
drager, kleinhandelaar, m. * ...' S-WOMAN, s. uitdraagSALUTE, va. yroeten ; kussen ; behagen, bevallen, aangester, v. "...-WORK, s. uitdragerij, v. op den koup genaam zijn. *-, s. groet, m. begro ling, v.; salvo, o.;
maakt goed, o.
fig. zoen, kus, tn. *-R, s. grader, kusser, m.
SALBT, s. helm, m. "...LEW, va. groeten.
SALUTIFEROUS, a. heilzaam, gezond. "-NESS, s. heilSAL-GEM, s. (17 steenzout, o.
zaam held, v.
SALIANT, a. vooruitspringend.
SALVABILITY, * -ABLENESS, s. redbaarheid (oak der ziel),
SALIC-LAW, s. (23) salische wet, v.
v. * ... ABLE, a. behoudbaar, redbaar, zalig kunnende
SALIENT, a. springend, huppelend.
worden. * ... AGE, s. redding, berging, v. ; beryloon, o.;
SALIFEROUS, * ...FIABLE, a. zoutgevend.
- money, bergloon, berygeld, o. "...ATION, s. redding ;
SALIO0P, s. (53) waterdistel, m. waterkastanje, v.
"...ATORY, S. bewaarplaats, v. verlosing,zathd.
SALINE, * ...NODS, a. zout ; zoutig, van zout, met zout.
pakhuis, wagazijn, o. ; zalfdoos, sclzuiflade, v.
"-NESS, s. zoutzgheid, v.
SALVE, s. zalf, v. balsem, m. geneesmiddel, o. *-, va.
SALIVA, S. speelcsel, o. kwijl, v. * ... VAL, "...VARIOUS,
zalven ; heelen, genezen, verbinden ; hel ► en, bewaren,
"...VARY, a. speeksel..., speekselachtig.
* ... VATE, vn. et
redden ; to - the matter, zich er nit redden. "-R, s.
a. (22) kwijlen, zeveren • door middel van eenen speckredder, in. ; schenkbord, presenteerblad, o.
selvtoed zuiveren. " V ATION , s. (22) kwijling, v. speckSALVO, s. (83) voorbehoud, o. uitvlugt, verontschuldiging, v.
rn. *...vous, a. speekselachtig.
SAMAR, s. samaar, v. tang en slepend kleed, o.
SALLET, a. helm, rn. * - ING, s. salade, v.
SAME, a. de-, hetzelfde. *-, adv. tegelijk, to zamen.
SALLIANCE, s. uitval, snedige inval, m. "...ER, s. die
* - NESS, s. gelijkheid, identiteit ; herhaling; gelijkvoreen uitval doet.
migheid, eentoonigheid, v.

SAT.

SAN.
SAMITE, S. fluweel, O.
SAMLET, s. kleine zalm,

•

m.

SAmoom, s. sammum (wind), m.
SAMPHIRE, SAPPER, s. (53) zeevenkel, v.
SAMPLE, s. proef, v. monster, staal, o. "-, va. als voorbeeld stellen. * - R, s. voorbeeld, model, patroon, letter-

doek, o. teekenlap, m.
SANABLB, a. geneesbaar.
s. heeling, genezing,
v. *...ATIVE, a. heelend, genezend. -NESS. s. heelkracht, v.
SANCTIFICATE, * ...IFT, va. heilig maken.
s. heiligmaking, v. "..AFIRE, s. heiligmaker, m. "...imomous, a. -LY, adv. heilig,schijnheilig ;
met schijnheiligheid. * ... IMONIOUSNESS, * ...IMONT, s.
hellighetd; schijnheiligheid, huichelarij, v. * ... ION, s.

bekrachtiging ; wet, v. -, vn. bekracht'gen, staven, geedkeuren. * ... ITUDE, * ...ITY, s. heiligheid, vroomheid, v.
* ...UARY, s. heiligdom, o. ; vriiplaats, v.
SAND. s. zand, o.; zattdbank, zandplaat, v. * a-5, pl. zandbanken, v. mv. zandwoestijn, v. "-, vn. op het zand
zetten ; met zand bestrooijen.
SANDAL, s. sandaal, v.; sandelhout, o.
SANDARACK, s. samlarak, gom van den jeneverboom, v.
SAND-BAG,s.zandzak.m. * ...-BANK,s.zandbank,v. * ... - BATH ,
s.zandbad,o.*...-BEETLE, s. zandkever,m. * ...-BLIND, a.

m.
kortzigtig, bijziende. s. zandkoker,zandbak,
"...-CRACKS, S. pl (112)
* ...•CRAB, s. zandkrab, v.
hoefspleten, v. mv. * ...ED, a. bezand, zandig ; gevlakt.
* ...-EEL, s. zandaal, m. * ...-ERLING, s. (72) strandlooper, m. s. sandelhout, o. ; - blue, berghlaauw,
o. * ...-EVER. s. glasgal, v. glasschuim, o. "...-GAPER,
s. (72) zandkruiper, m. * ...- GAVEL, s. zandbelasting,
v. * ...-HILL, s. zandheuvel, m damn, o. * ...- HEAT, s.
zandhad, o.
SANDINESS, "...imams, S. zandigheid, v. * ....ISH, a,
zandig, zandachtig. "...LING, s. heilbot, v.
s. (72) rijnSAND-LAUNCE, s. zandaal, m.
zwaluw, v. * ...-MORTAR, S. (13) zandkalk, m. * ...- PA* ...- PINK, s.
o.
s.
glas-,
zand-,
schuurpapier,
PER,
(53) zandanjelier, m. * ...- PIPER, s. (762) strandlooper,
m. *... PIT. s. zandput, m. * ...- STAMPER, s. (72) zandtoo t, v. * -- STONE, s. (17) zandsteen, m. * ...- WALK,
s. bezande wandeling, zandlaan, v. *...-woRT, s. (53)
zandkruid, o.
SANDY a. zandig, vol zand; los; roodharig ; - ground,
zandgrond, m.; - hourglass, zandlooper, m.; - pate,
(72) roodkop, tn.; - pated. met een rooden kop.
SANE, a. gezond, wel bij zinnen.
o.
SANFOIN, s spaansche klarer, spurrie, v. klavergras,
SANG FROID. s. koudbloedigheid, v.
SAVOR, s. (53) havikskruid. o.
SANGLANT, a. bloedig,bebloed; zeer beleedigend.
SANGUIFEROUS, a. bleed bevattende . bloedig; - vessels, (74)
bloedvaten. o. mV. * ...FICATION, s. (22) bloedmaking,
o. "...FY,
s. (22) bloedmakend middel,
v.
va. bleed maken. * ... NARY. a. bloeddorstig. "...NE, a.
bloedrijk; bloedrood; levendig, vrolijk, sterk, vurig ;
s. bloedroode kleur, v.; bloedrijk mensch ;
zeker.
va. bkedrood verwen. * ... NELY, adv.
bloedsteen,
hey iglijk. * ...NENESS, s. bloedrijkheid, v.; bloedrijk gestel, o.; levendigheid, v. '...wzotrs, a. ran het bleed,
"...NITY, s. volbloedigheid, bloedbloedig, bloedrijk.
rijkheid ; levendigheid, hevigheid, vurigheid ; kracht,
v. ; vertrouwen, o. "—rim's/in, a. bkedend ; bitter krenkend. * ... SUGE, s. bloedzuiger, tn.
SANHEDRIN, s. hooge road der joden, m.
SA.RICLE, s. (53) sanikel, wondkruid, o.
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scherpe
dunne etter, m, *...iotrs, a.
(22) etterend, etterachtig.
*...rry, s. gezondheid, v.;
gezond verstand, o.
SANS, prep. zonder.
SANSCRIT, s. sanskritische taal, v.
SANTBR, s. voy. SAUNTER. "...TOR, s. skur,v. trant, m.
SAP, s. sap, o. ; mijn; ondermijning, v.; freest, in. goruststelling, v. ; (53) spint, o. witte hazelaar, m. *-,
vn. et a. ondermijnen, eene mijn graven ; ongemerkt
vooruitko m en.
SAPHIRE, s. (17) salter, -steen, m.
SAPID, a. smakelijk; verstaitdig. * - ITY, *-NESS, s. smakelijkheid, v. smaak,
gezond verstand, o.
SAPIENCE, S. wijsheid, v. * ... ENT, a. "...ENTIAL, a. lessen van wijsheid behelzende.
SAPLESS, a. zonder sap, dor. "-NESS, s. saploosheid, dorheid, v. * ... LING, s. jonge boom, m. kweekbobmpje, o.
SAPONACEOUS, * ...NARY, a. zeepachtig. "...NARY, S. (53)
zeepkruid, o.
SAPOR, s. smaak, geur, m. * - IFEROUS, * -IFIC, *-OUS, a.
smaakgevend. -NESS, s. smakelijkheid, v. goede smaak, tn.
SAPPER, s. (68) sapeur, bijleman, m.
SAPPHIRE, s. Ranier, tn.
*...mo, a. saffieren, saffierachtig ; (116) blaauw.
SAPPINESS, s. -sappigheid ; vlugheid, opgewektheid, Levendigneid, v. * ... PY, a. sappig, sapvol, saprijk ; levendig.
"...SCULL, s domkop, in.
SARABAND, s. zekere dans, in. ; muziek daartoe, v.
SARCASM, s. bijtende scherts, v. "...CASTIC, -AL.a.-ALLY, adv. bijtend, spottend, scherp, stekelig, bitter; op
een bijtenden toon. * ...CASTICALNESS, s. bijtende
bittere spotternij, v.
S A RCENET, s.
verwijfdheid,v.*...CION, s. karbonkel,m.
SARCLE, va. wieden. * ...CLING,
* ...CULATION, S. het
wieden, wiedetijd, m.
SARCOCELE, s. (36) vleeschbreuk, v. * ...LOGY, S. verhandeling over de vleezve deelen des ligchaams, v.
* ...MA, s. vleeschgewas, o. * ... PHAGOUS, a. vleeschvretend, -etend. * ... PHAGUS. s. (77) sarkofaag, graftombe,
steenen doodkist, v. *... PHAGY, S. gewoonte vleesch to
eten, v. * ...TIC, a. et s. vleeschmakend ; vleeschmakend
middel, o.
S.
SANDAL, * ...DIN, S. anschovis, sardijn,
sardijn, m. sprot, v.-, .STONE, s. karneool,kornalijn.m.
SARDONIAN, * ...IC, a. sardonisch, bitter, kwaadaarclig ;
stuiptrekkend ; - stone. kornalijn, m. * ...YX, s. sardonikssteen, m. -, a. (116) donkerbratn.
SARGE, s. sergie, v.
SARK, s. zeehond, m.; fig. hemd, o.
SARP CLOTH,
s. paklinnen, pakdoek, O.
SARRASINE, s. (113) valdeur, valpoort, V.
SARSA, * -PARILLA, S. (53) salsaparilla, v.
SARSE, s. zeef, v. *-, va. ziften. * -NIIT, * ...SNET, s.
taf, o. ; - ribbon. tallint. o.
SART, s. nieuw beploegd land, O.
* -R, s. presenSARVE, va. (126) met trielje omwoelen.
teerblad, schenkbord, o.
SASARARA, adv. zonder komplimenten, kort wog.
SASH, S. sjerp, v. gordel, band, bandelier, tn. va.
eene sjerp omdoen ; van schuiframen voorzien. * -BOLT,
s. luikbout, m. *-BUCKLE, s. gordetgesp, v. *--FASTENER. s. plaatgrendel aan een venter, m. * -SAW, s.
fijne zaag, v. *--WINDOW, s. schuifraam, o.
SASSAFRAS, s. (53) sassafras, in.
'
SASSE, s. sas, o. sluis, V.
"-ICAL, a.
SATAN, s. satan, daivel, booze, m.
SANIES, s.

(22)

ag4

UV.

CALLY, adv. duivelsch, satansch, van den satan.*-18X,

S. snoodaard, schobbejak, m.
s. duivelsche aard, m.
zakje, o. schoolzak, m.
SATE. va. verzadigen, overladen. "-LESS, a. onverzadelijk.
M. "...WTISATELLITE, s. wachter, satelliet, trawant,
gel .1k.
OUS, a. uit trawanten bestaande, aan trawante
SATIATE, va. verzadigen, overladen, bevredigen. *-, a.
verzadigd , zat.
s. rerzadiging, overlading, v.
"—Ty, SATIETY, 8. verzadiging, volheid, zatheid, v.
SATIN, s. salijn, o. *• RIBBON, s.satijnlint, O. "-WOOD, s.
satijnhout , O. * -ET, ". ADB, S. satin, v. (soon van satijn).
o.
SATIRE, S. hekeldicht, -schrift, schimp-, spotschrift,
* ...RIC, -AL, a. *-icALLY, adv. hekelend,satiriek,satirisch, op eene hekelende wijze. "...RICALNESS, 8. hekelachtigheid, v. het satirieke. "...RIZE, va. bespottelijk maken. aoorhalen, hekelen.
SATISFACTION, s. voldoening, bevrediging; tevredenheid,
schadeloosstelling, v. herstel, genoegen, o.
a. bevredigend, voldoening verschaffend. "...FACTORILY,
adv. op eene bevredigende wijze. "...FACTORINESS, s.
bevrediging; genoegzaamheid, toereikendheid, v. "...FACTORY, * ...FYING, a. bevredigend, toereikend ; verzoenentl. "...FIER, S. die voldoening geeft. "...FY, va. et
n. bevredigen, voldoen, genoegen geven; overtuigen ;
betalen, vergoeden; zich verzadigen; - one's passions,
aan zijne hartstogten Lot vieren.
SATIVB, a. gezaaid.
SATRAP, * -Y, s. landvoogd, m.; landvoogdij, v.
SATCHEL, 8.

SATTENET, S. VOy. SATINET.
SATURABLE, a. te verzadigen, te

a. (90) verzadigend.
* ...ATION, S. verzadiging, v.
SATURDAY, s. Zaturdag, m.
"...ANT,

jets).
doortrekken (met
"...ATE, va. verzadigen.

SATURITY, S. VOy. SATIATY.
SATURN, s. (90) iood ; (116) zwart, o. "-ALIA, "-ALS,
s. p1. (25) saturnalien, v. my. Saturnusfeesten, o. my.
"-IAN-TIME , s. gulden eeuw, v. "-iwz, a. somber,
treurig, droefgeestig, zwaarmoedig. '1/4 - INE-RED, S. menie, v. * - IST, s. somber mensch, grompot, m.
SATYR, S. Sater, boschgod; fig. geil mensch. m. * -- IAN,
s. (53) knaapjeskruid, o. "-IZE, va. voy. SATIRIZE.
SAUCE, s. saus; fig. onbeschaamdheid, v.; to give sweet

meat and sour -, goed en kwaad tegelijk doen;
to serve with the same -, met gelijke munt betalen.
va. sausen, kruiden. "-ALONE, s. (53) knollookkruid, o."-BOX, s.,0nbeschaamde,znoedwillige, [n. "-PAN,
*-POT, "-TUREEN, s. sau , korn, sauspan, v.
SAUCER, s. schoteltje, o. schual, v. kroes, m.; sauskom,
v. "-EYED, a. met groote oogen.
"...CILY, adv.
SAUCIDGE, S. saucijs, worst, besting, v.
onbeschaamd. * ...CINESS, S. onbeschaamdheid, v. moedwil. m. "...CISSB, S. worst, besting, v. "-, *...cissoN,
s. (68) pijp, slang, v."...cY ,a. onbeschaamd,moedwalig.
SAUGH, S. riool, kanaal; (53) keelkruid, o.
SAUNTER, vn. slenderen, drentelen; straatslijpen, de
steentjes tellen. *-, s. sleur, v. trant, m. "-ER, s. slenderaar, drentelaar, straatslijper, m.
SAUR, s. 'nest, m. "-IAN, a. van hagedissen.
SAUSAGE, s. beating, worst, saucijs, v.
SAUTERELLE, s. zwei, v.
SAVABLE, a. te redden. "-NESS, s. redbaarheid, v.
SAVAGE, a. wild, worst, onbeschaafd, wreed. *-,s. wilde,
"-LIKE, a.
barbaar, m. *-, va. wild -, wreed maken.
"-LY, adv. als een wilde; wreedelijk. "-NESS, "-RY ,
* -RY,
"...GISH, s. wildheid, woestheid, wreedheid, v.

s. wildernis, v.

SCA..
S AVANNA, S. grasvlakte, groote weide,
SAVE, va. redden, behouden; bergen;

open beemd, V.
bewaren, sparen,

overhouden ; zalig shaken ;

sparen, zorg dragen (voor
lets). "-, .vn. goedkoop zijn ; - appearances, den schijn
bewaren; - harmless. schadeloos houden; - up, besparen, overhouden ; Cod - the king) leve de koning 1 *-,
prep. et adv. behoudens, behalve, met uitzondering van;
the last - one, de (het) voorlaatste. "-ALL, a. profijtertje, o.: vrek, m.

s. redder, behouder; spaarder, bezuiniger, goed
huishouder, M.

SAVER,

s. zevenboom, m.
reddrng, v. behoud, o. verlossing ; zaligheid,
v. ; voorbehoud, bedinq, o. uitzondering, v. "-, a. hellzaam, reddend ; zaligmakend ; zuinig, spaarzaam. *-,
prep. behalve, uitgenomen, met uitzondering van. x-LY,
adv. met spaarzaamheid, met zuinigheid. "-NESS, s.
spaarzaamheid, zuinigheid; zaligmaking, v. * -8, s. p1.

SATIN,

SAVING , 8.

spaarpenning, m.
SAVIOUR, se Reiland, Verlosser, m.
SAVONET, s. zeepbal, vlekbal, m.
SAVOR, s. VON. SAVOUR. "-Y, s. (53)

boonekruid, o.

a. liefelijk, aangenaam.
smaak ; geur, reuk, m. *-, va. et n. smaken,
ruiken, met smaak nuttigen, genot hebben van, proeven; .
fig. rieken naar. * -ILY, adv. met smaak, met genoegen.
"-INESS, s. smakel'jkheid, v.
"-LESS. a. smakeloos ,
zonder reuk, lat. * -LY, "-Y, adv. smakelijk.

SAVOUR, S.

SAVOY, s. saeooikool, v.
SAVOYARD'S BOX, s. kijkkast, V.
SAW, 8. zaag ; legende, overlevering

; spreuk, v. spreekwoord, o. *-, va. zagen ; , down, omzagen. "-BLADE,
s. blad eener zaag, O. "-DUST, s. zaagsel, o.
SAWBR, SAWYER.s. zager, houtzager; drijoende boomstam,m.
SAW-FISH, s. zaagvisch, m.
"...-FLY, s. zaagvlieg. v.
*...-KILL, s. zaagmolen, m. * ...- NEY, s. zijde spelt, v.
*...-NY,s. fig. Schot, rn. "...-PIT, s. zaagkuil, ni. "...-WORT,
S. (53) schaardkruid, O. "...-WREST, s. zaagvijl, v.
SAXATILE, a. tusschen steenen groeijende.
SAXIFRAGE, S. (53) steenbreke, V. "...FRAGOUS, a. (22)
den steen oplossend.
SAXON-BLUE, s. smalt, o.
SAXONISM, s. saksisch taaleigen, 0.
SAY, s. saai; gezegde, gesprek, o.; proef, v. ; gewigt, o.
* va. et n. zeggen, opzeggen, spreken, melden, berigten ; - grace, danken, bidden (over tafel); - mass, de
mis lezen ; - one's lesson, zijne les opzeggen; - one's
prayers, zijne gebeden opzeggen; - over, opzeggen. * -ING,
s. gezegde, o uitdrukking, spreuk, v. zeggen, o. "-MASTER, s. waardijn, essaijeur, m.
SBLOUD 1 int. alle duivels! verdord !
SCAB, s. schurft; korst, roof, v.; ellendeling, schooijer,
at. "-BARD, s. scheede, v. "-BED, * - BY, a. schurftig;
schabberig, armzalig, ellendiq ; fig. laag. gemeen, nietig, Bering. * -BEDNESS, "-BINESS, s. schurftigheid;
schabberigheid, v. "-loos, a. schurftig, melaatsch. s.
(53) schurftkruid, 0. "-REDITY, "-ROUSNESS , s. rawheld, ongemakkelijkheid, hobbeligheid, v. "-ROUS, a. ruw,
hobbelig, bezwaarlijk. "-WORT, s. (53) schurftkruid, 0.
SCAFFOLD, s. stellaadje, v. schavot,
0. *-, va. een stellaadje opriyten. * - AGE, * -ING, s. het opslaan van eene
stellaadje ; stellaadje, v. steiger, groote toestel, m. "-Dm,
"-HOLE, S. steigerpaal, m.
SCAG, s. forel, v.
SCALABLE, a. beklimbaar.
"...ADO, s. (771 bestorming, v. stormloopen, o. "...ARY, a. trapswijze opgaande.

SCA.
va. et n. schroefjen, branden, broeijen. *-, a. voy.
SCABBY. *-, S. karat, roof ; branclwond,, v. *-, * - ER,

SCALD,

SCE.
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vat, m. *410AT, s. (77) fig. zondenbok, tr. *-PENT,
8. gang van een horologie, m.
S. (77) bard, M. * -HEAD, S. schurft, v.; kletskop, m.
SCAPHANDBR, s. zwenzbuis. o.
s. broeling, v. * - iNG HOT, a. gloeijend beet.
SCAPULA, 8. (74) schouderblad, O. "-R, * -RY, S. et a.
* -ING-HOUSE, S. waschplaats. y.
schoudermantel, scapalier, m.; tot het schouderblad beSCALE, S. ladder ; schaal, weegschaal: schub, v. schilfer,
hoorende.
m.; volgorde, maalstaf, m.; (75) stormloopen, o.
SCAR, S. schram, v. naad, m. wond, v. likteeken, o.;
beklimming; (109) toonladder, muziekschaal, v.; (36)
rotspunt, m. *-. va. et n schrammen, met likteekens-,
splinter ran een gebroken been,
ni.; hecht van een
met wonden bedekken ; tatoueren, tatoeeren.
scheermes ; hamerslag, o.; upon (on) a large -, fig. op
SCARAB, SCARABEE, S. kever, m.
eene breede schwa, (p een grooten voet. *-, va. et n.
SCARAMOUCH, s. italiaansche hansworst, m.
schubben, schillen, afschilferen; fig. wegen, afmeten;
SCARCE, a. schaarsch,, spaarzaam, bekrompen.
* - LY,
(eene stud) bestormen. "-BEAM, S. evenaar, m. * - BOARD,
adv. naauwelijks, naauw, bijna niet, bezwaarlijk. * - NESS,
S. (10) linie, zetlijn, v. "-c!lairra,
s. pl. kettingen
* ...CITY, s. schaarschheid, behoefte, v. gebrek, o.
eener weegschaal. fn. MV. *-D a. geschubd. "-FISH, s.
SCARE, va. verjagen, verschrikken, bevreesd maken, vrees
schelvisch, m. * -, LESS, a. zonder schubben.
schrik aanjagen ; - away, door schrik verjagen; - out
SCALENE, S. (64) ongelijkzzjdige driehoek, m.
of one's wits. ran zijn stuk breng en, orerblulfen. * - CROW,
SCALES, s. pl. schubben, v. mv. ; zjzerschuim,
O.
S. vogelverschrikker, molik, tn.; zwarte meeuw, v.
SCALE-SNAKE, s. geschubde slang, v.
SCARF, S. (68) sjerp, v. ; sluijer, m. ; (126) verscherving,
SCALFERN, s. (53) miltkruid, O.
v. *,, va. voegen, zamenvoegen; omhan:,en, bedekken,
SCALINESS, s. schubbigheid, v. "...LING, s. het schubben;
omsluijeren. * - SKIN, S. (74) opperhuid, v.
beklimming, V. -LADDER, s. stormladder, V.
SCARIFICATION, s. insnijding, kopping, kerving, v. * ... FISCALL, s. (22) schurft, v. * -- ED, a. schurftig. * - HEADED,
CATOR, * ... FIER. S. (36) kerfmes, o.
va. (36)
* -PATED, a. schurfag.
s. (53) sjalot, v. hiesinsnijdingen maken; koppen.
. look, O. * -0P, S. (72) kammossel, v.
SCARLATINA,s.scharlakenkoorts,v. * ...Tmous,a.scharlaken.
SCALP, S. (74) hoofdhuid, panhuid, hersenpan, v.; (36)
SCARLET, "-COLOUR, s. scharlaken, o. *-, a. scharlakeninsnijmes, o. *-, va. skalperen, de hoofdhuid aftrekrood. * -- BEAN, * -RUNNER. s. scharlakenboon,v. * - CLOTH,
ken. * -EL, * - ER, * -ING-IRON, s. ontleedmes, insnijmes, o.
s. scharlaken,0.*-FEVER,s. scharlakenkoorts,v.*-GRAINS,
SCALY, a. geschubd. * -MAIL, s. malienkolder, m.
s. pl. (53) scharlakenbessen, v. my. * - HORSE, s. hourSCAMBLE, va. verkwisten, verstrooijen ; havenen, verpaard, O. * -OAK, s. steeneik, in. * -RIBBON, s. scha•minken, mishandelen. *-, vn. zwerven ; zich wenden.
lakenlint, o.
s. verkwisting, verstrooijing, y.„ * - R, a. indringer,
SCARMAGE, SCARMOGE, S. schermutseling, V.
schuimlooper, m. * ...BLING, a. verkwistend; verstrooid ;
SCARN, s. koemist, m. * - BEE, s. strontvlieg, v.
dwalend."...BLY , ad v.verstrooid, uit elkander: indringend.
SCARP, s. (113) voet van een wal, m. schuinte eener
SCAMMONY, s. (53) scammonia, purgeerkruid, O.
gracht, glooijing v.; voy. SCARF.
SCAMPER, s. straatroover, m. "-, vn. beenen maken, het
SCARRED, SCARRY, a. vol naden, vol likteeken.
hazepad kiezen, de vlugt nemen. "-BR, s. weglooper,
SCATCH, s. stelt, v.; (86) kapgebit, o. "-, va. spoken in
m. "-ING, s. het wegloopen, ontsnapping, v.
een wiel zetten.
SCAN, va. (19) skanderen; fig. onderzoeken, beproeven.
SCATS, s. schaals, v. ; engelvisch, rog, m.
vn. schaatSCANDAL, * -OUSNESS, s. schandaal, o. aanstoot, m. ersen rijden. * - BROSITY, S. rijkdom aan bronnen, M.
gernis, schande, oneer, v. ; slechte naam, m. "-, va.
* -BROUS, a. rijk aan bronnen. *--R, s. schaatsenrijder,m.
belasteren, lasteren, schenden, onteeren. * - BROTH, s.
SCATH, o. schade, v. nadeel, o. "-, va. beschadigen, bethee, v. "-GRUBBER, S. lasteraar, tn. lastertong, v.
nadeelen, bederven. * - B, s. stelten, v. my. * - FUL, a.
*-izz, va. ergeren, ergernis veroorzaken, lasteren,
schadelijk, nadeelig, verderfelijk. * - LESS, a. onschadelijk.
onteeren. * -IZING, a. ergernis veroorzakend. * - OUSLY,
SCATTER, va. verstrooijen ; strooijen, bestrootjen. "-,
vn.
adv. op eene schandelijke wijze, tot ergernis. * - PROOF,
zich verstrooijen, zich verspreiden. * - BD, a. verstrooid,
a. onbeschaamd, schaamteloos. '-UM-MAGNATUM, s.
verspreid. "-EDLY, adv. verstrooid. * - ER, S. verstrooijer,
beleediging van hooggeplaatste personen, v.
verspreider, m. * - ING, S. verstrooijing, verspreiding, v.
SCANDENT, a. stijgend, klimmend. * ...DING, * ...SION, s.
* -INGLY, adv. hier en daar, nit elkander, in verwar(19) versmeting, v.
ring. * - LING, s. landlooper, m.
SCANT, va. beperken, besnoeijen, naauw bepalen,verminSCATTY, a. regenachtig.
deren. "-, vn. (126) scheef loopen (van den wind).
SCATURIENT, a. opborrelend, apringend.
*-, * -Y, a. schaarsch, gering, arm, nietig; karig,
SCATURIGINOUS, a. rijk aan bronnen.
schraal; arm aan. "-, adv. naauw, naauwelijks. * -ILY, SCAVAGE, s. Col-, markt-, stageld, O. * ...VEL, a. vratig,
adv. kariglijk, spaarzaam, schaars. * -INESS, *-NESS,
gulzig. * ... VENDER, * ...VINGE, s. straatveger, m.
S. kleinheid, schaarschheid, bekrompenheid, v.
* -LB,
SCAWRACK, S. koraalmos, o.
va. in kleine stukjes snijden.
vn. schaarsch zijn,
SCBLERAT, S. booswicht, snoodaard, M.
ontbreken. * - LET, * -- LING, s. monster, o. proef, v.,
SCENARY, S. voy. SCENERY.
stukje, o.; kkinigheid, v. * -LING, s. maat, v.; klein
SCENE, 8. tooneel; scherm, o. ; schouwplaats, v. ; voorval,
stuk bout. cL; to reduce one's desires to scantlings,
Coeval, O. * -RY, s. inrigting des tooneels,verdeebng van
zijn begeerten intoomen. * - LY, adv. karigltjk, met
een stuk, v.; tooneeltoestel, tn. voorstelling, v.; beeld ;
spaarzaamheid. * - WIND, s. (126) zijwind, m.
landschap, O. * -MAN, *-SHIFTER, s. tooneelmachinist,
SCAP, s. snip, v.
-meester, na.
-AL, a. dramatisch, theatraal,
SOAPS, va. et n. ontsnappen, ontgaan, vluglen, zich onttooneelmatig.
trekken aan. *-,s. ontsnapping, vlugt ; uitvlugt, redding ;
SCENOGRAPHICAL, a. een vergezigt voorstellende. * ...GRAafwijking, onregelmatigheid ; vergissing ; grit, v. ; inPHY, s. kunst om een vergezigt to teekenen, v.
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'reuk, geur, m. ; (44) iucht, v. ; spoor, o. *-,
va. rieken, ruiken; den geur geven, met reuk vullen.
"-BOX, S. reukdoole, O. *-FTIL, a. clerk riekend, geurig ; (44) scherp van reuk. *-Luss, a. zonder reuk.
SCEPTER, (SCEPTRE), s. schepter, heerschersstaf, m. *-,
va. den schepter in handen geven. * - BEARER, S. schepterdrager, m. * - ED, a. den schepter zwaaijende.
SCEPTIC, S. twijfelaar, m. *-, * -AL, a. twijfelend. * -ISM,
s. leer der twijfelaars ; twijfelzucht, v. "--izE,vn. twijfelen, den twijfelaar spelen.
SCHEDIASH, s. korte schets, v. ontwerp, O.
SCHEDULE, S. cedel, cedl, lijst, v. "-, va. op ceel brengen.
SCHEMATISM, s. beschrijving, voorstelling, gedaante, figuur, v. vorm, m. * ... TIST, s. plannenmaker, m.
SCHEME, S. plan, ontwerp, schema, o. schets, v.; beeld,
o. voorstelling, v. * -R, * ...MIST, s. vOy. SCHEMATIST.
SCHESIS, S. gesteldheid, v. staat, m. verhouding ; gewoonte, v.
"...TIC, a. (22) ligt, voorbijgaand.
SCHIFF, S. boot, v.
* - ATE, S. scheurSCHISM, s. scheuring (in de kerk), v.
* - ATICAL, a -LY, adv. scheurmakend ;
maker, m.
s. afscheiding van
ATICALNESS,
als een scheurmaker. * de kerk, scheuring, v. * - ATIZB, va. et n. scheuring
veroorzaken,in scheuring leven."-Luss,a.zonder scheuring.
SCENT, S.

SCHIRRHUS, s. VOy. SCIRRHUS.
SCHOLAR, s. scholier, leerling, student

; geleerde, geletterde ; fig. schoolvos, tn.; a general -, een veelweter, een
a. als ten leer• man van algemeene kundigheid.
ling ; geleerd. *-SHIP, s. leerlingschap schoolonderwijs ;
to studeren), v.
studentenleven, o.; geleerdheid ; bears
SCHOLASTER, s. schoolgeleerde; schoolsche godgeleerde,
m. * ...TIC, * ...TICAL. a. -LY, adv. schoolech, op eene
schoolschewijze. * ... TICISM, S. betweterij, schoolvosserij , v.
SCHOLIAST, s. uitlegger der oude grieksche schrijvers,
m. *--w, a. uitleggend, verklarend.
SCHOLIAZE, vn. aanteekeningen schrijven.
SCHOLION, * ...LIUM, s. tekstverklaring, v. aanteekeningen, v. mv.
ScHooL, s. school, v.; onderwijs, o. leerwijze, tucht, v.
"-, va. leeren, onderwijzen ; berispen , boarding -, kostschool, v.; - of Venus, bordeel, o. "-BOY, s. school

M. * - BUTTER, s. schoolstraf, v. *- DAME, s. school* - DIVINITY, s. schoolsche godgeleerdheid,
v. "-FELLOW, s. schoolmakker, -kameraad, m. "-HIRE,
s. schoolgeld, o. "-HOUSE, s. school, v. schoolgehouw,
O. "-ING, s. onderwijs, o.; berispinq, v.; schoolgeld, o.
s. schoolmeisje, o. scholierster, v. * -MAN, S.
schoolmeester ; schoolgeteerde, m. "-MASTER, s. school-

houderes, v.

meester, schoolonderwijzer, m.
SCHOONER. s. (126) schoener, m.
SCHRRIGHT, s. groote lijster, v.
SCHRIMP, S. voy. SHRIMP.
SCIAGRAPHY, (SCIOGRAPHY), s. a fschaduwing , grondtee* ... THERICAL, a.
kening, schets; zonnewijzerkunde, v.
zonnewijzer.... * ...TIC, * ... TICA, s. (22) heupjicht, v.
* ...TIC, * ...TICAL, a. heap.—
SCIENCE, S. wetenschap. kennis, kunde, v.
SCIENT, a. kundig. * - IAL, a. *-IFIC, *- IFICAL, a. wetenschappelijk. * - IFICALLY, adv. volgens de wetenschap.
SLINK, s. pasgeboren kalf, O.
SCIMITAR, s. sabel, v.
SCINTILLANT, a. vonkelend. *...ATE, vn. vonkelen, vonken
uitschieten. * ATION, s. vonkeling, v. het stralenwerpen.

SCIOLIsM, s. halfgeleerdheid, oppervlakkige kennis, veelweterij, v. * ... LIST, s. halfgeleerde, tn. '...Lous, a.
halfgeleerd. * ...MACHY, s. woordenstrijd, m.

SCION, S. ent, gnat, v. entrija, O.
SCIRRHOSITY, * ...RHUB, S. (22) verharding der klieren, v.
"—BROUS, a. verhard, hard.
SCISCITATION, S. onderzoek, o. nasporing, v.
SCISSARS, * ...SORS, S. pl. schaar, V. ...SIBLE, * ...SILE, a.

kloofbaar. *...sun s. kloving, snijding, snede ; scheuring, verdeeling, v. * ... SURE, S. kloof, scheur, spied, v.
tunicle, (74)
SCLEROTIC, a. (74) hard, verhardend ; harde huid van den oogappel, v. *-s, s. p1. (22) verhardende middelen, o. Env.
SCOAT, va. vastzetten, stutten; onderstoppen, verspefren,
verhinderen.
SCOBS, s. p1. vijlsel ; zaagsel, o.
SCOFF, s. spot, hoon, cq.. bespotting, v. *-, vn. et a. spotten, honen, bespotten. * - ER, s. spotter, bespotter, m.
a. spottend, ho* -ING, s. spotternij, bespotting, v. -,
nend. • * - INGLY, adv. spottenderwijze.
SCOLD, va. et n. schelden, kijven, uitschelden. *-, a. kiff achtige Peeks, helleveeg, v. * -ER, s. schelder, twister,
m. * -ING, S. twist, m. krakeel, O. *-ING, a. -LY, adv.
kijvend, scheldend ; al scheldende.
SCOLLOP, s. (72) kammossel, m. ; uitsnijding, v. *-, va.
wasnijden, uitholen, uitkerven.
SCOLOPENDRA • S. ( 72) duizendbeen, m.
SCOMBER, s. (72) makreel, v.
SCOMM, s. hansworst, m.
SCONCE, s. schans verschansing, v. bolwerk, blokhuis,o.;
armblaker, na.; hoofd, o. ; fig. geldboete, V. to build
a -, van de eene kroeg in de andere loopen zonder to
betalen, schulden maken. *-, va. met eene geldboete
straffen. "-, vn. wegsluipen. * -D, a. met eene geldboete gestraft, beboet.
SCOOP, S, hoosrat, o. ; schop, v. spatel; slag, ns. veeg, v.
• *-, va. uitscheppen, uithoozen, ledigen ; uithollen. * -ER,
* -HOLE, a. (126)
s. hooter, schepper kruzsoogel, m.
spiegat, O. *-LEATHER, s. (126) spiegatleder, o. - TROWEL, s. handtroffei, m.
SCOPE, s. doel, doelwit, einde, oogmerk, o. ; vrijheid ; uitgestrektheul. ruimte, v.; tumult, o.; opschudding, v.;
to have free -, volkomene vrijheid hebben.
SCOPIFORM, a. bezemvormig.
SCOPPET, va. uitscheppen, ledigmaken.
SCOPTIC, * -AL, a. spottend, honend.
SCOPULOUS, a. klipachtig, rotsig.
SCORBUTIC, * -AL, a. scorbutiek, door de scheurbuik

aangetast.
SCORCE, s. handel, rail, m. "-, va. ruilen.
SCORCH, va. et n. verzengen, verschroeijen, zengen, roosteren, braden. "-ING, a. zengend, verzengend, bran-

dend, bradend.
SCORDIUM, s. (53) waterknoflook. v.
SCORE, s. kerf, keep, v.; kerfstok, m. rekening, schuld,
v. ; grond, In. reden, v.; twintigtal. o. ; (109) partituur,
v. ; upon a new-, op nieuwe rekening ; to quit-s,rekeningen oereffenen; three-, zestig ; four-, tachtig.*-,va.
et n. op den kerfstok zoten, door eene kerf teekenen,
opteekenen ; op rekening stellen, inschrijoen ; toeschrijven, aanrekenen ; (109) in patituur brengen : - out,
uitvegen, uitwzsschen ; - up, opschrijven, opteekenen.
SCORIA, s. pl. schuim, o. afoul, al. *-B, s. pl. lava, v.
SCORIFICATION, s. metaalzuzverm, v. "...FoRm,a.slakvormig. *...IOUs. a. schuimachtig, vol schuim.
SCORN, s. spot, hoon, tn. bespotting, verachting, v."--,va.
et n. bespotten, honen, verachten, versmaden, vernederen, geringschatten. * -ED, a. veracht, bespot. * -ER, s
* -FUL, a.
spotter, bespotter, versniader, verachter, in.

SCR.
adv. verachtend, versmadend, honend, trotsch ;
vernederend; met verachting. "-FULNESS, *-ING, S.
verachting, minachting, veramading, v.
SCORPION, S. schorpioen; geesel; handboog, M. *-FLY,
S. schorpioenvlieg, v. "-GRASS, S. (53) schorpioenk"uid,
0. "-SENNA, s. (53) schorpioenunk, V. "-SPIDER, S.
sthorpioenspin, v. * -' 8-TAIL, S. (53) schorpioenstaart,
m. "-THORN, s. (53) schorpioendoorn, m. "-WORT, S.
(53) schorpioenwortel, m.
SCORSE, va. ruilen, verruilen, handelen. "-R, s. ruiler,
ruilhandelaar, m.
SCORZONERA, s. (53) schorseneer, V.
SCOSS, va. verruilen.
SCOT, s. rekening, v. gelag ; aandeel, lot, o. ; - and lot,
pastorijbelasting, v. ; schut en lot, 0.; laatste penning, ni.
SCOTCH, va. inenijden, inkerven, inkepen, tanden, Wt.
hakken. *-, s. insnede, snede, kerf,keep,v.'• COLLOPS,
s. pl. gelardeerde schijfjes kalfseteesch, o. mv. "-GAUZE,
s. ,prof gegomd guas, o. 4 -HOPPERS, s. pl. huppelspet, o. "-ROSS, S. (5:3) heideroos, v.
SCOTER, s. zwarte eend, v.
SCOT-FREE, a. vrij van belasting ; straffeloos.
SCOTIA, S. (13) groef, helte, v,
SCOTOMY, S. duizeling, draaijing, v.
SCOTTICISM, s. schot•ch taaleigen, 0.
SCOUNDREL, s. schurk, schelm, schobbejak, deugniet, m.
*-, a. lauq, gemeen, slecht. *-ism, s. schurkachtighetd, v.
SCOUP, s. voy. SCOOP.
SCOUR, va. et n. schuren, wrijven, afschuren, reinigen,
zuiveren ; zwemmen, baden ; vliegen, .snel overloopen;
purgeren; afrossen; - about, zwerven, rondloupen;
- along, langs varen, - zezten ; - away, - off, weyloopen, z.,ch uit de voeten waken, wegsluipen ; - on one's
way, zich haasten, zijnen tred verhaasten; - the coast,
lan3s de kust zeilen ; - the sea, zeerooi'erij plegen,
zeerooven, kapen; - the sea of pirates, de zeeroovers verdrijven. "-ED, a. gezuiverd. gereinigd. "-ER,
s. schuurder, wrijver ; zwerver, land looper ; ha irdlooper ;
nachtbruker, m.; purgatie, v. "-GE, s. zweep,v. geesel,
m.; straf, plaag, v. "-GE, va. zweepen, geeselen,straffen. * - GER, s. geeselaar, straffer ; geeselbroeder, m.
"-GING, S. geeseling, v.
SCOURGING, s. het schuren, wrijven, o. reiniging, zuive* - INGring ; purgatie, v. ; buikloop, m.; strooperij, v.
BA LL, s. zeepbal, m.
"-DROPS, S. pl. vlekwater, o.
"-PAPER, s. schuurpapier, o. "-SAND, S. schuurzand, o.
SCOU RSE, va. ruilen, handelen. "...SING, s. roil, m.
SCOUT, s. schout, baljuw, opziener ; spion, spie, verspieder, m. ; ruiterschildwasht. veldwacht, v.; adviesjagt;
waterhoen, o. *-, vn. op verkenning -, op kondschap
uitgaan, veld ontdekken, spionneren. *-, voy. SCORN.
"-FREIGHT, 0. (126) ligtergeld, o. *-s, s. pl. voorposten, m. mv. "-WATCH, S. veldwacht, v.
SCOVEL, S. ovenwisch, m.,-dweil, v.
SCOWL, vn. et a. zuur zien, een zuur gezigt zetten ; bedreigen. "-ING, s. zuur gezigt, o. norsche onvriendelijke blik, m. * - INGLY, adv. met een zuur gezigt.
SCOUR, va. voy. SCUR.
SCRABBLE, va. et n. krabbelen; tasters, voelen.
SCRAB-IRON, S. oud ijzer, o.
SCRAPPLE, va. wegkapen.
SCRAG, s. mayer ligchaam ; geraamte,
o. *-, "-GED,
"-GY, a. mager, dun, schraal ; hobbeti g,oneffen. "-GEDNESS, "-GINESS, S. magerheid, dunheid, schraalheid ;
hobbeligheid, v. "-GILY, adv. schraal, met batten.
SCRALL, s. krabbelschri ft, o. halsepooten, m. mv. *-, va.
"-FULLY,

SCR.

327,

et n. krabbelen, kladden ; wemelen, kruipen.
" - ER, s
krabbelaar, m.
SCRAMBLE, * .,.BLIND, S. grabbeling, plundering, v.; gedrang, o. *-, vn. grabbelen, grijpen ; klauteren, klimmen; to make people - for a thing, lets te grabbel
gooijen. * - R, S. grabbelaar ; klauteraar, m.
SCRANCH, va. opknappen, doorbreken, -bijten,verslinden.
SCRANNEL, a. schrapend, krabbend.
SCRAP, s. stukje, hrokje, overblijfsel,o.overgeschoten brok ,m.
SCRAPE, s. verlegenheid, v. nood, m. netelig geval, vischfuik, v. ; fig. strijkvoet, in. %-, va. et n. abchrapen,
uitkrabben, uitwisschen ; krassen, zagen, slecht spelen ;
broddelen: - a leg, een strzjkvoetje maken; - acquaintance, zich bij iemand zoeken in te dringen ; - out,
uitkrabben, uitwisschen ; - together, - up,zamenschrapen. * -D, a. geschrapt, gekrabd. * GOOD, s. (*rigaard, schraper, tn. "-PENNY, * -R, S. schrok, vrek, m.
"-R, s. schraper, krabber, krasser ; krasborael, schuenborstel, schuijer, m.
SCRAPING, "-N ass, s. het schrapen ; hebzucht, gierigheid,v.
SCRAT, s. tweeslachtig mensciz, m. *-, va. et n. krabben,
schrammen ; zoeken.
SCRATCH, S. krab, scham, schramp, v. likteeken,
o.
old -, de duivel, m. *-, va. krabben, schrammen, uitkrabben, uitschrappen - out, uitschrappen ; zamen/1ansen ; - over, (een geschreven stuk) doorhalen, te
niet doen. "-BRUSH, S. druadschuijer,
"-ER, S.
krabber, kladder, m. "-ES, S. pl. (112) schram aan de
voeten der paarden, v. knieboogskluven, v. Inv: "-ING,
s. gekrab; geklad, 0. "-INGLY, adv. door krabben.
"-LAND, s. fig. Schotland, 0.
SCRAW, s. oppervtakte . zode, v.
SCRAWL, s. "-ING. 8 pl. gekrabbel, geklad, o.
va, et
n. krabbelen, kladden, kruipen, wemelen.
SCRAY, s. (72) zeezwaluw, v.
SCREABLE, a. uit te spuwen.
SCREAK, vn. gillen, krijschen, krassen,kraken.*-, * - ING,
s. gil, m. gekrijsch, gekras, gekraak, o.
SCREAM, s. gil, schreeuw, m. "-, vn. gillen, sehreeuwen.
SCREECH, vn. schreeuwen als een nachtuil.
SCREEK,
0. geschree,uw, gehuil, o. *-csviL, s. (72 ► nachtuil,
SCREEN, s. scherm, schut, o. ; zeef, teems, v. ; dek, dekkleed, o. ; (126) gezigteinder, m. *-, va. beschermen,
beschutten, bewaren : ziften.
SCREW, S. schroef ; schroe[moer, schroefboor, v.; kurkentrekker ; slotopsteker, m. va. schroeven, digt-, vast-,
toeschroeven; drukken, persen ; - a thing ont•of one,
fig. iemand een geheim afpersen; - in, inschroeven ;
zich indringen; - one up to a higher pitch, iemand
verheffen; - the face, zijn gelaat verdraaijen; - up,
opschroeven, naar boven drijven; zich bij iemand indringen. * - CASTOR, * -FERRULE, s. schroe[rol,v. "-CHASE,
S. (10) schroefraam, 0. "-DRIVER, "-WRENCH, S. schroevendraaijer, m. "-ER, s. schroever, m. "-FASTENER ,
s.ven , terschroef,v. "-HOOK, s. schroefhaak, m. "-LIKE,
a. schroefvormig, als eene schroef. "-NAIL, S. schroef,
v. schruefnagel, m. schroefknop, m. "-SHELL,
a. (72) schroef, v. "-TAP, s. schroefboor, v. "-TREE,
S. (53) schroefboom, m.
SCRIBATIOUS, a. schrijfzuchtig, -Lustig.
SCRIBBLE, s. geklad, geschrij/, prulwerk,
o. *-, va. et
n. kladden, krabbelen, schrijven; (wol) hekelen.
"-R,
s. kladder, prulschrijeer, m.
SCRIBE, S. schrijver; notaris ; sekretaris, skrzba, m.
SCRIKE, va. voy. SCREAK.
SCRIMBR, S.

vechter, schermmeester, m.
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a. kort, bekrompen, dun. -, va. verkorten, te
kort maken.
SCRINE, S. east, v. hoekkastje ; archief, , o. ; brieventasch, v.
SCRINGE, vn.- kruipen.
SCRIP, .s. bundeltje, o. brievcntasch ; verbindtetfis,v . briefje,
o. coupon, m. "- PAGE, s. zakvol, m.
SCRIPT, s. briefje, O. *-ORY, a. schriftelijk, op schrift,
geschreven. *-- TYPE, S. (10) schrdfletter, v. -URAL,
a. schriftuurlijk, bijbelsch. s. schrift, heilige
schrift, v. bijbel, m.
SCRITORY, S. schrdftafel, v.
SCRIVENER, S. chrijver ; notaris; geldmakelaar, m.
SCROBICLE, s. kleine sloot, v. * ... BY, a. jammerlijk. ellendig.
SCROFULA, s. (22) klier-, kropgezwel, O. "...FUL0118, a.
klierachtig. -NESS, s. klierachtigheid, v.
SCROG, S. doornstruie; zwarte doom, m.
SCROLL, S. rol, lijst; moer eener schroef; slak; (68)
patroon, v.
SCROPHULARY, S. (53) klierkruid, o.
SCROTUM, S. (74) klootzak, balzak, m.
SOBOYLE, S. keret, gemeene vent, m.
SCRUB, S. oude bezem, schrobber, m. ; dweil, v. vaatdoek;
dwerg, ellendeling, m.; nietig ding, o.: made knot, m.
"-BADO, s. (22)
va. wrijven, schuren, schrobben.
schurlt, v. "-BED, "-BY, a. ellendig, gemeen, slecht,
laag, nietig, gering. "-BER, a. schraapijzer, o. "-BINGBRUSH, •s. schuijer, m. "-POET, s. rijmelaar, verzensmeder, m. "-WRITER, s. prulschrijver, m.
SCRUDGE, va verplelteren.
SCRUFF, S. korst. v.;* stukje hout, o.
SCRUPLE, s. scrupel, o.; kleinigheid, v. aasje, o.; twijfeting, aarzeling, zwarigheid, bedenking, v. naauwgezetheid, v: *-, vn. et a. aarzelen, twijfelen, zwarigheid
waken, schroomvallig zijn, doen aarzelen. "-R, S. twijfelciar, angstvallig mensch, schroomvallige, m.
SCRUPULOSITY, s. angstvalligheid ; gewetenszaak, v. gemoedsbezwaar, o. *...out, a. "...OUSLY, adv. angstvallig,
schroomvallig, twijfelend, aarzelend,weifetend; naauwgezet ; met an.gstralligheid, met naauwgezetheid.
NESS, s. aarzeling, twijfeling, zwarigheid, bedenking ;
naauwkeurigheid, gemoedelijkhe,d, v.
SCR USE, va. drukken, klemmen; - out, uitdrukken, uitpersen.
SCRUTABLB, a. nit te vorschen. "-NESS, s. doordring•
baarheid, v. * ... ATION, "-ANY, S. uitvorsching, v. onderzoek, o. beproeving, v. "...ATOR, *...INARK, ,
S. onderzoeker, beproever : stemopnemer, m.
"...ITINIZE,
va. uitvorschen,onderzoeken, beproeven."...INocs,
a. onderzoekend, grillig. s. stemopneming, v.
SCRUTOIRE, s. schrijf-, studeertafel, v.
vlugt vogels, v. "-,va. voy. DESCRY.
SCRY, s. troep
SCUD, S. plasregen, in.; drijvende wolk,v. " 7 ,vn. loopen,
vliegen, ijlen, snellen ; (126) voor den wind loopen
- along, zich voortmaken, zich wegspoeden; - away,
ontvlugten, wegloopen, zich uit de voeten maken ; (IN)
met voile zeilen vlugten. "-DLE, vn. wegloopen, zich uit
de voeten ,v a k en .
SCUFFLE, s. leven, geraas, o. ; kloppartzj, harrewarrerij,
v.*-,vn.vechten,schermutselen. "-R, s. twister,vechter, M.
SCUD, va. verbergen.
vn. loeren, op
SCULK, s. (44) troep, hoop, zwerm, m. *-,
den loer liggen, zich verbergen, in eene hinderlaag liggen; - after, nasluipen. "-ER, s. verschuiler, wegsluiper, oh * - ING-HOLE, s. sluiphoek, schuilhuek, in.
SCULL, (SKULL), s. schedel, zn.; bootje, o.; schuitenvoerder ; riem, rn. *-, vn. in een bootje varen. "-BOAT, s.
bootje, o. praam, in. " -CAP, s. helm, in.; kap, mutt,
SCRIMP,

a. onzinitig, &was. "-ER, s. boot,roelschuit,v.;schuitenvoerder, or. *-cRARGE, s. (34) praam-,
ligtergeld, 0. "-ERY, s. schuurplaats, schuurbank, pottebank, v. *- FISH, S. meer clan tweejarige tralvisch,m.
s. koks-, keukenjongen, m. "-ION WENCH, s.
schuurvrouw, , v. * - IONLY, adv. gemeen, s dealt. `- THATCHv. "-CRACKED,

BR, S.

pruzkenmaker, m.

SCuLP ,* - PURE, va. graveren,snijden,beeldhouwen. "-TILE,
* -TUR ED, a. gegraveerd, gesneden, gebeeldhouwd. "-TOR,
"-URB, s.
S. beeldsnijder, beeldhouwer, graveur, m.

beeldhouwkunst, graveerkunst, v. ; beeldwerk, a.
s. schuim, bezinksel; gemeen, janhagel, o. heft
des yolks, v. *-, va. schuimen, afschuimen. * - BER, S.
(44) vossedrek, m. *- MER, S. schuimlepel, m. schuimspaan, v. "-HER, s. uitwerpselen, o. inv.
SCUPPER-HOLE, S. spiegtit, O. "...-NAIL, S. (126) spiegatnagel, m.
"-INESB, s. schurftigSCURF, S. roof, korst; schurft, v.
held, v. *-Y, a. schurltig.
SCURRILITY, "...LOWNESS, s. gemeene boerterij , v. * ... Locs ,
a. -LY ,adv. gemeen-boertig; gemeen ; op eene gemeene wijze.
SCURVILY, adv. op eene onwaardige gemeene wijze.
"...VINESS, s. gemeenheid, laagheid, slechtheid, boosheid, v.
* ...VY, s. (22) scheurbuik, v. blitauwschuit, o. -, a. met
scheurbuik geplaagd; schurftig ; slecht, gemeen, liederlijk, verachtelijk; - eaten, door scheurbuik aangetast;
- grass, (53) lepelqad, O.
* - CHBON,
SCUT, a. kortestaart, m. stompje, o. ; ligtekooi, v.
s. (13) S/Otsteen, in. "-CHER, s. wan, v. *- ELLATED,
a. in schilden verdeeld. "-IFORM, a. schildvormig.
SCUTTLE, s. kolenemmer, kolenbak, tn.; (126) mars, v.;
klein luik; ven her der kajuit, o.; fig. verhaaste treat,
m.; tralie, v.
vn. hard loopen, trippelen; - a ship,
een schip in den grond boren, - off, wegloopen.
SCUTTLER, S. (I 26) loos luik, o.
SCYMETAR, a. sabel, ur. "...THE, s. zeis, v.
SDAIN, SDEIGN, a. et va. voy. DISDAIN.
SBA, s. ze, v. meer, o.; zeegolf, baar, v. ; golfslag, m ;
fig. menigte, v. ; half seas over, half dronken, half
beschonken. "-ADDER, S. zeeadder, v. naaldvisch, m.
"-ANCHOR, s. (125) zeeanker, o. "-APE, s. (72) meerkat, v. "- APPLE, s. zeeappel, in. "- ATLAS, s. verzanzeling van zeekaarten, v. "- BANK, s. oever der zee,
m. zeekust, v.; zeedijk, an. "-BAR, s. (72) zeezwaluw,
v. "-BAT, s. zeevledermuis, v. "-BATHED, "-BEAT,
"-BEATEN, a. door de zee bespoeld. "-BEACH, s lage
zeekust, v. "- BEAR, s. zeebeer, rn. " - BEARD, s. (53)
klipwaterdraad, m. "- BELT, s. zeegras, o. "- BINDWEED,
S. (53) zeewinde, v. "- BIRD, s. zeevogel, m. "-BISCUIT,
zeenetel,
"-BLUBBER, s. ( Pa)
S. scheepNbeschuit, v.
in. "-BOARD, s. zeekust, v. -, adv. zeewaarts. "-BOAT,
zeeboot, v. zeeschip, 0. "-BORD, "- BORDERING, a. aan
de zee grenzende. "-BORN, a. op zee geboren, van de zee
afkomstig. "-BOUND, "-BOUNDED, "-CIRCLED, a. door
de zee omgeven. " - BOY, s.scheepsjongen, in. "-BREACH,
'- BREAF, a. (34)
s. overstrooming door de zee, v.
zeebrief, m. "- BREAM, s. zeebrasem, m. "- BREESE, s.
zeewind, tn. zeekoeltje, o.; - between the tropics, passautwind, in. "- BUCKTHORN, s. (53) zeekruisdoo•n, m.
"-BUGLOSS, S. (53) zeelongkruid, a. "- BUILT, a. voor
de zee gebouwd, in zee stuande. " - CABBAGE, s. (53)
zeekool, v. "-CALF, s. zeekalf, o. "-CAMPION. s. (53)
zeeldmkruid, o. "- CAP, s. matrozenpet, in. " - CAPTAIN,
m. " - CARD,
s. scheepskapitein, gezagvoerder, schipper,
s. zeekaart, v. "- CARP, s. (72) zeekarper, m. "-CBLANDINE, S. (53) ijzergraauw schelkruid, o. "-CHART ,
SCUM,

SEA.

SEA.
s. zeekaart, v. "-COAL, S. steenkool, v. "-COAST, s.
zeekust, v. * - COB, S. (72) zeemeeuw, v. "-COCK, s.
(72) zeehaan, m. "-COCKROACH, •S. (72) zeeworm, rn.
-COLEWORT, S. 53) zeekool, v. "-COMPASS, s. zeekampas, o. "-COOT, S. (72) zeeduivel, m. "-CORMORANT. S. (72) zeeraaf, m. *-COW, s. (72) zeekoe, v.
"-CROW, s. (72) zeekraai, v. "-CUT, S. (72) zeespin,
V. * -DAFFODIL, S. (53) zeenareis, V. "-DAMAGE, S.
zeeschade, averd, v. s. zeehond, rob, in. '-DOTTEREL, S. (72) zeekievit, m. "-DRAG, s. (126) hetgeen
zich aan het schip hecht, aanhangsel, O. "-DRAGON, S.
(72) zeedraak, tn. "-DUCK, s. zee-eend, v. "-EAR, s.
(72) zee-oor, tn. "-EGG, s. eetbare zeeegel, m. "-ENGAGEMENT, s. zeegevecht, O. "-EXPR ESSION, s. scheepsuitdrukking, v. zeewoord, O. "-PARER, S. zeevaarder,
M. "-FARING MEN, pl. zeelieden, zeevarenden, vurensgezellen, m. iv. "-FEATHER, s. (53) zeemos, o. "-FENNEL, S. zeevenkel, v. " - FIGHT, s. zeeyevecht, gevecht
rn.
"-GAGE, s. dieptemeter,
op zee, o. zeeslag, In.
"-GALE, S. zeekoeltje, O. " - GATE, s. golf, baar; ledige
ruimte tusschen twee golven, v. "-GIRDLE, s, (53)
zeespons, v. "-GOD, "-GODDESS, s. (30) zeegod, m.
zeegodin, v. "-OWN, s. (126) matrozenbuis, O. "-GRAPE, s. zeebies, v. *- GREEN, s. (53) steenbreke, v. -,
a. et s. zeegroen, o. "-GULL, s. (53) zeemeeuw, v.
" - HAND, S. (53) zeehand, v. "-HEDGEHOG, s. (72)
zeeegel, in. * - HEN, s. (72) waterhoen, O. " - HOG, s.
bruinvisch, m. "-HOLLY, "-HOLM, s. (53) blaauwe zeewortel, M. "-HOLM, S. eiland, o. "-HORSE, s. (72)
o. "-KAILE, s.
walrus, m. zeepaard, rivierpaard,
zeekool, v.
SEAL, s. zegel, o. ; bezegeling, v.; zeehond, bruinvisch, m.
*-, vn. et a. zegelen, bezegelen, bevestigen. verzekeren.
"—BLUBBER. S mbbespek, o. * --BI■ GRAVER, s. zeyelsnijder cachetsnzjder. m. "-- KEY, s. horo/ogie - cachet,
0. "—KILLER, s. robbeslayer, m. * -- OIL, s. robbevet, o.
s. robbevel. 0.
s. zegelring, in.
SEA-LAMPREY, a. (72. groote zuigvisch, in. "... - LANGUAGE, s zeemanslaal, v. *.. -LARK, s. (72) zeeleeuwerik,
M. '...-LEAD, s. ( -126) dieploud, peillood, 0. "...-LEECH,
S. (72) zeeegel, In. "...-LEEK, s. (53) zeelook, O. "...-LEGS,
s. pl. zeebonken, geoefende matrozen, m. my.
SEALER, s. zeyelaar zegelbewaardfr, tn.
SEA-LETTER, S. zeebrief, m. `...-LETTICE, s. (53) wolfsnzelk, v. "...-LIKE, a. al• de zee. "...- LINE, s. (126)
loodlijn, v. *... -LION, s. (72) zeeleeuw, m.
SEALING, s. zeehondenjagt, v. "-WAX. s. zegellak, O.
s. (72) bontSEA-LONGS, s. pl. meerschuim, O.
rleugel,
SEAM, S. zoom ; naad, m. voeg, v. ; likteeken; varkensreuzel, o.; acht schepels (koren); (74) schedelnaad, az.;
of glass, 120 pond ylas. *-, va. zoomen, aan
elkander naaijen, een naad maken, zamenvoegen,
schrummen.
SEA-MAID, S. meermin, V. * ...-MALL, "... - MEW, S. zeemeeuw, m. *... - MAN, s. matroos,zeeman; meerman,
"...-MANSHIP, S. zeevaartkande, v. "...-MARGE,
S. zeekant, m. klip, v. "...-MARK, S. (126) landkenning ;
baak, ton, boei, v. "...-MEL, "...-MEW, s. zeemeeuw, v.
* ...-MILKWORT, S. (5:i) zeemelkkruid, o.
SEAMLESS, a. zonder zoom, zonder naad.
s.
SEA- MONSTER, s. zeemonster, zeegedrogt, o.
koraal, 0. "....-MOUSE S. zeemuis, v.
losgesprongen naad, m.
SEAM-RENT, s. /ovegane
SEAMS, s. pl. (112) kloven aan den paardenhoef, v. mv.
SEAMSTER, s. kleermaker ; linnenhandelaar, m.
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SEAMSTRESS, S. naaister; koopvrouw in linnen, v.
SEAMY, a. vol naden. *- SIDE, s. verkeerde zijde, v.
SEAN, S. (44) slagnet, sleeimet, o. zegen, v.
SEA-NACRE, S. (72) steekmossel, v. * ... - NBEDLE, S. (72)
zeenaald, v. "... - NYMPH, s. zeenimf, v. "... - OAK, S.
(53)zee - eik, m. "... - ONION,S. (53) zee - ajuin, m. "...-00ZE,
S. zeemodder, in. "...-PAD, S. (72) zeester, v. "... - PANTHEE, s. zeepanter, tondn, m.
"...-PERCH, S. (72) zeebaars, m. "... - PIE, S. (72) zeeduiker, oesterdief, rn.
"...-PIECE, S. (92) zeestuk, O. "...-POOL, S. zoutzee, v.
*... PORT, s. zeehaven, v. "...-PORT-TOWN, s. zeestad,
v. "...-PUDDING, S. (53) zeenetel, in. "...-PURSE, s. (72)
zeebeurs, V. "...-PURSLAIN, S. (53) zeeporselein, v.
* ,..-QUINCE, s. zeebal, M.
SEAR, va. branden, zengen, schroeijen, toe-, verschroeijen ;

met was bestrijken. a. droop, dor; - cloth, engelsche
pithier, v. ; - wuod, dood host, a, *-, s. her fst, m.
SE A RCS, s. zeef, hactrzeef, , v. *-, va. zi ften. * --R, s. zifter, tn.

zoeken, onderzoek, o. nasporing, navorschtng,
v. va. et n. - (Jut, Va. zoeken,opzoeken, navorschen,
na ,poren, onderzoeken, uitvorscl,en, ontdekken; - a
wound, eene wand peilen; - after, - into, onderzoeken,
vragen, indrzngen; - one, iemand doorzoeken. -ABLE,
a. to duorzoeken. " - ER, s. zoeker, onderzoeker, doorgronder, navorscher; goadzoeker, in. " - INS, a. onderzoekend. " - LESS, a. ondoorgrondelijk. "-WARRANT, S.
(8:3) bevel tat het doen eener huiszoeking, O.
SEARED, a. gebrand, gezenyd; verdord, dood, verdroogd.
"-NESS, s. brand, in. ; brandmerk,
O.
SEAEGE, s. voy. ,ERGS.
SEARING-CANDLE S. boenwas, o.
SEA- RISK, "...-RISQUE, s. k 34) zeegevaar, O. "...-ROBBER,
"...-ROVER, S. zeeroover, kaper, rn. "...-ROCKET, S.
(53) zeemostaard, m "...-ROOM, S (126) ruime -,opene
zee, v. ruime sop, o. "... - RUSH, s. (53) oeverbies, v.
"...-SALT, S. zeezaut, O. "...-SAMPHIRE, S. (53) zeevenkel, v. "...- SERPENT, S. zeeslang, v. "...- SERVICE, S.
zeedienst, v. * ...-SH A RK, S. haai, M. * ...-SHELL, S.
zeeschelp, v. "... - SHORE. s. lage zeekust, v. * ... - SICK,
a. zeeziek. - NESS, s. zeeziekte, v. "... - SIDE, S. zeezijde,
zeekust, v. oever, rn. strand, O. "... - SLEEVE, s. (72)
inktviseh, m.
s. zeeslak, v. "... - SNAIL, S.
venusschelp, v.
SEASIN, S. voy. SEIZIN.
:•EASON, s. jaarget.jde, saizoen, o.; geschikte tijd, m.;
toebereiding (van spijzen,, v.; for a - , tijdelijk, voor
een tijd; sire of the -s, zon, v. *
va. todbere:den, toemaken, aanmuken, kruiden ; sm.akelijkmaken; verzachten, veranderen; rijp maken; geschikt warden, gewennen. " - ABLE, a. geschikt, gelegen, van pas. "-ABLENESS, S. geschiktheid, v. gesehikte tijd, n. " - ABLY, adv.
van pas, to gelegener tijd. " - AGE, s. toebereiding, kruiderij, v. " - ED - CASK, s. met wijn bevochtigd vat, O.
kruiderij, v. * - ING, e. tuebe" - ER, s. toebereider,
reiding, kruiderij; geschiktheid, yepastheid, v.
SEA - SPOON, S. (72) lepelslak, v. "... - STORES, S. pl. (126)
scheepsbenoodigdheden, v. mv. *...-BURGEON, s. scheepsdukter, m.
SEAT, S. zetel, stoel, m. bank, zitplaats, zitting; digging;
woning, residentie, v. ; landgoed, oord ; tooneel, o.;
regtbank, v. ; slot, kasteel, o. ; sekreetbril,
- of
earth, zodenbank, v. ; - of war, tooneel des oorlogs, o.
*-, va. et n. zetten, plaatsen, zegelen, eene plaits innemen, - aanwijzen, zich nederzetten.
" - BOX, s. zitting van eendn stoel, v. " - ED, a. gelegen, liggend.
SEA-TEEM, s. scheepsterm, m. * ,.. - THIEF, s. zeeroover, m .
SEARCH, s.
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SEC.

s. (72) zeepad, v. *...-TORN, a. door de zee
vernield. *... -TOSSED, a. door de zee uitgewoipen.
* ...-TOWN, S. zeestad, v. * ...- TRADE, s. zeehandel, m.
* ...-TROUT, s. (72) zalmforel, v. * ...-TURN, s. zeewind,
m. koeltje, O. ...TURTLE, s. (72) groenlandsche dull,
v. * ...-URCHIN, s. zee - egel, tn. *... - VOYAGE, s. zeereis, v.
WARD,
* ...-WALLED, a. door de zee omgeven, - bespoeld. *
adv. zeewaarts. * ... - WATER, s. zeewater c 0. * ... - wAVE,
S. zeegolf, baar, v.
"... - WEED, s. zeegras, o.
*... - WORMs. zeemansvernuft, o. tnatrozenstreek, in.
WOOD, s. (53) zeealsem, m. * ... - WORTHY, a. geschikt
om zee te bouwen.
SEBACEOUS, SEBACIC, a. uit vet verkregen, vet.
SECANT, a. (64) snijdend, verdeelend. "-, s. snijlijn, v.
SECEDE, vn. scheiden, zich verwijderen, zich onttrekken,
weg-, heengaan. "...CEDER, s. afro ijker,m. "...CEDING,
"...CESSION, s. scheiding, verwijdering, v. * ...CERN, va.
afzonderen, uitzoeken. s. afzondering, eenzaamheid, v.
SBCLE, s. eeuw, v.
* ... DED, a. uitgeSECLUDE, va. uitsluiten, afzonderen.
sloten afgesneden, afgezonderd. "...DING, "...SION, s.
uitsluiting, afscheiding, v.
SECOND, a. tweede, andere, volgende, latere, bijkomende.
"-,s. helper, steun ; getuige, sekondant, m. ; sekonde, v.
"-, va. helpen, bijstaan, ondersteunen; onmiddellijk
volgen ; - the motion, een voorstel ondersteunen ; a
mourning, halve rouw, in.; at - thoughts, bij rijadv. in
pere overweging, bij nader overleg. *.-ARILY,
den tweeden graad. * --ARINESS, s. ondergeschiktheid,
v. tweede graad, rn. * - ARY, s. ondergeschikt ambtenaar,
m. "-ARY, a. ondergeschikt, tweede, volgend, bijkomend ;
planet, (101) wachter, trawant, sutelliet, rn. bijplaneet, niacin, v. "-BEST-PREMIUM, s. tweede prijs, m.
uccessit, o. "-BILL, s..(34) tweede wissel, herwissel, m.
"-ED, a. ondersteund, bijgestaan. "-ER, s. helper, ondersteuner, In. "-HAND, a. et adv. uit de tweede hand ,
niet nieuw, gebruikt; a - dinner, een opgewarmd maal.
"-RATE,
* - LY, adv. in de tweede plaats, ten tweede.
a. van den tweeden rang ; minder goed. " - SIGHT, s.
gave om in de toekomst te zien, v. "-SIGHTED, a. pro/etisch, in de toekomst lezende; - person, ziener, profeet, m. * --THOUGHT, s. rijpere overweging, v.
SECRECY, SECRETNESS, SECRETINGNESS, s. geheim, a.;
geheimhouding ; eenzaamheid, v.
SECRET, a. geheim, heimelijk, verborgen, onbekend, eenva. verberzaam. *-, s. geheim, o. verborgenheid, V.
gen, geheim houden. "-ARSHIP, s. ambt van geheitnschrijver, sekretariaat, o. " - ARY, s. sekretaris, geheim's - office,
schrdver, m. schrijItatel, sekretatre, v. ; sekretariaat, o.
SECRETE, va. verbergen, afzonderen, afscheiden.
"-D, a.
verborgen, geheim gebouden, afgezonderd.
SECRETIN G,s. verberging , gehermhouding, heling , v. * ... ION,
"...IST, s. ges. alzondering, verdeeling, scheiding, v.
heimkramer, geheimvol mensch, as. "...ITIOUS, a. afgezonderd. -LY, adv. heimelijk, in het geheim.
- - ARIAN, s. aanSECT, s. sekte, partij ; spruit, loot, v.
hanger -, volgeling eener sekte, m. "-ARIAN, a. tot
ARIANISM, "-ARISM, s. sekeene sekte behoorende.
ten-,partijgeest,m. "-ARIST, "-ARY, "-ATOR, s. sektaris,
aunhunger, leerling, volgeling, m. "-ioN, s. deeling,
snijding, opening ; snede, aftleeling, v. "-ION AL, a. tot
eene sekte behoorende. * - 0R, s. (64) sektor, m. snijlijn, v.
SECULAR, a. honderdjarig, vein eene eeuw ; wereldlijk.
s. wereldlijke priester, leek, m. "-ITY, "-NESS, s.
* ...-TOAD,

SEE.
wereldlijke stand, wereldlijke sin, ni. wereldlijkheid,
v.
"-IZATION, s. het wereldlijk maken.
"-IZE, va. wereldlijk maken. "-LY, adv. wereldlijk, ads een wereldlijke.
SECUNDINE, S. nageboorte, v.
SECURE, a. zeker, veilig, beveiligd, verzekerd, gerust, zorgeloos, onbekommerd. "-, va. beveiligen, bescher men, verzekeren; bestellen, bespreken. "-D, a. verzekerd, beveiligd, in veiligheid gebrayt. *- LY, adv. veiliglijk, op eene
veilige wijze, in veiligheid, met gerustheid, in rust,
zonder song, zonder schroom. * - MENT, " - NESS, s. zekerheid, veiligheid, beschertning ; gerustheid, zorgeloosheld, v. * - R, s. verzekeraar, beschermer, rn.
a. (53) bijlvormig. "...RING, s. beveiliging, bescherming,
redding, v. "...RITY, s. veiligheid, zekerheid, gerustheid, zorgeloosheid ; verzekering , v. onderpand, o. borg, rn.
SEDAN, "-CHAIR, s. draagstoel, rn.
SEDATE, a. gelaten, kalm, rustig, 'stil e bedaard, stemmig,
bezadigd. "-LY, adv. met gelatenheid. "-NESS, s. gelatenheid, rust, kalmte, bedaardheid, bezadigdheid, v.
"...TIVE, a. (22) pijnstillend.
SEDENTARINESS, s. zittend leven, 0. werkeloosheid, v.
"...TARY, a. zittend, onbewegelijk, werkeloos.
SEDGE, s. (53) duinhelm, m.
"-D, a. van duinhelm.
"...GY, a. vol duinhelm.
SEDIMENT, s. bezinksel, o. droesem, m. heffe, v.
SEDITION, s. opstand, m. oproer, o.
"-ARY, s. oproerling,
opstandeling, oproermaker, rn.
SEDITIOUS, a. "-LY, adv. oproerig, muitziek; op eene
oproerige wijze. " - NESS, ts. oproerigheid, muiterij, v.;
muitzieke geest, m.
SEDUCE, va. verleiden, misleiden, op een doolweg leiden,
op een verkeerden weg brengen. "-2dENT, SEDUCTION,
s. verleiding, v. "...CER, s. verleider, m. "...CIBLE, a.
gemakkelijk te verleiden.
SEDUCTIVE, a. verleidelijk.
SEDULITY, "...LOUSNESS, s. ijver, m. vlijt,nijverheid,arbeidzaamheid, v. "...Lou's, a. -LY, adv. ijoerig,vlijtig,naarstig, nijver, zorgvuldig, onvermoeid; met ijver, met vlijt.
SEE, s. pauselijke - , bisschoppelijke stoel, - zetel, in.; bisdom,o.
SEE, va. et n. lien, aunschouwen, beschouiven, kijken,
bekijken, waarnemen, bemerken ; beleven ; toezien, zorgen, laten, doen ; zorg dragen voor, acht geven op ;
bezoeken ; begrijpen, bevatten, inzien, verstaan ; - company, bezoeken ontvangen ; - for, zorgen voor, naar
lets omzien; - into, inzien, doorgronden; - one home,
iemand naar huffs geleiden ; - the lions washed, ge(opt worden. *-! int. zie I kijk! ziet ! daar ! ei!
SEED, s. zaad, o.; kiem, bron, v. oorsprong, slam, m.
nakomelingschap, v. *-, vn. in het zaad schieten, zaad
geven; zaaijen. "-BEETLE, s. zaadkever, tu. "-CAKE,
s. gekruide koek, in. "-CASE, s. zuadnuisje, o. "-COAT,
s. zaadvlies, o. "-CORN, s. zaadkorrel, v.
"-ER, s.
zuaijer, in. "-LAC, s. gomlak in korrels, zaadluk, O.
"-LING, s. zauiling, no. "-LIP, "-LOP, s.
zaaikorf,
zaaizak, m. - - MAN, s. zaadkooper, m. "-NESS, s.zaailip, in.
S. olie uit zuden, v. *-PEARL,s. zaadparel, v. "-PLAT, "-PLOT, s. kweekerij, v.
MAN,
s zaaijer, zaadkooper, m. "-VESSEL, s. zaadhuisje, o.
vruchtkelk, m. " - Y, a. zaadrijk, vorzaad.
SEEING, s. gezigt, o. blik, in. "-, conj. - that,aangezien,
vermits, dewijl, dour.
SEEK, va. et n. zoeken, uitzoeken, trachton te verkrijgen,
moeite does voor, streven staan naar ;
to be to verlegen staan, radeloos zijn ; - a knot in a bulrush,
onnoodige zwarigheden maken ; - for after, zoeken,
naar, streven naar; - one's life, iemand naar het le-

SEN.

SEL.
ven staan ; - out, rondzoeken, opsporen, dooranuffelen,
opzoeken ; - to, zich net een verzoek wenden tot. * - BR,
s. zoeker, M. * -ING, S. het zoeken. *--SORROW , s. zelfkwelfer, onrustige geest, onheilzoeker, na.
SEEL, va. et n. toemaken, blinden, blinddoeken; blind
worden; met planken beslaan. vn. (126) 'hevig slinS. (126) het
geren s. planken vloer, m.
slingeren.* Y, a. zalig, yelukkig; dom, onnoozel eenvoudig.
SEAM. *-ER, s.
SEEM, vu. schzjnen, voorkomen. voy.
die den schijn heeft, die zich het voorkomen geeft,
huichelaar, m. * -ING, s. schijn, m. voorkomen, o. ;
meening. v. oordeel, o. * -ING, a. schijnend, schijnbaar.
* -INGLY, adv. in schijn, naar den uiterlijken schijn,
schijnbaar. "-INGNESS, s. schijnbaurheid, v. schijn, m.
* -LILY. adv. * -LY , a. betamelijk, welvoegelijk. "-LINESS,
s. betamelijkheid, welvoegelijkheid, v.
s. koe-uijer, m.
SEE/q, a. gezien ; ervaren, bedreven.
0.
SEER, s. ziener profeet, m. '-WOOD, s. droog hoot,
rn.;
het heen en
wip,
wipplank,
v.
schong
el,
SEESAW, s.
weer schongelen. "-, vn. wippen, schongelen.
SEETH, va. et n. zieden. koken; - over, overkoken. * -ER,
s. koker, zieder: kok ; ketel. rn. * -ING, s. et a. koking,
v. ; kokend, ziedend. * -ING-POT, s. kookketel, m.
SEG, s. (53) zu aardlelie, lischbloem, v.
SEG AR, S. sigaar, v.
SEGGRUM, S. (53) kruiskruid, o.
SEGMENT, s. afsnUding, v. segment, stuk, o. snede, v.
SEGNITUDE, '...TY, a. werkeloosheid, vadzigheid, traagheid, luiheid, v.
SEGREGATE, va. afscheiden, afzonderen. *-, vn. zich afscheiden, zich afzonderen. "-, a. afgescheiden, afgezonderd. s. afscheiding, afzondering, v.
SEIGN BURIAL, a. den vorst of heer toekomende, heerlijk.
SEIGNIOR, s. heer ; de Mere. '...AGE, s. heerschappij,
v. ; heerlijke regten, o. mv.; muntregt, o. * ...IZE, vn.
h eerschen, heerschapp ,j voeren.*-Y, S. heerlijkheid (titel),v. .
o.
SEINE, s. zegen, v. schakel-, slag-, sleep-, kruisnet,
* -R, s. visscher met een sleepnet, m.
a.
in
beslag
genomen
kunnencle
worden.
...Z
ABLE,
*
Sills A BLB,
SEISE, SEIZE, va. et n. grijpen, aanhouden, vatten, nemen, in beslag nemen, verbeurd verklaren ; in bezit
nemen, - stellen; (126) sjorren, va,tleggen; - again,
seeder rotten, - nemen ; - hold of, zich meester makes
van. '-D, a. in bezit, voorzien. "-R, SEIZOR, s. natter,
grijper, inbeslagnemer, m.
SEISIN, * ..ZIN, * ...ZURE, s. bezitneming, betnagtiging ;
wegneming , vastzetting ; verbeurdverklar ing , v. beslag, o.
SEIZING, s. (126) sjorren, o. seizing, v.
SEJ ANT, a. (116) zittend. * ...JOIN, va. scheiden. * ... JUNCTION, s. scheiding, verdeeling, v. * ...JUNGIBLE, a.
scheidbaar.
SEKE, a. ziek.
SELCOUTH, SELDOM, a. et adv. zeldzaam ; zelden, ongewoon. `-NESS, s. zeldzaamheid, v.
SELDSFIOWN, a. zelden voorkomend, ongewoon.
SELECT, va. uitzoeken, uitkiezen, uitkippen, uitlezen. "-,
a. uitgezocht, gekozen, uitgelezen. '-EDLY, adv. bij keuze.
"-EDNESS, s. uitgelezenheid, v. *-NESS, s. keur, keuze,
uttgelezenheid, voortrelfelijkheid,v. '-ER, s. uitzoeker, M.
SELENITE, '-8, S. (17) spiegelsteen, in. moskovischglas,o.
SELENOGRAPHY, s. maanbeschrijving, v.
SELERY, S. selderij, v.
SELF, prov. et a. zelf, zelve, eigen, zelfde. *-, S. ik, o.
ikheid, v. persoon, m. ; zaak, v. '-ABANDONMENT, s.
zelfverloochening, v. "-ABASED, a. door zijn geweten
ter nedergedrukt. * -ABASEMENT, S. zelfvernedering, v.
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a. zelfvernederend. *—Azuss, a. misbruik
van zich zelven, 0. *- ACCUSING, a. zich selves beschuldigend. '-ACQUIT. *-ACQUITTAL, S. Zeit-7,410Wschuldiging. v. * -ACTIVE. a. zelfwerkend. * -AdTIVITY,
s. zelfwerking. v. * -ADMISSION, s. zelf-toelating, v.
* -ADMONITION, S. zelf onderzoek, o. zelfbeproeving,
* -AFFAIRS. s. pl. eigene zaken. v. mv . * -AFFRIGITTED,
a. voor zich zelven bevreesd. * -APPLAUSE. s. eigen roem,
'-ASM. '-APPROVING, a. over zich zelven tevreden.
SUMPTION * -CONCEIT, * -CONCEITEDNESS, s. loafdunkendheid, verwaandheid, v. * -BANE, s. zelfmoord,
M. * -BANISHED, a. toil eigen wil gebannen. in vrijwillige ballinoschap. * -BEGOTTEN. a. zelf-geteeld. * -BLA* -CHARITY, s. zelffiefde, v.
ME. s. zelfberispinq, v.
* -COMPLACENCY, s. zelftevredenheid, v. * -COMPOSURE,
s. eigen werk. o. * -CONFIDENCE, s. zelfvertrouwen, o.
* -CONSCIOUSNESS, s. zelfbewustheid. v.* -CONSUMING. a.
zich zelven verwoestend. * -CONVICTION, s. innige overtuiging.v. * -DECEIT. S. zelfbedrog. 0. * -DBFBNCB, s. zelfmerdediging, noodweer, v. * -DENIAL, s. zelfeerloochening,v.
* -DEPENDANCE. S. onefhankelijkheid. v. * -DEPENDENT,
a. onofhankelijk, zelfstandig. * -DESTRUCTION, s. eigen
blaam, m. * -DEVOTION, s. zelfopolfering, v. '-ENDED,
a. belangzuchlig. * -ENDS, s. pl. eigenbelang, o. '-ESTEEM,
s. achting voor zich zed, en, v. * -EVIDENT.a. duidel;jk,
klaar. * -EXILE, s. zelfverbanning, v. '-HEAL, s. (53)
breukkruid, o. * -IMPORTANT, a. zich zelven hoog
schattende. '-INTEREST, -EDNESS, s. eigenbelang, o.
"-INTERESTED, a. eigenbelangzuchtio.
SELFISH, a. * -LY, adv. eigenbelangzuchtig, baatzuchtig;
eigen : toil eigenbelang. * -NESS, s. zelfzucht, v.
SELF-KNOWLEDGE, s. zelfkennis, v. * ...-LOVE, s. eigenliefde, v. "...-MOVED, a. uit eigen beweging.
s. eigenliefde,
DER BR, s. zelfmoordenaar, m.
zelfzucht, v. * ...-FOISED, a. onafbankelijk. '...-POSSESSION, S. zelfbeheersching, bedaardheid, v. * ...-PRAISE,
s. eigen to f, m. '...-RENUNCIATION, s. zelfverloochening, v. * ...-RESPECT, s. achting voor zich zelven, v.
* ...-RESTRAINT, s. zelfbeteugeling , v. * ...SAME, a. zelfde.
* --SATISFACTION. S. zelfvoldoening, v. * ...-SEEKING,
a. zelfzuchtig, eigenmagtig. * ...-SUBDUED, a. door zich
zelven overwonnen. * ...-SUBSISTED, a. zelfstasdig.
* ...-SUPFICIBNCE, —Cy , S. zelfgenoegzaamheid, v. zelfvertrouwen, o. eigenwaan, m. *. .-SUFFICIENT, a. laatdunkend, verwaand, ingenomen met zich zelven.
* ...-TORMENTING, a. zich zelvenpijnigend. '...-VICTORY, s. zelfoverwinning, v. s. eigen wil, tn.
"...-WILLED, a. eigenzinnig. '... -WISE, a. laatdunkend,
etgenwijs, ingebeeld.
SELIANDER, s. voy. SELLANDER.
SELION, s. opgeworpen aarde tusschen twee voren, v.
vn. verkocht warden, aftrelc yinSELL, va. verkoopen. *
den; - bargains, voile Oat uitkramen; - by auction,
bij opbod verkoopen • - off, alles verkoopen, uitverkoos. zadel, m. "-ANDER, s.
pen : - out, uitverkoopen.
s. verkooper, lcoopman,hattdelaar,
(112) keen, v.
m. '-BRY, s. selderij, v. '- ING, s. verkoop, afzet, aftrek, m. debiet, o. vraaq, V.
SELLS, s. p1. (126) onderdrempels der geschutpoorten, m. Inv.
onvoorzien toeval, o.
Ssur, S. zeldzaam
SELVAGE, SELVEDGE, s. zelfkant, rand, zoom ; (126)
strop , m. *-, va. omzoomen, boorden.
SEMBLABLE, a. gelijk. '-NESS, s. gelijkheid, v. '...ABLY,
adv. op gelijke wijze. * ...ANCE, s. gelijkheid, overeenkomst, v. voorkomen, o. * ...ANT, a. gelijk; schijnbaar.
* ...ATIVB, a. gelijk, schijnbaar, gelijkend; betamelijk.
*- ABASING,
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schaatd. *-BREVE, * -BRIEF, SEMBRIEF, s. (100) heele
noot, v. * - CIRCLE, s. halve cirkel, hoekmeter, m. * - CIRCLED, *-CIRCIIL'AR, a. halfcirkelvortnig. *-COLON, s.
(98) komma-punt. o.
s. (77) (soort van) snaarspeeltuig, o. * - DEMIQUAVER, s. (109) twee-en-dertigste
noot, v. "-DIAMETER. s. (64) halve rniddellijn, v. ra
m. * -DIAPHANEITY, s. half-doorschijnendheid,
V. * -DIAPHANOUS, a. half doorschijnetzd. * - DOUBLE,
s. halve feestdag, m. "-FLORET, s. (53) halfbloem, v.
*-FLUID, a. half vloeibaar. * - FORMED, a. volkomen ge
vormd. *-GLOBULAR, a. haltrond, hulfklootvormig.
* -LUNAR, * -LUNARY, a. als ease halve mann. *-METAL, s. halfroetaal. o.
SEMINAL. a. van het zaad ; oorspronkelijk. * - ITY, s. natuur kracht van het zaad, v. vruchtdragend vermogen. zaad, O.
SEMINARIST, s. seminarist, kweekeling -, student van
een seminarium, m. * ... ARY, s. seminarium, a. kweekschool. %. kweektuin; fig. oors•rong, m. -, a. van
ves,e1Q, (74) zaadhet zaad ; van een seminarium ;
vaten, o. mv.*...ATE, va. zaaijen ; verspreiden ; bestrooijen. * ... ATION, s. zaaijing, v. zaad, o. * ... ED, a. bezaaid. * ... IFEROUS, a. zaadgevend. "...IFIC, -AL, a.
wad voortbrengend. * ... IFICATION, s. voortbrenging van
zaad; bevruchting v.
SEMI-OPACOUS, *... OPAKE, a. half donker. * ...- PEDAL,
a. een halven voet metende. *... PELLUCID, * ...-PER* ...- PROOF, s. (83)
SPICUOUS, a. half doorschijnend.
half bewijs, a. * ...- QUAVER, s. (109) zestzende noot, v.
* ...-SAVAGE, a. half wild. * ...- SPHERICAL, a. halfrond. half kegelvormig. * ...- TERTIAN, s. (22) half-derdendaagsche knorts, v. * ...- TONE, s. halve loon, m.
"...-TRANSPARENT, a. half doorzigtig. * ...-VOWEL, s.
(98) halve klinker, m.
s. (53) maagSEMPER-vIRENT, a. altijd groen.
depalm. m.
SRMPITERNAL • a. eeuwig-, altijddurend, eeuwag.*...TERNITY • s. eeuwigheid, eeuwigdurendheid, v.
SEMPSTER, s. naaijer, kleermaker, m. * ... STRESS, s. naaister, kleermaakster, v.
SEN, s. voy. SIBNCE.
SENA, SENE, s. (53) seneplant, v. senebladen, o. inv.
SENARY, a. in lessen gedeeld.
SENATE, s. senaat, raad, m. * - HOUSE, s. raadhuis, o.
SENATOR, s. raadsheer, m. lid van den senaat,o.*-IAL,
a. -LY, adv. raadsheerlijk. "-SHIP. s. ambtvan raads-

heer, m. raadsheerlijke waardigheid, v.
va. zenden, afvaardigen, ver-, afzenden, sturen,
vn. (126) slingedoen toekomen ; schieten, werpen.
ren ; - away, afvaardigen, wegzenden; - back, terug
zenden ; - for, zenden om, ontbieden, laten halen ;
naar beneden roepen ;
forth, to voorschijn-fordown,
aan den dag brengen ; uitschieten; - in, inzenden,
naar bienen zenden; opdisschen; - in one's natne,zich
laten aandienen ; - off, afzenden; - one's love to,
vriendelljk laten groeten ; - out, uitzenden ; verspreiden ; - out for intelligence, op kondschap uitzenden;
- packing, wegjagen : - round, rondzenden, laten rend
gaan ; - to grazing, wegzenden, (iemand zijn) a fsche 4d
geven: - upon, toezenden, toevoegen ; - word, berzgten,
melden, doen weten. * - ER, s. afzender, zender, tn.

SEND,

SEP.

SEN.

SEMBLEI, va. voorstellen, vertoorden, verbeelden, nabootsen.
SEME, s. voy. SEAM.
SEMESTRA, s. hal fjaar ; verlof o.
SEMI, adv. half. * - ANNUAL, a. halfjarig. * - ANNULAR,
a. hal frond. * - BARBAROUS, a. half ruw, half onbe-

sending, toezending, v. ;
van een atop, 0.

(126) het dampen

veroudering, v. verval, o.
SENESCHAL, s. landvooad, Brost, m.
SENGREEN, a. (53) sene:ft roen, o. maagdepalm, m.
SENESCENCE, s.

SENIGHT, a. voy. SENNIGHT.
SENILE, a. den ouderdom eigen ; stokoud, hoogbejaard.
rn.
SENILITY, s. hooge ouderdom, stokoude leeftijd,
SENIOR, S. ouder, oudste; grijsaard, m. * -FELLOW, a.
ouder lid, o. * - ITY, s meerderheid in jaren,ancienneteit,v,
SENNET, s. trompetgeschal, 0.
SENN HUT, s. but 'in het zwitsersche gebergte,
SENNIGHT, s. acht dagen, m. mv. week, v.;

v.
this day -,

heden over acht dugen : sedert eene week.
SENNIT, s. (126) se, zing, he'laglijn, v.
SENOCULAR, a. met zes oogen.
SENSATED, a. door de zinnen waargenomen, zinnelijk.
SENSATION, s. gewaarwording, aandoening. v. indruk,m.
SENSE, s. zin, rn. verstand, o. geest, m. gewaarawrding,
v. gevoel, beset, o. ; beteetenis meenina, v ; common -,
natuurlijk verstand, o. *-D, a. zinnelijk. * - FUL, a. verstandig. "-LESS, a. zinloos, zonder z,n; levenloos,dood,
gevoelloos, bewusteloos , onverstandig, onnoozel, eenvuudig. dom. * - LESSLY adv. zonder ve , stand, zonder gevoel, zonder bewustzijn. '-LESSNESS, s onzin, m. onverstand, o. ongerijmdheid ;dwaasheicl; gevoellooshewl, v.
SENSIBILITY, "...IBLENESS, * ...ITIvENESS, S. gevoeligheid,
vatbaarheid, v. gevoel, o. *.. IBLB, * ...ITIVE, a. bespeurbaar, merkbaur, zinnelijk, voelhaar, tasthaar,
prikkelbaar ; gevoelig, gevoelvol, smartelijk, geroerd;
schijnbaar : verstandig ; overtuzgd ;
fig. verstandig,
wijs. * ... IBLENESS, s. verstand, o. geest, m. oordeel,
o. ; smart, v. "...IBLY, * ...ITIvELY, adv. op eene gevoelige -, verstandige oordeelkundige wijze. * ... ITIVE,
a. -LY, adv. met gevoel, op eene gevoelige wijze. "...ITIVENE8S, a. zinnelijkheid, v. * ... ITIVE- PLANT, s. (53)
kruidje-roer-mij-niet, o. * — ORIUM, "...ORY, s. zetel
der gewaarwordingen, m. oordeel, o.
SENSUAL, a. zinnelijk, vleeschelijk. * - 18T, s. zinnelijk
mensch, wellusteling, m. "-ITY, "-NESS, s. zinnelijkheid; gewaarwording, v. * - IZE, va. zinnelijk maken,
verzinnelijken. * - LY, adv. op eene zinnelijke wijze.
SENSUOUS, a. teeder; har,togtelijk.
SENTENCE, s. oordeel, vonnis, o. uitspraak, spreuk,
grondstelling, v. grondregel, m. *-, va. vonnissen, veroordeelen ; an krachtige taal spreken, met spreuken
schermen. * ... TIOSITY, s. spreukrijke taal; kernachtigheid eener spreuk, v. * ... TIOUS, a. -LY, adv. zzlispreukig.
* ...TIOUSNESS, s. rijkdom aan spreuken of gedachten,
m. kernachtighead, bondigheid, v.
SENTIENT, a. gewaarwordend, voelend.
SENTIMENT, s. gevoel, o. gevoeligheid, v. ; oordeel, gevoelen, o. meening, denkwijze, v. * -- AL, a. gevoelvol,gevoelig, geroerd. * - ALISM, * -ALITY, s. overdrevene gevoeligheid, v. * - ALIST, s. sentimentele, m. *- ALLY, adv.
met gevoeligheid.
SENTINEL, SENTRY, s. schildwacht, v. * - BOX, s. schilderhuis, o.
-zaad, o.
SENVY, * -SEED, s. mostaard,
SEPARABILITY, * ...ABLENESS, s. scheidbaarheid, deelbaarheid, v. * ... ABLE, a. scheidbaar, deelbaar. * ... ATE,
a. gescheiden, afgescheiden, verdeeld, afgezonderd, afzonderlijk ; - maintenance, (83) scheiding van tafel en
bed. v. *.. ATE, va. et n. scheiden, afscheiden, afzon* ... Aderen, nerd elen, zwh scheiden, zich afzonderen
TELY, adv. at zonderlijk, in bet bijzonder. "...ATENESS,

SER.
s. afgezanderdheid, v. afgezonderde staat, staat van
afzondering, M. "...ATING, a. - glass, (90) scheidvat,
O. * ...ATION, S. scheiding, afscheidmg, v. *...ATisT, s.
afgescheidene, sektaris, m. "...ATOR, s. scheider, verdeeler ; scheurn aker ; voortand, snijtand, m. "...ATORY,
S. (90) scheidrat. o. -, a. scheidend ; - conduct, (74)
afscheidingskanaal, O. * ...ATRIX, S. (84) decimaalpunt, 0.
SEPIA. S. inktvisch. m.
SEF MIELE, a, to begraven.
SEPIMENT, a. omheining, heg, v.
SEPOSE, va. a'zonderen. afscheiden.
SEPOY, s. cpayer. (inlandsche oost-.indische soldaat), m.
SEP'S, S. (72) vergiftige hagedis, v.
SEPT. s. stam, m. vas. geslacht, O. "-ANGLE. s. (64) zevenhoek, m. "-ANGULAR, a. zevenhoekig. "-EMPARTITE,
a. in zeven gedeeld. "-RNA RIOUS, "-EN ARY, a. van
"-ENARY, s zehet petal zeven. uit zeven bestaande.
vental, o. "-ENNIAL, a. zevenjarig.
SEPTENTRION, s. noorden, O. "-AL, a. noordelijk. "-ALITY. s. noordeldke ligging, v. "-ALLY, adv. noordelijk.
"-ATE, vn. zich naar het noorden rigten.
SEPTIC. "-AL, a. verrotting veroorzakende, rottend.
O.
SEPTIRME. S. zeven kaarten, v. mv. zevende,
"...MARIAN. S. die de
SEPTILATERAL, a. zevenzddig.
a.
uit
zeven
eilanden
beweek heeft, M. "...INSULAR,
staande. "...UAGENARY , S. et a. zeventigjarige, rn.; zeventigjarig. "...UAGESIMA, S. derde zondag v6Or de
vaste, rn. "...UAGESIMAL, a. uit zeventig bestaande; zeventigjarig. * ... UAGINT, s. (de) overzettzng der zeventig
bijhelvertalers, v. "...UPLE, a. zevenvoudig.
SEPULCHRAL, a. tot het graf behoorende.
SEPULCHRE, S. graf, o. grafkuil, m. *-, va. begraven.
"...TUBE, s. begrafenis, v.
SEQUACIOUS, a. volgend, gedwee, leidzaum, baigzaam.
*- NES8, "...CITY, S. volgzaamheid, gedweeheid, leidzaamheid, buigzaantheid, v.
SEQUEL, s. vervolg, gevolg, o. uitslag, in. "...QUENCE, S.
opeenvolging, volgorde, v. vervolg, O. "...QTJENT, S. et a.
volger, m.; volgend. -IALLY, adv. bij gevolg.
SEQUESTER, va. et afzonderen; scheiden ; ter zijde
leggen ; beslag leggen op ; tat het bezit stellen; planderen, berooven, arm maken ; wegzenden. "...TRABLE,
a. scheidbaar ; aan beslag onderworpen. "...TRATION,
S. afzondering, sekwestratie, berooving, v. ; sekoester, o.
"...TRATOR,S. bewaarder van goed waarover gescbilig, M.
O.
SERAGLIO, S. serail, turksch vrouwenverblijf,
SERAPH, s serafijn, m. * -IC, * -ICAL, a. engelachtig.
pl.
NESS, "-ICNESS, s. engelachtigheid, v. s.
serafijnen, m. mv.
s.
klaauw,
m.
"-,
a.
droog,
dor,
verwelkt,
dood.
SERB,
"-NADE, S. avondmuziek, v. -, va. et n. eene serenade
geven, uitvoeren.
stil ; doorluchtig. "-,
SERENE, a. helder, klaar,
va. bedaren, opklaren. "-, s. heldere avondlucht, v.;
avonddauw, m. "-DROP, S. (22) zwarte staar, v.
*-LY, adv. helder, klaar; met kalmte, met bedaardheid. * ...LAITY, "...NITUDE, "-NESS, s. helderheid,
klaarheid; rust, kalmte, bedaardheid, zielerust, v.
* ...LAITY, s. doorluchtigheid, (titel), v.
SERF. s. slaaf, lijfeigene, m.
SERGE, S. sergie, sargie, v. saai, O.
SERGEANCY, "...GBANTSHIP, S. deumaardersambt, O.
SERGEANT, s. geregtsdienaar ; sergeant, m.; - at
arms,
stafdrager, m.; - at law, - of the coif, advokaat,
regisgeleerde, m.; - at the mace, schepterdrager, m.;
- chirurgeon, lijIWondheeler, m. "-RY, S. umbt van

SER.
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geregtsdienaar, o. ; leendienst, v. * --SHIP, s. plaats van
sergeant-majoor, v.
SERIES, s. rd, reeks, opeenvolging, v. rang, m. volgorde, v.
SERIN, s. sijsje. zwart boomkruipertje,
O.
SERJNGA, S. (53) wade jasmijn,
SERIOUS, a. "-LY, adv. ernstig plegtig. statig ; gewigtig ;
ern , tiglijk. plegtiglijk, met ernst.
"-NESS, s. ernst, m.
statigheid ernstigheid; pleatigheid, v.
SERMOCINATB, vn. eene rederoertng houden. "...TION, s._
het preeken, het houden eener redevoerinq preek,srederoering, v. *...TOR, s. red enaar ,predi ker. predikant, m.
SERMON, s. rede. rede , oering. preek, v. * - IZE. va. et n.
preken, eene rederoering houden uitmaken, doorhalen.
*-IC, a. op prekenden loon. "-IZER, S. predikant, m.
SER MOUNTAIN, s. (N3) seselikruid, o.
SERON, S. seroen, specerijkist, v.
SEROSITY, s. waterachtigheid (van bloed enz.), v. ". ... ROUS,
a. waterig, wtzterachtzg.
SERPENT, s. slang. v . ; vuurduivel, draak. zwermer, voetzoek'er, m
"-ARY, "-INE, S. (53) slangenk•uid, O.
"-CHARMING, S. slanaenbetoovering, v. "-INE. s. serpentijnsteen, m. "-INE, a. slangrormtg, kronkelend,
gekronkeld, gekromd. "-IZB, vn. zich kronkelen (als
eene slang). *-'S-TONGUE, s. (53) slungentong, v.
SERPET, s. biezen n'andje, O.
SERPIOINOUS, a. (22) met uitslag.
s. dauwworm,
uitslag, m.
SERRATE, "-D, a. getand, zaagvornzig. '...TION, s. zaagvormige gedaante, v. * ... TORE, s. zaagvormige insnijding, v. ; tanden eener zaag, tn. my.
SERRY, va. zamenpersen, tegen elkander drukken.
SERUM. S. (22 waterachtig vocht, bloedwater,
o.
SERVAGE, s. dienstbaarheid, slavernij, v.
SERVANT, s. dienaar, bediende, knecht, dienstbode; slaaf ;
liefhebber m ; meid, dienstmaagd, v. "-, va. tot knecht
maken. *-LIKE, a. als een knecht. "-MAID, s. dienstmeid, dienstmaagd, v. "-MAN, s. dienaar, bediende,
knecht, m. *-s, s. pl. bedienden ; ambtenaren van den
staat, in. my. "-'S-HALL, s. dienstbodenkamer, v.
SERVE, va. et a. dienen, bedienen ; bevredigen, voldoen;
reiken, aanbieden; voordienen, voorsnijden; oppassen;
onderdanig zijn; in dien\tbaren staat verkeeren; baten, helpers, voldoende zijn; genoegen doen, genegen
zijn ; behandelen, omgaan met ; - a rope, (126) een touw
a warrant
bekleeden ; - a trick, eene poets spelen ;
(writ) upon one, een bevel tot inhechtenisneming tegen
iemand verkrijgen; in hechtenis nemen; - an office, een
openbaar ambt bekleeden ; - in, opdoen, opdisschen;
- notice (summons) upon, (83) dagvaarden; - one's
turn,' toereiken, voldoende zijn; - out, uitdeelen, loveren, reiken; - out one's apprenticeship, zijnen tijd uitdienen, zijne leerjaren volbrengen ; - quarantine, quarantaine houden ; - the time, met den tijd medegaan,
zich naar de omstandigheden schikken ; - ungratefully,
met ondank betalen ; - up the poor man, eenen overledene de laatste eer bewijzen.
SERVER, s. onderdanige kruiper, m.; schenkbord, o.
SERVICE, s. dienst, bediening; dienstbaarheid,v.;dienstpligt, m. ambl, o. ; gehoorzaamheid, onderwerpmg, v.:
gunstbetoon, o. gunst, gedienstigheid, v.; nut, voordeel,
o. ; godsdrenstoefening : mis, v. ; geregt, o. opdissching ;
vriendschapsdienst ; (126) touwbekleeding, v. ; give my
- to him, doe hem mijne gebiedenis ; - of plate, tafelservies. o.; - of danger, gevaarlijke onderneming, v.
*-ABLE, a. dienstvaardig, gedienstig ; nuttig, heilzaam.
"-ABLENBSS, s. dienstvaardigheid, bereidwilligheid ;
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• nuttigheid, v.

SET.
"-ABLY,

adv. op eene gedienstige wijze.

* -BERRY, s. lijsterbes, v. *-BERRYTRE.E, "-TREE, S.
lijsterbessenboom. Bl.
SBRV1ENT, a. dienstbaar, onderOeschikt.
SERVILE, a. "-LY, adv. slaa/sch, kruipend,

afhankelijk,
laag. gemeen:. als een slaaf. "-NESS. * ...LITY, s.
slaafschheid, kruperij, slaa/sche onderwerping, onderworpenhetd, laagheid, v.
SERVING. s. het dienen; (126) touwbekleeding,v.*-GIRL,
"-MAID, s. dienstmeisje, o. dienstmaagd, v.
"-NAN, s.
knecht, bediende, jongen,
SERVITOR, s. dienaar, bediende ; came student; vassaal,
leenman. m. ; - of bills. deurwaarder hij een hoog yeregtshof, m.
s. schrUversambt, o.
SERVITUDE. s. dienst. dienstbaarheid, slavernij, v. ; bedienden, dienstboden. m. mv .
SESAM A,"...ME, * ...MUM. s. (53) sesamkruid. turksch koren,o.
SESQUIALTER, "...ALTERA, a. (64) anderhalfmaal zoo
groot. "...PEDAL, -IAN, a. anderhalf voet Lang ;
zeer Lang.
" - ILE, a. (53)
SEES, s. zetting, belasting, schatting, v.
zr.nder stengel. "-ION, s. zitting, v. het zitten,O. ,- IONHALL, s. geregtszaal, v.
SESTERCE, s. sestertie (oud-romeinsche munt), v.
SESTETT, s. (109) sextet, o.
SET, a. geplaatst, genet, geregeld, bepaald, stellig, regelmatig, in orde ; - battle, regelmutige veldslag ; - company, bende, v. troep, m.: besloten gezelschap, o. ;
gebedenformulier, o. ; - holy days,-formofprayers,
vaste feestdagen, m. mv.; - hour, bepaald our, o. ;
vaste prijs. m. ; on - purpose, voorbedachtelijk;-price,
- speech. doordachte redevoering. v. "-, s. net , m. ; laag,
v. ; inlet, m. spel, o. ; rij, reeks ; bende, v. troep, m.;
concert, o.; voorraad, m. verzameling, v.; bekleedsel,
o. ; aard, m. soort ; plant, v. stek, m. spruit ; vlecht,
v. ; slag ; (1011 ondergang, m. ; - of books , boekverzameling, boekerij , v. ; - of buttons, rij knoopen, v.;
schaakbord met stukken, o. ; -ofch-esmenadtable,
of china, porseleinen servies, o. ; - of exchange, (34)
wisselhrief, m. ; - of features, gezigtstrekken, m. mv.;
- of feelings, overeenstemming in gevoel, v. ; - of horses, span paarden, o. ; - of ribbons, garnituur van
lint, o. ; - of rigging ; (126) volledig tuig, o ; - of
teeth, rij tunden, v. gebit, o. *-, va. et n. zetten, stellen, plaatsen ; rigten, bepalen, schikken; planten; poten ; jagen, prikkelen, aansporen ; aanleiding geven;
bezetten; schatten, achten, waarderen; instellen; benoemen ; houden , wedden ; inzetten; aanbieden ; (109)
komponeren; inzetten;(126)peilen, opnemen; - a bone,
(36) een been zetten ; - a going. aan den gang brengen, laten spelen ; - a match, eene afspraak maken ;
- a razor, een scheermes aanzetten; - a stamp. stempelen ;
- a time eenen tijd bepalen; - a watch. een horologie
regelen ; fig. naauwkeurig gadeslaun ; - about, - one's self
about, voornemen, beginnen, aanvangen. ondernemen ;
abroach, doorsteken ; verspreiden ; - abroad. uitgeven,
bekend ruchthaar maken ; - again, herstellen, weder
zetten ; - against, tegenover stellen, tegenstellen, opzetten tegen ; - agog, begeerig maken ; - an edge, slijpen,
aanzetten ; - an example, een voorbeeld geven, - stellen ;
aright,
- apart, afzonderlijk plaatsen, ter zijdestellen ; weder refit maken ; - aside, ter zijde stellen, uit den
weg ruimen, ontzenuwen, krachteloos maken, verniet igen,
verwerpen ; - at defiance. braveren, trotseren ; - at ease,
tot beduren brengen, stillen ; - at liberty, in vrijheid
stellen, loslaten ; - at nought, gering achten, in den

SET.
wind slaan; - at odds. oneenig maken, tegen elkander
opsetten ; - at one's heels, verachten. met minachting
behandelen; - at rest. tot rust brengen; - at work. to
werk stellen, werk geven : - away, wegzetten, wegnemen. afnemen: - back, achteruitzetten; - before. voor.
uitzetten, voorstellen; - boldly about, met kracht onderne , en; - down, nederzetten, opschrijoen; vermelden,
verklaren: bepalen. besluiten ; vestigen ; schatten : tot
zwijgen brengen; (109) lager 'temmen; - forth.
rertoonen. aantoonen, bekend maken. vermelden ; verordenen : arzenden, arvaardigen: prijzen, roemen ;
forward, vooruit drijven, aanzetten. aanmoedigen, bevorderen ; - in gold, in goud zetten, - vatten ;
- in order, - in a row, in orde schikken. - brengen;
op eene rij stellen; - in, aan den gang helm; - in
readinesd, in gereedheid brengen, voorhereiden, gereed
maken; - into joint, zetten, weder bijeen-. zamenvoegen ; off, verhoogen, doen uitkomen. verheffen ; optooijen. versieren ; - on, aanzetten, aanhitsen aangrijpen,
aantasten, aanvallen ; zoeken, geneiodheid hehhen tot ;
gebruiken; plaat•en, aanstellen; - on edge. aanhitsen,
aanstoken ; - on fire, in brand stellen, aansteken ; - on the
last, in den vorm -, op de leest slaan ; - one. iemand
eenen strik spannen; - one forward, iemand aanspoone's hand to,
ren. aanmoedtgen, rooruit drijven; onderteelcenen, bekrachtigen, goedkeuren; - one's self,
zich zelren aansporen, - bemoedigen, - cooed seven ;
- one's self above the level, zich boven jets stellen ;
openstellen ; - out, bewijzen ; uitgeven ; afbake- -open,
out
nen ; versieren, uitrusten afmalen, toonen a thing to the best advantage, eene zaak in het gunstigste licht plaatsen ; - out time and plaCe. tijd en
plaats bepalen; - over, overdragen, overdoen. afstaan ;
aan het hoofd plaatsen , - pen to paper, de pen opvatten ; - right, teregtwijzen ; - the dice upon, overvragen, duurder maken ; - the land. (126) het land
peilen; - the sails. de zeilen ontrollen, - ontvouwen
- the seal to, zegelen ; - the teeth, knarsetanden; - the
watch, (126) de wacht aflossen ; - to sale, te koop aanbieden, veilen ; - to show, uitstallen ; - to the rack, op
de pijnbank leggen ; - to work, to werk stellen, werk
geven ; - up, oprigten, verheffen, opstellen, invoeren, instellen, aanvangen, beginnen, aanleggen ; opgeven, afstaan, verlaten ; - up a laugh, luid lagchen, schateren ; - up a mast, eenen mast oprigten ; - up a pair of
heels, wegloopen, beenen maken ; - up an opinion, een gevoelen ondersteunen, - in twang brengen, - veld doen
winnen; - up one's rest, het uiterste wagen. zijnen laat
sten penning op het spel zetten , - up with stones, met
edelgesteenten omzetten.
SET, vn. zatten ; loopen ; op reis gaan ; zich zetten, vast
worden, stollen, stremmen ; vogels vangen ; beginnen ;
(53) uitbotten ; (109) voorzing en ; (101) ondergaan ;
beginnen ; - against, zich tegenover stellen ; -about,
-forth ,
opbreken, vertrekken ; - forth on a journey. eene
reis aannemen ; - forward, verder gaan, - reizen ;
beginnen, word en ; - in for rain, naar regen tat--in,
zien, regenachiig zijn (van het weder) ; - off,afreizen ;
afsteken ; - out, heengaan, de reis aannemen; - sail,
onder zeil gaan; - to, zich toeleggen op ; - to work,
clan het werk gaan ; - up, zich toeleggen op ; - up for,
zich uitgeven voor, opt , eden als ; - up for business,
up for one's
eene zaak beginnen, zich nederzetten ; self, zijn eigen huishouden beginnen ; fig. zich doen zien.
SETACEOUS, a. borstelig, borstelachtig ; stekelig.
SETEBOS, s. duivel met horens, m.

SEW.
s.
witte wilde maluwe, V. "
strijkijzer, O. "—NESS, S. verordening, regeling, v.
* ...-OFF, s. sieraad, versiersel, tooisel, • o. versiering,
verlraaijing, v. ; alstand, m. ; tegenstelling, v. kontrast,
0. * ...-STITCHED, a. gestikt.
SETON, s. (36) dread door het vleesch om kwade vochten
of to leiden, m. dragt, v.
SETTEE, s. rustbank, slaapbank ; venstertank,
s. (IN) latijnzeil, O.
SETTER, s. zetter; spion ; aanstoker ; komponist; koppelaar; spoorhond, speurhoncl, m. *- O10, s. aanstoker, oproermaker, muiter, m. *- UP, s. maker, ontwerper,
stichter, m. * - WORT, s. (53) nieskruid, O.
SETTING, s. het zetten, O. ; (101) ondergang, m. * - DOG,
s. staunde hond, m. "-RULE, s. (10) zetlijn, v. "-STICK,
S. pootijzer, o. plantstok;
(10) zethaak, m. *- UP, s.
handelshuis, o. faktorij, v.
SETTLE, s. zetel, m. bank, zitbank, v. *-, va. vestigen,
daarstellen, verordenen, vaststellen, bepalen ; vereffenen,
bevredigen, tevreden stellen, afmaken ; ontwerpen, inriyten ; zamendrukken; verzorgen, een bestaan verschaffen; stillen, doen bedaren; - an account, eene rekening opmaken, - afsluiten; - one's self, zich yeahyen, zich met der woon nederzetten, zijnen zetel vestigen ; - the avarage, (34) de avarij bepalen ; - upon,
vermaken; schenken. medegeven. *-, vn. zicjz vestigen;
rosters, tot rust komen, bedaren ; bezrnken; down,
to overeenstemmen ; - to something, eene bestemming
kiezen ; the wind settled in the west, de wind waaide
bestendig uit het westen. "—BED, s. slaapbank, v.
"—BRAIN, s. slokje, o.
SETTLEMENT, s. vestiging,neerzetting, volkplanting,kolonie; bepaltng, regeling, schikking, verordening, verzorging ; afrekening, v. ; verdrag, o. overeenkomst, v.;bezinkset, o. ; schenking; weduwengift, v.
SETTLENESS, s. vastheid, zekerheid, v.
SETTLER, s. volkplanter, kolonist, na. "...LING, s. zonsondergang,
bezinksel, grondsop, o. droesem, M.
SET-TO, s. woordenstrijd, twist, m.
SET-VISIT, S. staatsiebezoek, O.
* ...-WELL, S.
(53) valeriaanwortel, m.
s. ingelegd werk,
o. "...-WORT, s. (53) beerenklaauw, m.
SEVANTLY, adv. seer wet.
SEVEN, s. et a. seven, v. * - EYES, s. (72) negenoog, m.
"-FOLD, adv. zeventnaal, zevenvoud.
* - HILLED, a. met
zeven heuveten. * - N1GHT, S. coy SBNNIGHT. * -SCORE,
a. zeven maal twintiq, honderd veertig.
* - TEEN, a.
zeventien. * - TEENTH, a. zeventiende. * - TEENTHLY, adv.
ten zeventiende. * - TH, s. zevende, O. * -THLY, adv. ten
zevende. * - TIETH, a. zeventigste. * - TY, a. zeventig.
SEVER, va. scheiden, afscheuren, afstaan, afrukken, afhouwen. *-, vn. zich scheiden. *- AL, a. verscheiden,onderscheiden, menig afzonderlijk, afyezonderd. *-,
s.
het afgescheidene, afgezonderde. enkele otnstandigheid,
bijzonderheid, v. "-ALITY, * -ALTY, s. afzondering, v.
"-ALLY, adv. afzonderlijk, in het bijzonder,onderscheidentijk, ieder voor zich zelven. * - ANCE, s scheidtng,
afzondering, V.
SEVERE, a. streng, gestreng, hard, wreed, ernstig ; he* - LY, adv. strenknopt, naauwkeurig ; matig, nuchter
gelijk, net gestrengheid, net hardheid. * ... RITY, s. gestrengheid, hardheid, v. ernst, m.; - of life, strenge
leven wandel, m.
SEVOCATION, s. het ter zijde roepen.
SEW, va. s oy. Sun. * - , s. naaijen ; afleiden (water);
(126) lijken; - up, innaazjen, vernaaijen. * - ED, a. ge•

SET-FOIL, s. (53)
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strand. "-EL, s. vogelverschrikker, M. * -ER, s. naaijer,
m. ; naaiqter ; waterleiding, gracht, v. kanaal, o.; voorsnijder, ni. ; common -, sluis; fig. lage hoer, v. *- 11T,
s. talk, v. *ierenvet, o. ongel,
SEWING, s. hot naaijen; afleiding van eenen vijver, v.
5 -CUSHION, s. naaikussen, 0. *-DESK, s. naaikistje, O.
"-NEEDLE, s. nitainaald, v. * -PRESS, s. bookbinders
naaibank, v. *- SILK, s. naatzijde, v.
SEWINS, a. pl. school jonge zalmen, v.
SEWSTER, S. naaister, v.
SEX, s. geslacht, 0. sekse, kunne, v. * - AGENARIAN, s.
zestigjarige, m. * - AGENARY, a. zestigjarig. 5 -AGESIMA, S.
tweede zonday var de caste, M. "-AGESIMAL, a. uit
zestig hestaande. 5 -ANGLE, s. 5 -ANGLED, ". ANGUL AR, a. zeshoek, tn.; zeshoekig. 5 -ANGULARLY, adv. in
eenen zeshoek. 5 -ENNIAL, a. zesjarig, om de zes wren
voorvallende 5 -ENNIALLY, adv. van zes jaren. 5 -TAIN,
s. (19) zesregelig vers, o. "-TANT, s. (101) sextant, m.
in. zesde deel van eenen cirkel, O. * -TE, s. (109) zesde, o. * - ILE, s. (sterrek ijkkunde) zestig graden van .
elkander. * - TON, s. koster; doodgraver, m. *--Torismr,
s. kosterschap; doodyraversambt,
o. "-TRY, s. sakristie, v. * - TRY-LAND, s. kosterleen, 0. *-TUPLE, a. zes.
voudig, zes mat. 5 --TTAL, a. het geslacht betreffende,
naar volgens het geslacht.
SHAB, s. schurft, v.; schooijer, schobbejak, m. *-, vn.
zich gemeen gedragen ; to - off, zich uit de voeten
waken. "-BILY, adv. gemeen, laag, schabberig. "-BINESS, s. gemeenheid, schabberigheid, v.
5 -BY, a. ellendig, armzalzg, schabberig, verachtelijk, gemeen; a fellow, een havelooze vent, geplukte vink, rn.
SHABRACK, s. schabrak, v. paardedek, O.
SHACK, S. nateide, v. *-, vn. veel opleveren. "-BOLT ,
* - LE, s. stoppel,
S. handboeijen, paternosters, v. my.
m. *-LE, va. boeijen, ketenen. * - LES, s. pl. boeijen,
handboeijen, kluisters, v. my.
SHAD, '-DE, s. elft (visch), m. "-DOCK, s. (53) groote
oranje-appel, m.
SHADE, s. schaduw, lommer, v. schijn, m.; scherm,
lichtscherm, o.; beschutting, bescherming ; schim, gedaante ; duisterheid, v. va. beschaduwen ; schadu*-n,
wen; beschutten, beschermen ; verhelen, verbergen.
s. beschaduwer, m.
SHADINESS, s. schaduw, lommerrijkheid,
V.
O.;
SHADOW, s. schaduw, lommer ; schets, v. ontwerp,
duisternis, v. *-, va. coy. SHADE ; schetsen, ontwer"-INESS,
pen ; (eene teekening, tapijtwerk) schaduwen.
s.
s. schaduwachtigheid, lommerrijkheid, v.
schaduwing ; bescherming, v. 'Lir, a. schaduwachtig,
schaduwrijk, tommerrijk ; donker, duister ; denkbeeldig,
niet wezenlijk, ingebeeld.
SHADY, a. Achaduwrijk, lommerrijk.
SH AFFENIER. S. rekje, 0.
SHAFFLE, vn. hinken. * - R, s. tnanke, lamme.kreupele,m.
SHAFT, s. schacht, (ook eener zuil), v.; pijt, m. werpspies, spits, speer, v. ; steel; slam; disselboom; pat, m.;
schoorsteenpijp ; (toren)lantaarn, v.
* - $ D, a. met
eenen steel. * - HORSE, s. paard tusschen de draagboo- O. "-BENT, s. halve voet, m. *-s, ,s.
pl. la- men,
moen, O.
SHAFTSBURY, s. (naam van zeker) wijnvat,
O.
SHAG, s. ruigheid ruige wollen stof, v. ; place, pluche,
wolligheid, v. ; ruig hear, o. krultabak, tn.; (72) zeeracti, v. * - , va. ruzg waken, misvormen, bont tnaken.
5 - BAG, s. schooijer,
* - BARK, s. grijze walnoot, v.
*-GED, a. ruig ; raw ; bont ; - dog, poedelhoud, m.
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"-GEDNBSS,
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* -GINESS,

s. ruigheid, v. * -GY, a. ruig,

hang, bunt.
S. segrijn, segrijnleder ; verdriet, o. *-, a.
segrijnen. *-, va. (eene huid) uit segrijn. bereiden.

SHAGREBN,

SNAIL, vn. scheef loopen.
SHAKE, va, et n. schudden, bewegen, doen daveren; ver-

drijoen, schrik aanjagen, aan gevaar blootstellen: beyen ; trillen - hands, elkander de hand geven, afscheid
nemen; a fzien van, opgeven ; verlaten ; - in, indrifven ;
- in pieces, vuneenschudden , - off, afschudden, van
zich werpen ; - one off, zich van iemand losmaken ;
- up, opschudden, wakker schudden. "7, s. schudding,
trilling, beving, v. schok, in.; hevige gemoedsbeweginy ;
- of the hand,
scheur, spleet, v. beret: (109) triller,
handdruk, m. ; - of wind, rukwind, m. windvlaag, v.
"...KER, S. schudder, bevende, in.; (72) 'paauwduif, v.
"...KING, s. schudding, trilling, v. schok, in. "...KY , a.
gebursten, gespleten.
SHALE, s. schil, schors, v. bolster, in.; schalie, v. "7,
va. schillen, bolsteren.
SHALL, V. zull n, moeten.
SHALLOON, SCHALOON, S. saai, ras, o.
SHALLOP, s. (126) stoep, v.
SHALLOW, a. laag, ondiep; zwak, dom, oppervlakkig, zonder grondige kennis, eenvoudig. "-, va. ondiep maken.
"7, s. laagte, zandbank, ondiepte, v. "-BRAIN, "-PATE,
s. domkop, domour, in. "-BRAINED, a. dam, onnoozel.
"-LY, adv. bekrompen, don.
"-NESS, s ondiepte ;
zwukheid ; domheid. eenvoudigheid, onnoozelheid, v.
"- PERSON, s. onnoozel dom mensch, n1. "-S, S. p1.
ondiepten, klippen, v. my .
SHALM, SHAWM, s. schalmei, V.
SHALOT, s. (53) sjalot, suuslook, v.
SHAM, s. bedrzegerij, leugen, v. valsch voorwendsel, o.;
valsche meow, v. ; halskraag, ns. "-, a. valsch, onecht,
nagemuakt, verdicht, coorgewend. *-,va. bedriegen,
leiden, om den loin leiden, wijsznaken, voorwenden,
"-BLES,
"-ADR, s. (75) tromstag tot de overgave, m.
s. p1. vleeNchhal, v. "--BLING, a. slingerend, wagyelend.
SHAME, s. schaumte , sc'.ancle, oneer, v. smaud. boon, In.
va. et n. bescharnen, schaumrood muken, doen binyen ; schenden, Konen, onteeren ; zich schamen, schaamrood worden; blozen; - respect, den verschuldigden
eerbzed onthouden. "-FACED, a. beschuamd; blonde,
schaamachtig. "-FACEDLY, adv. met schuamte. "-FA
CEDNESS, s. schaamachtigheid, eerbare schaumte, z,
digheid, v. "-Pm,. a. "-FULLY, adv. schandelijk. "-FULNESS, s. schandelijkheid, v. "-LESS, a. "--LESsLY, adv.
schaamteloos, onbeschaamd, zonder schaumte. "-LESSs.
NESS, s. schaamteloosheid, onbeschaamdheid, v.
beschamer, onteerder.
"...-EXSHAM-ERRAND, s. voorwendsel, o. noodleugen,v.
CUSE. s. nietige zjdele uitvlugt, v.
"... - FIGHT, s.
gevecht in schijn, spiegelgevecht, o.
SHAMMER, s. bedrieger, leugenaar, m. "...MING, a. bedriegelijk, logenuchtig, listig.
SHAMMY, "—LEATHER, s. kubret-, kamuis-, kamoesleder,o.
SHAM-NAME, s. verdichte
valsche naam, in. "...-NOSE,
valsche
wassen news, to.
s. aangemaakte
SHAMOIS, S. gems, v. ; kamoesleder, o.
"...-ROCK,
SHAM-PLOT, s. voorgewende zamenzwering, v.
s. (53) klaver, v. "...-WATCH, s. valsch horologie, o.
SHANK, s. been, o.; beenpijp, v. schenkel, a). schacht ; (iN)
ankerschacht, v. ; (10) corpus, O. "-ED, a. met beenen; met lange stengels. "-MANDREL, s. holpan, v.
"-PAINTER, s. (126) rustlijn, v.
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va. et n. vormen, scheppen, fatsoeneren, eene gedaante geven ; rigten, schikken, verordenen ; passes,
voegen; (126) zijnen koers regelen, wzjzen. "-, s. vorm,
m. fatsoen, o. gedaante, gestalte, wijze, v. ward, m.
leest, houding, v.; model, beeld, voorbeeld, o.; kant, v.
* -D, a. .gevormd. ' - LESS, a. vormloos, wanstaltig, zonder fatsoen. "-LESSNESS, S. wanstaltigheid, v. * -LINBSS,
S. schoene gestalte, v.
* -LY, a. welgemaakt. "-R, s.
"-SMITH, s. vormer, fatsoenvormer, kleermaker, m.
gever, fatsoeneerder, m.
SHARD, s. scherf, schaard, v. ; eijerdop ; zee-arm, m.
zeeengte, bogt, artisjok, v. kreupelhout, voorhout;. gat,
o. opening, v. "-BORN, a. door scheevleugels ,gedragen. "-ED, a. met scheevleugelen.
SHARE, s. deel, aandeel, o. bijdraye; ploegschaar ; (74) mannelijke roede, V. - in a stock , aktie, v. aandeel, o ; for
my wat mij aangaat, - betreft, ik voor mij "-,va.et
n. deelen, tut-, verdeelep; deel nemen, - hebben ; breken ; - one's joy, in iemands vreugde deelen, zzch met
"-BONE, S. (74) schuambeen, o. "-HOLieniand verheu
DER, S. aandeelhouder, to.
s. ver-, uitdeeler ; deelhebber, m. "-WOOD, "-WORT, S. (53) braakdistel, m.
SHARING, s. deeling, v.
o.;
SHARK, s. (74) haai; ureter; schurk, m. hedrog,
tolbeambte, m. *-, va. et n. to zamen schrapen;
vreten, tafelschuinzen, stelen, bedriegen. "-RR, "-INGFELLOW, s. tafelschuimer, schurk, m.
" - ING - TRICK,
s. schurkenstreek, in.
SHARP, a. scherp, spits, puntig, geslepen,snijdend hard,
sterk, hevig, streng, bitter, smartelijk, grteuend, zuur,
gevoelig, bijtend, door dringend ; scherpzinnig. sluw, slim,
loos, listig levendi g , vrolijk; opinerkzaam, waakzaam;
mager, dor, dun; juist van pan. '-, s. scherpe loon,
m. scherp geluid, o.; schurk, ui, ; floret, v.; (109 ) krui•, o.
*-, va. et n. scherpen, ajpen ; scherp putetig bij" - BOTTOM,
tend maken, worden; bedriegen. stelen.
s. klip-, rotsgroncl, m. *- DISPUTE, s. hurdnekkige
twist, m. " - EYED, a. scherpziend. " - STOMACH, s. geweldige hunger, us. scherpe maag, v. " - WIND, s. (1i6)
scherpe wind, halve wind, in. " - RN, va. et n.
ken, rerlevendigen, "aanmoedig,'n; zuur maken, worden. " - ENER, " - NER, s. slijper, in. " - ENING, s. het
slijpen, scherpen. " - BR, s. schurk, bedrieger ; listig
LY, a.
mensch, on. - LING. s. (72) stekelbaars,
scherp, met bitterheid, met scherpzinnigheid, net slimheld. " - NESS, s. scherpheid, scherpte, spitsheid, scherpe
zijde ; wrangheid, zuurheid, strengheid, hardheid, hevigheid, v.; - of sight, scherpe blik, tn.; - of weather,
your weder, o. kuude, v. " - SET, a. hongerig, gulzig,
vraatzuchtig, begeerig. " - SHOOTER, s. goede schutter,
scherpschutter m. " - SIGHTED, a. scherpziend. " - TOOTHED, a. Yret scherpe tunden. " - VISAGED, a. slim uitziende, met een hotly voorkomen. " - WITTED, a. scherpzinnig, met een doordringenden geest.
SHASH, s. tulbancl ; gordel. m.
SHATTER, e. scherf, v. brok, m. stuk, o.
va. et is.
breken, verbrijzelen, bederven ; verstrooijen.
" - BRAINED,
" - FATED, a. onbezonnen, .vender nadenken, ligtzinnig.
" - ER, s. broker, verbrijzelaar, vernieler, m.
a.
los, broos, breekbaar.
SHAVE, va. scheren ; schaven ; dun snijden, even aanroeren ; plunderen, uitkleeden. " - GRASS, s. (53) paardenstaa.rt, in. " - LING, s. geestelijke met geschoren kruin,
m. " - R.s.barbter,scheerder; woekeraar; doortrapte kerel,in.
SHAVING, s. het scheren. " - BASIN, s. scheerbekken, o.
scheerdoos, v.
SHAPB,

SHE.
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schip, v. geinbalk, m. *-, va. deelen, schsiden; ocheren. *-, vn. (126) slingeren ; - away, - off, zich weg scheren, wegpakken, - wegmaken, - verwijderen, met
stille trom wegtrekken, met de noorderzon verhuizen ;
(126) afsteken, gieren; - home, naar huis gaan; -up,
werk dat in den hekel blijfl, 0. afval van vlas, m.
naderen. "-ED, a. ('126) met eenen builc. *-soolE, s.
SHAWM, S. VOy. SHALM.
SHE, pron. zij; welke, die. *-, s. vrouwelijk wezen, wij fje,
(126) enterhaak, m. *-HULK, s. bokschip, o. *-ING, s•
o. *-Ass, s. ezelin, v.
het slingeren van een schip. "-LY, adv. geheel en al.
SHEAF, s. school, v.; bundel (pijlen), m. *-, va. in echo"-PLAN, s. scheepsteekening, v. "-THURSDAY, s. groene
ven binden.
Donderdag, m.
SHEAL, va. et n. schillen; voy. SHELL.
SHEET, s. laken, beddelaken; tapijt, kleed ; doodkleed;
SHEAR, vn. neigen, hellen, gieren. "-, va. scheren, snijblad, o. plaat, schijf, v.; vel, blad (papier). o.; (126)
den, maaijen. "-D, s. voy. SHARD. "-ER, s. scheerder,
schoot, m. *-, va. van beddelakens voorzien, overtrekm. "-ING, s. schering, v.; (126) het gieren. * -INGken, bedekken; glad maken, plooijen. "-ANCHOR, S.
TIME, S. scheertijd, m. *-nios, s. pl. scheerwol, v.
(126) plechtanker, O. "-BRASS, "-COPPER, s. bladko"-LING, S. vel van een eenmaal geschoren lam, O.
per, koper in platen, O. "-CABLE, "-SHOT, s. (126)
"-MAN, s. lakenscheerder, droogscheerder, m. -s, s. pl.
plechtankertouw, o. "-GLASS, s. alas zn schijven,o."--ING,s.
duitsch staal,
schoon beddegoed ; overtrek ; het leggen van schoone lakens.
schaar, v. ; vleugels, m. mv.. "-STEEL,
O. "-WATER, S. (72) stormvogel, m.
"-IRON, s. plaatijzer, 0. "-LEAD, s. lood in platen, O.
SHEAT, s. voy. SHEET. "-PIG, S. speenvarken, o.
"-LIGHTNING, s. bliksemstralen,m. MV."-LINE, "-ROPE,
SHEATH, S. scheede, v. koker,m.; tong (visch), v. *-, "-E,
s. pl. (126) banken eerier
S. (126) schootlijn, v.
s. bladtin, o.
va. in de scheede steken, opsteken : van eene scheede
boor; schoten, v. m. Mv.
voorzien; bedekken, bekleeden; (126) (een schip) beSHE-FOX, s. wijfje van den vos, O. "...-FRIEND, S. vrienkleeden, - beslaan. "-ING, s. het opsteken; (126) spijdin, v. "...-GOAT, s. geit, v. *...-LION, s. leeuwin, v.
kerhuid, bekleeding, v. * -LESS, a. zonder scheede. SHEKEL, s. (77) sikkel munt), M.
"-MAKER, S. scheedemaker, M. "-RAZOR, s. scheedeSHELD , a. verschoten, verbleekt, verflenst. "-APPLE, "-APmossel, v. "-SCISSORS, S. pi. schaar met scheede, v.
PLE, s. (72) oink, M. "-RAKE, * -UCK.,S. (72) roodhals, m.
"-WINGED, a. (72) schildvleugelig. "-WINGS, s. pl.
SHELF, s. plank, plaat, bank; zandbank, klip, V. vaste
S.
grond, m. rotsbank, v.
a. klippig, vol klippen.
schildvleugelen, m. my. "-Y, a. scheedevormig.
SHEA-TREE, S. boterboom, M.
SHELL, S. schil, schel, korst, v. bolster, m. sclicial, scheede; schelp ; born, v. ; geraamte, binnenwerk, o. ; kast, v.
SHEAT-ROPE, S. (126) schoot, m.
SHEAVE, S. (126) blokschijf, v. *-, va. zamenbrengen,
*-, va. schillen, doppen, pellen, uit de schil doen, bolvereenigen. -D, a. van stroo.
steren. "-, vn. schillen, vervellen, het buitenste afwerSHE-BABBLER, s. babbelaarster, snapster, v. "...-BEAR, S .
pen. "-ALMOND, s. kraakamandel, m. "-APPLE, "-DUCH,
beerin, v. "...-CAT, s. kat, poes, v. "...-COUSIN, s. nicht, v.
s. vink, m. "-ED, a. met schillen. "-FISH, s. schelSHECKLATON, s. verguld leder, O.
visch, m. schelpdier, schaaldier, o. "-GOLD, s. schelpSHED, s. loots, werkplaats, overdekte plaats, hut, v. afgoud, O. *-ING, S. het schillen, o. schil, v. ; gepelde
dale, o. *-, va. et n. vergieten, uitgieten, plengen, storhaver, m. "-LACK, s. gomlak, schellak, O. "-MEAT, s.
ten; afwerpen; laten vallen ; uitvallen, ruijen; (tangeregt van schelpdieren, O. "-SILVER, s. schelpzilver,
den) wisselen; (44) (de horens) verliezen. "-DER, s.
O. "-SNAIL, S. huisslak, v. "-WORK, s. schelpwerk, O.
vergieter, uitgieter, uitschudder, m. "-DERS, S. pl. voy.
*-Y, a. schelprijk.
SEWINS. "-DING, S. storting, vergieting, v.
SHELTER, S. dak, o.; schuilplaats, woning ; bescherming,
SHEELING, s. herdershut, v.
beschutting, v. ; beschermer, beschermheer, verdediger,
SHEEN, S. glans, luister, m. * * --Y, a. glansrijk, schitterend.
m. "-, va. beschermen, beschutten, behoeden, eene schuilSHEEP, s. schaap, o.; domoor, arme hals, domkop, M.
plaats verleenen ; opnemen ; herbergen. *-, vn. schuilen,
"-BITE, va. nijfelen, stelen. "-BITER, s. nij felaar, dief,
eene schuilplaats zoeken. "-ER, s. beschermer, beschutm. "-BITING-FACE, S. dieventronie, v. * -00T, "-FOLD,
ter, nl.; beschernister, v. "-ING, s. beschutting, bescher"-PEN, s. schaapskooi, v. "-FAGG, "-TICK, s. schaaps •
ming; schuilplaats, v. "-LESS, a. zonder bescherming,
luis, v. "-FESCUE-GRASS, s. schaapsgras, O. "-HOOK,
zonder toevlugt. * -Y, a. beschermend, beschuttend.
s. herdersstaf, m. "-ISH , a. van de schapen, als een SHELTIE, SHELTY, S. klein schotsch paard, o.
schaap ; schaapsch, dom, eenvoudig, onnoozel. "-ISHLY, SHELVE, va. op eene plank schikken. "...VES, S. pl. hoes. heladv. als een schaap, op eene domme onnoozele wijze.
kenplank, v. -rek, o.; zandbanken, v.
"-ISHNESS, S. eenvoudigheid, domheid, onnoozelheid, v.
ling, glooijing, v. -, a. schuin, hellend ; - bottom, (126)
"-MASTER, S. schapenweider, M. "-ROT, s. sterfte onder
afhellende ankergrond, m. "...VINGNESS, S. helling, v.
de schapen, v.
*...vY, a. klippig, vol zandbanken.
SHEEP'S-CLOTHING,
S. schapenvacht, V. "...-DOCK, SHEND, va. schenden, bederven ; laken.
"...-SORREL, S. (53) kleine zuring, v.
SHE-NEIGHBOUR, s. buurvrouw, v.
"...-DUNG, s.
schapenkeutels, v. my. * ...-EYE, s. schaapsoog, o. be- SHEET, a. geschonden, onteerd.
verliefde
schuinsche
schaamde
SHEPHERD, s. herder, schaapherder ; zielenherder, ru.
loensche blik, m.
knipoogje, O. "...-PLUCK, s. schaapsomloop, m.
"-ESS, S. herderin, v. "-ISH, "-LY, a. et adv. herderSHEEP-HEAD, s. schaapskop, m. "... -SHEARING , S. ochelijk, als een herder. * -'S-CLOAK, s. herdrsmantel, m.
ring der schapen, v. "...-SHEARS, S. p1. schaapschaar,
*-'S-CRESS, S. (53) steenkers, v. * - ' S-DOG, s. herders "-'S-STAFF, S. herdersstaf, m.
v. "...-WALK, S. schapenweide, v.
hond, m.
SHEER, a. zuiver, rein, helder, klaar ; onvervalscht ; dun,
* -'S-NEEDLE, s. (53) Wilde kervel,m.*-'S-POTICH, "-'8teeder. "-, adv. eensklaps, plotseling, geheel en al ;
PURSE, s. (53) herderstasch, v. * -'S-ROD, s. (53) kaarthrough, juist door. *-, s. (126) bok, m. bogt van een
dendistel, Ea. "-'S-WEATHERGLASS, S. (53) guichheil, o.

SHAVINGS, S. p1. spaanders, krullen, m. v. mv .arval, M.
SHAW, s. boschje, O. "-BANDER, s. onderkoning in Perzie, in. "-FOWL, s. houten vogel, M.
SHAWL, S. sjaal, v. omslagdoek, m.; schop, v.
S.s. pl.
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SHBRBRT , s^ sorbet , citroenwater, o. limonade, v.
SxaRD , S. scherf, potscherf, V.
SHERIFF , . baljuw, drost, drossaard, schepen, schout, m.
*-ALTY, *-DOM , S. ambt van landregler (in Engelanc^ ),
o. *-SHIP , *- wICK , S. regtsgebied ran eenen landreqter, o. *-'$ BALL, S. terdoodbrenging, v. *- '$ BRACELETS, S . p1. handboeijen, paternosters, v. mv. *-'$ PICTURE-FRAME , S. galg, v.
S HERK, VS. et n. vermijden, oniduiken, bedriegen, foppen.
SHERRIS, SHERRY, S. Xereswijn, m.
SHE - SAINT , S. heilige, v. * ...SERVANT , S. dienstmeid,

vrouwelijke dienstbode, v. *...-SLAVE, S. slavin, v.
va. uitvoeren ; - due protection, (34) honoreren,
(eenen wised) aannemen en betalen. * -BREAD, S. teen-

SHEW,

brood, o. * -ER, S. VON. SHOWER.
SNIDE,

S. plank, deel, v.

SHIE, a. voy. SHY.
SHIELD , S. schild; wapenechild, o.; bescherming, v.; beschutting, V. ; besehermer, m. -, va beschernzen, beschutten, verdedigen ; - the cold, zich tegen de koude
beechutten. * -BEARER , S. sehilddrager, m. * -ED, a.

beschut, beschermd, verdedigd.
SHIVEE , vn. (126 ) overstuur gaan.
SHIFT, S. vrouwenhemd ; hulpmiddel. o. uitvlugt, list,

kunstgreep, V. bedrog, o. ; moeite ; proef ; verandering ;
(67) laag, bedding, v.; the last -, fig. het uiterste.
*-, Vs. veranderen, verwisselen, wenden ; verplaatsen ;
verkleeden, versehoonen. *-, vn. veranderen, van rigting -, van plaats veranderen ; zich verkleeden, - verschosnen ; zijn best doen, zorgen, zich behelpen; uitvlugten
zoeken, list gebruiken ; - away, voortschuiven: - for one's
self, voor zich zelven zorgen, zich behelpen ; - off, van zich
Hhuiven, zich losmaken, zich ontdoen (van iets), ontwijken ; - quarters, van woonplaats veranderen, verhuizen ; - upon, schuiven op, betigten, be•sehuldigen.
* -ER, * -ING, -FELLOW, S. slimme gust; (126) onderkok, koksmaat, m. * - ING, S. verandering, verwisseling,
V. * -ING-GROUND, ...-SAND, S. zandgrond, m. ; drij f=
nand, o. *-INGLY, adv. met stimheid, net list. *-LESS,
a. hulpeloos, zonder middel, zonder hulp. *- Y, a.

slow, listig.
SHILLALAH, S. eiken stok, m.
SHILLING, S. sehelling, m.
SHILL-I-SHALL-I, a. besluiteloos, aarzelend.
SHILY, adv, met achterhoudendheid, met argwaan.
SHIM, S. witte vlek, kol voor het hoofd van een paard, v.;
i,jzererts, m. *-HER, S. schijnsel, O. *-, Vs. schemeren.
* -SHAM, s. beuzelisiq, V.
SHIN-BONE, S. scheenbeen, 0. ; - of beef, lendenstuk, o.
S HINE, S. schijn, glans, m.; h.elder seeder, o. *-, vn.
schijnen, schitteren, lichten, schemeren, vonkelen. *-, vs.
laten schijnen ; - out, helder schijnen.
SHINESS, S. vrees, schzcwheid, ingetogenheid, hedeesdheid,

achterhoudendheid ; behoedzaamheid, v. ; arywaars, m. ;
`
valsche schaamte, v.
dakbordje, dakplankje, o.; lat, v. 'r -, vs.
met dakbordjes voorzien. -S, s. pl. (22) lendenu•itslaq,
m. springend sour, o. * ...GLY, a. leiachtiq. schilferig.
SHINING, - NESS, s. schijnsel, 0. glans, moister, m.
a. schijnend, schitterend. *-.BL ACKING, s. schoensmeer,
0. * -LEAVED, a. (53) met glaclde bladeren. LY, acly.
op eene schitterende 'rijze.
SHINY, a. schitterend, helder•, schijnend, hliskend
SHIP, S. schip, saartuiq, o. *-, vs. inschepen, laden ; innemen ; per schip -, to water very sus'en ; - heavy seas,
(126) zware stortzeecs'n hekomen; - in ordinary, afqeSHINGLE, S.

SHO:
takeld -, opgelegd schip, o. ; - of charge , diep geladen
schip, o.; - of war, oorlogschip, o. * - BISCUIT , S . scheepsbeschuit, V. *- BOARD , s. boord, o. scheepsplank. v.
boot,. sloep. V. * -BOY, S. scheepsjongen,
5 -BOAT, s.
maat, m. "-BROKER, s . kargadoor, scheepsmakelaar,
m. * -BUILDER, S. scheepstimmerman, - bouwrneester, n.
* -BUILDING , S. scheepsbouw, m .

* -CARPENTER, S.

scheepslimmerman, m. * -CARRIAGE, S. scheepsvracht,
V. ladzngskosten, m. mv. *- CHANDLER , S. koopman in
viktualie, m. * ..LESS, a. zonder schepen. `- MAN, s.
zeernan, matroes„ varensgezel, m. *-MASTER , s. scheepskapitein, schipper, gezagvoerder, scheepspatroon, m.
* -MATE, S. scheepsmaat, scheepsgezel, m. *-MENT, s.
belading, schcp ^ ng, V. *- OWNER , s. seceder, m. *-PED,
a. geladen. * - PER, s. gezagvoerder, schipper, m.
SHIPPNN , s. koestal, m.
SHIPPING , S. inscheping, lading ; scheepsgelegenheid ;

scheepvaart, v.; zeewezen, o. ; zeereis; vloot, V. ; scheepsonkosten, m. mv. ; to take ,-, zich inschepen. *- BUSINESS,
S. zeehandel, m. * -CHARGES , S. pl. (34 ) kosten tot aan
booed, mv. * - EXPENCES , S. insehepings-onkosten, m. mv.
*- HO USE , S. zeehandelshuis, o. * -INTEREST , S. belaszpen der scheepvaart, 0. env. ; zeehandel, m.

als een zeeman. * ...-STEWARD, S. (126)
viktualiemeester, m. *...- WRECK, S. schipbreuk, V.;
weak, o. -, vn. schzpbreuk lijden, vergaan, stranden,
verongelukken. -, va. doen stranden. *...- WReC KED, a.
gestrand. *... WRIGHT, S. scheepsbouwmeester, scheeps-

SHIP-SHAPE, adv.

timmerman, m.
s. graafschap, o. provincie, v. gewest, o.

SHIRE,

SHIRK, S. schuimlooper, m .
SHIRT , S. hemd, manshemd, 0. ;

- 0f mail, pantserhernd,
o. '`-, va bedekken, bekleeden, van een hemd voorzien,
een hemd aantrekken . * -ING, S. hezndlinnen, o. *-LESS,
a. zonder hemd, arm, naakt.
SHIT, vn. schijnen. * - TAH, ' - TIM, S. sittimhout, o. * - FIRE,
SHITEFIRE, S. praler, pochhans, grootspreker, m.
SHITTLE, S. we eersspoel, V.; losbol, m. *-, * -BRAINED,
a. ligtzinnig, wispelturig. *-COCK, s. pluimbal, m.
*- NESS, S. ligtzinnigheid, wispelturigheid, v.
SHIRE, S. snede brood; schij f, plaat, v.
SHIVER, s. stukje, kruim, 0.; splinter, spaander; aan-

sal, m. huivering, V. *-, va. et n. breken, in stukken
breken ; huivernn, beven. *-ED, *- Y, a. gebroken, aan
stukken, geslagen. *-HOLE, S. blokgat, 0. "-ING, -ING
bevinq, huivering, v. *-Y, bes'end, huiverind.

FIT, S.

SHOAL , S. drum, zwerm, hoop, m. ; menigte, school ; on-

diepte, zandbank, v. *-, vn. wemelen, krioelen, zich
verdringen; laag (van grond) zijn. *- Y, a. laag, ondiep. * -INESS, s. ondiepte, verzanding, v. -ING, S. ondiepte, v. ankergrond, m. ; here is good shoaling, bier

ban men qoed ankeren.
SHOAT, s. ,jonq wild zwijn, o.
SHOCK, s. schok, stoot, slag,

m. ; botsing, v. strijd, m. ;
verdriet, o. onaangenoonte indruk, m. walging, beleediging, V. ; ruige hood, m. schoothondje, o. ; zesligtal,
o.; - of ten sheaves, hoop van lien gareen, gaol, m.
va et n. schokken, slooten; vechten; verdriet veroorzaken; nzisselijk snaken; beleedigesz; (136) aan gnsterz
zelten. *- INC, a. aanstootelijk, onaangenaarn, ergerlijk;
verschrikkelijk.
SHOD, a. gesehoeid ; beslagesz (van paarclen).
SHOE, s. schoen, n 1. ; hoefijzer, o. ; ('126) ankersehoen, m.
*-, va. schoeijen, schoenen aantrekken ; beslaass : ( een
paard) bcslaun ; (het anker) bekleeden. *-BILL, *-TACK,
S. schoenmakerspin, v. * -BLACK, *-B O P, s. se.ltoezzpul-

SHO.

SHO.
ser, M. "-BLACKING, S. schoensmeer, 0. * -BUCKLE,
* -CLASP,
"-HORN, •

s. schoengesp, v. "-CLOUT, s.schoenwisch,m.
* -ING, S.
S. schoenaantrekkcr, horen, m.

schoeijing, v. beslag, o. * -ING-HAMMER, S. klinkhamer,

ul.

"-ING-HORN,

s. horen ; fig. koppelaar,

s. schoenmakersmes,

o. "-LAST,

M. "-KNIFE,

s. schoenleest, v.

s. schoenleder, o.; zoot, v.; as honest a
Juan as ever trod upon a -, een man zoo eerlijk als er
"-LEATHER,

een op voeten goat, een door en door braaf man.
"-MAKER, s. schoenmaker, m. "-NIPPERS, S. pl. leertang met hamer, v. "-R, s. schoeijer ; hoefsmid, m.
"-SHAPE, 0. bovenleder, o. "-STAMP, s. schoenstempel,
tn.' -STRAP,"--STRING,*-TIE,s. schoenriem, In.* -TASSEL,
s. schoenkwastje, 0.
SHOG,

va. voy.
voy.

SHOLE, S.
SHOO, va.

SHOCK. * -GING,
SHOAL.

S. voy.

SHOCKING.

vogels verschrikken.
SHOOKS, s. pl. wagenschot, o.
SHOOT, S. schieting, v. ; schot, o. ; scheut, schoot, m. spruit,
v.; speenvarken, o. "-, va. schieten, werpen, storlen,
stooten, drijven, raken, wonden, tre/fen, doodschieten,
doorboren; ontladen, uitlaten, uitstorten; uitschaven,
afschaven; - to bolt, toegrendelen; - a bridge, onder
aeene brug doorvaren ; - a cart, eene kar ledigen,
head, voorwaarts dringen, voortdringen, vooruitzeiafschieoff,
len ; - a joint, eene groef uitschaven; ten, losschieten; - the masts by the board, (126) de
masten afschieten; - to death, doodschieten, fusilleren.
*-, VII. schieten, op-, uit-, opwaarts schieten, uitbotten,
groeijen ; vliegen; vallen op,- neder ; varen ; nedervallen; - above the mark, to hoog schieten; - across the
mind, in den ain komen, invallen ; - at, schieten naar ;
- down, nedervallen, naar beneden stroomen ; - forth,
kienten, opkonten, ontspruiten ; zich uitstrekken ; - into
crystals, (17) als kristal warden, zich kristalliseren;
- off, ijlings heengaan; - out, uitschieten; ontspruiten,
uitbotten; zich scheiden ; - out into branches, takken
bekomen, in takken schieten ; - into ears, tot halnzen
schieten; - up, opschieten, schielijk groeijen; - with a
long bow, grootspreken, liegen.
SHOOTER, s. schutter; (95) schoot, m. tong, v.
SHOOTING, s. het schieten ; jagen ; spruiten, kiemen, drijven. "-MATCH, s. schietpartij, v. het schijfschieten.
"-STAR, s. verschietende ster, V. "-STICK, S. (10) sluithoot, drijfhout, o.
SHOP, s. winkel, m.; werkplaats,bergplaats , werkkamer,
v. "-, vn. winkels bezoeken. "-BILL, s. winkellijst, v.
"-BOARD, s. werktafel, v. "-BOOK, S. winkelboek, O.
"-BOY, s. winkeljongen, -knecht, m. "-KEEPER, s. winkelier ; winkelbewaarder, m. "-KEEPING, s. kramerij,
v. "-LIFT, vu. in winkels stolen. "-LIFTER, s. winkeldief, m. "-LIKE, a. gemeen. "-MAN, s. winkelier ; winkelknecht, M. "-MATE, s. kompagnon, medewinkelier, M.
"-PING, s. het bezoeken van winkels. "-SHUTTER, s.
winlcelraam, o.
SHORAGE, s. oevergeld, o.
SHORE, s. oever, m. strand, o. kust, v. ; kanaal, o. ; stut,
m. va. op het strand zetten; stutten; - up, (IN)
stutten. k --ANCHOR, S. (126) strand-anker, o. "-BIRD,
s. oeverzwaluw, v. "-D, a. gestut, geschoord; van de
kust, tot de kust behoorende. "-LESS, a. zonder sever,
zonder wal, steel, zonder behoorlijke landingsplaats.
"-LING, SHORLING, s. vet van een geschoren schaap,
0. "-S, s. pl. stutten, schoorbalken, m. my.
SHORT, a. kort, klein, laag, naauw, ineengedrongen, gebrekkig, taai; broos. *-, adv. kortelijk, in het kort,
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s. kortheid, v. kort begrip, 0.;
kortom; in het klein.
in -, kortom, in een woord; to be -, fall -, come niet evenaren; - of money, niet wel bij kas ; - answer,
lakonisch antwoord, o.; - bill, - date, - paper, wissel
op kort zigt, m.; - sale, spoedige verkoop, tn.; - sea,
woelige zee, v. korte golfslag, m. ; , to be - of one, to
take one -, iemand kort afschepen ; to stop -, in eens
ophoaden; take -, tegenhouden ; to be -, om kort to
gaan. "-BREATH, s. kortadenzigheid, v. "-BREATHED,
a. kortademig.
va. verkorten, inkorten, korter maken, afnenzen, besnoeijen, inkrimpen, zamentrekken, vernaauwen.
*-, vn. korter worden, inkrimpen, verminderen.
SHORT-ENTRY, s. (34) aangifte onder de waarde, v.
"...-HAND, s. snelschrijverskunst, snelschrijverij, v.
"...-HANDNOTE, s. verkorting, v. t ...-HEAD, s. jonge
walvisch, M. "...-HUNDRED, s. kleine centenaar, m.
"...-LIVED, a. van korten dour, voorbijgaand.
adv. in het kort, kortelijk, korton z; binnen kort, weldra,
eerlang. "...NESS, s. kortheid,beknoptheid, v. ; gebrek, o.
"...-POSTED, a. (34) to laag geboekl. "...-RIB, S. korte
rib, v. "...-SHANK, "...-START, s. appel met een korten steel, M. "...-SHIPPED, a. niet fang aan boord
"...SIGHTED"...-SIGHTED, a. kortzigtig.
geweest.
NESS, S. kortzigtigheid, v. * ...- SPEAR, s. werpspies, v.
"...-WAISTED, a. met een kort lijf. * ...- WINDED, a. (112)
kortademig, dampig. x ...-WINGED, a. met korte vleugelen ;
gekortwiekt. "...-WITTED, a. door, onnoozel, eenvoudig .
SHORY, a. aan de kust gelegen.
SHOT, s. schot, o.; lading ; schotverheid, v. ; kogel; hagel, in. schroot; geschut, o. ; rekening,v. ; speenvarken,
o.; cannon-, kanonschot; bereik van een stuk geschut, o. • small -, Nagel, m. schroot, o. ; - of a cable,
(126) splitsing van twee touwen, v. ; - of rain, regenbui, v. stortregen, va. - the guns, de kanonnen
laden. * - BAG, * -POUGH, s. hagelzak, tn. * - BELT, s.
hagelgordel, m. "-FREE, a. schotvrij ; ongestraft ; onbeschadigd ; vrij van betaling. "-GAGE, s. kogelmaat, v.
kaliberstok, m. "-HOLE, s. schietgat, o. gaschutpoort, v.
"-LOCKER, S. kogelbal, M.
SHOTTEN, a. ijl (van haring) ; mager; geronnen; - herring, ijle haring, m.; - milk, geronnen melk, v.
SHOUGH ! int. lams *-, s. poedelhond, m.
SHOULDER, S. schouder, schoft, oksel, m. ; fig. sterkte,
kracht, v. ; (13) uitstekend deel, o. borstwertng, v.;
(spelde)knop, m.; schouderstuk (van een schaap), o.
*-, va. op de schouders nemen ; ondersteunen, stutten ;
met den schouder duwen ; - arms ! (68) schoudert geweer ! - out, uitstooten, uitschoppen ; - up, op de
schouders nemen; opladen, oppakken ; fig. moed inspreken ; verdedigen. * -- BELT, s.schouderrient, m. * -- BLADE, "-BONE, s. (74) schouderblad, o. "-CLAPPER, s.
geregtsdienaar, dievehleider, M. "-GRAFTING, s. enting in de schors, v. * - ING, *-ING-PIECE, S. (13) kraagsteen, m. krol onder cone lijst, v. "-KNOT, s. schouderband, m. -stuk, o. "-PIECE, s. schouderstuk, o.
*-POINTS, S. pl. schoudersnoeren, o. mv. * -SHOTTEN, a.
lam in de schoft. "-SLIP, s. (36) verrekking van den
schouder, v. "-STRAPS, s. pl. galg, v. draagband, m.
SHOUT, s. gejuich, o. vreugdekreet, m.; uitfluiting, v .
va. uitfluiten.
*-, vn. juichen, hoezee roepen.
"-ER, s. schreeuwer, m. "-ING, s. gejuich, gejubel,
0. jubel, at. vreugdekreten, m. rim
SHOVE, s. stool, m. schuif, v. ; a - in the mouth,
fig. een glas brandewijn. "-, va. et n. schuiven, stooten, duwen, boomen, voortduwen; - along, voortschuiSHORTEN,
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ven ; - back, terugschuiven; - forward, vooruitschtsiven,
- duwen; - off, afschuiven,
SHOVE-NET, S. (114) zegen, v. sleepnet, O.
SHOVEL, S. schoffel, schop, v. ; to put to bed with a -,
begraven worden. "-, va. scheppen, werpen.
"-ARD, S.
pelikaan, m. "-BOARD, s. glijp lank, schuiftafel, v. "-ER,
S. (72) lepelgans, v. *- FUL, s. schopvol, v.
SHOW, va. toonen, vertoonen, doen
laten zien, ten toon
stellen, voor den dag brengen, wijzen, aanwijzen, onderwijzen, leeren, mededeelen; bewijzen; aanvoeren;
- a pair of heels, het hazepad kiezen, beenen maken ;
- an even temper, gelijkmoedig
bedaard blijven;
- mercy, genade betoonen, vergiffenis schenken; - respect, achting bewijzen, eerbied betoonen ; tricks, goochelkunsten vertoonen. *-, vn. schijnen, er uitzien;
staan, passen, voegen. *-, s. schijn, m. aanzien, nitwendig voorkomen; schouwspel, o. voorstelling, vertooning, tentoonstelling, v. glans, luister, m.; beeld, O.
SHOW-BREAD, s. toonbrood, o. * ...- END, S. (34) toonkas, V.
SHOWER, s. regenbui, v. stortregen, m. ; menigte, v.;
vertooner, aanwijzer, m.; - of tricks, goochelaar, m.
*-, vn. et a. gieten, stroomen, stortregenen, in overvloed
aanwezig zijn, overvloeijen, overstroomen; begieten.
* -BATH, s. stortbad, O. * -GLASS, s. toonflesch, v. *INESS, S. regenachtig weder, O. * -MAN, s. goochelaar,
vertooner van merkwaardigheden, m.
"-PLACE, s.
schouwplaats, v. * - SHEET, s. (10) proefblad, O. "-Y, a.
regenachtig, buijig, nat, vochtig.
SHOWILY, * ...Y, SHOWBY, adv. met pracht, schitterend.
* ...INESS, s. pracht, praal, v. glans luister, m.
* ... ING,
S. vertooning, tentoonstelling, v. * ... ISH, * ...Y, a. prachtig, schitterend.
SHOWL, a. laag. * - ING, S. ondiepte, sandbank, v.
SHRAG, va. lubben, ontmannen, snijden, kappen, snoeijen.
* - , s. afgesneden boomtak, m. -GER, s. boomsnoeijer, M.
SHRAP, SHRAPE, s. nest eens roofvogels, O.
SHRED, va. klein snijden, - hakken, kerven. *-, s. snippertje, stukje, reepje, o. lap, ra. overschot, O.
SHREEK, vn. schreeuwen.
SHREW, s. feeks, helleveeg ; spitsmuis, v. * - D, a. slim,
sluw, geslepen, fijn, loos, listig, doortrapt ; lastig,
kwaad, ondeugend, boosaardig, gevaarlijk.
* - DLY, adv.
listiglijk ; met boosheid ; buitengewoon, zeer.
"-DNESS,
S. slimheid, list, geslepenheid ; boosheid, snoodhezd, v.
a. twistziek, ondeugend. * - ISHLY, adv. met geschreeuw, als eene helleveeg. *- ISHNESS, s. krakeelzucht, ondeugendheid, v.
SHRIEK, s. sehreeuw, gil, m. *-, vn. schreeuwen, gillen.
SHRIEVAL, a. landregterlijk. * - TY, s. reglersambt, O.
SHRIFT, s. oorbiecht, v. "-FATHER, S. biechtvader, M.
SHRIKE, S. graauwe ekster, m.
SHRILL, a. schel, scherp , g llend , doordringend. * - , vn. schel
klznken, gillen. "-NESS, s. schelle ktank, gillende toon,
* -NOISE, s. gegil, geschreeuw, o. "-TONGUED, a. met seize
schelle stem. * - Y, adv. met schellen klank,op gillenden toon.
SHRImP,s.garnaal,v.;dreumes,dwerg,m.*-,vn.ineenkrimpen.
SHRINE, s. relikiekas, v. heiligdom, o. *-, va. in eene
kas zetten; vergoden.
SHRINK, vn. krimpen, inkrimpen, indroogen ; wijken, terugkeeren ; terugdeinzen, beven. "-, va. doen krimpen;
- at, beven voor ; - back, terugbeven, terugdeinzen;
sidderen, beven van vrees ;
from, schuwen,-tor fear,
vreezen; - under, bezwijken ; - up, ineenkrimpen.
S. ineenkrimpinq, V. ; rimpel, m. "-ER, s. die
ineenkrimpt, die ontstelt, wezfelaar, terugdeinzer, in.
* -ING-SHRUB, s. (53) kruidje-roer-mij-niet, o.

groote Water,

V.
SHR/TE, S.
SHRIVALTY, S. voy. SHBRIFFALTY.
SHRIVE, vn. et a. biechten ; de biecht

afnemen. * - R, S.
biechtvader, m.
vn. et a. ineeukrimpen, zamentrekken, rimpelen, kronkelen. * - LED, a. gerimpeld, gekronkeld.
SHROUD, SHROWD, s. bedekking,beschutting,bescherming,
toevlugt, v. dak ; doodkleed, lijkkleed, o. ; (126) hoofdtouwen, o. mv. *-, va. beschutten, beschermen, bedekken, verbergen, eene schuilplaats verleenen; in een
doodkleed wikkelen ; begraven ; kappen, snoeijen. *-,
vn. zich verbergen. *-s, s. pl. (126) want, o. ; afgesnedene takken, m. mv. * - Y, a. beschuttend, beschermend.
SHROVE, s. vasten, v. * - SuNDAY, s. eerste zondag der
vasten, m. * - TIDE, ,s. vastenavond, m. * - TIIESDAY, s.
vastenavond, m.
SHRUB, s. struik, heester ; dwerg ; drank van brandewijn,
citroen en suiker ; (snort van) virginischen tabak, m. *-,
va. van struiken zuiveren ; afrossen. "-BERRY, s. heester-, struikgewas, boschje, o. * - BINESS, S. struikachtigheid, v. "-BY, a. vol struiken, struikachtig. *-S, s. pl.
struikgewas, o. ; tabak in bladen, m.
SHRUFF, s. schuim, koperschuim, o.
•
SHRUG, s. het schouderophalen. *-, va. et n. (de schouders)
ophalen; sidderen, huiveren, beven.
SHUCK, s. bast, m. schil, v.
SHUDDER, vn. huiveren, sidderen, trillen, boven. *-,
s.
huivering, v.; - in, indringen, inschuiven; - on, voortwaggelen ; - through, doordringen, doorheen werken;
- up, overeenkomen, overleggen, beramen.
SHUFFLE, va. dooreenschudden, -mengen, hutselen, vermengen, slingeren; op eene slinksche wijze tot stand
brengen, met list to werk gaan, omwegen gebruiken ;
ontwijken, ontduiken, vermijden ; in verlegenheid brengen. "-, vn. waggelen ; flikkeren ; eene vraag ontduiken; worstelen, zijn best doen; - cards, de kaarten
schudden, - verschieten ; - off, van zich afschuiven,
zich ontdoen van, afwijzen, verwerpen. *-, a. vermenging, verwarring, slingering, v.; bedrog, o. list, kunstgreep, v. omweg, m. uitvlugt, v. *- BOARD, s. voy. SHOVEL-BOARD. * -R, s. die kaart geeft; valsche speler ;
bedrieger, m.
SHUFFLING, S. voy. SHUFFLE ; - of cards, het kaartgeven. k -LY, adv. waggelend; met beclrog, met list.
SHUN, va. vermijden, ontwijken, ontgaan, mijdeTz, ontvlieden. "-LESS, a. onvermijdelijk. * -- LESSNESS, s. onvermijdelijkheid,v. "-NING, S. vermijding, ontwijking,v.
SHUNT, va. voy. SHOVE.
SHURIOT, S. bokje, geitje, O.
SHUT, va. sluiten, toedoen, toemaken; afsluiten, afrnaken. *-, vn. toegaan, zich sluiten, digt, toevallen ;
-down,
order den duim houden; - in, insluiten ; - out,
uitsluiten ; - the eyes, de oogezz sluiten, oogluikend toe.
laten, door de vingers zien; - up, op-, of-, insluiten,
blokkeren; besluiten. *-, a. gesloten, digt, toegemaakt;
vrij, los, ongebonden. *-, s. sluiting ; versperring, v.;
slot, sleutelgat, o. ; winkel, m. ; einde, besluit; speenvarken, o.
SHUTTER, s. sluiten, m. ; dear, v. venster ; licik,o. blinde,
v. P -- BOLT, s.plaatgrendel aan een venster,m. "-SCREW,
s. schroef van een vensterluik, v.
SHUTTING, S. voy. SHUT; schemeravond, m.
SHUTTLE, S. schietspoel, weversspoel, v.; pluimbal;
zvindbuil, m. "-COCK, s. phambat, nn. * - HEADED, a.
onbestendig, waft, wispelturig.
SHY, a. schaw,, vreesachtig , bevreesd, beschroonzd, huiverig
SHRIVEL,

stp.
ergdenkend, achterhoudend, argwanend,lcoel.*-, vn. et a.
schichtig zijn, vreezen, duchten. "-NESS, S. voy. SHINESS.
SIB, s. bloedverwant, m. "-ILANT , a. fluisterend, lispe-

lend. -, s. (98) sissende medeklinker, m. *- ATION, s.
sissing, v.
s. sibille, profetes, heks, v. *-YLLINE,
a. sibillijnsch.
SICAMORE, s. zekere vijgenboom, m.
SICC ATE, va. droogen. "...CATION, s. drooging,v.. "... CATIVE,
"...CIF1C, a. verdroogend. "...CITY, S. droogheid , dorheid, v .
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va. ziften, zeven, uitzoeken; onderzoeken, beproeyen, peilen ; - out, uitvorschen, ondertasten, (iemand)
uithooren, peilen. "-ER, s. zifter ; onderzoeker,,m. "-ING,
s. zifting, v.; uitziftsel; onderzoek, o. beproeving, v.

SIFT,

s. zucht, m. *-, vn. et a. zuchten, smachten naar ;
betreuren. "-ER, s. zuchtende, m. "-ING, s. het zuchten ; zucht, m. -, a. zuchtend, verliefd.
SIGHT, s. het zien, gezigt ; schouwspel, o. vertooning, v.
blik, aanblik, m. aanzien, voorkomen ; oog, doel, mikSICE, s. zes, v. (in het dobbelspel).
punt, o. ; tegenwoordigheid, v. ; (34) zigt ; mikijzer
SICK, s. beekje, o. "-, a. ziek, krank, ongesteld ; rnisse(aan den loop van een geweer), o.; at -, (34) op
lijk ; bedorven, erg, vermoeid, moede; walgend; - in
zigt; by -, van aanzien; out of sight, out of mind, uit
mind, zwaarmoedig. "-BED, s. ziekbed, O. "-BIRTH, S.
het oog, uit het hart ; to come in -, to voorschijn ko(126) ziekenhangmat, .* -EN ,va. ziek maken, verzwakken,
men. "-ED, a. ziende, met oogen. " - FULNESS, s. duibederven. vn. ziek worden, ziek zijn; zwak worden,
'delijkheid, klaarheid, v. "-LESS, a. blind ; onzigtbaar ;
kwijnen, verwelken. "-ER, a. zeker. "-ERLY, adv. zeleelijk. "-LESSNESS, s. blindheid ; onzigtbaarheid ; leekerbjk, met zekerheid. * - EBNESS, s. zekerheid, gewislijkheid, v. * - LINESS, s. schoonheid, welgemaaktheid,
heid, v. "-HERRING, s. ijle haring, m. *-isH, a. ziefraaiheid, v. *-LY, a. fraai, schoon, welgemaakt."-'skelijk, ongesteld, onpasselijk. *-- ISHNESS, "-LINESS, s.
MAN, s. muziekant die van het blad speelt, m.
ziekelijkheid, onpasselijkheid, v.
*- LE, s. sikkel, v.
SEGIL, s. zegel, o.
"-LED, a. van eene sikkel voorzien. "-LE-FEATHER,
SIGN, s. teeken, merle, kenmerk ; eereteeken ; beeld, sims. staartveder, v. *- LE-MAN, "-LER, s. korensnijder ,
boot, o. ; wenk, m. ; spoor ; motto, o. onderteekening,
maaijer, m. "-LIST, S. ziekenlijst, v. *-LY, a. ziekehand, v.; uithangbord ; (101) sterrebeeld, o. *-, va.
lijk, onpasselijk, zwak, ongezond. *-NEss, s. ziekte,
et n. merken, teekenen, beteekenen, aanwijzen, aandui-'
kwaal, Y. euvel, o.; the great -, pest, v.
den, beduiden, wenken; onderteekenen. "-AL, s. teeken,
SIDE, s. zijde, v. kant, rand, m.; party, sekte, Y.; half
sein, signaal, o. ; - of distress, noodsein, -schot, o.;
vel; (126) beord, o. ; helling (van een berg), v. *-,
- sky-rocket, vuurpijl, m -, a. uitstekend, voortreffea. van ter zijde, middellijk, zijdelingsch ; lang, breed
lijk, merkwaardig, groot. "-ALITY, "-ALNESS, s.
(van kleederen). *-, adv. zijdelings, van ter zijde, bestekendheid, grootheid, voortreffelijkheid, merkwaardigzijden, dezerzijds ; - BY, digt bij elkander. *-, vn.
heid, v. *- ALIZE, va. et n. doen uitblinken ; zich onoverhellen, partij kiezen ; - against, het met de tederscheiden, uitmunten. "-ALLY, adv. bij uitnemendheid.
genpartij houden; - with, partij kiezen voor, zich
"-ATION, s. aanwijzing, v. "-ATURE, s. onderteekening,
scharen naast. "-ARMS, s. pl. zijdgeweer, O. * -BAR, s.
v. ; opschrift; teeken, kenmerk, bewijs, o. "-ER, s. onzijstuk, O. "-BLOW, s. slag van ter zijde, m. "-BOARD,
derteekenaar, m. "-ET, S. zegel, o. zegelring, m.
s. zijplank; zijtafel, schenktafel; duig, v. "-BOX, s.
SIGNIFICANCE, * ...CANCY, * ...CANTNESS, s. beteekenis, v.
(108) zijloge, v. "-CARPET, s. voettapijt voor het bed, O.
zin, m. verstand, gewigt, belang ,o . ; nadruk,m. "...CANT,
"-FACE, s. gezigt van ter zijde, 0. "-GLANCE, s. lonk
• LY, adv. aanduidend, betedeenend, veelbeteekenend,
van ter zijde, zijdelingsche blik, m. "-LAYS, s. pl.
nadrukkelijk; met nadruk. "...CATION, s. beteekenis, aanversche jagthonden, m. my. '-LING, s. zelfkant, strook,
wijzing, beduidenis, beduiding, aanduiding, v. zin, m.
m.
adv. zijwaarts. "-WAYS, "-LINING, s. zijvoe* ...CATIVE, -LY, adv. beteekenisvol, veelbeteekenend, bering, v. "-LONG, a. et adv. zijdelingsch, scheef, midduidend ; op eene beteekenisvolle wijze. "...CATIVENESS,
dellijk; zijdelings, van ter zijde. "-NOTE, s. kantteekes. gewigt, O. "...CATOR , "...CATORY, s. aanwijzer, aanning, v. "-PLANK,' S. (126) zijplank, v.
duider, m.; aanduiding , v. teeken, O.
SIDER, s. part7jganger ; vruchtendrank, m.
SIGNIFY, va. et n. beteekenen, aanduiden, bekend maken;
SIDERAL, "...EAL, "...BAN, a. van de sterren, de sterren
belangrijk zijn, van gewigt zijn.
betreffende. "...ATED, a. bevroren, wet rijp bedekt; verSIGNIORY, s. voy. SEIGNIORY.
lamd, lam. "...ATION, S. b rand in het koren ; rijp, SIGN-MANUAL, S. onderteekening,handteekening, v. "...POST,
rijm, m.; verlamming, beroerte, v. "...ITE, s. (17) mags. mijlpaal, grenspaal, mijlsteen, m.; uithangbord, O.
neet, sideriet, m.
SIK, a. voy. SUCH. * -E, s. voor beek, v.
SIDE-SADDLE, s. vrouwenzadel, m. "...-SCENE, s. (108)
SIKER, a. et adv. voy. SICKER."-NESS, s. voy. SICKERNESS.
zijscherm, O. * ...-SHOOT, s. zijloot, v. "...'S-MAN, s. helSILE, va. melken; zijgen, doorzijgen. "-, s. slijk, o. modper, medestander, assistent, m. "...-STICK, s. (10) lijn
der, m. "-DISH, s. zijgdoek, m.
tusschen de kolommen, v. * ...- TABLE, s. zijtafel, schenk SILENCE, s. stilzwijgen, o. stilzwijgendheid, verzwijging,
tafel, v. "...-TARING, s. het partij kiezen.
geheimhouding, stilte; vergetelheid, v. *-, va. tot zwijgezigt van ter zijde, O. "...-WAYS, --WISE, adv. zijgen brengen, doen zwijgen, stillen ; schorsen, verbieden,
waarts, van ter zijde, dwars. "...-WIND, s. halve wind,
ontzeggen; - there ! stilte dear! (126) geeft acht!
zijwind, m. ; fig. geluk, o.
* -D, a. tot zwijgen gebragt.
SIDING, s. het partijkiezen; partij, v.
SILENT, a. zwzjgend, stil, rushy. * - IARY, s. zwijger, die
SIDLE, vn. waggelen. "...LING, s. waggelinq, v.
zwijgen moet, m. -, adv. met stilzwijgen; in stilte.
SIEGE, s. belegering, v. beleg, o. ; stoelgang ; aandrang,
"-NESS, s. stilzwijgendheid, stilte, v.
m. *-, va. belegeren.
SILEX, s. keizand, kiezelzand, o.
SIBLING, s. voy. CEILING.
SILHOUETTE, s. schaduwbeeld, O.
SIESTA, s. middagslaapje, a. rust, v.
SILICIOUS, a. haren; keiachtig. "...CULOSE "...QUOSE,
SIEVE, s. zeef, mand, v. korf, m. "-HOOP, s. zeefrand,
"...QUOUS, a. met schillen, met hulsen. "...GINOSE, a.
m. *--LIKE, a. zeefvormig.
uit fijn meel gensaakt. "...GO, s. fijn meel, O. "...QUA,
SIFFLEMENT, s. gefluit, o. het sissen, snorren, schuifelen.
s. karaat, o., schil, v.
SIGH,
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zijde; zijden stof, v. "-min, s. zijdewever, M.
"-BEN, S. scheerwol, v. "-BN, a. zijden, van zijde;
zijdeachtig ; zacht, week. "-BN, "-Y, va. zacht maken.
"-DAYS, s. pl. gelukkige dagen, m. mv.; wittebroodsweek, v. "-FLOWER, S. gemaakte bloem van zijde, v.
"-Hum, s. (72) popje, O. * -INESS, S. zachtheid, liefelijkheid, v. ; geur van wijn, m. "-MAN, S. zijdefabriekant, m. "-MERCER, S. koopman in zijden stoffen, m.
"-NESS, S. weekheid, vreesachtigheid, v.
"-SHAG, s. fijn
zijden pluis, .0. "-STOCKING, S. zijden kous ,v. "-STUFF,
s. zijden stof, v. "-THROWSTER, s. zijdebereider, M.
"-WASTE, s. afval van zijde, m. *-wonrit, s. zijworm, m.
SILL, s. dorpel, drempel, in. * - ABUB, s. drank van wijn,
warme melk en suiker, m. "-ILY, adv. op eene domme
wijze. "-INESS, S. eenvoudigheid, domheid, v. "-Y, a.
eenvoudig, dom, onnoozel; zwak, ziekelijk.
SILLYHOW, s. helm waarmede sommige kinderen geboren
worden, M.
SILT, S. slijk, o. modder,m. "-BD, *-Y, a. slijkig, modderig.
SILVAN, a. van een bosch, boschachtig.
SILVER, S. zilver; zilvergeld, o. *-, a. zilveren; zilver"-BEATER, S. zilachtig, zilverwit. *-, va. verzilveren.
verslager, m. "-BIRD, s. (72) zeezwaluw, V. "-BUSH,
S. (53) zilverbaard, m.
"-CLOTH, s. zilrerlaken, O.
"-COCKLE, S. (72) zilverschelp, v.
"-COIN, S. zilveren
munt, v. zilvergeld, O. -BD, a. zilveren ; verzilverd. * - FIR,
"-FIR-TREE, s. (53) zilverden, m. "-FOAM, s. (17)
zilverschuim, O. "-HAIR, s. zilveren haar, zilverwit
hoar; (53) zilverhaargras, O. "-HILTED, a. met een
zilveren gevest.
* - ING, s. verzilvering, v.; (77)
zilverling, m.
"--KNAPWEED, S. papierbloem, v.
"--LACE, s. zilveren galon, O. "—LACED, a. met zilveren galon bezel. * - LY, a. als zilver, zilverachtig.
"—MINE, s. zilvermijn, v. "—MOULDING, S. gedreven
zilverwerk, O. "—MOUNTED, a. met zilveren beslag.
"—ORE, S. zilvererts, m. "—PLATE, S. zilvergoed, zilver, geslagen zilver, 0. "—SMITH, S. zilversmid; fig.
pandleener, lombardhouder, m. "—SOUND, s zilverklank,
m. "—SPANGLE, s. zilveren loovertje, o. "—STREAMING,
a. met zilveren stralen. "—THISTLE, s. (53) zilverkruid,
O. "—THREAD, S. zilverdraad, in. "—TREE, S. zilverboom, m. "—VOICE, s. zilveren stem, v. "—WHITE, s.
et a. zilverkleur, v. ; zilverwit. * -- WIRE, s. getrokken
zzlverdraad, m. * --Y, a. zilverachtig, zilverkleurig.
SIMAR, SIMARE, s. samaar, v.
SIMILAR, a. gelijkaardig, gelijk. * - ITY, *-NESS, S. gelijkheid, v. * - LY, adv. op eene gelijke wijze. ...LE, s.
gelijkenis, vergelijking, v. "...LITUDE, s. gelijkenis, v.
"...LITUDINARY, a. eene gelijkenis aanduidende.
SIMILAR, s. spinsbek, O.
SILK,

SIMITAR, S. VOy. CIMETER.
SIMKIN, Sue, s. onnoozele bloed,

m.

SIMMER, vn. beginnen to koken, zingen, razen.
SIMNEL, "-BREAD, s. rozijnenkoek, m.
Sinuorr, va. met snastik zamenvoegen. "-IAC, S. * -IACAL,
a. *-IAcALLy, adv. "-lots, a. woekerachtag. "-1ST, s.
verkrijger van een geestelijk ambt door geschenken,
M.
"-Y, s. 'cooping van een geestelijk ambt, v.
Simoom, s. wind der woestijn, m.
;IINIOUS, a. met een stompen news.
SIMPER, s. gemaakte
domme lash, halve glimlach, m.
*-, vn. lagchen, glimlagchen, grijnzen. "-ER, * - ING,
s. grijnzer ; onnoozele, M. * -INGLY, adv. met een donsmen lack
SIMPLE, a. eenvoudig ; onnoozel ; alleen, onvermengd, enkel; natuurlijk, ongekunsteld. *-, s. gedeeskruid; sea-

voudig middel, o. *-, vn. kruiden zeekett. * - iy, va.
vereenvoudigen. "-MINDED, a. eenvoudig, dom, onnoozel.
"-NESS, * ...PLEBS, s. eenvoudigheid, domheid, onnoozelheid ; natuurlijkheid, ongekunsteldheid, v.
s. kruidkundige, m. "-TIME, s. (109) gewone tijd, M. *-TON,
s. domoor, domkop, bloed, in.
SIMPLICIAN, S. eenvoudig mensch, ta. "...CITY, s. eenvoudigheid ; onnoozelheid ; opregtheid, onschuld ; klaars. vereenvoudiging,
heid, duidelijkheid, v.
v. * ...FY, va. vereenvoudigen.
SIMPLING, s. het kruidenlezen. "-1ST, s. voy. SIMPLER.
SIMPLY, adv. eenvoudig; dom ; alleen, enkel, slechts, bloot .
yesSIMULACRE, s. afgodsbeeld, o. beeldtenis, v.
schijnsel, O.
"...ATE,
SIMULAR, s. nabeotser ; veinzer, huichelaar, m.
va. nabootsen, nam.aken; huichelen, veinzen. -, a.
conto-finto, O. * ...ATED, a. nagemaakt,-ac ount,(34)
nagebootst, geveinsd. * ...ATION,, s. veinzing, v. het
huichelen, o. valsche schijn, in.
SIMULTANEOUS, a.
"-LY, adv. gelijktijdig, tegelijk.
"-NESS, S. gelijktijdigheid, v.
twist,
in.
kijverij,
v.
SIMULTY, s.
s. zonde, v. "-, adv. sinds, sedert, *-, vn. zondigeiz,
zonde , begaan, zieh vergrijpen,; - on, voortgaan met
• zondigen, in de zonde volharden.
s. mosterdpleister, v.
SINAGRIS, s. brasena,
SIN-BORN. "...-BRED, a. in de zonde geboren, zondig.
adv. et prep. seSINCE, conj. daar, dewijl; omdat. "-,
dert, voor ; how long -? hoe lung ? sedert wanneer?
SINCERE, a. "--LY, adv. opregt, openhartig, vrij, zuiver,
"-NESS, "...ITY, s. opregtheid,
onvervalscht, eerlijk.
openhartigheid, zuiverheid, v.
SINCIPUT, s. (74) voorhoofd, O.
SINDGE, s. VOy. SINGE.
SINDON, s. (mislay,
lijkkleed, o.
SINECURE, s. kerkelijk ambt zonder dienst, O.
SINEW, s. (74) zenuw, pees, spier, v. "-, va. vastbinclen,
spannen. * - ED, "-Y, a. gespierd, clerk (van paarden).
* -LESS, a. zonder spierkracht, krachteloos. "-SHRUNK,
a. (112) overreden.
SINFUL, a. "-LY, adv. zondig, schuldig, slecht ; vol zonden, op eeite zondige wijze. '-NESS, S. zondigheid, zonde,
verdorvenheid, v.
SING, vn. et a. zingen, bezingen ; - in the nose, door den
news spreken ; - out, (120) de bevelen op een zingenden
toon geven.
SINGE, va. zengen, verzengen, brander ; - off, afzengen,
afbranden. "-, s. brandwond, v.
SINGER, s. zinger, .anger, ni. zangster, zangeres, v.
SINGING, s. zingen, 0. zang, as. gezang,
* -BIRD,
O.
S. zangvogel, m. "-BOOK, S. zangboek, gezangboek, O.
* -BOY, s. koorknaap, m, "-Ly, adv. op een zingenden
loon. * -MAN, s. VOOrZanger, M. "-MASTER , s. zanyme es ter, m.
SINGLE, s. (44) staart, in. *-, a. enkel, eenvoudig, alleen, zuiver; ongehuwd, eenloopend. *-, va. afzonderen,
uitkiezen, uitzoeken, onderscheiden, ter zijde nenzeiz,
afzonderlijk beschouwen. -ALE, "-BEER, S. dun bier,
O. "-BALLAST, S. (HI) ballast van keijen, in. "-BILL,
S. (34) cenige wissel, m. "-BREASTED, a. met dens
rij knoopen. *- COMBAT, * -FIGHT, s. tweegevecht, O.
"-ENTRY, S. (34) eenvoudig boekhouden, 0. "-FILE, S.
ganzenrij, v. *- HEARTED, a. opregt, openhartig.
* -HEARTEDNESS, s. opregtheid, v. * - LIFE, "-STATE, S.
ongehuwde slant, m. * -MAN, S. vrijgezel, ongehuwde,
m. * -NESS, S. eenvoudigheid, opregtheid, afgezonderd-
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heid, v. "-PEEPER, S. eenoogige, M. "-PERSON, S. on- "SIRLOIN, s. lendestuk, 0. * ...NAME, s. bijnaam, m.
gehuwd persoon, m. "-SOLED, a. met eene enkele zool.
* ...PRIEST, s. eerwaarde heer, geestelijke vader, M.
SINGLET, s. flanellen buis, o.
SIRRAH ! int. kerel! jongen ! he daar 1
SINGLE-TON, s. eenvoudig
onnoozel mensch, M.
SIROCER, s. zuidoostewind in de Middellandsche zee, m.
SINGLY, adv. alleen, afgezonderd, op zich zelven staande,
SIRUP, (SIRUP), s. stroop, siroop, v. *-, va. met stroop
afzonderlijk; opregtelijk.
zoet maken, stroopen. * - ED, a. zoet als stroop. * -Y, s.
SING-SONG, s. slecht gezang, o.
stroopiq, als stroop.
SINGULAR, a. eenvoudig, enkelvoudig, eenig, bijzonder,
Sis, s. (53) seselikruid, 0. (soort van venkel).
enkelvoud,
o.
*
-IST,
zeldzaam, zonderling.
s. (98)
SISARS, S. pl. schaar, v.
"-MAN, s. zonderlinge, m. * -ITY, s. bijzonderheid, eenSISE, s. zitting; grootheid, v.
heid, zeldzaamheid, zonderlingheid, v. * -IZE, va. afSisKIN, s. sijsje, o.
zonderen, onderscheiden. * -LY, adv. bijzonderlijk, alSits, vn. sissen.
ken. * - NESS, s. bijzonderheid, v.
SISTER, s. zuster; gezellin, genoot, V.; - in law, schoon-,
SINGULT, s. snik, zucht, m.
behuwdzuster, v. ; the -s, (30) de schikyodinnen. *-,
SINICAL , a. gebogen, gekromd, vol golven en baaijen.
va. et n. gelijken; verwant zijn. * -COUNTRY, s. zusSINISTER, * ...TROUS, a. linksch, linker; slecht, onheilterland : Ierland, o. * -HOOD, s. zusterschap, verzustespellend, ongelukkig, treurig ; trouweloos ; verkeerd.
ring ; zusterorde, v. "-LY, a. et adv. zusterlijk, als
* -HANDED, a. linksch ; ongelukkig. * -LY, * ...TROUSLY,
eene zuster. * - PLAINTIFF, S. (83) medeklaagster, V.
adv. links; ongelukkiglijk; verkeerdelijk. * -NESS, s.
* -'8-THREAD, 0. kloostergaren, o.
ongelijk; onregt, o. boosheid, v.
SISTRUM, S. (77) titer, v.
SINK, s. zinkput, m. riool, o. gootsteen, vuilnisbak ; durk,
SIT, vn. zitten, liggen, rotten, zqin, blijven, woven ; zitscheerbodem, m.
vn. zinken, vallen, zakken,dalen,
ting houden ; hezig zijn ; broeijen ; goed staan, kleeden ;
te gronde gaan ; naar den grond gaan ; vervallen, af- abrood, broeijen; - a horse, te paard zitten; close,
nemen, verminderen, instorten, bezwijken ; vloeijen
zich aansluiten; - close at, met vlijt arbeiden aan,
(van papier). *-, va. doen zinken, onder water zetten;
zich toeleggen op ; - down, gaan zitten, zich nederzetdoen zakken; nardrukken; onderdrukken, verlagen ,
ten ; zich vestiges, gaan woven ; tot rust komen, gaan
uitdiepen; (gelden) verduisteren ; (den prijs) vermin-.
liggen ; - down before a place, eene niet trekken; fig.
deren, drukken ; (eene schuld) a fdoen ; (eenen put) gramet een langen neus er af komen; - down with the
ven; (een schip) in den grond boren ; - back on, zich
loss, de schade lijden ; - for one's picture, zijne beeldachterover laten vallen ; - deep, diep indringen ; tenis laten maken, zitten voor den portretschilder; - in
down, nederzinken, in onniagt vallen ; - in price, dajudgment, regter zijn; cooking, .n diep gepeins verzonken
len in prijs, goedkooper worden, afslaan ; - in years,
zijn; - one out, langer blijven zitten dan een ander, oversod worden ; - into, indringen, doorslaan ; - into slumtreffen ; - out, werkeloos ledig zitten ; - up, op blijber, inslapen, insluimeren; - under, bezwijken, onderven, waken ; ops-taan : den nacht doorbrengcn met ;
derdrukken. *- HOLE, is. zinkgat, 0. * -ING, S. het zinstaan, zitten, kleeden ; - upon any one's skirts,-upon,
ken, vallen. * -ING-FUND, s. amortisatiekas, v. 5 -INGiemand moeijelijkheden veroorzaken, - in verlegenheid
PAPER, s. vloeipapier, filtreerpapier, o. 5 -STONE, s.
brengen ; - upon one, over iemand oordeelen ; - upon
gootsteen, m.
horns, op heete kolen zitten.
SINLESS, a. zonder zonde, onzondig, vrij van zonde, onSITE, s. digging, streek, v. ; zetel, m.
schuldig 5 -NESS, s. onzondigheid, onschuld, v. * ...NER, SITH, conj. sedert dat ; - that, sedert dat, dewijl.
S. zondaar, misdadiger, m. ; zondares, v. * ...NING, S.
SITHE, s. zeis, vV. zeissen, o. *-, va. maaijen. * -D, a. met zeishet zondigen. * ...-OFFERING, s. zoenoffer, 0.
sens gewapend. 5 --MAN, s. maaijer, zeissendrager, m.
SINOPER, "...PLE, s. roodaarde; (•16) roode kleur, v.;
*- -RUBBER, "-STONE, s. steep sin zeissens te scherpen,m.
groen, o.
SITHENCE, SITHESS, adv. sedert.
SINUATE, va. et n. buigen ; zich krommen, kronkelen,
SITTER, S. zitten, aanzitter; bankhouder ; broedende vomet bogten -, in kronkelingen loopen.
gel, m. ; to be -, veel van zitten houden, gaarne zitten.
TY, "...OUSNESS, s. bogtigheid, kromte, kronkeling, v.
SITTING, s. het zitten; zitting, v. ; het broeden, broeitijd,
*...ous, a. bogtig, kronkelend.
m. *-, a. zittende. * -BREECHES, s. pl. vlijt, v. ; zitSINUS, s. bogt, v. zeeboezem, m.; (74) opening, kromte, v.
. tend leven, 0. * -PLACE, s. zitplaats, v. * -ROOM, s.
SIN-WORN, a. in de zonde doorgebragt.
spreekkamer, voorkamer, v. spreekvertrek, o.
SIP, s. slokje, teugje, o. ; to take a - too much, te diep
SITUATE, * ...ATED, a. liggend, gelegen, te vinden. * ...ATION,
in het glaasje kijken. *-, vn. et a. slurpen, leppen,
s. Jigging, v. stand, toestand, staat, m. gesteldheid, v.
met kleine teugen drinken,
Six, s. et a. zes, v. ; at - and seven, in wanorde, in het
SIPE, vn. lekken, zijpelen.
wild, in het honderd. "-AIN, s. zestal, half dozijn, o.
SIPHILIS, S. venusziekte, v.
* -FOLD, a. zesvoudig. "-PENCE, s. halve engelsche
SIPHON, s. hevel, m. zuigpijp, v.
schelling, m. * -POUNDER, s. (3) zesponder, m. ; fig.
SIPPER, s. slurper, m. * ...PING, s. het slurpen, leppen.
dienstmaagd, v. 5 -SCORE, s. honderd en twintig. "-TEEN,
SIR, s. heer; sire; vader, m. *-? int. wat belieft u? *-,
a. zestien ; formaat in 16° , o. * -TEENTEL, s. et a. zesva. heer noemen. * -E, s. sire, m. majesteit, v.; vader,
tiende ; (109) zestiende noot, v. * -TEENTHLY, adv. ten
stamvader, m. va. telen, voortbrengen.
zestiende, in de zestiende plaats. * -TH, s. et a. zesde ;
sirene,
meerrnin,
v.
SIREN, s. (30)'
a. als eene sirene,
(109) zesde, v. "-THLY, adv. ten zesde, in de zesde
verleidelijk, aanlokkelijk, aantrekkelijk. * -- SONG, s.
plaats. * -TIETH, a. zestigste. * -TY, a. zestig.
sirenenza,. g , in. verleiding , verleidelijke stem, v. 5 -IZE,
SIZABLE, a. evenredig. * ...ZARS, s. pl. schaar, v.
va. door zoete woorden lokken, verleiden.
SIZE, s. grootte, gestalte, lengte ; gesteldheid ; maat, v. omrang, m. bereik, o. ; toestand, m. ; portie, v. deel ; for
SIRIASIS, s. (22) zonnesteek, m.
SIRIUS, s. (101) hondsster, v.
maat ; kaliber ; het bleeken, o.; pap, v. lijmwater,pla-
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muursel, meellijm, stijfsel ; gewigt (eener munt),o. *-,
va. meten, afmeten; ijken ; de grootte bepalen, volgens
de lengte schikken; met pap -, met lijm -, met kalkmelk bestrijken ; bleeken; (de naden) met was bestrijken. *- ABLE, a. van behoorlijke grootte, evenredig,
aanzienlijk. *- ABLENESS, s. behoorlijke grootte, evenredigheid, v.
SIZER, s. arme student (te Cambridge), m.
SIZINESS, s. kleverigheid, v. "...zY, a. kleverig, taai.
SIZZING, S. schuim, o.
SKADDLE, s. schude, v. nadeel, verlies, O.
SKADDONS, S. pl. onvolkomen vrucht der bijen, v.
SKAIN, s. streng, v. ; dolls, m. * - SMATE, s. makker, m,
SKALE, va. verstrooijen.
SKALLION, S. VOy. SCALLION.
SKATE, S. rog, m.; schaats, v. *-,
SKEAN, SKEIN, s. voy. SKAIN.

vn. schaatsenrijder,m.

s. melkpan, v.
SKEG, s. sleepruirn, v. * - GER, s. jonge zalm, m.
SKELETON, s. geraamte, rif, skelet, O.
SKELLET, s. pan, v. * ... LUM, S. schelm, schavuit, nl.
SKELLY, SKEN, vn. scheel zien.
SKF.P, s. korenmand, v.; bijenkorf,
M.
SKETCH, s. schets, v. ontwerp, o. teekening, v. *-,
va.
schetsen, ontwerpen. * - BOOK, S. schetsboek, o. *-NRss,
s. schets, schetsteekening, v.
SKETTLE, S. kegeltje, 0.
SKEW, a. seizes'', dwars. *-, va.
et n. van ter zijde
scheel aanzien ; scheel zien ; scheef gaan. "-ER, s.
vleeschpin, v. -, va. met pinnen vuststeken ; ten toon-,
aan de haak stellen.
SKID, va. spaken in een wiel steken. *-,s. (126) zijrib,v.
'SKIRL, s. koelvat, o.
SKIES, s. pl. hemel, m. uitspansel, o.
SKILFUL, a. *- LY, adv. bedreven, ervaren, kundig, be*-• NESS, s. geschiktheid,
kwaam; met bekwaamheid.
bedrevenheid, handigheid, ervarenheid, bekwaamheid, v.
SKILL, s. voy. SKILFULNESS. k -, vn. bekwawn zijn, geoefend zijn, kunnen, weten. * - ED, a. voy. SKILFUL.
*-ESS, a. ongeschikt, onervaren. *- ET, s. pan, v.
SKIM, s. schuim, o. *-, va. et n. schuimen, afschuimen,
afscheppen, afroomen ; - over, even aanraken, zachtjes
over (iets heen) zweven, overglijden, luchtig over jets
heenloopen.
SKIMBLE-SKAMBLE, adv. hier en daar, zwervend.
SKIMMER, s. schuimspaan, rn.
s. afgeroomde
melk, v. * ... MINGS, s. pl. het afgeschuimde.
SKIN. s. huid, v. vel, leder, o. ; schil, v. vlies, hulsel,
bekleedsel, o. ; fig. stemming, luim, v. ; to come off
with a whole
er heelhwds van afkomen ; - nevvlyflayed, versch afgetrokken beestenhuid, v. *-, va. villen, aftrekken ; schillen ; he would - a flint, hij
heeft op alles wat te zeggen. *-, vn. toegaan, toegroeijen, genezen. * - DEEP, a. oppervlakkig. * - DRESSER, s.
huidenbereider, en. *- FLINT, s. gierigaard, vrek, m.
SKINK, s. soep, potaadje, v. ; drank, m.; (72) stinkivezel,
v. *-, va. inschenken. *-, s. schenker, keldermeester,
bottelier, m.
SKINNED, a. toegegroeid, genezen ; eene huid hebbende,
hard ale leder. * ... NER, s. huidenbereider, huidenkooper, ni. * ... NINESS, s. magerheid, v. * ...NING, s. genezing, nieuzve huid, v. ; handel in huiden, en. ; - wool,
wol van gestorven schapen, v. '...NY, a. mager, vellig, dor.
SKINS, s. leerloozjer, m.
SKIP, s. kleine sprong, m.; het huppelen, o. ; loopjongen,
SKEEL,

*_,

vn. huppelen, springen; - back, achterurtsprinm.
gen ; - over, over heen springen, over been huppelen,
overslaan, uitlaten. * - FROG, s. bok-sta-vast, (kinderspel),
O. *-JACK, s. lafbek, wijsneus, m. *- KENNEL, a. lakkei, loopjongen, m. *- PER, s. springer, danser ; schip•
per ; matrons, scheepsjongen, m.; kaasmade, -mijt, v.
s. het huppelen, springen. *-PINGLY, adv. huppelend. *-POUND, s. schippond, O.
SKIRL, vn. schreeuwen, een geschreeuw aanheffen.
SKIRMISH, s. schermutseling, v. gevecht, o. *-,vn. ochermutselen, vechten. *- ER, s. schermutselaar, vechter,
s. schermutseling, v.
strijder, m.
SKIRR, voy. SCOUR. *-ET, S. (53) suikerwortel, m.
SKIRT, s. rand, zoom, boord, m. grens, v. ; middelrif ;
pand (van een kleed), o. "-, va. boorden,omzetten, zoomen, omgeven.
SKIT, s. voorwendsel, o. uitvlugt, achterdeur, list ; aanmerking, v. ; dartel meisje, o. "-, va. vleijen ; honen;
bedriegen. * -TISH, a. koppig, wederspannig, schuw,
waft, wispelturig, onbestendig, lzgtzinnig, dartel,
gritlig, zonderling. * _TISHLY, adv. vol luimen, wispelturiglijk, met horten en stooten. * -TISHNESS, s. koppigheid, schuwheid, wispelturigheid, wuftheid, onbestendigheld, ligtzinnigheid, luim, grilligheid, v.
SKITTLE, s. kegel, m. * - GROUND, S. kegelbaan, v. *-s,
s. pl. kegelspel, o.
SKIVER, s. schapenhuid, v.
SKONCE, SKOUT, SKREAK, SKREEN, s. voy. SCONCE, etc.
SKRIN, S. (67) brok, m.
SKRUNTY, a. klein, ineengedrongen.
SKUE, vn. scheef loopen. *-, a. et adv. scheef, schuinsch,
overdwars, krom, schuins, dwars.
SKUG, va. verbergen.
SKULK, vn. schuilen, zich verbergen.
SKULEER, s. boot, schuit, V.
SKUNK, s. stinkwezel, v.
SKUPPER-HOLE, S. (126) voy. SCOOPER-HOLE.
SKUTE, s. schuit, boot, v.
SKY, s. hemel, m. lucht, v. uitspansel ; weder, weer,
o.
luchtgesteldheid, v. * - BLUE, a. hemelblaauw.
"-COLOUR, s. hemelblaauw, 0. * -DYED, a. hemelblaauw geverfd. * - ED, a. hemelhoog, in de wolken.
* -EY, a. hemelsch, hoog. *- FARMER, s. bedelaar die
voorgeeft zijne bezittingen te hebben verloren, m. * -FLOWER, s. (53) aschplant, v. * -LARK, s. veldleeuwerik,
m. *-LIGHT, s. dakvenster, o. lantaren, v. vallicht, o.
koekoek, tn. * - ROCKET, s.
*- SCRAPER, s.
(126) bovenbrantzeil, o.
SLAB, s. poel, plas, m.; sleenen
marmeren plaat,
schaal, v. *-, a. taai, dik, kleverig. * - BER, va. et n.
zeeveren, slabberen, slobberen, bevuilen, bezoedelen;
uitstorten ; babbelen. * -BERER, s. zeeveraar ; babbelaar,, m. * -BERING, s. het zeeveren ; - bib, kwijldoek, m.
slabbetje, o. * - BINESS, s. smerigheid, v. * -BY, s. morsig, smerig, dik, taai, kleverig. `-LINE, s. (126) geitouw, o. * - TABLE, s. marmeren tafel, v. * - TIMBER,
s. (126) geraamte, model, o.
SLACK, a. slap, los, niet gespannen, zwak, traag, lui.
*-, va. et n. slap makers, - worden, verslappen, losmaken, loslaten, vieren, ontspannen; afmatten; talmen; (kalk) blusschen ; - a leg, struikelen; - a motion, eene beweging verminderen; een voorstcl bestrijden; - lime, kalk blusschen; - one's hand, verslappen,
niet meer zoo vlijtig zijn ; niet meer zoo milddadig zijn ;
- the hand, een paard den teugel vieren. *-, s. kolengrais, o. ; brandende koel, v. ; ( 126) slap eind (van een

SM.

SLE.
verslapt, traag, slap. * -nN, va. et
n. voy. SLACK. "-LY, adv. slap, tragelijk, zacht.
'-NESS, s. slapheid,zwakheidderachteloosheid; luiheid,
nalatigheid, v. ' - WATER, S. staand water, u.
SLADE, s. klein dal, u.
SLAG, s. metaalschuim, o.; fig. lafbek, hloodaard, m.
SLAIE, S. weversspoel, v. weverskam, m.
SLAKE, s. vlok, sneeuwvlok, v. *-, va. blusschen, lesschen, verminderen, afmatten, verslappen. "-,
vn.
slap worden.
SLAM, va. toesmijten, toeslaan ; verslaan, verdelgen,
overwinnen. '-, va. et n. (46) been maken, - worden,
alle slagen verliezen.
s. nederlaag, v. ; (46) alle
slagen, m.
SLANDER, "-OUSNESS, S. taster, m. beschimping, lastering, v. " 7 , va. lasteren, beschimpen, kwaadspreken.
"-ER, s. lasteraar, kwaadspreker, m.
"-ING, s. lastering,
v. ' - ous, a. "-OUSLY, adv. lasterend, kwaadsprekend:
SLANE, s. gras-, turfsteker, m.
SLANG, *- LANGUAGE, s. gaauwdieven-, boeventaal, v.
SLAND, S. zeegras, o. a. dun, tenger, clank.
SLANT, va. op zijde buigen. *" - Inn, a. schuin, scheef,
dwars. "-INGLY, "-LY, "-WISE adv. scheef, schuins,
dwars, van ter zijde. "-INGNESS, s. scheepzeid, v.
SLAP, s. slag, klap, m. oorveeg, v. *-, adv. snel, plotseling, eensklaps. ".-! int. krak ! plomp ! "-, va. slaan,
klappen, eenen klap geven; bezoedelen ; -- up, opslokken, inslurpen, vetsli,den. "-DASH, adv. snel, schzelijk, eensklaps. "-SAUCE, s. schutmlooper, panlikker,
.-E, a.
glad. "-PER, "-PING, a. gross, dik. "-PY, a. smerig, unit.
SLASH, S. snede, v. houw, in.; fig. veey, v. juap, m. like
teeken in het aangezigt, o.; zweepslug, w. "-. va. et n.
slaan, houwen, met eene zweep slaan ; snoeven, zwetsen.
"-ER, s. snoever, zwetser, m.
m.
SLATCH, S. bogt in een touw, v.; goede wind; korte dour,
SLATE, s. lei, v.; fig. bedlaken, o. "-, va. met leijen
dekken. "-BOARD, s. lei, rekenlei, v.
BOOK, S. leiboekje, O. "-COAL, S. schilferkool, V. "-PENCIL , S.
griirel, v. * - QUARRY, S. lelgroef, v.
SLATER, S. leidekker, m.; (72) pissebed, v.
SLATTED., vn. slordig zijn, slonzen. " - N, s. slow, morsebel, v. "-N, va. verkwisten,vermorsen. * - NLY, a. slordig.
SLATY, a. leiachtig.
SLAUGHTER, s. slagting, v. bloedbad, o. moord, m. nederlaag, v. "-, va. slagten, moorden, dooden. "-ER, s.
"-HOUSE, S. slagthuis, O.
slayter, bezel, moorder, m.
"-MAN, s. stager,
"-ING, S. slagting, v. moord, m.
slagter, m. " - Gus, a. moordend, bloeddorstig. "-WOOL,
s. wol van geslaite schapen, v.
va. tot slaaf maken.
SLAVE, s. slaaf, m. slavtn, v.
* - , vn. ale een slaaf werken, slapen, sloven, wroeten
en tobben. "-BORN, a. in slavernij geboren. "-LIKE, a.
ale een slaaf, slaafsch. "-R, s. slavenhaler, m. slavenschip, O. "-R, S. kwijl, v. speeksel, O. "—R, vn. et a.
voy. SLABBER; bekwijlen. "-RER, s. voy. SLABBERER ;
weetniet, domoor, m. * - RY, s. slavernij, slaafsche dienstbaarheid, v. slaafsch juk, O. "-TRADE, s. slavenhandel, m.
O.
SLAVING, S. slavernij, v. slavenwerk,
SLAVISH, a. "-LY, adv. slaafsch, onderworpen, bezwarend ;
als een slaaf. "-NESS, S. slavernij, onderwerping,
slaafschheid, v.
va. slagten, deaden, ombrenSLAY, s. weverskam,
gen. "-ER, s. sla2ter; doodslager, moordenaar, m.
a.
dun,
zwak, fijn, klaar.
SLEASY, "...ZY, SLEEZY,
"-SILK,
SLEAVE, va. losmaken ; haspelen ; voorbereiden.
' S. ruwe zijde, v.
touw), O. "-ED, a.

•345

SLEAZIN ESS, SLEEZINESS, s. dunheid, zwakheid, v.
v. "-MID, a. in eene slede
SLED, (SLEDGE), s. Siede
vervserd wordende.
"-GE, * -GE-HAmbfgR, s. groote
homer, m. "-GE-DRIVER, s. sledemenner, m.
SLEE, vn. ,1261 slingeren.
SLEEK, a. "-LY, adv. glad, eren, zacht, gelikt, blinkend.

va. glad maken, likken, polijsten, week maken.
a. kaal. * - ING-STONE, "—STONE, s. polijststeen, m.
SLEEP, vn. slapen, rusten; ontslapen
overleden zijn;
- away, - off, verslapen ; - in a whole skin, - on both
ears, gerust
vast slapen ; - like a pig, slapen als
een os ; - one's self sober, zijnen roes uitslapen. "-,s.
slaap, sluimer, M.
s. slaper, slapende; vliegende
visch; (13) ligger, slaper, m. "-PUL, a. slaperig.
"-FULNESS, k -INESS, s. slaperigheid, V. "-ILY, adv.
slapend, in slaap, tragelijk. "-ING, s. et a. slapen, o.;
slapend.
s. fig. verzwijging, v. "-ING CUP, s. drank
vOor het naar bed gaan, tn. * - ING-PARTNER, S. (34)
kommanditaire deelgenoot, m. "-ING-PLACE, s. slaapplaats, v. "-ING-SICKNESS, S. slaapziekte, v. "-LESS, a.
"-LESSLY, adv. slapeloos, zonder slaap, zonder to slapen. "-LESSNESS, s. slapeloosheid, v. * - Y, a. slaperig,
slapend, lui, traug. "-DRINK, s. slaapdrank, m.
SLEEK, vs. scheel zien, lonken. "-ING, a. geveinsd, listig.
SLEET, S. jagtsneeuw, v. fijne bagel,
regen en sneeuw,
in. v.
vn. regenen en sneeuwen, stofhagelen. "-Y, a.
sneeuw- en hagelachtig ; - weather, het stofhagelen,
regenachtiq en sneemwachtig weder, O.
SLEEVE, S. moues ; streng (72) zeekat, v.; inklvisch,
lig. vutsije, o. "-D, a. met mouwen. "-KNOT, s. armhand, m. ` - LESS, a. zonder mouwen; fig. mat, zot,
ongerijmd ; a - errand, eene mane boodschap.
s. vide in strengen, v.
SLEIGH, s. narrenslede, v. "-ING, s. sledevaart, v.
SLEIGHT, S. list, kunstgreep, behendigheid, v.
" - , * -PUL,
'-Y, a. listig, slim ; - of hand, kunststuk, o. goochelkunst, v. * - ILY, "-LY, adv. met list, slim.
SLENDER, a. clank, spichtig, tenger, dun, zwak; klein,
wager, ontoereikend.
"-NESS, s. slankheid, dunheid,
spichtigheid, schrualheid, tengerheid, zwakheid, geringheid, nietsbeduidendheid, v.
SLERE, S. (72) zeespin, v.
SLEUTH-DOG, s. (72) brak, m.
SLICE, s. snede, schijf, v.; schuimspaan, spatel, m.;(10)
tong van eene houten galei, v. "-, va. snijden, in schijven snijden. "...CING, s. het snijden.
SLICK, a. * - EN, va. voy. SLECK. "-NESS, s. gladheid, v.
SLIDDER, vn. glijden, uitglijden, glibberen. "--,
a. glad,
glib , erig.
SLIDE, s. glijbaan, sullebaan ; gemakkelijke beweging ;
vloeijing; schuif, v. "-, vn. et a. glijden, glibberen;
slippen, schuiven, waggelen, vItelen; vullen ; laten slippen ; toeduwen. "-BOX, s. schuifdoos, v. "-CANDLESTICK,
s. schuifkandelaar, s. g ; looper; polijststok, m .
SLIDING, s. het glijden, schuiven. "-DOOR, s. schuifdeur,
V. '-KNOT, s. strik, knoop, schuifknoop, m. "-PLACE,
s. glijbaan, v. "-RULE, s. duimstok met schuiven, m.
"-TONGS, S. pl. schuiftang, v.
SLIGHT, s. minachting, geringschatting, verachting, list,
v. *-, a. dun, mager, klein, nietig, onbeduidetul, zwak,
gering, slecht, slap, krachteloos. *-, va. geringschatten,
mincichten; omverwerpen, slechten; - over, over het
hoofd zien, voorbijgaan ; met minachting behandelen.
* - ING, "-NESS, s. gerin.gschat"-ER, s. verachter, m.
• ting, minachting, v. "-INGLY, adv. met verachting, slor"-HEADED,
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SLO.

nig. * - LY, adv. slordig, zonder zorg, met ligtvaardigheld, oppervlakkig. met minachting. "-NESS, s. dunheid,
zwakheid ; slordigheid, v. * - Y, a. ligt, oppervlakkig.
SLILY, qdv. met list, slaw, met slimheid.
SLIM, a. stank, dun. zwak. *-,s. stank rijzig pergoon,m.
SLIME, s. slijm, o. modder, m. * -- PIT, s. modderpoel, m.
*--GUTTED, a. tang en dun, stank.
SLIMENESS, s. slajmigheid, kleverigheid, v.
SLIMNESS, s. tengerheid, slankheid, rijzige gestalte, v.
SLIMY, a. slijmig, kleverig, modderig, slijkig.
SLINESS, s. sluwheid, slimheid, argtistigheid, v.
m. touw, hijschSLING, s. stinger, slag, worp ; band,
touw, o. ; hefboom, brouwersdraagboom; hefboom (eener
kraan), m. *-, va. slingeren, werpen, slaan; (126) hij
schen. *-, vn. slingeren, zweven, waggelen. * - ER, s.
slingeraar, m. * - ING, s. slingering, v.
SLINK, vn. et a. sluipen, wegsluipen; s'oor den tijd werpen; - aside, zich tat de voeten maken. "-, s. misdragtig kalf, o. *-, a. misdragtig, te vroeg geworpen.
SLIP, s. uitglijden, o. misstap, m. ontsnapping ; vergissing, v. vergrijp, o. ; strik, m. snoer, o. lijn, v. ; takje,
o. ; mantel, overrok, in.; helling,
sprankje, stukje,
scheepstimmerwerf, v.; fig. valsche munt, v.; stukje
dwaling
(van het geheugen), v. ; - of the
papier, o. ;
pen, schrij/fout, v. ; - of the press, drukfeil,v.; to give
one the -, iemand ontglippen, ontsnappen, iemand te
gaauw zijn. *-, vn. stippen, glippen, glijden, uitglijden ; sluipen, wegsluipen; ontglippen; eenen misstag
begaan, struikelen. "-, va. laten stappen, laten ontvallen, loslaten, laten raven heimelijk brengen; afwerpen, afstroopen, afplukken; achteloos overheen stappen;
- away, zich uit de voeten maken: verstrijken, voorbijgaan; - down, naar beneden glijden, zich latest
vallen; - into, insluipen, heimelijk binnenkomen; - off
one's shoes, zijne schoenen uitdoen; - one's clothes on,
out a
zich schielijk kleeden; - out, wegsluipen; word, zich een woord laten ontvallen ; - the cable, (126)
het ankertouw laten slippen ; - up to, ter stalk near
boven komen. * --- BOARD, 0. schuifplank, v. * -- KNOT,
0. schuifknoop, strop, m.
SLIPPER, s. pantolfel, v. * - ED, a. met pante/7els. * - ILY,
adv. glad; onbestendig ; onkuisch. * - INESS, s. glabberigheid, gladheid, onbeitendighezd; onlcuischheid, v.
*-Y, a. glad, glibberig, glijdend, onbestendig, wisselvallig, onzeker ; bedriegelijk, listig ; onkuisch.
SLIPPY, a. glad, glibberig.
SLIPSHOD, a. met neergehakte -, met aangeslofte schoenen,
op stollen; fig. slordig. "...SHOE, s. neergehakte schoen,
m. slof, v. "...SKIN, a. listig, slim. "...SLOP, s. slechte
drank, m. ; spoeling ; ellendige taal , v. gebabbel, o.
SLIT, s. spleet, v. gat, o. *-, va. et n. splijten, snijden,
springen. * - GRAFTING, s. enting, spleet, v.
SLITHER, vn. op het ijs glijden.
SLITTED, a. gespleten, gebarsten. * ... TER, s. spluter, rn.
* ...TING, s. het splijten; - mill, groote /tamer, m.
SLIME, SLIVER, va. et n. splijten, scheuren, in schijven
snijden, in de lengte afscheuren, afbreken.*-, s. suede,
schijf, v. ; afgescheurde talc, m.
SLOATS, s. pl. onderstel eener koets, o.
SLOBBER, via. voy. SLABBER. * -Y, a. nat, vochtig.
SLOCK, * -EN, va. uitblusschen; ufvallig doen worden,
verleiden. * - EN, a. weekgcmaakt.
SLOE, s. slee, sleepruim, v. 5 -TREE, s. sleeboom,steedoorn ,m.
SLOGAN, s. krijgsgeroep, o.
Sv.00w, s. simmering, v. * - 17, a. slaperig, traag,
langzaam.

SLU.
o.; - of war, oorlogsloep, korvet, v.
o.
SLOP, s. poet, m. vuile .plek ; wijde broek, v. matrozenpak,
o. ; slechte drank, m. spseling, v. "-, va. bevuilen, be-.
zoedelen; opzuipen, inzwelgen. * -- BASON,s. spoelkow, v.
SLOPE, * ...PING, -LY, a. et adv. scheef, schuin, dwars.
*-, s. scheeve schuinsche rigting, helling, v. *-, va.
et a. doen hellen, schuin maken; hellen. * - NESS,
"...PINGNESS, s. scheefheid, schuinte, helling, v. * -WISE,
adv. scheef, hellend.
SLOPPINESS, s. natheid, vochtigheid, v.
SLOPPY, a. voy. SLABBY.
SLOP-ROOM, s. bagaadjekamer der matrozen, v. *-.., SELLER,
s. koopman in gemaakte kleederen,m. 5 ... -SHOP, s. kleerenwinkel, m.
SLOPS, s. pl. matrozenbroek, v.
SLORRY, va.- bevuilen.
SLOT, va. slaan, stooten. *-, s. (44) spoor, o.
SLOTH, * -FULNESS, s. luiheid, traagheid, langzaamheid,
v. ; (72) luiaard, m. * - FUL, a. * -- FULLY, adv. lui,
traag, langzaam, slordig; tragelijk, als een luiaard.
SLOTTERY, a. vuil; slordig, nalatig.
SLOUCH, a. grof, lomp, boersch, log. *-, s. nee'rhangen
van het hoofd, o. gebukte gang; logge vent, m. ; neerslagtigheid, v. "-, vn. nederhangen, het hoofd laten
hangen, neerslagtig zijn. *-, va. neerstagtig maken.
* -ING-HAT, s. groote neergeslagen hoed, m.
SLOUGH, s. poet, modderkuil, n,. moeras ; leger van een
wild zwijn, 0. ; damp (in een steenkolenmijn), m. ; (slangen)vel, o. roof (eener wend), v. k--, va. (22) ontvleeschen. * - Y, a. slijkig, modderig.
SLOUTH, s. kudde, bende, v. *- HOUND, s. brak,bloedhond,m
o. stoats, v. "-, a.
SLOVEN, s. slordig man, m. wijf,
morsig, liederlijk, slordig. * - LINESS, * -RY, s. slordigheid,
morsigheid, v. * - LY, adv. op eene morsige wijze.
SLOw, a. et adv. * - LY, adv. langzaam, traag ; slordig,
nalatig ; lui, log ; laat ; bedachtzaam ; tragelijk : my
watch goes to -, mien horologie gaat na, - gaat te
langzaam. *-, va. vertragen, verlengen, uitstellen.
s. luiaard, m. * - GAITED, a. traag, krulpend.
* -GROWER, s. boom die langzaam groeit, tn. "-MOVEMENT, s. (109) adagio, o.
ESS, s. langzaamheid,
traagheid, werkeloosheid, lutheid; verschuiving. v.
uitstel, o. ; bedachtzaamheid ; zwakte tan geestvermogens,
v. "-PACED, a. met trage schrcden. "-WITTED, a. traag
van begrip. * - WORM, s. (72) blinde slang, .v.
SLUBBER, va. et n. slordig verrigten, los over iets heenloopen ; knoeijen ; bevuilen, bezoedelen ; zich haasten;
- over, bekladden, knoeijen. "-DEGULLION, s. regte
morsbeer , m. * - ED, a. slordig, geknoeid. * - INGLY, adv.
oppervlakkig ; slordig.
SLUCE, s. sluts, v. * ...DE, s. moskovzsch glas, o.
SLUDGE, s. dun slijk, o. losse modder, m.
SLUE, vn. (126) wenden, ronddraajen.
SLUG, s. luiaard,druiloor,m.;slak,v.;metaalschot,o.; boutkoget, in. ; beletsel, o. ; koopwaar die geenen al trek
heeft, v. *-, va. et I. lui maken, - worden, slenteren,
luijeren. * - A-BED, s. langslaper, luilak, m. * - GARD,
s. luiaard, druiloor, m. -, a. lui, traag, vadzig. * - G ARDISE, va. traag lui maken. *--oIsEr,*-GY, a. * - GISHLy, adv. lui, traag, langzaam, zwaar, log ; vadziglijk,
met traagheid, met luiheid. *-GISHNESS, s. luiheid,
traagheid, vadzigheid, logheid, v. ' - SNAIL, s. slak, v.
SLUICE, s. s/uis, v. *-, va. et n. latest a tloopen , wegvloeijen ; - out, wegspoelen. * - KEEPER, s. sluiswachter, ns.
SLUICERY, s. brandewijnkroeg, v.
SLOOP, s. sleep, v. jagt,
* -HIRE, s. ligtergeld,

SMA.
SLUICY, a. stroomend ; - rain, plasregen, m.
SLUM, s. bedrog, o. ; fig. kamer, v.
SLUMBER, s. sluimer, m. sluimering, v. *-,

vn. et a.
inslaimeren, sluimeren, in slaap nzaken,
wiegen;
smoren, stillen. * - ER, s. die sluimert.
s. sluimering,v. "-OUS, * -Y, a. stuimerend ; slaapwekkend.
SLUMP, vn. voorover vallen, tuimelen.
SLUR, s. vlek, klad, vlak ; berispinq, v. verw ijt, o. ; ongenade, v.; streek, m. kunstgreep, v. ; (109) overgang,
m. ; to put a - upon one, iemand eene poets spelen.
*- , va. bevlekken, bezoedelen ; bedriegen, bedotten ; over
iets heen loogen; overstaan, uitlaten. * - RY, a. vuil,
bevlekt, bezoedeld.
SLUSH, s. vet spoelwater, o. *-, "-Y, a. vuil, modderig ;
regenachtig, rochtig (weder), O.
SLUT, s. slet, slons. morsebel, v. * - TERY, * -TISHNESS,
S. onreinheid, morsigheid, stordigheid, liederlijkheid, v.
"-TISH, a. "-TISHLY, adv. vial, smerig ,slordig, liederlijk, ontuchtig.
SLY. a. slim, listig, slaw, loos, arglistig ; - blade, - boots,
slimme Bast, in.
SMACK, s. smaak, bijsmaak, geur ; klap, slag; beet; slob;
smok, klinkende kits, bus die smakt ; mondvol, ni.; (426)
smak, v. *-, vn. et a. smaken; eenen bijsmaak hebben;
proeven ; • smakken, kussen. * -- ER, s. proever ; bus ; slag, m.
* -ERING, s. hevige lust, in. vurige begeerle, v. * - ING,
a. (I-26) gunstig, frisch. * - SAIL, s. (126) smakzetl,
latijnzeil, O.
SMALL, a. klein, gering, ligt, onbeduidend ; kort ; zwak,
dun, smal.
* -Y, adv. weinig, in geringe mate;
it is a - matter, er is weinig aan gelegen. * s. kleine,
dunne, o. ; - arms, klein geweer, schietgeweer, o.;
- average, bijzondere aearij, v. ; - beer, dun bier, o.;
- bower-anchor, (126) vertuianker, o. ; - capital, (10)
klein kapitaal, o.; - cards, kleine kaarten, v. my. ; matter, kleinigheid, beuzeling, v. ; - money, kleingeld,
o. ; - rate, lage geringe prijs, m. ; - charges, kleine
onkosten, extra-onkosten, m. my .; - clothes, broek, v.
* -AGE, S. (53) woterpeterselie, v. * - COAL, s. smidskolen, v. my. "-CRAFT, s. klein vaartuig, o. schuit, v.
m. ; vischgereedschap, 0. "-GOODS, s. pl. kramerijcn, v. pl. "-HONESTY, s. (53) veldanjelier, m.
*-isx, a. klein, dun. * - NESS, s. kleinheid ; dunheid ;
zwakheid ; zachtheid, v. "--NUT, s. hazelnoot, v. * --PLANE, s. kleine schuaf, v. *--rox, s. kinderpokken, v. pl.
kinderziekte, v. * -- SAND, S. stuifand, o. "-SHOT, s.
(3) schroot, O. * --STICKS, s. pl. kaphout, heesterhout,
o.
* --STONE, s. kleine diamant, m. * -- SWORD, s.
stootdegen, m. "-TALK, s. gebabbel, O. * --TOOTHCOMB, s. naauwe kam, M. "-WARE, s. linten, o. mv.
* --WINE, S. ligte wijn, m.
SHALT, s. smakt, v. blaauwsel, O.
SAI AGD, * -IIS, S. (17) smaragd, M. * -IN, " , INE, a.
smaragden, van smaragd.
SMART, "-ING, v. smart, pijn, v. hevig Teed, o. brand,
m. hevigheid, v.; pronker, saletjcnker, m. *-, vn. smarten, zeer pijn teed doen; pijn lijden. *-, a. smartelijk, pijnlijk, bijtend, brandend, snijdend, scherp ;
levendig, vrolijk ; gelooid ; handig. *-EN, va. optooijen,
versieren. "-LY. adv. smartelijk ; met hevigheid ; glad;
met pronk. * --MONEY, s. genadegift aan een gewonden
soldaat of matroos, v. * -NESS, s. smart, pijn, pijnlijkheid ; hevigheid; levendigheid ; scherpte; pronkeri.gheid,v.
A -- REPLY, s. vlug snedig antwoord, o.
SMASH, va. smakken, smijten, verbrijzelen. *-, s. smak,
La.; het smijten. *- 1. int. krak I daar !

SMO.
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SMATCH, s. maak; voorsm aak, m. kleur,v.; (72)b/aaiswvOet,M•
SMATTER, * -ING, * s. oppervlakkige kennis, v. zweem. m.

"-, vn. eene oppervlakkige kennis hebben: opperrlakkig
spreken ; eene halve gelterdheid bezitten; babbelen;
broddelen, knoeijen. * -ER, s. half-geleerde, m.;to have
a smattering of the latin tongue, een weinig latijnverstaan.
SMEAR, va. smeren, besmeren, insmeren, bezoedelen. *-,
s. sewer, smeersel, o. zalf, v.; pleistermaker, M. * -Y,
a. sznerig, kleverig, vet.
SMEATII, SMEE, SMEW, s. (72) smient, v.
SMEETH, va. berooken, zwart ntaken ; pol;jsten.
, MEGMATIC . a. zeepachtsg.
SMELL, vn. et a. ruiken, rieken ; ontdekken, opsporen, de
lucht krijgen van ; - a rat, lont ruiken, iets merken,
onraad bespeuren ; - of, ruiken near ; out, opsporen,
ontdekken; - to, beruiken. *-, * -ING, s. reuk, geur ;
reuk (een der zinnen), in. * - ER, s. ruiker, news, m.
* -FEAST, s. schuimlooper, tafelschuimer, m. "-ING-BOTTLE, s. reukfleschje, 0. * -ING-CHEAT, S. bloembed, o.;
ruiker, m. "-ING SALTS. s. pl . doss met reukzout, v.
* -ING-WATER, s. reukwater,o."-smocx, s. verwijfde, m.
SMELT, S. spierzng, m.; halve guinje, v. *-, va erts
smelten. "-ER, s. smelter; sme(tkroes, m. s.
smelting. v. '-ING-FURNACE, s. smeltoven, m. * -INGHOUSE , s. smederij, v.
SMERK, vn. glimlagchen; dartel lagchen, er vrolijk uitzien; - upon, vriendelijk verliefd lagchend aanzien. *-, a. vrolijk. dartel, uitgelaten. *-, s. het domme
lagchen. * - ING-LOOK, S. vriendelijk lagehend uitzigt, o.
SMERLIN, S. (72) smerlijn, o.
Smarm, s. zalf tot uitroeijing van het haar, v.
SNICKER, vn. met verliefde oogen aanzien.
SMICKET, s. half hemdje, o. hemdrok, m.
SMICK-SMACK, S. kussen, m. pl.
SMIGHT, va. voy. SMITE.
SMILE, s. glimlach, m. meesmuilen,

o. *-, vn et a. glimlagchen, vriendelijk aanzien; - on, - upon, voy. SMERK
s. glimlach, m.
lachje, o. -, a. glimlagchend, aangenaarn, ltvfelijk.
* ...LY, adv. met eenen glimlach, vriendelijk.
SMIRCH, va. bewolken, verduisteren, bezwalken, bevlekken.
UPON. *-R, s. lagcher, m.

SMIRK,
SMITE,

vn. et a. voy.

SMOAK,
SMOCK,

s. voy. SMOKE.

SMERK.

vn. et a. smdten, werpen, slaan ; dooden, vellen ;
treffen; verwoesten, vernielen; straiten; roeren, bewegen ; ontbranden. * -- R, s. weeper, snuffer, verwonder, m.
SMITH, s. smid,. M. *-CRAFT, s. smtdsambacht, o.; smederij, v. *-' 8 SHOP, S. smederij, smidse, v. * - ERY, S.
smederij, smidse, v. ; het smeden, ambacht van mid, O.
* -Y, s. smidse, v. ; koelbak, m.
SMITT, s. roodaarde, v. * - BN, a. betooverd, ingenomen;
- with love, smoorlijk verliefd ; - with lunacy, maanziek. * - LE, a. bestrettelijk. va . aansteken.
s. voy. SMICKET. *-, va. van de vrouwen hotsden. een vrouwengek zijn. "-FACED, a. verwijfd; maagdelijk. "-FROCK, s. blaauwe kiel, m. *- LOYALTY, S.
onderwerping aan de vrouwen, v. * -RACE, s. vrouwenwedloop, m. "-TREASON, s. vrouwenverraad, o.
SMOKE, s. rook, damp, m.; het rooken; rooktabak, m.
*-, vn. et a. rooken , dampen, berooken ; flikkeren, vlam
geven ; - one, bespotten, foppen, in het aangezigt uitlagchen ; - out, opsporen, navorschen, nasperen, ontdekken, bespeuren, vermoeden. * -BLACK, s. zwartsel, O.
"-DRIED, a. gerookt. * -DRY, va. rooken. A. -JACK, s.
braadspit dat door den rook bewogen wordt, O. *--LESS,
a. zonder rook. * - 11., s. rooker ; tabaksrooker, M. "-SAIL,

-
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kleine bijzeil, o. "...KILY, a. vol rook. "...ICINESS, s. rookerigheid, v. s. rooken, dampen.
o. ; - flax, rookende pit, brandende lout, v. ;,hot,
brandend kokend heet. "...KY, a. rookend, rookerig,
rookachtig, dampend ; ruikend, bespeurend : nieuwsgierig.
SMOOTH, a. zacht, glad, week; rustig, slit, effen, vloeijend ; fijn; mild, goed, zachtaardig, vriendelijk, liefelijk, vleijend ; zoet."-.s.gladheid, weekheid, zachtheid,
v.; - style, vloeijende Stijl, m. ; - discourse, zoete
woordjes, o. my. honig om den mond, m. *-, va. glad
Timken, polijsten, e/fen maken; doen beduren, stillen,
tot rust brengen. verzachten; honig om den mond smeren. vleijen ; - a fault, tenets misslag verbloemen, bemantelen - down, glad strijken; verzachten; - the
way, den weg batten, effen maken ; - up, glad maken,
e/fen batten; vleijen, liefkozen. va glad maken,
polijsten. "-ER, s. polijster ; bruineersteen,m."-FACED,
"-FILE. s.
a. vriendelijk, met een innemend gelaat.
polijstvijl, zoetvijl, v. * - ING, s. alpdmaking. polijsting,
v. * -ING-IRON,
strijkijzer,o "-LY, adv glad, effep,
zacht ; vleijend. "-NESS. s. gladheid, weekheid, effenheid, zachtheid, liefelijkheid, vriendelijkheid, v. "-PA"-TONGUED, a.
CED, a. met zachten teed; vloeijend.
met eene gladde -, met eene fluweelen tong, met zoete
wo.rden. zoetsappig.
va.
SMOTHER, s. rook. dikke damp, m. ; stofwolk, v. "-,
smoren, versmoren, doen stikken ; verbergen, smoren,
onderdrukken "-, vn. stikken, smoren ; rooken, dampen.
m. " - FLY, s. groote
"-ER. s. srnoorder, onderdrukker,
vlieg. blaauwaars, v. * - ING, s. het stikken ; berooken. o.
SMOUCH, va. met kussen begroeten. kussen. "-, 5. fig. food, rn.
SMOULDER, va. Noy. SMOTHER. *-ING, "...DRY, a. smorend, smeulend, rookend.
SNOUT. s. (72) voy. SMELT. * -ING,s. afgebroken arbeul,
SMUCKLE, va. voy. SMUGGLE.
SMUG, a. opgesmukt. net gekleed. *-, va. opsmukken, opschikken. "-GED-UP, a. opgesmukt, gesierd, getooid.
SMUGGLE, vn. et a. smokkelen, lorrendraaijen, sluiken,
insmokkelen; - a wench, een meisje steelsgewijs liefkozen. " - R, s. smokkelaar, sluikhandelaar. m. 8.040schip, a. "...GLING, s. smokkelen, o. sluikhandel, m.;
- ken, bordeel, o.
SMUGLY, adv. netjes, sierlijk. "...NESS, s. netheid, opgesmuktheid, siertijkheid, v.
SMUT, s. koolzwart, roet, o. ; brand in het koren, tn.;
smet, voile taal, v. *-, va. et n. bevuilen, bemorsen,
besmetten, bezoedelen. bederven • brandig warden. "-cm.
va. zwart maken door rook. * - TILY, adv. berookt ; cull,
ontuchtig. "-TINESS, s. rookerigheid, vuilheid, vuile
teal, v. "-TY, a. berookt, geroest, zwart, vuil; ontuchtig ; (136) verhrand.
SMY, s. zeeaal, m.
SNABBLE, va. plunderen; dooden.
SNACK, s. deel, aundeel, stuk, o. parole, v. ; to go - s with
one. met iemand deelen, - deelgenoot zijn. "-ER, s.
deelhehber, m. "-ET, SNECKET, s. grendel, tn. schull, v.
SNAFFLE, s. neusriem, m. trens om de paarden naar het
wed to brengen, v. *-, va. in loom houden, breidelen,
beteugelen, geleiden. *-, vn. door den news spreken,
snuffelen; fig. stelen. s. straatroover, rn.
SNAG, s. bull, bogchel; knoop.• ',oat; hoomstam, nm.;
carat, V. dubbele land ; eiGenzinnige gek, wonderlijke
vent, In. ; waterslak ; (53) slee, wilde pruim. v. * - GED,
a. bultig ; ruw; met wratten; snagged - tooth, snaggleloath, duhhele tend, m.
• CLOVER, " - TREFOIL,
SNAIL, s, slak,slek,v.*-CLAV.ER.

s. (53)

stakkenkraid, O. "-LEECH, a. (72) bloedzuiger,
m. " - LIKE, a. et adv. slakachtig, slakvormig ; ale eene
stak, lungzaam, met den slakkengaug. " - GALLOP, s.
* - 'S - PACE, s. slakkengang, m. " - SHELL, s. slakkenhuis,
-' S
tS.T . s. trage kar, v. " - WATER, 5. slakkenwa°ter,
te - yach t,
SNAKE. a. slang, adder, v. "...KY, a. slangvormig ; vol
slangen, met slangen - headed, met een slangenkop.
SNAP, s. hap, beet, brok, m. stuk, O.; vangst, v. buit ;
vrolijke kwant, sneak, m.; het snappen. *-, va. et n.
snappen. happen. grijpen, vangen, bijten, breken, afbreken, springen, stooten, ontwijken; toegraauwen; - at,
toehappen, grijpen. rangen; - away, wegsnappen; - in
pieces, in stukken breken : - off. afbijten. *-DRAGAN,
s. spel waarbij rozijnen all heeten brandewijn moeten
genomen en gegeten warden, o. ; (53) leeuwenmuil, m.
"-PER, s. snapper. • rijper, bijter ; toegraauwer, m.
"-PERS, s. pl. klaphoutjes, klapbeentjes, o. mv. "-FISH,
a. "--PISHLY, adv. bijtachtig, bits, snippig. * - PISHNESS,
"-SACK, s. ransel, knaps. bitsheid. bijtachtigheld, v.
zak, m. "-SHORT, s: grompot, in.
vn. knorren, grommen, brommen.
SNAR,
SNARE, s. strik. valstrik, rn. * - , va. voy, INSNARE.
SNARL, va. toegraauwen; verwarren. * - ING -CUR. a. grammer.brompot.m.*-ING.a.brommend,knurrend; verwarrend.
SNAKY, a. listig, vol strikken, arglistig, verraderlijk.
SNAST, s. snuitsel, kaarssnuitsel, o.
SNATCH, s. greep, v. hap, beet, ruk, brok; oogenblik,m.
snippig aniwuord, o. bijtende ititdrukking, v. ; to do a
thing by - es, iets met rukken en halen deem; by girds
va. et n. grijpen, ,nappen. vanand - es, ter stalk.
gee., ontrukken. "-BLOCK, s. (126) kinnebaksblok, o.
s. snapper, grijper, tn. "-ING, s. het ontrukken,
ontrukking, v. " - INGLY, adv. snel, met eenen ruk, in
het voorbijgaan; heimelijk, ter sluik; afgebroken.
SNATHE, va. snijden, kappen, snoeijen.
SNATTOCK, s. snede, v.
verhergen ; - along,
SNEAK, vn. sluiken,
rondsluipen . - to one, voor iemand kruipen, zich slaafsch
tegen iemand gedragen. "-, s. kruiperij, v. ; kruiper,
sluiper ; dief. m. ; dieverij, v. 'A -CUP, s. arme drommel,
m. "-ER, s. kruiper, sluiper: bokaal, kroes, in.;punclzkern, v. "-ING, a. kruipend, sluipend, slaalsch, verachtelijk, laag , gemeen. s. kruipemj, v. ; vrek, gierigaard, a:. *-ING-FELLOW, s. schurk : vrek, rn.
laagheid, loge handelwdze, v.
s.
"- INGLY, adv. op eene lage gemeene wijz,e. * - INGNESS, s. laugheid, gemeenheid ; vrekkigheid, v. k -S,
"-SBY, "-UP, s. voy. SNEAK-CUP.
SNEAF, va. bijten, knijpen; voy. SNIB. *-, s. verwijt, u .
" - ED, a. stijf, bevroren. " - ING, a. koud, snijdend.
SNEATHE, s. voy. SNEED.
SNEB. en. voy. SNEAP, SNIB.

SNECK, SNEEK, s. klink eener deur, v.
SNED, va. snijcien, snoeijen, kappen.
SNEE, vn. voy. SNIE.

s.

m.

SNEER, vn. den news ophalen, spotachtig lagchen, grijn-

zen. *-, va. met verachling behandelen. "-, s. honende
spotuchtige lath, spot, boon, m. " - ER, s. spotter, m.
" - ING, s. spot, boon, nr. * - INGLY, adv. met spot, spottenderwijze.
SNEEZE ,
et s. niezen ; het niezen.
SHELL. a. one!. ', lug, levendig.
SNET, s. hertevet, o.
SNIB, va. uitschelden, honen, rerwijt.n.
SNICK, s. deurklink, v. ; mes, o. ; snede, v. ; snick and

SOC.

• SNU.
snee, gevecht met messen, o. *-ER, vn. grinniken ; in
het vuistje lagchen. "-BR, s. paard dat den droes heeft ,
o. "-ER-SNEE. s. king mes, o. *- UP, s. het niezen.
SNIE, vn. vol ztjn, overloopen.
SNIFF, vn. snuiven. "-, s. snuiving, snuffeling, V.
SNIGGER, vn. voy. SNICKER. "...GLE, vn. et a. paling
vangen, - steken : het water troebel maken.
SNIP, s. stukje, brokje, hapje, beetje,
o. snede, v. ; deel,
o. ; kleerrriaker, m. * - , va. - off, in eens afsnijden ;
- up, opensnijden.
SNIPE, s. snip. v.; fig. botterik, m.
SNIPPER, s. knipper, snijder, tn. *...PET, s. stukje, o.
snipper, m. *.. PINESS, s. gierigheid, v. "...PINGS, s. pl.
snippers, m. my. "...PY, a. gierig, vrekkig. "...SNAP, s.
woordenwi.seling, v.
SNITS, s. korhaan, m. korhen; snip, v. *-, va. snuiten.
SNITHE, a. snijdend.
SNIVEL, S. snot, o. " - , vn. een snotneus hebben, snuffelen ;
snotleren, huilebalken. "-ER, s. snuiver, snotterbaard,
huilebulk, m. "-ING. a. snotte , ig ; kinderachtig,plagend,
schreijerig - ING-c OLD, s. verkoud heid, v. "-ING-FELLOW, s. huilebalk, in. "-LY, a. snotterig.
SNOAR, vn snorken.
SNOB, s. schoenlapper, m.
SHOD, s. haarnet, o. * - , a. aardig, lief.
SNOOK, vn. in eene hinderlaag liggen, loeren, op den
loer zijn.
s. gesnork, o. snorking ,
SNORE, vn. snorken. * - ,
•
v. * -R, s. snorken, tn.
SNORT, va. snorken, snuiven; den neus optrekken.
"-ILY, a. snotterig.
SNOT, s. snot, o. *-, va. snuiten.
"-ILY-NOSED, a. met eenen snotneus.
sneb, v.
snail
v.
neus,
smoel,
mail,
bet,
SNOUT, s.
mondstuk, o. pijp, luit, v. ; lig. okshoofd, o. *-, va.
van eene snuit van eene tuit voorzien. "-ED, a. met
eene snuit. "-Y, a. snuitachtig.
SNOW, s. sneeuw; snaauw (vaartuig), v. *-, vimp. sneeuwen. va . besneeuwen. "-BALL, S. sneeuwbal, m.
"-BALL-TREE, s. (53) meelboom, tn. "-BERRY, s. (53)
sneeuwbes, v. "-BIRD, "-BUNTING, s. sneeuwvogel, tn.
"-BOUND, a. besnetuwd. * - BROTH, s. sneeuwwater, o.
koude drank, m. "-DEEP, * -DROP, s. (53) sneeuwklokje. o. "-DINET, s. bombazijn, o. "-DRIFT, s. bijeengewaaide sneeuw, v. sneeuwhoop (door den wind veroorzaakt), m. "-FINCH, s. sneeuwvink, m. "-LESS, a.
zonder sneeuw. "-LIKE, a. aan sneeuw gelijk. "-SLIP,
s. sneeuwval, tn. "-STORM, s. stofsneeuw, v. "-TOPPED,
a. met sneeuw bedekt. *-Y, a. besneeuwd, vol sneeuw,
sneeuwwit.
SNUB, s knoest, m.; verwi,jt, o. berisping, doorhalin,g, v.
*-, vn. et A. snuiven ; snikken ; brommen, knorren;
uitvaren tegen, bestraffen, hekelen; doorhalen, uitschelden ; snijden, afhakken; terughouden. *-NOSE, s. wipneus, m. "-NOSED, a. stompneuzig.
SNUDGE, vn. sluipen, neerhurken, zich verbergen ; leeg
loopen, lanterfanten, beuzelen, luijeren; - along, rondsluipen, waggelen, komen aansluipen. * - , s. schurk.vrek,m.
SNUFF, s. snuif, v. ; snuifje, e.; reuk, m. ; slompje, eindje,
overblijfsel, o. ; toorn,
leed, o. ; brandende kaarsenpit, v.
vn. snuiven, snuffelen, rieken, opsnuiven;
snuiten ; zich ergeren, toornig worden ; (de kaars)
snuiten; - at, zich ergeren, kwaad worden, covet opnemen, kwatijk nemen; - out, uitsnuiten ; - pepper,
zich beleedigd achien ; - up, opsnuiven. "-BOX, s. snuifdoss, v. "- COLOURED, a. kaneelkleurig. "-DISH, s.
snuiterbakje, O. "-ER, s s.iaiver , snuiter,
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snutter, m. "-ER'S-BOAT, -BR'S-PAN, -BR'SSTAND, s. snurterbakje, o. "-Y, a. naar snuif
riekende; ligtgeraakt.
SNUFFLE, vn. snuffelen, rieken; door den neus spreken.
"-R, s. snuffelaar, die door den neus spreekt,m. "...LING,
s. het spreken door den neus.
SNUFFMAKAR. s. snuiffabriekant, m. "-...TAKER,s. snuiver, m. * --... TAKING. s. het snuu'en, o.
voy.
SNUG, vn. bij elkander kruipen, ziciz aansluiten;
SNUGGLE. A -, a. goed bewaard, digt. gesloten, w el ingerigt, gemakkelijk, vast, warm, naauw ; geheim, rerborgen ; arglistig. 4 -GLE, vn. voy. SNUG ; - together,
bij elkander kruipen, warm -, ineengedoken liggen.
"-LY, adv. wel, op zijn gemak. * -NESS, s. zekerheid,
zekere veilige bewaring, digtheid, terughoudendheid,
stilte, verborgenlieid, v.
SNURL, vn. door den neus spreken. * -8, s.pl.neusgaten,o.mv.
SNUsH, s. snuif, v.
SNOT-NOSED, a. stompneuzig.
So, s. kuip, tobbe, v. *-, adv. zoo, op die wijze, aldus,
conj. zoo, indien, mits, zoozoodanig, alzoo, dus.
dat ; - ill, zoo slecht; - much, zoozeer ; - much the
better, zooveel -, des te beter ; - much the more. zooveel te meer ; - so, zoo zoo, zoowat, tamelijk, niet goed
niet olecht, redeiijk ; - that, zoodat, in deer voege dat;
- then, daurom, alzoo, dus ; - well, zoowel; - be it!
het zij zoo ! amen!
SOAGA, S. borax, m.
SOAK. va . weeken, te we ken leggen, invochten, intrekken,
inzuigen: uitmergelett. *-, vn. weeken ; indringen ;
gulzig drinken; - is, inzuigen, intrekken; - through , doorweeken, doordringen; - us. opzuigen, intrekken,opslorpen. "-, s. weelong, natmaking, bevochtiging, v. "-ER, s.
tn. A -ING, a. weekend,
weeker; drinkebroer, zuiper,
s. weeking,
doordringend ; sterk drinkende, zuipend.--,
doortrekking, v.
SOAR, ,s. tong (visch), v.
* - APPLE, s.
SOAP, S. zeep, v. *-, va. zeepen, inzeepen.
(53) zeepboom, m. *-ASHES, s. pl. weedasch, v. "-BALL,
zeepbal, v. "-BERRY, a. (53) zeepbes, v. "-BOILER,
"-ER, S. zeepzieder, m. * - BOX, * -DISH, * -LINING, S.
zeepbakje, -schoteltje, o. "-EARTH, s. walkaarde. v.
"-ER'S-WASTE, s. a fral eener zeepziederij, v. "-HOUSE,
s. zeepziederij, v. "-IN ESL s. zeepachtigheid, v. "-ROCK,
"-STONE, s. (17) zeepsteen, m. "-SUDS, s. pl. zeepsop,
o. "-WEED, "-WORT, s. (53) zeepkruid, o. *-Y ,a. zeepachtig .
SOAR, vn. et a. zich verheffen, eene hooge vlugt nemen,
rijzen, vliegen, stijgen. *-, s. hooge vlugt, v. "-HAWK,
s. zeevalk, in. "-ING, s. hooge vlugt, stijging, v. -, a.
hoogvliegend, stijgend.
SOB, s. snit, m. *-, vn. snikken. '-,va.weeken. * -BING,
s. gesnik, o. het snikken.
SOBER, a. sober, matig ; nuchteren; verstandig, bedaard,
ernstig ; eerlijk, regtschapen ; gelaten, gerust, rustig.
*-, va. nuchteren maken, matigen.. *- LY, •adv. soberlijk,
met bedaardheid. "-MINDEDNESS, s. ematigdheid, gelatenheid, bedaardheid, rust, v. "-NESS, * ...BRIETY, s.
matigheid, nrichterheid, gematigdheid ; onthouding,
kuischheid, eerbaarheid, v.
Soc, s. regtsgebied, o. ; vrijheid, v. ; dwangmolen, m.
*CAGE, s. leen, leengoed, boerenleen, o. * - CAGER, "-CAGE
VASSAL, s. leenman, dienstpligtige, m.
SOCK! int. kameraden! makkers ! vrienden !
SOCIABILITY, k ..ABLENESS, s. gezelligheid; aatzgenaamheid
in den omgang ; zucht tot het tnaatschappelijk verkeer,
v. *...ADLE, a. gesellig, gemeenzaarn,vriendelijk, spruaks. pl.

350

SOL

SOL.

zaam, toegankelijk, genaakbaar, vereenigbaar.
s. rijtuig met vier zttplaatsen. o. "...ABLY, adv. op eene gezellige wijze. * ... AL, a. gezellig, riaatschappelijk ; - love,
liefde tot den naaste, v. "...ALNESS, s. gezelligheid, v.
gemeenzame omgang, ye. maatschappelijk Leven, - verkeer, o. "...ATE, vn. voy. ASSOCIATE.
SOCIETY, s. gezetschap. genootschap, o. broederschap, vereeniging, maatschappij ; (34) vennootschap, v.
SOCINIAN, s. sociniaan, m. *-, a. tot de leer der socinianen behoorende. "-ISM, S. socinianismus, o.
SOCK, s. ploegijzer, o. kouler, m. ; sok, v. schoen der
oude tooneelspelers, in.; fig. blijspel, o. "-ET, S. leandelaarspijp ; pijp, v. roer, o.; (13) Nolte, opening, v.;
(74) grondstuk, voetstuk, o. ; (tand)kas ; (oog)holte, v.
"-ET-CHISEL, s. sterke beitel, In.
*-LESS, a. zonder
sokken, barrevoets.
SOCIAL s. (13) grundstuk, voetstuk, o.

s. beametting, bezoedeling, onreinheid, v. "-ING,
* --Y, a. besmet,
s. besmetting. bezoedeltng; bemesting, v.
bezoedeld, vail.
So.iounw, vn. verwijlen, vertoeven, zijn verblijf houden,
wonen. *-, s. verblijf, verwijl, o. "-ER, s. gout, vreemdeling, reiztger die eenigen tijd (ergens) vertoeft,
o.
"-MENT, s. oponthoud, verblijf, verwijl,

SOCMAN, S. voy. SOCCAGER.
SOCOME, S. (83) dwangmolen, m.
SOCOTORINE, s. beste aide,. v.
SOD, s. zode, graszode, kluit aarde, v. *-, a. van zoden.
* _ALITY, S. voy. SOCIETY. "-DEN, a. gekookt; - faced,
witted, dom,
dikke opgeblazen wangen hebbende; onnoozel. *-DY, a. vol zoden. "-ER, s. soldeersel, o.
va. solderen. "-BRIM, S. soldeerder, m. "-BRING, s.
het solderen : soldeersel, o. *-omiTE, s. sodomiet, m.

s. sodomie, sodomieterij, onnatuurlijke zonde,v.
SODA, s. soda, v.
SOE, s. emmer, m. tobbe, v.
SOEVER, adv. wat ook, hoe ook.
SOFA, SOFFA, S. sofa, rustbank, kanapee,
SOFETT, S. kleine sofa, v.
o.
SOFFIT, s. (13) paneelwerk, lijstwerk,

v. rustbed,

0.

SOFT, a. week, zacht, ligt, seeder ; toegevend, zachtaardig,

rustig, stil; gemakkelijic; zoetvloeijend, vloeijend, lie-felijk, zoet, geliefd ; zwak ; to have a - place, eene
zwakke zijde hebben. *-, s. weekheid; kalfslong, v.
* -! int. zacht! still "-BILLET, 0. minnebriefje.o. "-BRAINED, a. dom, onnoozel. "-CONSCIENCED, a. naauwgezet
van geweten. "-DIAMOND, s. gestepen dia ► ant, M.
SOFTEN, va. week maken, zacht maken, verzachten, verzoeten, verminderen, verzwakken ; roeren. "-,
vn. zacht
worden, verzachten ; verminderen. "-ER, s. verzachter, die
week inctukt, F. weekniaking ; (92) verdunning,
v. -. a. verzachtend.
SOFT-EYED, a. met zachten blik. "...-GRASS, s. honig-•
gras. o. "...-HEADED, a. dons, onnoozel. "...-HEARTED,
a. weekhartig. *...isH, a. een weinig week, - zacht, teeder. "...LING, F. wittebroodskind, vertroeteld kind, o.
v. "...LY, adv.
weeke"...-LOVE, s. teedere liefde,
lijk, zacht, bedaard, bedaardelijk teederlijk. met goedheid ; tamelijk, reclelijk. -, a. week; dom, onnoozel.
"...NER, s. verzachter, m.; verza,hting, v. ; verzachtend middel, o. "...NESS, s. weekheid, zachtheid, teederheid, goedheid, vriendelijkheid; verwij ftheid. weekelij khei d ligtheid vreesachtigheid, v. "...NONSENSE, a.
buitensporigheid der liefde, v. "...FATED, a. dom, onnoozel. S. zwakke zijde, v.
s. knit
ntelk der visschen, v. "...-TALE, a. liefdesverklaring ;
liefdesgeschiedenis, v. ; roman, in.
SOGGY, a nat. vochtig.
Soli! int. allerliefst! heertijk! *-0! int. (l4) hola! he!
SOIL, s. bodent, grand, m. land, o. mest, rn. ; vailnis, vlek,
v. ; slijk, o. madder, m. * - , va. bevailen, bezoedelen,
bevlekken, bederven ; mesten ; - a horse, sera paard laten grazes. "-ED, a. bezoedeld, besmet ; gemest ; gewetd.

s* -INBS8,

SOKE, S. (83) voy. Soc. *-, va. voy. SOAK.
s. stuiver, m.; (109) sol, G; (101, 30) zon, v.; (90,
46) goad, o. "-ACE, va. troosten, verkwikken, opbeuren,
vn. zich troosten, zich vrovervrolijken; afrossen.

SOL,

s. troost, m. verkwikking,
lijk maken, uitrusten.
opheurinq, v. "-ACING, s. vertroostinq, v. * -ACIOUS,
a. troostrijk, vervrolijkend, vreugde aanbrengend. "- ARS,
s. pl. turksche boogschutters, m. mv. "-ANDER, s. kistje ter bewaring van belangrijke papieren, o.; (112) kniernv. "-AND-GOOSE , * AN-GOOSE,
boogokloven, v.
s rotgans, v. *-AR, "-ARY, a. van de zon, tonne... ;
- system, zonnestelsel, o.; - year, zonnejaar, o.
SOLD, s. soldij, bezoldiging, v. "-AN, s. sultan, m. "-ANEL, s. zeewinde, v. "-ER, va. solderen, zamenvoegen.
S. soldeer"-ER, s. soldeersel, o.; het solderen.
der, m. * -ERING-PIPE, s. soldeerpijp, v.
"-CITIZEN, s. schutSOLDIER, s. soldaat, krijgsman, m.
ter, burgersoldaat, gewapende burger, m. * -ESS, s. heldin, v. " -LIKE, a. als een soldaat. "-LY , a. et adv.
als een krijgsman.
krijgshafttg, soldaten
"-'S-PAGE, s. soldatenjongen, tros-, legerjongen, m.
m. soldalenleven, o. * -'S
"-SHIP, s. soldatenstund,
"-'S- PAY, s. soldij, v.
OINTMENT, a. puardenzalf, v.
"-'S- POUCH , s. patroontasch, v. * -Y, a. soldaten,
mv •
o.
manschap, v. krijgsvolk ; soldatenwezen, krijgswezen,
SOLE, S. tool, schoenzool ; tong (visch) ; voetzool, v.
*-, va. zoden, verzolen. K-, a. alleen. eettig, ledig, bloot ;
s. taalongehawd. '-BILL, s. (34) solawissel,
foul tegen de woortivoeving.v. *-cisTic,"-eisTicA
TICALLY, adv. gehrekkig, vol fouten, tegen de regelen
der kcal.
vn. taalfouten maken. * -D, a. gezooid, met zoden. "-HEIR, "-HEIRESS, s. eenige
gemeene
universele erfgenaam, m. en v. " - LY, adv.
alleen, alleenlijk, eeniglijk.
•
SOLEMN, " - IAL, a. plegttg, feestelijk, statig, stijf, ingetogen, ernstig. * - ESS, - ITY, s. plegtigheid , leestelijkheid, statigheid, deftigheid, waardigheid, stijfheid, v.
, feestel jkheid ,
ernst, tn. * - IzATioN, s. viering.
,
v. * - rz E,va plegtiglijk vieren, feestelijk herdenken.
adv. plegtiglijk, feestelijk. *- SERVICE, S. zielmis, v.
SOLEN , a. (36) spalk, v.
In.
SOLE OWNER, 0. eenige eigenaar (van ten schip),
"...-TRADE, S. alLenhandel, m. monopolie, o. "...-TRADER, S. alleenhandelaar, M.
SOLFA, va. leeren zingen
zingen met het noenten der
noten. " - ING, a. (109) het abc der noten.
SOLICIT, va. vorderen, verlangen, trachten to verkrijgen,
begeeren, streven naar, verzoeken; opwekken ; lastig
vallen. " - ATION, S. vordering , v. verlangen, o. eisch,
m. streving, hegeerte, v. verzoek, a. bede, v.; aandrang,
m. " - OR, s. aanhouder, verzoeker ; zattkwtzarnemer,
- general, prokareur-generaal, m.
k - ous, a. "--OUSLY,
adv. bezorgd, angstig, ongerust,bekommerd. angstvallig,
zorgvaldig ; met angstvalliglteid, met bekommering, met
zorgvaldiaheid. " - OUSNESS, " - UDE, s. hek mmering,
ang staalligheid, zorg, v. angst, in. bezorgdheid, onrast,
V. * - RESS, s. verzoekster, v.
SOLID, a. vast, digt, sleek, massiel, stevig, hecht; (64)
kubiek ; fig. grondig, waarachtig, echt. *-, s. vast lig-

SON.
chaam, O. * -ARE, S. stuiver, in. * - ATE, va. vastmaken,
bevestigen. *- FOOT, s. kubiekvoet, m. * - IFICATION, s.
* - NESS,
bevestiging, v. *-INCH, s. kubiek d uim, m.
s. vastheid, digtheid, hechtheid, bondigheid, kracht,
grondigheid, echtheid, v. "-LY, adv. op eene grondige
wijze. * - UNGULOUS, a. cienhoevig.
SOLILOQUIZE, vn. eene alleenspraak houden. "...LOQUY,
s. a lleenspraak, v.
SOLING, s. bezoling, v. het verzolen.
SOLIPEDE, a. eenhoevig.
SOLITAIRE, "...TARY, S. kluizenaar, m. ; halssieraad, O.
* ...T ARIAN, s. kluizenaar, m. *...TARILY, adv. eenzaam,
in de eenzaamheid. *. .TARINESS, s. eenzaamheid, afgelegenheid, v. * ... TARY, a. eenzaam, afgelegen ;
bergspreeuw, m. * ... TUDE, s. eenzaamheid,-spar ow,
eenzame afgezonderde plaats, woestijn, v. * ... VAGANT,
a. alleen, rondzwervend.
SOLLAR, s. zolder, m. vliering ; vlieringkamer, v.
SOLICIT. va. voy. SOLICIT.
SOLMISATION, s. (109) het abc der noten.
SOLO, * -PART, S. (109) solo, solopartij, v.
* ... TIAL, a.
SOLSTICE, S. zonnestilstand, m.
daartoe behoorende.
SOLUBILITY, s. oplosbaarheid, v. * ... UBLE, * ...VIBLE, a.
oplosbaar ; open, vrij. * ... UND-GOOSE, s. rotgans v.
"...UTE, Ara. oplossen. * ... UTION, s. oplossing, verdeeling,
alscheiding, v. "...UTIVE, a. oplossend. -NESS, s. oplossende eigenschap, v.
SOLVABILITY, s. vermogen om te betalen, O. "...VABLE,
"...VENT, a. oplosbaar ; in staat te betalen. "...VE, s. oplossen, ophelderen, uitleggen, verklaren. "...VENCY, S.
vermogen om te betalen, O. * ...VENT, s. oplossend middel,
0. * ...VER, s. oplosser, m.
SOLY, adv. eeniglijk, alleen, slechts.
SOMATIC, "-AL, a. ligchamelijk. * ... TIST, s. aanhanger
van de leer der ligchamen, tn. * ... TOLOGY, s. leer der
ligchamen, v.
SOMBER, SOMBRE, SOMBROUS, a. somber.
SOME, a. eenig, sommig, een. *-, adv. een weinig, ongeveer,
ornstreeks. *-, pron. eenigen, weinigen, my. *-, s. het
weinige; - few, eenige weinigen, mv een weinig ; - one,
iemand ; - such, zulk een, dusdanig ; - body, iemand;
aanzienlijk persoon, m.; - body else, iemand anders ;
- how, op de eene of andere wijze.
`OMERSOULT, SOMERSET, s. buitelsprcmg, vat, m.
SOMETHING, *...WHAT, s. jets, ding, weinige, o. kleinigheid,v."-, adv. eenigermate, eenigzins, een weinig.* -LIKE,
adv. ongeveer als, bijna geheel als. "-NESS, S. beleekenis, v. gewigt, u. bclangrijkheid, v. * ... TIME, adv.
voormaals, eertijds ; - or other, eenrnaal. * ... TIMES,
adv. somtijds, van tijd tot iijd, nu en dan ; * ... WH ERE ,
adv. ergens; - else, ergens anders, aan den anderen kant.
"...WHILE, adv. eenigen tijd, een poosje. "...WHITHER
ELSE, naar elders.
SOMMER, S. lastdier, O.
SOMNAMBULISM, s. het slaapwandelen, nachtwandelen.
* ...LIST, * ...LO, s. slaapweondelaar.
SOMNER, s. deurwaarder, geregtsbode, m.
SOMNIFEROUS, "...FIC, a. slaapverwekkend.
SOMNOLENCE, * ...LENCY, s. slaperigheid, v. * ... LENT, a.
slaperig.
behuwdzoon, m.
SON, s. zoon; = in law, schoon
SONATA, s. (109) sonate, v.
SONCY, a. gelukkig, voordeelig ; opgeruimd, goed geluimd.
SOND, vn. (126) slampen.
SONG, s. zang, rn. gezang, lied, o. ; poez(j; tier, v.; ge-
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* - ISH, a. zangrijk,
snap, 0. "-BIND, s. zangvogel,
met zang. "-STER, s. zanger, m. "-STRESS, s. zangerm zangster, v. "-THRUSH, s. lijster, v.
SONIFEROUS, a. klinkend,
SONNET, s. klinkdicltt, o. *-, vn. klinkdichten vervaardigen. * ... ER, "...ERR, * ...IST, "...WRITER, s. klinkdichter ; rijmelaar, M.
SWRIFIC, "...IFEROUS, a. klinkend, luidend, * ... ITY,
* ...OUSNESS, s. klank, m. welluidendheid, v. "...ous,
a. -LY, adv. • klinkend, luidklinkend ; welluidend ; met
een belderen klank.
SONSHIP, s. zoonschap, O.
SOON, * -LY, adv. spoedig, alras, weldra, vroeg, kort ;
gaarne; how' -? wanneer ? * - ER, adv. vroeger, spoediger. * - EST, adv. het spoedigst, ten spoedigste, met den
meesten spoed. * - NESS, s. spoed, m. vroegtijdigheid, v.
SOOP, va. insluren. s. seep, v.
SOOT, a. rod, o. *- ED, a. n et reel bedekt.
SOOTERKIN, s. vleeschklomp, M.
SOOTH, s. waarheid, wezenlijkheid, werkelijkheid, getrouwheid; voorspelling ; vriendelijkheid, v. ; - to say,
um de waarheid te zeggen. *--, a. waar, waarachtig,
getrouw ; aangenaam, zoet, liefelijk. "-E, va. liefkozen,
streelen, troetelen, vleijen ; bedaren, stillen,
bevredigen; verschoonen. bewimpelen, bemantelen. * - ER,
s. vletjer, liefkozer, fljkJlooijer, m . vleister, v. ; verzachtend middel, o.
s. liefkozing,vleijer;j, v. * - INGLY, adv. met vleijerij. "-LY, adv. in waarheid, inderdaad. * - SAY, va. veer-, waarzegg en , voorspellen. * - SAY,
"-SAYING, S.
voor-, waarzegging, voorspelling, V.
"-SAYER, s. waarzegger, m.
SOOTINESS, s. roetigheid, v. * ... ISH, * ...Y, a. vol root,
roetiq, roetmakend ; donker, zwart. * ... Y, va. beroeten,
zwart maken, bevuilen. * ... Y-STERN, s. ijsvogel, m. zeezwaluw, v.
SOP, s. sop, sopje; geweekt stukje brood; verzachlend
middel, o. *-, va. soppen, weeken.
SOPE, s. voy. SOAP.
SOPH, S. kandidaat in de wijsbegeerte; student die twee
jaren gestudeerd heeft, rn.
SOPHA, s. sofa, kanapee, rustbank, v.
SOPHI, s. sophi, koning van Perzie, m.
SOPHICAL, a. wijsheid leerende.
s. drogrede , bedriegelijke sluitrede, valsche redenering, v.
SOPHIST, s. valsche wijsgeer, m. * - ER, s. leeraar der
wijsbegeerte, m. "-IC, * -ICAL, a. * - ICALLY, adv. sofistisch, op valsche stellingen -, op drogredenen gegrond ;
bedriegelijk ; door -, met drogredenen. "-ICALNESS, S.
bedriegelijkheid, v. * - ICATE, va. bedriegen, vervalschen.
-, a. vervalscht, onecht. * - ICATENESS, s. vervalschtng,
v. * - ICATION, * -RY, s. vervalsching, onechtheid, v.
"-ICATOR, s. vervalscher, m.
SOPINESS, s. zeepachtigheid, v.
SOP-IN-WINE, s. (53) pluimpje, o. gras-anjelier, m.
SOPORATE, va. in slaup brengen. * ... RIFEROUS, * ...ROUE,
a. slaapwekkend; - draft, slaapdrank, m. -NESS, s.
slaapverwekkende eigenschap, v. "...RIFIC, S. slaapwekkend middel, o.
SOPPID, a. gesopt,doorweekt. * ... PER, s. sopper, indooper, m.
SOPY,

a. voy. SOAPY.

sorbenboom, m. "-APPLE, s. sorbe, v.
s. sorbenboom, M. * -ILE, a. op te slurpen, drinkbaar. * - ITION, s. opslurping, v.
SORCERER, s. toovenaar, toovenaar, m. * ...Ess, s. tooveres , v.
*...0178, a. tooverachtig. * ...Y, s. tooverij, betoovering, v.
SORD, a. zode, v. *-EL, *-ET, "-INE, S. (109) klankverSoRp, s. sorbe, v.
* -APPLE-TREE,
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doover, m. " - ES, s. pl. bezinksel, vuil, vu.ilnis, 0. " - ID,
a. " - IDLY,
gemeen, snood, laag ; vrekkig, inhaliq, gierig ; op eene gemeene wijze ; net gierzgheid.
"-IDNESS, S. vuilheid. onreinheid ; gemeenheid, snoodheld, laagheid , vrekkigheid, inhaligheid, gierigheid, v.
SORB, S. zweer, wond, v. zeer, o. plaag, v. ; (44) vierjarig
hert, o. a. pijnlijk, gewond, zeer, smartelijk; gevoelig, prikkelbaar, hevig; moeijelijk ; laakbaar, schuldig. *-, adv. zeer, zwaar, grootelijks, geheel, geheel en
al. * - AGE, S. vederen van een eenjarigen walk, v. Inv.
"-It, S. (72) bruine teachtelkoning, un. "-HON, S. wzllekeurige inlegering, v.; ongenoodigde gasten, m.
s. (44) driejarig hert, O. " - LY, adv. smartelijk,
met pijn; hevig. zeer, grootelijks. " - NESS, s. pijnlijkheid, v. smartelijk gevoel, o. pijn, hevigheid, v.
SORING, S.' (44) spoor van een hags, O.
SORITE8, s. (121) kettingrede, v.
SORN, vn. eigenmagtig over iemands tafel en bed beschikken. "-ER, s. ongenoodigde gad, in.
SORORICIDE, S. zustermoord; zustermoorder, m. "...RITY,
S. zusterschap, v. ; gezusters, v. inv.
SORRAGB, S. (136) bladeren van groene tarwe of gerst, o. mv.
SoRRANcE, s. gebrek aan een paard, O.
SORREL, S. zuring, v. "-, " - HORSE, S. vos (paard), In.
- a. vosrood, ros. " - SALT, s. zuringzout, 0.
SORRILY. adv. treurig, armzalig, ellendzglijk. "...NESS,
armzaligheid, ellende, v.
SORROW, " - ING, " - FULNESS, S. droefheid, smart, v. verdrzet, haEtzeer, leedwezen, o. kommer, tn. zorg, v. lijden, o. "-, vn. treuren, bedroefd zijn, zich bedroefd
maken, lijden, Teed hebben. " - FUL, a. "- FULLY, adv.
bedroefd, treurig, kommervol, ellendig ; met droeflzeid,
met hartzeer, treuriglijk, op eene kommervolle wijze.
" - LESS, a. zonder zorg, vrij van zorgen. " - PROOF, a.
ongetoelig, gevoelloos, zorgeloos, onverschillig.
SORRY, a. treurig, droevig , bedroefd, bekommerd ; jammerlijk, ellendig, armzalig, klein, gemeen ; I am - for you, ik
beklaag u ; - excu,e, nietswaardige verontschuidiging, v.
SORT, s. soort, klasse, wijze, v. slag, a. aard, tn.; stet,
paar; lot, o. ; hoop; stand, rang, m. *-, va. sorteren,
schikken, uitzoeken, passen ; verbinden, vereenigen ; kzezen. *-, vn. zich voegen, passen; zich vereenigen; urtvallen; voorvallen, gebeuren; - out, uitzoeken, uitkiezen ; - to, eindzgen met, uitloopen op. " - ABLE, a. sorteerbaar ; gepast, geschikt. voegzaam. - ABLY, adv.
op eene gepaste wijze. " - AL, a. behuorlijk. " - ANCE, s.
gepastheid, yeschiktheid, v. " - ED, a. uitgezocht, uitgelezen. " - ER, s. (34) beeedigde schatter, sorteerder, tn.
* - IE, s. (75) uitval, in. " - ILEGE, s. tooverij. betoovering ,
v. "-ILEGIOUS, a. van het luten, het lot betreffende.
s. bepaling verkrijging dour het lot, v.
* - RIENT, s. sortering, v. roorraad, m. * - 8, s. pl. (10)
uityezochte letters, v. mv.
SORY, s. (17) atramentsteen, in.
Soss, vn. met het lijf slingeren, schudden als een lunzmet "-, s. lummel, luije vlegel, no.
SOT, s. zot, domoor ; zuiplap, m. "-, va. verstompen,dorn
maken; nutteloos doorbrenven. "-, vn. zips verstand
verzuipen. " - TISH, a. " - TISHLY, adv. doen, eenvoudig,
zot, onnoozel ; verstompt ; belagchelijk ; dronken ; op
eene domme Wijze, als een zot. " - TISHNESS, s. domheid, zotheid, stompheid ; bezopenheid, v.
SOu, s. stuiver, m. * - CE, s. sans, v. " - CED - GURNET , s.
stokvisch, na. " - CHONG, s. souchon-thee, v.
SOUGH, s. goot, v. onderaardsche waterloop ; zucht, m.
- vn. fluiten (van den wind).

a. ellendig.
SOUL, b. ziel, v. geest, no. tvez.'n, levensbeginsel, o. kracht ,
zielskracht, v. ; man vol geest, in. ; the poor - , de arme
ziel, het urine kind ; all .oul's day, Allerzielen. *-,
va. bezielen; voeden. " - BELL, s. doodsklok, v. * - CONCERN, s. aangelegenheid des harten, v. " - DESTROYING},
a. zielrerdervend. " - DISEASED, a. krank van ziel, zedelijk ongesteld. " - DISSOLVING, a. zielroerend. " - ED,
a. bezield. " - LESS, a. zielloos, levenloos fig. lafhartig ;
laag, gemeen. " - MASS, s. zielmis, v.; allerzielenfeest,
O. "-SAVING, a. zaligmakend. "-SELLER, S. zielverkooper, in. * -SELLING, a. zielverkoopend. * -SELLING, S.
het zielverkoupen. "-SHOT, s. geld voor eene zielmis, O.
"-TROUBLE, s. zielsverdriet, o. zielesmart, v . zieleleed, o.
SOUND, s. klank, m. geluzd,o. toon, In. gedruisch, o. ; zeeengte, naauwe door vaart,v .sond,zn. ; tentijzer ,o.; (72) inktvisch, m. ' - , a. gezond, gaaf, gansch, geheel, onverlet,
ongedeerd, ongeschonden ; onafgebroken ; krachtig, sterk,
vast, vastberaden, verstandig. *--, adv. geheel, ganschelijk, sterk; - principles, gezonde beginselen, o. mv.;
sleep, diepe slaap, m. "-, vn. klinken, luiden, zich
doen hooren. "--, va. doen klinken, doen hooren ; blazen; uitoazuinen, verkondigen; uitvorschen."-, vn. (126)
stampen. "-, va. (126, 36) peilen ; - an alarm, alarm
blazen ; - the retreat, (75) den terugtogt -, den aftogt
blazen ;
to horse, (68) de trompet steken om op te
zitten. "-ABLE, a. uit te vorschen, te doorgronden.
"-BOARD, s. klankbord, o. windbalk (Ian een orgel),
no. " - ER, s. kudde, v. "-HOLE, s. (109) klankgat, p.
" - INC}, a. klinkend, luidend ; welluidend.
"-ING, S.
peiling, onderzoeking, navorsching, v. ; (68) sein, o. ;
(126) ondiepte, v. unkergrond, am. " - ING - LEAD, s. diepload, O. "-ING-LINE, s. luodlijn, v. " - LESS, a. zonder
klank, - geluid ; diep, ondoorgrondelijk, peilloos. " - LY,
adv. gezond, gaaf, sterk, good, grondmg ; lustig,wakker,
vrolijk. " - NESS, s. gezondheid, onbedorvenheid, gaafheid ; grondigheid ; eerlijkheid, opregtheid, regtschapenheld, v. ; - of reason, gezond oordeel, o.
SOUP, s. soep, v. "--, va. inslurpen, znslokk,en ; melt de keel
helen. *-, vn. zich verhoovaard , gen.
SOUR, a. near; bitter, scherp, ruw, hard ; wild ; gemslijk martelijk, gevoelig ; to be tied to a - appletree,
eene slechte waag hebben. *-, s. watt., o. "-, va. zuur
maken ; verbitteren, veronaangenamen; ontevreden maken. * -, vn. zuur worden, verzuren; gemelijk worden;
with ferment, doen verzuren. "-CABBAGE, "-CROUT,
s. zuurkool, v.
SOURCE, s. bron, v. oorsprong, in. * - , va. voy. SOURD.
SOURD, vn. opwellen, ontspruiten. " - ET, s. (109) klankverdoover, geluidbreker, no.
SOUR-DOCK, s. zuring, v. "... - FACED, a. met een zuur
gezzgt. "... - FELLOW, s. knorrig mensch, ma. * ...-GOURD,
s. apenboom, m. s. waterboom, in. "...ISE!, a.
zuurachtig. * ...LY, adv. zuur ; scherp, met bitterheid.
"...NESS, s. zuurheid, bitterheid, gemelijkheid, v. ; - of
look,onvriendelljk uitzigt,o. *
ORANGE,s.oranjeappelon.
SOUSE, s. saus, petrel, v. zult,pekelvleesch,o.; hevige slag,
no. oorvecg, v. *•, va. zulten, inzulten, inzouten; weeken, in het water leggen; slaan. *-, vn. aanvallen,
nederstorten. *-, adv. plotseling, eensklaps, snel, hevig.
"-i int. krak !
SOUTAGE, S. grof linnen, o.
SOUTER, s. schoenmaker, schoenlapper, zn. * - LY, a. et
adv. gemeen, laag ; als een schoenlapper.
SOUTERRAIN, s. onderaardsch gewelf, o. gang, tn.
SOUTH, s. zuiden. o ; zuidewznd, m. * --, a. zuzdelijk , natty -,
SOUKLB,
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• van -, nit het zuiden. *-, adv. ten zuiden. " -EAST, S.
zuidoosten, o.; zuidoostewind, m. -, a. zuidoostelijk.
"-EASTERN, a. naar het zuidoosten. *-BRLY, "-ERN,
a. zuidelijk. " -ERMOST, "-MOST, a. zuidelijkst.
s. zuidelijke rigting, - afwijking, v.
a. naar het
zuiden gaande. "-WARD, adv. zuidwaarts. "-wARK,
s. naam van eene der voorsteden van Londen, m. "-WEST,
s.zuidwesten,o.; zuidwestewind,m."-wxND,s.zuidewind,m.
SOVEREIGN, s. souverein, opperheer, gebieder, alleenheerscher, m. ; engelsch muntstuk (f 11), o. *-, a.
"-LY, adv. souverein, opperst, oppermagtig, hoogst; ale
een souverein, onbepaald. "-IZE, vn. de souvereiniteitsregten uitoefenen. "-NESS, "-TY, s. souvereiniteit,
opperheerschappij, hoogste staatsmagt ; souvereine waardigheid ; voortrefelijkheid, v.
Sow, s. zog, zeug ; menigte, massa, v. ; stuk metaal, o.;
(74) pissebed; kuip met ooren, v. ; - of lead, koek keel,
m. *-, vn. et a. zaaVen, strooijen ; bezaaijen, bestrooijen; naaijen; - one's wild oats, zijne gal uitspuwen,
uitrazen. "-BABY, s. speenvarken, o. "-BACKED, a.
met een varkensrug. "-BANE, s. (53) varkenspoot, m.
"-BREAD, s. (53) varkensbrood, o. *-BUG, s. (72) duizendpoot, -been, m. s. sacs, v. "-RR, s. zaaijer,
uitstrooijer, verspreider ; naaijer, m. "-GELDER, s.
varkenssnijder, M. "-ING, s. zaaijing, v. ; -time,
zaaitijd, m.
s. pl. acre haverpap, v. "-IRON,
s. staafijzer, o. "-PIG, s. jong varken, o.
SOWSE, s. oorveeg, v. klap, m. "-, vn. oorvegen uitdeelen.
SOWTER, S. voy. SOUTER.
s. varkensdistel, na.
SOY, s. soja, v.
SPAAD, s. (17) spaath, veldspaath, v.
SPACE, s. ruimte, tussehenruimte, tijdruimte, v. tijdsverloop, o. ; uitgestrektheid, v. ; (44) driejarig hert, o. ;
tusschenruimte, v. - of time, tusschentijd, m.-betwe n,
SPACIOUS, a. "-LY, adv. cairn, wiid, groot, uitgestrekt,
omvattend; in de ruimte. "-NESS, s. ruimte, Wijdte,
uitgestrektheid, v. omvang, m.
SPADDLE, s. schopje, o.
SPADE, s. spade, schop ; (44) schoppen, v.; driejarig wijfje
van een damhert; gesneden dier, o. ruin, in.; to call
a - a -, iets bij zijn regten naam noemen. * -BONE ,
s. schouderblad, o.
SPADIARD,SPADIER,s. (17) arbeider in eene tinmijn, m.
SPADICEOUS, a. helder rood, lichtrood.
SPADILLES, s. (46) spadille, v. schoppenaas, o.
SPADO, s. degen, rn. sabel, v. zwaard, o.
SPAGYRIC, s. scheikunde, v. *-, a. scheikundig.
s. scheikundige, m.
SPALT, SPELT, s. (17) spaltsteen, m.
SPAN, s. span, gespan, juk, o. ; span, palm ; korte duur,
m. ; spiek and - new, splinternieuw, spikspeldernieuw.
*-, vn. et a. spannen, meten, uitmeten ; spenen.*-cRL,
s. spanketting, v. "-COUNTER, "-FARTHING, s. zeker
kinderspel, o.
SPARE, va. spenen.
SPANG, s. spang, v. "-LE, s. loovertje, klatergoud, o.*-,
va. et n. met loovertjes versieren; blinker, schitteren;
-d skies, (19) schitterende sterrenizemel, m. starrengewelf,
o. "-LE-MAKER, s. loovertjesmaker, bladgoudslager, m.
SPANIEL, s. patrijshond; vleijer, flikflooijer, m. *-, a.
als een patrijshond ; kruipend, vleijend. "-IzE, va. vleijen, flikflooijen. "-BITCH, s. wijfje van den patrijshond, o.
SPANISH-BROOM, s. (53) spaansche genista, v. "...-CAP,
s. kap, v. * ...-FLY, s. spaansche vlieg , V. "...-LICORICE,
s. afkooksel van zoethout, drop, o. s. /oodw it, o. * ...-PICKTOOTH, s.spaansche kernel, m.
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TER, S. patrijshond, brak, m. * ... - RED, a. vermiljoep,
bergrood, o.
SPANK, va. slaan, klappen geven. "-ER, s. duit, v. pen-

ning ; groote sterke man ; pronker, m. ; (126) brigantijnzeil, o. ; fig. kleinigheid, v. "--ING, a. stevig,
opgeschikt, deftig, aanzienlijk.
SPAN-LONG, s. slot van eels geweer, O.
SPANNING, s. meting bij spannen, v. "-PLACE, s. tutspanning, pleisterplaats, herberg, v.
SPAR, s. spar,v. balk, sluitboom, m.; speek, spaak; (17)
spaath, v.; moskovisch glas ; (126) mastje, o.; (72)
musch, mooch, v. "-, va. sluiten, afsluiten, versperren.
*-, vn. de bewegingen van een vuistvechter maken;
uitroepen; - up, opsluiten, toegrendelen. "-ABLE, s.
kleine spijker, in. pinnetje, o. "-ADRAP, s. (36) waspleister, v. "-AGE, "-AGUS, s. sperzie, asperzie, v.
SPARE, va. sparen, besparen, ontzien, in acht nemen,
verschoonen ; toestaan, vergunnen; bezuinigen. "-, vn.
spaarzaam zijn; missen, ontberen, aarzelen; enough
and to -, meer dan noodig, overvloedig, in overvloed;
to - for nothing, aan niets doen (laten) ontbreken. k-,
a. spaarzaam, zuinig, mager; bespaard; over, vrij, in
voorraad; waarloos. "-, s. spaarzaamheid, v. "-ANCHOR,
s. (126) waarloos anker, o. "-BED, s. bed voor gasten,
o. "-DECK, s. (126) overloop, m. s. magere
schrale lost, levensregel, m. *- HOURS, s. pl. snipperuren, o. mv. "-LY, adv. met spaarzaamheid. * - MAN,
s. mager man, m. "-MONEY, s. spaarpot, m. "-NESS,
s. magerheid, v. "-R, s. spaarder, spaarzame,m.*-RIB,
s. zijne spek, v. "-RIGGING, s. (126) waarloos touwwerk, o. "-ROOM, s. pronkkamer, v. * - SAIL, s. (126)
waarloos zeil, 0. "-STORE, s. (126) waarloos goed, o.
"-TIME, s. ledige tijd, m.
SPARGEFACTION, s. besprenkeling, v.
SPAR-HAWK, s. sperwer, m.
SPARING, s. spewing, besparing, uitsparing, v. het sparen, besparen. *-, a. "-LY, adv. spaarzaam, zuinig,
karig, mager; matiglijk ; met toegevendheid. "- NESS,
s. spaarzaamheid, karigheid, zuinigheid, matigheid; verschoeseing, toegevendheid ; oogluiking, v.
SPARK, s. vonk, v.• ; glans ; kleine steen ; minnaar, vrolijke snaak, pronker, m. "-, va. vonkelen; zijn hof
maken aan. "-FUL, a. levendig, vlug, vrolijk.
a. levendig, vrolijk ; getooid, opgeschikt ; verliefd.
NESS, s. vrolijkheid; opgeschiktheid ; liefelijkheid, v.
* -LE, s. vonk, v. vonkje, o. "-, vn. et a. vonkelen, vonken verspretden ; strooijen. "-LER, s. glimworm,
-s of iron, hamerslag, m. "-LET, s. vonkje,
s. het vonkelen, glans, m. -, a. vonkelend, schitterend.
"-LINGLY, adv. met glans, op eene schitterende wijze.
"-LINGNESS, s. het vonkelen; schittering, v. glans, m.
glansrijkheid, v.
SPARLING, s. spiering, m.
SPARRING, s. schermpartij; versperring, v. * - FIGHT, s.
spiegelgevecht, o.
SPARROW, s. musch, mooch, v. "-BILL, s. kleine spijker, m.
pinnetje, o. "-GRASS, s. (53) sperzie,asperzie, v. "-HAwK,
s. sperwer, m. "-MOUTHED, a. met een grooten mond.
"-NET, s. vinkenet, o.
SPARRY, a. (17) spaathachtig.
SPARSE, va. verstrooijen. "-D, a. verstrooid. k -DLY, v.
verstrooid, in verstrooijing.
SPARTAN-DOG, a. dog, m.
SPASM, s. (22) kramp, v. "-ADIC, * -ETIC, "-ODIC, a.
krampachtig : krampstillend. "-ODIC, s. (22) krampstillend mtddel, o.
45
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SZAT, 8. schop, spade; kuit van nesters; (17) spaath, v.
S1ATAR, S. zwaarddrager (in Moldavie en Wallachije),m.
SPATHE, s. spatel, M. * ...THIFORM, a. spaathvormig.
SPATIATE, vn. zwerven, dolen. * ...OUS, a. voy. SPACIOUS.
SPATTER, va. et n. spatten, bespatten ; spuwen; bevlek*. ken, bezoedelen ; onteeren. s. spatel ; lepel, m.
ASHES, S. p1. slopkousen, v. my . * -ED, a. bespat, bemorst,

bevlekt.
spatel, m. * ...LING-POPPY, s. (53) schuimpopover, in.
SPATTS, S. p1. halve slopkoltsen, v. my.
SPATULA, s. (36) spatel ; (72) lepelaar, m.
SPAYED, a. (112) de spat hebbende. *...YIN, s. (112) spat, v.
SPAWL, s. spog, o. *-, vn. spuwen.
SPAWN, s. kuit, v.; zaad, o. ; bol, m. ; ras ; gemeen yolk,
o. *- , va. et n. kuit schieten, uitschieten, voortbrengen ;
- ed herring, ijle haring, tn. *- ER, s. kuiter, kuits. pl.
visch, m. "-ING, s. het kuitschieten.
broedsel vat visch, o. ; pootvisch, m. "-ING-TIME, s.
rijdtijd der visschen, m.
SPAY, va. (wijfjes) snijden.
SPATTLE, s.

SPRACH, S. voy. SPEECH.
SPEAK, vn. et a. spreken,

zeggen; verklaren, verkondigen ; - doggerel, koeterwaalsch spreken ; - fair, vlezjen ;
openhartzg spreken ; - holiday, sierlijk spreken; fraaije
woorden bezigen; - home, eene zaak in den grond behandelen ; - in the nose, door den news spreken ;
voortgaan met spreken, vervolgen ; - parrot, raas--on,
kallen; - peace, den vrede herstellen, rustig zijn ;
verstandig spreken ; - short, de woorden in--reason,
slokken ; - small, eene fijne stem hebben; - thick,
stotteren ; stamelen ; - the word, ronduit spreken;
stelen, berooven. "-ABLE, a. uit te spreken;-with,fig.
sprekend. "-ER, s. spreker, redenaar, woordvoerder ;
voorzitter, m. * - ING, s. het spreken, redevoering, v.;
- trompet, spreekhoren, roeper, m.
*-, va. et
SPEAR, s. speer, spies, Tans, v. spriet, m.
n. met eene speer doorsteken ; speervormig opschieten.
hart eener
s.
* -BLADE, s. scherpe kling, v. *-Box,
pomp, 0. "-FOOT, s. regter-achterpoot eens paards, m.
* -GRASS, s. steekgras, o. * - HAND, s. (86) regterhand,
v. * - HEAD, s.' punt eener Tans, v. * -MAN, s. speerruis. vrouwenmunt, v. "-STAFF,
ter, lansier, m.
s. speerschacht, schacht eener tans, v. "-WORT, s. (53)
speerkruid, o.
SPECHT, SPEIGHT, SPIEGHT, s. (72) specht, m.
SPECIAL, a. bijzonder, zeldzaam, uitstekend ; voornamelijk, uitdrukkelijk ; - contract, gezegeld kontrakt, o.
k -ITY, s. bijzonderhezd, zeldzaamheid, v. * - IZE, va.
voy. SPECIFY. * -LY, adv. bijzonder, in het bijzonder,
voornamelijk. "-TY, s. voy. SPECIALITY.
SPECIE, s. spetie, specie, v. gereed geld, o. klinkende munt,
v. kontante pennengen, m. mv *-s, s. soort, v. geslacht ;
slag, o. aard, m.; beeld, o. ; voorstelling, v.; voy. SPECIE.
SPECIFIC, * - AL, a. * -ALLY, adv. bijzonder, eigen; bijzonderlijk ; specifiek, soortelijk. "-ALNESS, * -NESS, s.
specifieke kracht, v. specifiek vermogen, o. *- ATE, va. voy.
SPECIFY. "-ATION, s. verklaring van stuk tot stuk, v.
SPECIFY, va. in bijzonderheden vermelden, naauwkeurig
opgeven, bij name noemen.
SPECIMEN, s. proef, v. staaltje, exemplaar, o.
SPECIOSITY, * ...OUSNESS, S. schijnbaarheid, v. *...0uS,
a. -LY, adv. schijnbaar, schoonschijnend ; oppervlakkii ;
volgens den schijn.
naar
SPECK, * -LE, s. vlek, v. vlakje, vlekje, spikkeltje, o. ;
geheel en al, te eenenmale. "-LE, va. vlek--and span,

SPE.
8. klink, v. * - 31D, a. gevlekt,
ken, besprenkelen.
gespikkeld; bont. * -RDNESS, 8. gespikkeldheid, v. * -ED
WOOD, s. slangenhout, o.
s. schouwSPECTABLE, a. zigtbaar, aanzienlijk.
spel (ook fig.), o. ; -case, brillenhuisje, o. ; -maker,
*
...ACLES,
s. pl.
brillenslijper, m. ; -shake, brilslang, v.
bril, m. *...ActrLAE, a. van eene vertooning. * ...ATION, S.
aanzien, o beschouwing, v. aanblik, m.; opzigt, terugzigt,
O. "...ATOR, s. aan-, toeschouwer, m. * ...ATORIAL, a.
van een toeschouwer, als een toeschouwer. * ... ATORSHIP,
s. het toeschouwen.* ...ATEEss,* ...ATEix,s.toeschouwster,v.
SPECTRE, SPECTRUM, s. spook, spooksel, nachtgezigt, o.
geest, m. verschijning, hersenschim, v _ .
SPECULAR, a. spiegelvormig ; het lien bevorderende ; een
uitzigt gevende ; - stone, (17) moskovisch glas, o. ; - surface,
spiegeloppervlakte, v. * ...LATE, va. et n. beschouwen,
aanzien; bekijken; overwegen, overdenken, bedenken;
s. bespekuleren, eene onderneming foen.
schouwing, aanschouwing; overweging, v. denken, o. ; bespiegeling , overpeinzing; spekulatie,y "...LATIST, S. spekulant,m. *...LATIVE 4 a.bespiegelend,beschouwend. -LY, adv.
in een bespiegelenden zia, op eene beschouwende wzjze,
volgens theorie.*...LATivENEss, s. bespiegelende hoedanigheid,v.*...LAT0E, s.beschouwer, , waarnemer, bespieder, ,
m.
bespiegelaar ; spekulant, m. s. spiegel,
gladde oppervlakte, v.
SPEECE, s. soort, v. slag, o. aard, m.
SPEECH, s. spraak, taal; cede, redevoering, aanspraak,
v. ; gesprek, o. k-, vn. eene aanspraak houden, spreken.
* -IFY, vn. veel spreken. * -LESS, a. sprakeloos, stout.
* -LESSNESS, s. sprakeloosheid, stomheid, v. * -MAKER,
s. veelspreker, m.
SPEED, s. spoed, haast, m. snelheid ; bespoediging, v.;
voortgang, uitslag; gang, m.; full -, spoorslags, in 0strekten galop. "-, vn. zich spoeden, zich haasten, spoed
maken, slagen, gelukkett.*-, va. bespoedigen,verhaasten,
bevorderen, aan-, doorzetten, drijven; afvaardigen,
afzenden ; dooden, afmaken, voltrekken ; uitvaardigen;
doen gelukken; bezorgen, bijstaan; God - him well!
God geleide hem ! * -FUL, a. nuttig, dienstig.
adv. met spoed, snel. * -INESS, s. spoed, m. snelheid, v.
* -WELL, S. (53) eereprijs, as. *-Y, a. haastig, spoedig,
snel, vlug.
SPEAK, s. et va. voy. SPIKE.
SPEEN, s. zekere steensoort, v.
SPEET, va. doorsteken.
SPELL, S. betoovering, bezwering, v. tooverfornzulzer, tooverwoord, o. ; afwisseling, v.; and -, bij afwisseling ;
a fresh -, eene nieuwe ploeg arbeiders, - werkgasten.
vn. et a. spellen; volgens de regelen der taal schrijvest; onderwzjzen; betooveren; (de wacht) aflossen.
* -BOUND, a. betooverd, behekst. * -ER, s. speller, in.
* -ING, s. het spellen ; het schrijven volgens de regelen
der taal, o. ; betoovering, v.
SPELT, va. splljten; breken. *-, s. 03) spelt, v. * -ER,
s. (17) spzauter, kalanzijnsteen, m.
SPENCE, s. spijskamer, v. * -R, s. kelder-, hofmeester ;
spencer, m. jak, o.
SPEND, vn. vertering maken ; verloren gaan ; overgaan.
*-, va. ultgeven, besteden, doorbrengen, verkwisten;
afnzatten, uitputten; gebruiken; ill got ill spent, zoo
gewonnen zoo geronnen; - high, vele verteringen maken;
- one's blood, zijn bloed vergieten ; - one's breath, te
veel spreken ; - one's self, zich uitpotten,
vergeefs
zich opofferen ; - one's time, zijnen tijcl doorbrengen;
- one's verdict, een oordeel vellen, zijne meening

SPI.

SPI.
spreken. * -ALL, S. verkwister, doorbrenger, M. *- Bitt
s. uitgever, doorbrenger, verkwister, m. ; of pihise,
lofredenaar, m. "-THRIFT, s. et a. verkwister, doorbrenger, m. ; verkwistend.
SPENT, a. urtgeput, verteerd, uitgeteerd, afgemat, magteloos ; verloren; afgereden; a - bullet, een matte
kogel; horse quite -, afgereden afgemat paard, o.
SPERABLE, a. te hopen. * ... AGE, s. sperzie, asperzie, v.
* ...ATE, a. gehoopt, twijfelachtig.
SPERB, va. vragen, navragen.
SPERM, s. zaad der dieren, o. * - ACETI, s. spermaceti, v.
walvischzaad,o. ; - whale, kachelot, potvisch, m. *- ATIC,
* -ATICAL, a. tot het zaad der dierenbehooretzde; animalcule, (72) zaaddiertje, o.; - vessels,zaadvaten;-ballen,
o. m. my. "-ATIZE, vn. zaad schieten. * - ATOCELE ,
s. (36) zaadbreuk, V. * -ATOLOGY, s. zaadleer, kennis
der zaden, zaadkunde, v. * - ATOLOGIST, s. zaadkenner, ,m.
SPERR, va. toegrendelen.
SPERSE, va. voy. DISPERSE.
SPET, va. uitspuwen, uitbraken; uitgieten. *-, s. spog,
o. ; overstrooming, v. overvloed, m.; fig. water, o.
SPEW, vn. et a. braken, overgeven ; spuwen , uifspuwen ;

uitgieten. * -ER, s. braker, m. "-MG, s. braking, v.
het overgeven. * -Y, a. modderig, slijkig; doornat.
SPHACELATE, vn. verrotten, versterven, door het koudvuur aangetast worden. *...cELus, s. (22) koudvuur, o.
SPHERE, s. steer, v. bol, kogel, kring, m.; hemelligchaam,
gestarnte, o. ; omtrek, m. bereik, o. ; bezigheid, v. ; that
is out of his -, dit gaet zijn begrip te boven. "-, va.
eene kogelvormige gedaante geven.
SPHERICAL, a. * - LY, adv. klootvormig, kogelvormig, bolrond ; van de planeten. * - NESS, "...RICITY, s. bolrondheid, kogelvormigheid, v. * ... RICS, s. p1. leer van de sfeer,
sferische meetkunde, v. * ... ROID, s. (122) rondachtig
ovaalvormig ligchaam, o. -AL, -IC, -ICAL, a. rondachtig,
ovaalvormig. '...RULE, s. kogeltje, o. * ,.. RY, a. bolrond.
SPHINCTER, s. (74) stuitspiert V.
SPIAL, s. spion, spie, m. ;
wachtschip, o.
SPICE, s. specerij, v. welriekend kruid ; zuurdeeg, o.;
smaak, m. ; voorgevoel, o. ; proef, v. ; fig. een weinigje,
een snufje (van iets weg hebben). *-, va. kruiden; fig.
muggeziften, haarkloven. * - CLOAK, s. straatroover te
voet, m. "-D, a. gekruid; naauwgezet. * - GINGERBREAD,
s. peperkoek, m. "-GRAVE, s. specerijperk, o. * - NUT,
pepernoot, v. 5 -R, s. kruidenier, m. * - RY, s. specerij,
V. ; speeerijhandel, kruidenierswinkel, m.
SPICILEGY, s. arenlezing, v. "...NESS, s. specerijlucht, v.
SPICK-AND-SPAW-NEW, adv. nagelnieuw.
SPICKNEL, SPIGNEE, SPIGNEL, s. (53) beetwortel, m.
SPICOSITY, s. overvloed van area, m.
* ... LATE, va. puntig maken.
SPICULAR, a. puntig, spits.
SPICY, a. gekruid, kruidig, specerijachtig.
SPIDER, s. spitzi opinnekop, V. * -CATCHER, S. muurspecht,
m. * - LIKE, a. spinnekopachtig. * -'S-WEB, s. spinneweb,
o. * -WORT, s. spinnekruid, o.
SPIGOT, s. tap, m. kraan, v.
SPIGHT, S. voy. SPITE.
SPIKE, s. punt, spijl, v.;

lange spijker, ijzeren
houten boutnagel, m. ; spijkerpin, v. ; loot, aar, v.
*-, va. punten, spits maken; spijkeren; vernagelen.
* -D, a. puntig, spits ; geaard. * - HEAD, s. lange spijker,
nagel, m. "-IRON, s. spijkerijzer, o. * - HARD, s. (53)
nardus, spijk, m. * ... KY, a. puntig.
SPILL, s. spijl, pin, as, f. oor; sommetje; drinkgeld,
o.
*-, va. storten, uitgieten, spillen,s verapillen ; verkwisten, wegwerpen, bederven. *-, vn. verkwistend zijn; ver-

355

Loren gaan ; - a sail, (126) een zeil te loevert aanbrassen. * - AGE, s. spillagie, lekkaadje, v. "-ER, s. storter,
verspiller, verkwister, m.; hengelroede, v. * -ING-LINE,
s. (126) noodgording, v.

voy. SPILTER.
SPILTH, s. het uitgestorte.
va. et n. spinnen ; draaijen, vloeijen, loopen, storten ; rekken, verlengen ; - a top, met den drijftol spelen ; - out, uitspinnen, uitrekken, verlengen, op de lange
baan schuiven; - yarn, (126) schzemansgaren spinnen.
"-ACH, * - AGE, s. spinazie, v. * -AL, a. (74) van de

SPILTER, S.
SPIN,

ruggegraat.
s. klos, m. stilt, stek, spil, as ; pin, v. steel,
stengel, m. ; kern, pit, v. steen; meeldraad, m. *-,
vn.
in den steel schieten. "-MAKER, s. klossenmaker, M.
'-SHANKS, * -LEGS, s. pl. spillebeenen, o. tnv. * - TREE,
s. (53) spilleboom, m.
SPINE, s. doren, doom, m. ; ruggegraat, v.
SPINEL, *- RUBY, S. (17) spinet, bleekroode robijn, m.
SPINET, s. (109) kleine klavecimbaal, v. ‘-}iAMMER, s.
stemvork, v.
SPINDLE,

voy. SPICKNEL .
SPINIFEROUS, a. doornen dragende.
SPINGEL, S. (53)
SPINK, S.
SPINNER,
* ...NET,

vink, m.
s. spinner, m. spinster, v.; kleine spin, v.
s. kreupelhout, o. * ... NING, s. gespin, o. spinnerij, v. ; - wheel, spinnewiel, o. * ...NY, s.kreupelhout,
o. -, a. klein, dun, gering.
SPINOSITY, s. doOrnigheid; neteligheid, zwarigheid, v.
* ...NODS, a. stekelig, doornig ; netelig, zwaarwigtig,
moeijelijk.
SPINSTER, s. spinster ; (83) jonge dochter, v.
SPINSTRY, s. spinsel, o. spinnerij, v.
SPINY, a. voy. SPINOUS. "...ON, s. spion, spie, m.
SPIRACLE, s. luchtgat, 0.
SPIRAL, a. slakke-, schroefvormig. *-, s. krul-, slakke-,
spiraallijn, v.; - compasses, spiraalkompas, o. *-LY,
adv. spiraalvormig, schroefwijze. * -NESS, s. spiraalvormige figuur, v.
SPRING, s. sptraalveer,v. *- STAIRCASE, s. wenteltrap,m. *- WIRE, s. gedraaid ijzerdraad , o.
SPIRATION, s. het ademen ; ademhaling, v.
SPIRE, s. spiraallijn, schroef ; piramiede, naald, spits,
punt, v. ; toren, m. torenspits, v.; kegel, m. ; lok, v.;
krans, m. ; toppunt, o. ; wending, draaijing ; graspunt,
v. *-, vn. spits toeloopen; schieten, in area schieten;
ademen. "-D, a. spits, puntig, piramiedaal. * -WORT, S.
(53) miltkruid, o.
SPIRIT, s. geest, adem; wind, m. lucht, v. ; verstand, o.;
ziel, v. leven, gevoel, o.; moed, ijver, lust, m.• begeerte,
v. verlangen, o.; kracht, geestkracht ; levendigheid, vrolijkheid, v. ; genie, o. groote geest, verstandige loop ; fig.
kinderdief, zielverkooper, m.; of the age, tijdgeest,
m. ; - of wine, wijngeest, m. *- , va. bezielen, aanmoedigen, moed inboezemen,, inspreken ; - away, verleiden, verlokken, door list verkrijgen. * - ALLY, adv. door
den adem. "-BROKEN, BOW-SPIRITED, a. ternedergeslagen, moedeloos. 1,-ED, a. geestrijk, levendig, vrolijk,
bezield, vol leven, moedig, opgeruimd, vol vuur; low -,
met eene lage ziel ; high - , hooghartig, trotsch. * -EDLY,
adv. op eene levendige wijze, met kracht, met moed.
*-EDNESS, s. geestgesteldheid, luim ; levendigheid, v.
vuur, o. ijver, m. * -FUL, a. geestrijk, levendig,schetpzinnig. k - FuLLy, adv. vol geest. * -FULNESS, s. geestrijkheid, levendigheid, v. * - LESS, a. geesteloos, moedeloos, krachteloos, zwak ; onnoozel, dom. * -LESSLY, adv.

geesteloos, zonder geest, zonder moed.

* - LBS811288, S.
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• SPO.

SPL.

geesteloosheid, v. *-ouS, a. geestrijk, geestig, levendig,
vrolijk, bezield, ijverig ; listig, slim. *- R0011, s. (126)
bottelierskamer, v.
SPIRITS, S. pl. levensgeesten, m. mv.; geestgesteldheid,
luzm, v. ; geestrijk vocht, o. sterke drank, m. likeur,o.;
to be in -, opgeruimd zijn; to be in low -, neerslagtig zijn ; to recover one's -, zich herstellen, moed scheppen.
SPIRIT-SPEAKING, a. geestig, vol geest.
SPIRITUAL, * ...UOUS, a. geestig, onligchamelijk, geestelijk,
kerkelijk ; - court, geestelijk hof, konsistorie, O. "-1ST,
s. spiritualist; geestelijke, m. NITY, s. geestelijkheid,
geestelijke natuur, onligchamelijkheid; geestigheid, v.
verstand, o. geest, m.; geestelijke handeling, v.;geestelijk inkomen, - goed, O. "-IZATION, s. (90) oplossing
tot geest, v. * -IZE, va. (90) oplossen tot geest; distilleren. "-LY, adv. geestelijk, kerkelijk ; in den geest, naar
den geest. *-TY, s. geestelijkheid, klerezie, v.
SPIRITUOSITY, *...uotrEmEss, s. geestigheid, geestrijkheid,
vlugheid, levendigheid, fijnheid, v. ; geest, spiritus, s m.
SPIRT, vn. et a. springen, ontspringen,uitschieten; spruiten; - up, in de hoogte schieten, opspringen. *-, s.
straal, ruk, aanval, m.; sprit, v.
SPIRTLE, va. verspreiden, verstrooijen ; verteren.
SPIRY, a. voy. SPIRAL.
SPIES, a. dik, digt, niet vloeijend ; ineengedrongen.
* -ATION, S. verdikking, v. "-ITUDE, "-ITY, s. dikte,

digtheid, vastheid, v.
spit, braadspit, o. ; degen ; prikkel, m. ; handvatsel; speeksel, spog, o. *-, va. aan het spit steken.
*-, vn. et a. spuwen; uitwerpen ; motregenen; - off,
(126) zich uitstrekken.
SPITAL, s. gasthuis, hospitaal, O.
SPITCHCOCK, S. gebakken paling, m.*-, va. paling snijden en bakken.
SPIT-DEEP, a. eene spade diep.
SPITE, s. spijt, weerzin, tegenzin, afkeer, haat ; wrok,
nijd; toorn, m. boosheid, v. ; in - of, in spijt van, in
weerwil van ; she bears me a -, zij wrokt tegen mij.
*-, va. krenken, beleedigen, vertoornen, verdriet aandoen. * -FUL, a. * - FULLY, adv. boosaardig, kwaadaarSPIT, S.

dig, hatelijk; uit haat, met kwaadaardigheid. * - FULNESS, s. kwaadaardigheid, boosheid, v. haat, in.
SPIT-FIRE, S. fig. dolleman, driftkop,. in. * ... - FISH, s.
zeesnoek, m. * ... FUL, s. een spit vol.
SPITTAL, s. gasthuis, o. *-moN, S. oude wijvenpraat, v.
dom gesnap, gekakel, O.
SPITTER, s. die aan het spit steekt ; spuwer, ni. ; (44)
tweejarig hert, spieshert, 0. * -ING, s. spuwen, O. * -INGBOX, * ...TON, s. spuwbakje, o. kwispedoor, v.
SPITTLE, s. gasthuis ; speeksel, o. * ... LY, a. vol speeksel.
SPIT-VENOM, s. uitgespogen venijn, O.
SPLANCHNOLOGIE, s. leer der ingewanden, v.
SPLASH, s. plas, plomp, m. het plassen. "-, va. bespat-

ten. *-, int. krak! * - PAPER, s. gespikkeld papier, a.
* -Y, a. bespat, besmorst.
SPLATCH, Va. besnzeren, vervalschen. * - Y, a. besineerd,
vervalscht. •
SPLATTY, a. aangeriyt, opgedischt, opgediend.
SPLAY, va. de schoft verwrikken. * - FOOD, * -FOOTED,
a. breede platte voeten hebbende ; (lid) kreupel.
rn. * - MOUTHED, a. een
* - MOUTH, s. scheeve mond,
scheeven mond hebbende.
SPLEEN, S. milt: miltzucht; kuude sham, gemelijkheiti
v. haat, nijd, In.; gal ; haastigheid, v. ; aanval, oz.
vernzaning, v. * --ED, a. net uitgesneden milt. '-FuL,
* - Y, a. milauchtig, hypochondrisch, verdrietig,

gemelijk, zwaarmoedig. * - LESS, a. zonder gal, zachta*dig. *-SICK, a. (22) miltzuchtig. "-WORT, S. (53)

mzltkruid, steenvaren, o. hartstong, v.
SPLEBT, va. de graten uitnemen.
SPLENDENCY, * ...IDNESS, S. glans, luister, m. pracht, v.
...ID, a.
"...ENT, a. schitterend, blinkend, prachtig.
-LY, adv. heerlijk, prachtig, schttterend, kostelijk ;
met glans. * ...ORY, "...OUR, S. pracht, heerlijkheid, v.
SPLENETIC, "...NIC, * ...NISI, s. miltzuchtige, hypochon-

drist, m. *-AL, a. tot de milt behoorende; miltzuchtig.
* -NESS, * ...NICNESS, S. (22) miltzucht, hypochondrie, v.
SPLENETIS, s. (74) miltader, V.
SPLENT,
(112r overbeen, o. ; (36) splinter, tn.
s. (126) splissing,
SPLICE, va. eaten; (126) splitsen.
v. *...CING FID, s. (1N) splishoorn, m.
splinter,
tn.
schilfer,
spalk,
v. "-,va.splinten,
SPLINT, S.
spalken, splijten, splitsen. * - ER, vn. et a. splijten,
spalken, splinteren, vaneen scheuren. *-ER, s. splinter,
m.; stuk eener gebarsten born, O.
SPLICE,

va. voy. SPLICE.

va. et n. splijten, vaneen scheuren, verbrijzelen,
breken, scheiden ; barsten, bersten ; stranden, schipbreuk
lijden; - one's self with laughing, schateren bersten
van het lagchen ; - the difference, (34) het verschil
deelen ; - the ear, de wren verscheuren , schreeuwen,
gillen. * - CAUSER, s. fig. advokaat; kruidenier, spece-

SPLIT,

rijverkooper, m. * - CROW, s. dubbele arend, - adelaar,
m. "-FIG, s. kruidenier, M. * -RING, s. gespleten ring,
rn. * - TER, s. splijter, klover, m.; wig, keg, v. * - TING,
S. splitting, kloving, v.
SPLuTTBR,s.geraas,getier,o.* -,vn.verward spreken,stottere n.
SPODIUM, S. ertsasch (onder in den smeltoven), v.
SPOIL, s. roof, buit, rn.; plundering, rooverij ; verleiding,

v.; overschot, o. "-, vn. et n. rooven, plunderen, buit
maken, berooven, bederven, breken, verbrijzelen ; - one's
sport, het spet van iemand bederven ; - ed child, vertroeteld kind, o. * - ER, woover, , plunderaar,, verwoester,,
bederver, tn. * - FUL, a. roofgierig, roofzuchtig. * - ING,
S. berooving, v. berlerf, o. * - IRON, s. fig. smid,m.*-s,s.
pl. buit, tn. overschot, o. * - TRADE; s. loonbederver, nt.
SPOKE, s. speck, v. ; handvatsel van het roer, o. * - N, p.
et a. gezegd, gesproken ; a well spoken man, een wetbespraakt man. '-SHAVE, s. trekmes, o. " - SMAN, s.
redenaar, spreker, rn. * - S - WOMAN, s. spreekster, v.
SPOLIATE, va. berooven, plunderen. s. berooving,
plundering, v.
SPONDAIC, a. (19) van den spondeus."...DEE, s. (19) spondens (zekere versmaat), m.
* ...DYLE, s. (74) ruggegraatszvervelbeen, O.
SPONGE, s. spOnS, v. ;
of a gun, geschutwisscher, tn.
" - , va. met eene spons afvegen.
vs. tafelschnimen;
(een stuk geschut) alivisschen. * - R, s. tafelschuimer, rn.
SPONGIFORM,a. sponsachtig, week, vol gaatjes. - '...GINEss,
s. sponsachtigheid, v. * ...GIOUS, * ...61Y, a. sponsachtig.
SPONK, s. tondel, tonder, o. lout, v.
SPONSAL, a. huwelijks..., de verloving betreffende. * ...BIBLE,
a. geloofwaardig. s. borgtogt, rn.; belofte, toezegging, v. '...SOR, s..borg ; doopgetztige,
SPONTANEITY, * ....EOUSNESS, s. vrijwillige beweging, v.
vrije wil, m. * ...EOUS, a. - LY, adv. vrijivillig, willskeurig ; in het wild groeijend ; nit vrijen toil, van zelf.
SPONTOON, s. halve pie/c, v. sponton, is.
SPOOK, s. spook, o. geestver,schijning, v.
SPOOL, s. spoel, weversspoel, v. *-, vn. spoelen.
SPOOM, vn. schuimen; (126) snel zeilen, schielijk voor ,
bijschetn.

SPR.
lepel, m. ; to be past the -, den kinderschoenen ontwassen zijn. *-, va. et n. (126) voor den wind
brengen, - laten loopen. "-BILL, s. lepelaar, m. "-BOOT,
"-TRAY, s. lepelbak, m. "-DRIFT, s. schuim der golven, o. * - FUL, s. een lepelvol, m. "-HAND, s. regterhand, v. "-MEAT, s. lepelkost, m. "-SHELL, s. strandschelp, v. "-WORT, s. lepelkruid, o.
SPORADIC, a. (22) niet epidemisch.
SPORT, S. spel, vermaak, tijdverdrijf, genoegen, o. lust,
m. scherts, jokkernij, boert ; jagt ; visscherij, v. ; veldvermaak, o. ; biezen wand, v. ; fig. voorwerp van bespotting, o. *-, va. et n. verlustigen, spelen, zich vermaken, schertsen; - one's ivory, tandenknarsen. "-ER,
s. speler, spotter, schertser, spotvogel, m.
* - FUL, a.
"-FULLY, adv. vermakelijk, vrolijk, dartel, tot tijdverdrijf. "-FULNESS, "-ING, s. vermakelijkheid, kortswijl,
scherts, v. "-IVE, a. "-IVELY, adv. schertsend, grappig, uit scherts. "-IVENESS, s. vrolijkheid, dartelheid,
v. "-LESS, a. vreugdeloos, treurig. "-SMAN, s. jager,
liefhebber van de jagt, m. * - SMANSHIP, s. jagtlust, m.
jagtvermaak, o. "-ULAGE, s. (83) geregtskosten, m. my.
"-ULARY, a. van aalmoezen.levende.*-uLE, s. aalmo es, v.
SPOT, s. vlek, spat; plek, plaats, v. ; teeken ; bloemperk ;
stuk grond, o. ; grafstede, v. ; upon the -, op staande
voet, onmiddellijk. va. vlekken, bevlekken, bespatten, bespikkelen ; bevuilen; teekenen, merken.
"-LESS,
a. vlekkeloos, onbevlekt, onberispelijk.
"-LESSNESS, s.
vlekkeloosheid, onberispelijkheitl,v. * - LINESS, s. gevlektheid, v. "-TED, a. gevlekt, bont; misdadig ; - fever,
(22! vlek-, blutskoorts, v. "-TER, s. vlekker, bevlekker;
lasteraar; borduurder, m. borduurster, v.
"-TINESS, s.
voy. SPOTLINESS. "-TING, s. bevlekking, v. ; borduurwerk, o. "-TY, a. gevlekt, bont.
SPOUSAGE, s. huwelijk, o. * ... SAL, s. huwelijk, o.; bruiloft, v.; bruiloftsdicht, o. -, a. huwelijks..., bruilofts....
SPOUSE, s. echtgenoot, m. en v. man, gemaal, bruidegom,
m.; vrouw, bruid, v. *-, va. 4uwen. "-BREECH, s. echtbreuk, v. "-D, a. gehuwd, verloofd. "-LESS, a. ongehuwd.
SPOUT, s. waterstraal, watersprong, waterval, m. ; wolkbreak, hoos; pi., tuit; kraan, v. *-, vs. et a. springen, spuiten, ontspringen; - out, ontspringen, uitkomen.
SPRACK, SPRAG, a. snel, schieldk.
SPRAG, s. jonge zalm, m.
SPRAIN, s. verstuiking, v. * va. verstuiken, verdraaijen; - her ankle, fig. zwanger zijn.
SPRAINTS, s. pl. (44) otterdrek, m.
SPRAT, s. (72) sprot, v. "-GRID-IRON, s. visehrooster, m.
SPRAWL, yn. handen en voeten uitstrekken; spartelen.
"-ING, s. tegensparteling, v.
SPRAY, s. takje, rijs, rijshout; (126) schuim der golven,
0. "-FAGOT, S. takkebos, m. * - WOOD, S. rijshout, o.
SPREAD, va. spreiden, uitstrekken,
verspreiden, uitspreiden, strooijen, uitstrooijen, uitbreiden, bekend waken.
,-, vu, zich uitbreiden, zich uitstrekken, bekend worden; opengaan, bloeijen; (een net) spannen ; (een gerucht) uitstrooijen ; - abroad, zich uitbreiden , - out,
uitspreiden,ontvouwen ; - the cloth, de tafel dekken ; - the
sails, de zeilen uitspreiden. *-, s. uitbreiding, v. omtrek,
omvang , m. * ER, s. spreider, verbreider, verspreider,
* -ING, s. verspreiding, v. -, a. zich verspreidend.
SPRIG, s. takje, o. spruit, loot, v. scheut, m.; puntje, o.
sprig, v. *- ,va. met takjes afbakenen ; eene epic voorsteken. "—CRYSTAL, s. bergkristal, o. *- GY, a. vol takjes.
SPRIGHT, S. spook, o. geest, m. verschijning, v. *-, vn.
als een geest verschijnen. * -FuL, a. "-FULLY, adv.
levendig, vrolijk, vol lust ; met levendigheid.
* - FULSPOON, S.

SPR.
NB88, * - LINESS, S.
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levendigheid, opgeruimdheid, vro-

lijkheid, vlugheid, v. vuur, o. owed, M. "-LBW, a.
zonder geest, log, vedzig. "-LY, a. geestvol, wakker,
opgeruimd, levendig, vrolijk.
SPRING, S. oorsprong, aanvang, m. begin, o. ; bron, v.;
sprong, m. ; veer, springveer; drzjfveer ; veerkracht, v.;
lied, o. ; geestkracht, inspanning ; tente, v. ; fig. jongeling, m. ; net, o. ; (126) sprinkel, v. ; - of life, levenskracht, v.; - of youth, jeugdig vuur, o. ; to set all -s
in motion (a going), alle raderen doen werken. *-, vn.
• ontspringen, ontstaan, ontspruiten, spruiten, voortkomen,
wassen, ontkiemen, aanbreken, verschijnen; springen.
va. doen springen, breken ; drijeen, opjagen; doen
ontstaan; ontlasten ; - a leak, (126) een lek bekomen,
lek worden ; - a light, licht vuur geven; - a mast,
eenen mast verliezen, - scheuren, - kraken ; -• a mine,
eene mijn doen springen ; - a project, eenen aanslag smeden; - a well, eenen put delven; - forward, vooruitspringen ; - of, wegspringen ; - off, afspringen ; - out of,
ontspringen, ontkomen ; - over, overspringen ; - the
luff, (126) digt bij den wind brengen ; - up, opspringen; in de hoogte schieten, ontspruiten, kiemen.
SPRINGAL, s. jong mensch, aankomende jongeling, jonge
springer, m.
SPRING-ANKLE-WAREHOUSE, s. fig. gevangenis, v. gevangenhuisi o.
SPRING-ARBOUR, S. (41) veerspil, v. "...-BAR, s. rtituigzwengel, m. * ...- BARLEY, s. voorjaarsjerst, v. "...-BOLT,
s. springgrendel, m. *...-Box, s. trommel, v.
s. pl. veerpasser, m.
SPRINGE, S. strik, sprong, springval, m. net , o. *-, va.
in eenen strik vangen. - *- ER, s. springer, m. ; spruit,
V. loophond; (13) rand, in. lijst ; springveer, v.
SPRING-FUNNEL, s. trechter, m.
"...-GUN, S. voetangel,
m. "...-HALT, S. (112) hanespat, v. "...-HEAD, s. oorsprong, m. bron; fontein, v. "... - HOOB, s. karabijnhaak,
m. "...INESS, s. veerkracht, elasticiteit ; springveer,
veer, v.
S. bronwater, o.
s. scheermes met eene veer, o. *...- SNUFFERS, s. pl.
patentsnuiter, m. "...-STEEL, s. veerkrachtig staal, o.
"...-STEEL-YARD, s. veerunster, m. * ...- TAIL, s. aardvloo, v. "...-TIDE, s. springvloed, m. * ...- TIME, s. lente,
v. lentetijd, m. voorjaar,
o.
SPRINGY, a. veerkrachtig, elastiek, elastisch.
SPRINKLE, s. sprenkel, v. ; sprengkwast, tn. *-, va. besprenkelen, bestrooijen ; springen. "...KLING, S. besprenkeling ,bestrooijing,v .; klein getal, o. kleine hoeveelheid,v .
SPRIT, s. spruit, loot, v. scheut ; (126) spriet, boegspriet,
m. vn. spruiten, schieten.
SPRITE, S. spook, o. geest, m. " - FUL, " - LY, a. "-FULLY,
adv. vrolijk, levendig ; met lust, met leven.*-LINEss, s.
levendigheid,vrolijkheid,blijgeestigheid,opgeruimdheid,v.
SPRITSAIL, s. (126) sprietzeil, o.
SPROT, s. tweejarige zalm, m.
SPROUT, s. voy. SPRIT; spruitje, o. (soort van) • kool, v.
"-, vn. spruiten,uitschieten,groeijen; - on, welly groeijen.
SPRUCE, a. snel, vlug, vaardig, flunk, levendig, net, opge.schikt. *-, va. netjes opschikken. *-, vn. zich net
kleeden. *-, s. witte pijnboom, m. "-BEER, s. jopenbier,
0. "-DEALS, s. pl. noordsche deelen, v. my. "-FIR, s.
witte pijnboom, m. * - LEATHER, s. pruissisch leder, o.
"-Ly, adv. netjes, sierlijk. * -NESS, s. netheid, sierlijkheid, v. * - OKER, s. gele oker, rn. "-WINE, s. wijn uit
spruiten gemaakt, m. "-WOOD, S. rijshout, o. "-YARN,
s. grof garen, o.
SPRUG, SPRUNG,

va. versieren, optooijen.
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SPRUNT, vn. uitkomen, kiemen, ontapruiten, opschieten;
opspringen; zich verheugen. "-, a. zjverig,vlijtig,bezig,
werkzaam. *-, s. kleine veer, v.; (elk) kort en taai
voorwerp, o. "-NRss, s. vlijt, werkzaamheid, v.
SPRY, s. voy. SPRAY.
SPUD, s. kort mes, stompje; fig. klein dreumesje,
propje, dik ventje, O.
Spun, va. voy. SPEW.
SFULLER, S. spoeler, m.
SPUME, S. schuim,o."-, vn. schuimen. * ...MID, * ...MOUE,
* ...MY, a. vol schuim, schuimend.
SPURGE, S. spons, v.; zwam, o. ; geschutwisicher, , m. *-,
va. reinigen, schoonmaken, uitvegen, met eene spons
afvegen ; inzuigen, opslurpen; (taken) krimpen; (een
stuk geschut) uitwisschen. *-, vn. tafelschuimen. "-R,
s. tafelschuimer ; krimper, m.
SPUNGIFORM, a. * ... GINESS, S. voy. SPONGIFORM, SPONGINESS. * ...GING, s. het tafelschuimen ; krimpen van
Laken, O. -HOUSE; S. kroeg, dure herberg ; gijze-'
ling, v. * ... GIOUS, a. voy. SPONGIOus. * ...GY, a. sponsachtig ; vochtig, opslurpend.
SPUNK, s. half verrot hout ; zwam, o. lont, v.
SPUN-YARN, S. (126) schiemansgaren, O.
SPUR, S. spoor, v. ; prikkel; doorn; spoorslag, m. aansporing, v. beweeggrond, m. aanleiding ; aanmoediging,
V. haast, m.; (136) moederkoren, o. ; hanespoor, v.;
zeezwaluw ; scheepssneb, v. voorboeg, news,
In.; to
be upon the -, haast hebben ; - of the bitts, (126)
kromming der betingen, betingknie, v. "-, va. de sporen
geven, voortdrijven ; aanzetten, aandrijven, nopen,aansporen, aanmoedigen. "-, vn. zich haasten, wegsnellen.
* -GALL, s. spoorwond, v. -, va. met de sporen wonden. * - GALLED, a. met de sporen gewond.
SPURCE, S. (53) euphorbia, heksenmelk, wolfsmelk, v.
* -FLAX, S. (53) kelderhals, m. "-LAUREL, S. (53) kel•
derhals met overblijvende bladen, m.
SPURGET, S. spinnetje, O.
SPURGE-WORT, s. (53) zwaardlelie, v.
SPURIOUS, a. onecht, ondergeschoven, vervalscht, onwettig.
"-LY, adv. onwettiglijk, op eene onwettige wijze. * - NESS,
S. onechtheid, valschheid, onwettigiteid, v.
SPURKET, s. (126) ruimte tusschen de knieen, v.
SPUR-LEATHER, s. spoorleder, O. * ...LING, .s. spiering, in.
SPURN, s. verachtelijke behandeling, v.; schop, m. *-,
va. verachten ; mishandelen. *-, vn. schoppen, achteruitslaan. * - ER, S. verachter, m.
SPURRE, s. zeezwaluw, v. * - D, a. gespoord, gestoken.
s. spoorder, aansporer, m.
SPURRIER, s. spoormaker, in.
SPUR-ROWEL, s. spoorradertje, o. *
WAY, S. kruisw eg , M.
SPURT, s. sprong, stoot, tn. schot, o. ; inval, m.
taint;
fig. plotselinge
blinde drift ; windvlaag, v. *-, * - LE,
vn. spuiten, springen, stortcn.
s. spuiting, v.
SPUTATION, s. spittoon, o. spewing, kwijling, V. * ...ATIVE,
a. spuwend, kwijlend.
SPUTTER, S. geraas, keen; gestotter, o.
vn. spuwen ;
rabbele ; stotteren. k -ER, s. spetwer ; stotteraar, m.
SPY, S. spion, verspieder, boodschapper, kondschapper,
- vn. et a. spieden, bespieden, op kondschap nitgaan,
verspieden, afloeren; waarnenten ; ontdekken; - into,
nasporen, onderzoeken. * - BOAT, S. korvet, v. * - GLASS,
* -ING -GL ASS, S. kijkg/aS, O. kijker, verrekijker,
SQUAB, a. kwabbig ,
dik en vet ; week ; kaal.
hit.
pal ! keak!
s. stool met ecn Icussen, m.; kussen ,
o. zetel ; dikzak, m.; jonge duif, V. *-, vn. et a. nederploffen ; afrossen, blond en blaauw slaan. "-BISH

a. dik, log, plomp. * - BLE, *-BLING, s. twist, m.
"-BLE, va. krakeelen,
krakeel, o. harrewarrerij, v.
harlewarren. "-BLED, a. (10) verschoven. * - BLER, s.
twister, krakeeler, In. "-CHICKEN, s. kuiken, O.
SQUAD, S. (68) escouade, v. rot, O. *-RON, S. (68) eska.dron, o. rurterbende, v.; - of ships, smaldeel, eskader,
O. x -RONED, a in eskadrons -, in eskaders verdeeld.
SQUALID, SQUALLID, a. mil , morsig. * - 1,TESS, * -ITY ,
* ...LOR, s. morsigheid, smerigheid, v.
SQUALL, S. luide schreeuw, gil, m. *-, vn. luid schreeuwen, gillen. * - ER, S. schreeuwer, m. * -EY, a. oneffen,
ruw. "-ING, S. geschreeuw, geraas, Leven, o. -s,p1. windvlagen, v. mv. rukwind, in. ruw onstuimig weder,o.
• "-Y, a. onstuimig (weder).
SQUAM, s. schub, v. * -IFORM, a. schubvormig.
ROUS, * -0SE, "-OUS, a. geschubd, schubbig, met schub 7
* - OSITY, * -OUSNESS, S. schubbigheid,v . ben,mtschilfer.
SQUANDER, va. - away, verkwisten, doorbrengen ; verstrooijen. *-, s. verkwisting, v. * - ER, S. verkwister,
doorbrenger, tn.
SQUARE, a. vierkant, regthoekig ; hoekig ; gepast, regt ;
afgesloten ; sterk, krachtig ; eerlijk, regtschapen. "-, s.
vierhoek, m. vierkant, o. winkelhaak, nt.; ruit, schijf,
plaat, v.; kwadraatgetal; plein, o. markt ; verhouding,
regelmaat, v. regel, ni. orde ; juistheid, overeenstemhow go -s?
ming ; eerlijkhead, regtschapenheid, v. ;
hoe gaan (staan) de zaken ? to be at -, in twist zijn,
twisten ; that will breME no -s, dat is van geen belang ,
dat zal geen geschil maken, dat zal geene vriendschap
breken. *-, va. vierkant maken, haaks maken ; schikken,
afmeten, passen. *-, vn. overeenkomen; - the yards,
(126) met de raas in het vierkant brassen ; - with,
overeenkomen met, passen ; - well, gelukken; to pas
komen. * - BARLEY, s. kleine gerst, vierregelige wintergerst, v. "-BUILT, a. vierkant gebouwd, * - CROSS, s.
(116) St. Andrieskruis, O. * -DEALING, a. regtschapenheid, v. * - FOOT, S. vierkante voet, s. gelooide huid (zonder kop of pooten), v. * - KENTLEDGE,
s. ijzeren ballast, at. * - LY, adv. overeenkomstig, -lijk.
* -NESS, s. vierkantmaking, kwadrofiltur, v. * - NUMBER,
'-ROOT,
a. kwadraatgetal, 0. * - R, s. windmaker, m.
s. (84) kwadraatwortel, M. * -SAIL, s. (126) razeil, O.
*-STERNED, a. (126) met platten spiegel. * - TUCK, S. (126)
platte spiegel, na. * - YARD, S. vierkante el ; (126) ra, v.
SQUARING, S. vierkantmaking, v. * ... RISH, a. bijna vierkant.
SQUASH, va. kneuzen, verbrijzelen. *-, s. verplettering,v.;
val, knak, in. onrijpe vrucht ; groene erwt ; groene schil,
v. ; iets dat zacht en sappig is; (53) kalebas, v.
SQUAT, a. kort en dik ; ineengedrongen. *-, vn. op de
hurken zitten. *-, s. het hurken, o. nederhurking ; buil,
v. ; tinspaath, v.
SQUAW, s. indiaansche vrouw, v. K-L, S. voy. SQUALL.
SQUEAK, * - ING, s. geschreeutv, gepiep, O. schreeuw, gil,
m.; klem, v. *-, yen. piepen,schreetaven; lig. bekennen;
to make one -, temand docn opbiechten. s. schreeuwer,
orgclpijp, v.
SQUEAL, vn. schreeuwen; piepen, weeklagen.
SQUEAMISH, a. teeder ; misselijk, walgetijk. *-LY, adv.
op cone teedere wijze; ntet walging. * -NESS , s. teederheid, v. overdreven gevoel, o. ; messelejlcheid,walging,v.
SQUEASINESS, s. misselijkheid, v. k...sy, a. missetijk.
* -BY,

SQUEEZE, va.

vn.
fig.

*taken, persen; onderdrukken.
doordringen ; - out, nitdrickken, .uitpersen.
S. knettz,ng, persing, drukking, v. -w Ax, s.

lafhartigc,

bloodaard,

s. pl. Pas ,

schroef,v.
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vn. netrvalbn. *-, s. kwak, plof, val, M.
raket, v. zwermer, voetzoeker, m. ; spotternij,
beuzeling, v. ; boosWicht, m. *-, vn. voetzoekers wtrpen ;
twisten, kijven.
SQUID, s. inktvisch, m.
SQUILL, s. (53) zeeajuin, m. walvischluis, garnaal, v.
SQUINANCY, S. voy. QUENCY.
SQUINT, a. scheel, loensch. *-, s. scheelziende, scheele ;
loensche blik, m. *-, SQUINY, vn. et a. scheel
loensch zien, - aanzien. "-EYE, s. scheele, scheeloog,
m. "-EYED, a. scheel. "-ING, s. het scheelzien. "-INGLY,
adv. scheel ziende.
SQUIRE, s. schildknaap, jonkheer, jonker, schild-, wapendrager, m. ; - of Alsatia, fig. verkwister, m. *-, va. als
schildknaap dienen, zijn hof aan eene dame maken.
m. waardigheid van
*-HOOD, "-SHIP, s. rang -, titel
schildknaap v. * -LY, a. ridderlijk, riddermatig .
vn. et a.
SQUIRT, s. spuit, v.; straal ; buikloop, m. "-,
spuiten ; een lavement zetten; den buikloop hebben ;
babbelen. * - ER, s. spuiter; babbelaar, m.
SQUITTER, S. tinschuim, 0.
SQUOB, a. voy. SQUAB.
STAB, s. steek, dolksteek, stoot, slag, m. ; beleediging,
wond, v. *-, va. doorsteken, doorboren. * - BER, s. sluiponoordenaar, m. "-BING, s. doorsteking, doorboring, v.
sluipmoord, in. * - BINGLY, adv. als een sluipmoordenaar.
m.
STABILIMENT, s. bevestzging, vastheid, v. steun,
"...LITY, s.
"...LITATE, va. bevestigen, oildersteunen.
vastheid, standvastigheid; (34) soliditeit, v.
STABLE, a. vast, duurzaam, bestendig, onveranderlijk,
standvastig. *-, s. stal, m. *-, va. et D. stallen, op
* - BOY,
stal zetten ; op stal staan ; huzzen, wonen.
M. "-BRED, a. in
"-MAN, S. staljongen, stalknecht,
den stal opgevoed, gemeen. "-NESS, s. vastheid, standvastigheid, v. "-PAIL, s. stalemmer, m. * -ROOM, S.
stalling, v. "-STAND, s. (44) schuilhoek, uithoek, M.
"-STAND, s. gevangenneming van een wilddief, v.
*-YARD, s. mestvaalt, v. '...BLING, s. stalling, v. stallen, m. my. * ...BLISH, va. _VOy. ESTABLISH. * ...BLY,
'adv. met vastheid.......nuLATIoiv, s. stalling, v.
o. *...TO, adv. kort
STACCADO, s. staketsel, paalwerk,
afgebroken ; - note, (109) afgezonderde noot, v.
STACK, s. hoop, stapel, m. mijt; rij schoorsteenen, v.;
oven hout, In. *-, va. opstapelen, ophoopen. "-WOOD, s.
hout waarvan houtskolen moeten gebrand worden, o.
STACTE, S. gom van den mirreboom, v.
STADDLB, S. voy. STADLE.
STADE, s. (77) renbaan, V.
STADHOLDER, "-ATE, S. stadhouder, m. ; -schap, o.
STADIUM, s. (77) stadie, V.
STADLE, s. paalwerk, 0.; staf, boom; stut, steun, m.
onderlaag, v. *-, va, stutten, ondersteunen.
STAFF, s. staf, stok, m. schacht, v. stut, steun, m . ; sport;
(22) (catheter, v.; (68) regements-, generale star ; fig. magt,
v. geweld, roer (van staat) ; (19) vers, o. strophe, v. ; - of
life, dagelijksch brood, o.; - of office, maarschalks-,
to let the veldheers-, kommando-, ambtsstaf, m. ;
go out of one's hand, zich de magt uit de handen
laten nemen. "-ISH, a. stiff, weerspannig. * - ORDSHIREWARE, s. engelsch aardewerk, o. "-TREE, s. (53) celaster,
m. "-WOOD, s. duigen-, paneelhout, wagenschot, o.
STAG, s. hert, o. * - BEETLE, "-FLY, s. vliegend hert, o.
schalebijter, m.
STAGE, s. stellaadje, v. ; schavot ; tooneel, o. schouwplaats ;
rustplaast; herberg , v. ; vloer, , th.; verdieping; postkoets,
to go of the -, het tooneel
v.; trap, graad, ni. trede, v. ;

SQUELCH,
SQUIB, s.
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der wereld verlaten, overlijden, sterven, verscheiden.
*-, Va. op het tooneel voorstellen, ten tooneele voeren ;
openlijk optreden. s. (108) tooneelloge,v. "-COACH,
-DANCER, s.
S. postkoets, diligence, v. postwagen, m.
ballet-, tooneeldanser, m. "-DRIVER, s. postrijder, poss.
postpaard,
wisselpaard,
o. *-LY,
"-HORSE,
NUM, m.
adv. op eene tooneelmatige wijze. "-PLAY, s. tooneelspel,
0. "-PLAYER, s. tooneelspeler, m. "-PRACTICE, s. befig.
kendheid met het tooneel, v. "-R, s. tooneelspeler ;
oude vos, Penner, M.
klem,
v.
STAG-EVIL, s. (112)
"-WRITER, s.
STAG-WAGGON, s. vracht-, postwagen, m.
tooneelschrijver, -dichter, m.
STAGGARD, S. (44) vierjarig hert, o.
STAGGER, vn. waggelen, wankelen, talmen, twzjfelen,
wankelmoedig zijn. va. doen wankelen, doen waggelen, verontrusten, ontstellen. "-ER„ s. die waggelt,
"-ING, a. wankelend. "-INGLY, adv. met wankelende
schreden, besluiteloog.
STAGGERS, s. pl. (442) kolder (der paarden), M.
STAGNANCY, "...NANTNESS, "...NATION, S. stilstand, m.
kwijning, stremming, v. "...NANT, a. stilstaand,
"...NATE, vn. stilstaan, niet vloeijen.
STAID, a. bezadigd, bedaard, stat?g, ernstig ; nuchteren,
matig. *-LY, adv. met bedaardheid, met ernst. "-NESS,
s. bezadigdhezd, bedpardheid, stemmigheld, v. ; ernst,
rn. ; matigheid, v.
STALL, S. steel, stengel, M.
STAIN, va. vlekken, kleuren, bont verwen; bevlekken, bezoedelen ; brandmerken ; bezwalken, onteeren. *-, s.
"-ED, a. gevlek, bezoedeling ; schande, onteering, 4.
verfd, bont, gevlekt. "-ER, s. bevlekker ; kleurder, verwer, m. "-ING, s. bevlekking, bezoedeling, v. brandmerken, o. onteering, v. "-LESS, a. onbevlekt, rein, onberispelijk, vlekkeloos.
"-LESSNESS, s. vlekkeloosheid,
onbevlektheid, v.
"-CASE, s. trap,
STAIR, s. trap, m. trede, verdieping, v.
*-s s. pl. trap, m. "-WORK,
In.; -carpet, looper, m.
s. ondcht kind, kind der liefde, o.
STAKE, Va. afpalen, ompalen ; op het spel zetten, inzetten,
wagon. "-, s. staak, paal, bakenstok; inzet, inleg, pot;
schandpaal, m.; aanbeeldje, waagstuk, o. ; to lay at -,
op het spel staan ; to put his - into one's hand, zich
geheel aan iemand overgeven ; to sweep -s, den pot
winnen ; life is at -, het geldt het leven.
STALACTIC, "-AL, a. van dropsteen.
"...TICAL-STONE,
"...TITES, s. dropsteen, ru. "...TITIC, a. als dropsteen.
STALAGMITE, s. ronde dropsteen, m. "...MITIC, a. in den
vorm van wratsteenen.
STALE, s. steel, m. schacht, sport, trede ; lokspijs, v.;
voorwendsel; schaakmat, o. ; puardenpis, v.; lokvogel,
In. ; hoer , v. -,'S. oudbakken, oud, verouderd. verjaard,
verstaan, verschaald, belegen, verlegen, versleten, afgeleefd. "-BREAD, s. oudbakken brood, o. *-, vn. et a.
stallen, pissen ; oud worden ; oud maken, verouderen.
"-LY, adv. voorheen, voarma,als, in oude tijden. "-MATED,
a. schaakmat. "-NESS, s. verschaaldheid, zuurheid, v.
ouderdom ; pisreuk, m.
STALK, s. steel, halm, stengel, staart, m. schacht; pijp,
v. roer, o.; trotsche gang, m. "-, vn. trotsch stappen ;
zacht loopen, aluipen, zich verbergen.
"-ER, s. die
trotsch stapt. * -ERs, s. pl. (114) zetnet, o. "-ING, 5. het
trotsch stctppen; - hedge, schuilhoekje, a. ; - horse,
paard afgerigt om patrijzen in het net to jagen, schietpaard; fig. voorwendsel; masker, o. "-INGLY, adv. met
trotschen tred. "-Y, a. hard ale een steel.
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stal; winkel, m. stalletje, pothuis, huisje, o.
loots, v. ; koorstoel, m. ; bank, zitplaats, v. ; toom, m.
"-, va. stallen, onder dak brengen ; mesten, voedesen;
bekleeden, installeren, aanstellen. *-, vn. stallen ; women.
* -AGE, *-MONEY, s. stal-, markt-, staangeld,
O.
* -BOAT, S. kleine boot, v. "-BD, a. gestald, in eenen
stal gebragt ;
with a thing, eene zaak moede. * - FED,
a, in den stal gevoed, - gemest. *- FEED, va. in den
stal voeden, - mesten. *- ION, s. hengst, springhengst,
m. *;KEEPER, s. verkooper van oude boeken, m.
"-WORTH, a. Lang op stal geweest zijnde;
fig. ervaren; dapper.
STAM, S. stam, stengel, M.
STAMEN, S. meeldraad ; levensdraad, m. ; lot, noodlot, O.
STAMINA, s. pl. grondstof, v.; oorspronkelijke bestanddeelen, o. mv.; (53) meeldraden, m. my. * ... NATE, va. sterk
maken, versterken. "...NE, S. stamijn (zekere dunne stof),
m. "...NEOUS, a. nit draden bestaande.
STAIEMEL, s. kastanjebruine kleur, v.; dik vrouwspersoon,
O.
STAMMER, vn. stamelen, stotteren.
*- ER, S. stamelaar,
stotteraar, m. * -ING, s. het stamelen, stotteren.*-INGIX, adv. stamelende.
STAMP, S. stempel, m. zegel, zegeltnerk, indruksel, o.;
afdruk, m. prent, v.; .slag, o. soort, v.; kenmerk, o.
*-, va. stempelen; stampen, stooten, drukken, indrukken, merken; slaan, munten (geld). *-, vn. moeijelijk
gaan, een zwaren gang hebben ; - with one's foot,
stampvoeten. *- CUTTER, s. stempelsnijder, M. * -DUTY,
* -FEE, S. zegelregt, o. * - ED, a. gestempeld, gezegeld ;
- paper, gezegeld papter, O. "-ER, s. stamper; stempel,
m. * - ING, St stempeling, munting, v.; - mill, stampmolen, M. "-OFFICE, S. zegelkantoor, O.
STAM-WOOD, s. blokhout, O.
STANCH, a. sterk, •vast, gaaf, gezond, dapper, bondig,
goed, standvastig ; regtschapen, aan zijne beginselen
getrouw. *-, va. stelpen, stallen. *-, vn. stilstaan, ophouden te vloeijen. * - EONS, s. pl. ijzerenvenstertralien,
v. mV. * -ER, s. bloedstelpend middel, O. "-HOUND, s.
spoorhond, M. * -ING, s. stelping, v. *- ION, s. stet, steun,
post, m. *-LESS, a. niet te stelpen, onverzadelijk.
-* -LY, adv. sterk, goed, gezond. * - NESS, s. sterkte,vastheid, gaafheid, standvastigheid, getrouwheid, v. ijver, ns.
STAND, vn. .staan ; zijn, zich bevinden, liggen, blijven ;
worden ; stilstaan, verblijven, uithouden, voortduren ;
zich houden ; golden ; berusten, afhangen ; dralen, wachten ; verdragen, dulden; te staan komen, kosten; zich
staande houden ; (126) zeilen, koers houden, zee boawen; - about, omringen; zich zvenden; - affected, gezind zijn, voornemens zijn, lust hebben; - against,
tegenstaan, zich verzetten; - all hasards, alles wagen,
alles op het spel zetten ; - an end, zich oprigten, te
berge rijzen ; - at a guard with, op zijne hoede zijn,
zich in acht nemen voor ; - at bay, in nood zijn, op
het uiterste liggen ; - a tip - toe, op de toonen staan ;
- away, king nitblijven; terugtreden ; - back, (cragtreden; - before, staan voor, in den weg stasis, wederstreven; - between, tusschenbeide treden; - betwixt,
in den weg staan, verhinderen; - bitch, zich laf gedragen ;
by, er bij staan, op zzjde staan ; tegenwoordig
zijn; plaats maken; bijstaan, helpen, ondersteunen,
:.,olhouden ; - clear, zest den weg (man ; - del credere, (31)
delcredere staan ; - fair, nithouden, rolhouden, getrouw
idijven; op den goeden weg zijn; - fair for, hoop hebben op, verwachting hebben van ; - for, streven naar,
staan op, volhouden, verdedigen, handhaven ; beduiden,
voorstellen; de plaats bekleeden van; - for a cipher,
STALL, S.
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niets beteekenen, van weinig joelang
onbeduidend
zijn ; - for an office, naar een 'ambt dingen; - forth,
vooruit treden, voor den dag komen ; - gaping, Zanierfanten; gapen; - godfather, - godmother, peet zijn,
een kind ten doop houden; - good, (83) geldig zijn;
- in, staan in, er zijn; te staan komen, kosten; - in
awe, vreezen ; - indebted to, schulden hebben, in schulden steken ; - in defence of, verdedigen ; - in fear of,
vreezen, schuwen ; - in for a harbour, eene haven aandoen ; - in jeopardy, in gevaar verkeeren, bedreigd
worden ; - in need of, noodig hebben; - in one's own
light, zich zelve schade berokkenen, -benacleelen; - in
pause, in twijfel staan, aarzelen, besluiteloos onzeker zijn ; - in stead of, de plaats bekleeden van, gelden
voor ; - in towards the land, landwaarts zeilen; - loose,
vrij zijn ; - neuter, onzijdig bltiven, de onzijdigheid in
acht nemen; - off, terugtreden, zich verwijderen, wegblijven, verwijderd zijn ; niet willen ; off a seaport,
op de hoogte eener haven zijn ; - off for advantage,
eene vlugt nemen; - on, staan berusten rusten
op, zich verlaten op; - one's ground, stand houden,
onverbiddelijk zijn, pal staan, niet toegeven ; - on one's
own legs, op zijne eigene voeten staan, niemand noodig
hebben, op eigen wieken drijven; out, naar buiten
staan, uitsteken ; verdragen, uitstaan, dulden ; het uithouden, volhouden ; zich uit de voeten maken, ontsnappen ; - out for sea, goed zee houden ; - out of, verlaten
zijn, in verlaten toestand verkeeren ; - out of sight,
nit de oogen gaan ; - proof, beproefd zijn, de proef
doorstaan ; - security, borg staan, borg stellen; - sentry,
op schildwacht staan, schilderen; - still, stilstaan, bederven ; - the first brunt, den eersten aanval doorstaan ; - the loss, - to the loss, de schade dragen ;
- to, (126)
den steven wenden naar; - to one's panpudding, op zijn stuk bliwen , zich, aan het oude itedje
houden ; - to one's word, zijn woord houden ; - to the
award, zich aan eene scheidsregterlijke uitspraak onderwerpen ; - to the nord, (126) naar het noorden houden, - zeilen, - koers zetten; - to trial, voor het geregt verschijnen ; - under, uitstaan, ,verduren,ondergaan,
dulden ; - up, opstaan, zich oprigten, optreden; - up
about, aandringen op, aanhouden om ; - up against,
opstaan zich verzetten tegen, bekampen, bestrijden ;
- up for,
handhaven, verdedigen; - up to, het hoofd
bieden aan ; - upon, zich staande houden; aandrzngen
op ; - upon ceremony, pligtpleging en maken ; - upon one's
defence, zich te weer stellen ; - upon one's guard, op
zijne hoede zijn, zich in acht nemen; - upon points,
aan beuzelingen hechten ; - upon punctilious, zeer naauwgezet ligt geraakt zijn; - upon the course, (126)
koers houden ; - with, overeenstemmen ; zich gelegen
laten liggen aan ; bijstaan, ondersteunen ; - with reason,
met de rede overeenkomstig zijn; it does not - with
reason, het strijdt met de gezonde.rede.
STAND, S. het staan; stand, ns. howling, v.; post, m.
stelling, hoogte, v. ; leger, o. plaats, verzamelplaats,v.;
stilstand, tat. ; standpunt, o. rust, pantie, afbraing;
stilte ; onzekerheid, verslagenheid, verlegenheid; halt,
v. ; weerstand, ns. ; keezpunt, o. ; rang, m.; stellaadje,
v. ; penanttafeltje; main, o. kraagsteeiz ; knacip (waarop
?nen licht zet), stommekizecht, ondergestel, o. onderlaag, v. ; fig. nood, hoogste graad, m.; - of arms,
volledige 'wapenrusting, v. ; - of colours, Otto, v.; - of
pitch, twee tot Brie honderd pond pek ; to he at a - ,
in onzekerheid verkeeren, besluiteloos zips.
STANDARD, s, standaard, m. vlag, vaan, v. ; standaard-
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drager, vaandrig, in. ; keur, v. allooi, gehalte; rigtsnoer,
"...-REDOUBT, s. (1'13) sterreschans, v. "...GAZER, S.
sterrekijker, m. * ... - GAZING, s. sterrekijken, o. " -- HAWK ,
0. maatstaf, regel, rn. regelmaat, v. model, voorbeeld,
s. stervalk, m.
o. ; ijk, m. ijkmaat, v. ; stam; boom, m. w-, a. tot voorbeeld dienende, vvorbeeldig. * - BEARER, s. standaard- STARING, s. verwondering, verbazing ; opzwelling, v. *-,
drager, ttt. "-GRASS, s. (53) standelkruid, o. S.s. pl.
a. starend, verwonderd, varbaasd; blinkend. "-LOOK,
kromhouten, o. my.
S. starende blik, tn. "-LY, adv. met starenden blik.
STANDEL, s. boompje dat bij hetaktppen gespaard wordt , O.
STARK, a. sterk; stijf, onbuigzaam; row, hard, bitter ;
STANDER, S. hij die staat, blijoer ; staande boom, M.
volkomen, volledig, zuiver, Touter; diep. k-, "-LY, adv.
"-BY, s. toeschnuwer, getuige, ooggetuige, omstander, m.
zeer, ganschelijk, geheel en al, te eenenmale, geheellijk,
* -GRASS, S. (53) standellcruid, O. * -UP, S. partijganger, m.
ten voile, grootelijks, volkomen. "-BLIND, a. stekeblind.
STANDING, a. staande, blijvend, voortdurend, altijddurend ,
"-FOOL, "-MAD, a. stapelgek, geheel dol. * - NAKED, a.
hestendig, vast, duurzaam ; stilstaand. *-, s. het staan,
moedernaakt, geheel naakt.
hlijven ; stand, rn. plaats, v. post, ni.; stelling, stand- STARL, s. spreeuw, rn.
plaats, waardigheid, v.; duur, m.; of an old - , oud; STARLESS, a. zonder sterren. "...LIGHT, a. sterreklaar.
the same - , even oud. "-ARMY, s. staand leper, O.
"...LIKE, a. gesternd, befriend, sterreklaar, blinkend,
"-BEVELLING, s. stowpe•hoek, m. " - BOWL, s. roemer,
vonkelend ; fig. beroemd, vernzuard.
m. glas met voet, o. "-BUDGE, s. dieljesmaat, m. "-BUTT,
STARLING, s. spreeuw ; (13) beer, ijsbreker. m.
s. voorwerp van hespotting, O. "-COMPANY, S. voortduSTAROST, s. poolsch edelman die eene starostrj heeft, m.
rende handelmaatscizappij, v. "-CRUST, s. korst eener
, s. staro,tij (in Polen), v.
pastel, v. "-DISH, s. gewone kost, huismanskost. dageSTAR-PAVED, ".. -SPANGLED, a. met sterren bezaaid.
lijksche pot, m. "- IN CONTEMPT, S. niet-verschijnIng
"...-PROOF, a. ondoordringbaar voor het sterrelicht.
voor den regter, v. verstek, o. *- OUT. a. (31) uitstaande,
"...-R AY, s. (72) sterrog, tn. "...-READ, s. sterrekunde,
in te vorderen. "-PLACE, s. standplaats, v. "-TUCK, s.
v. "...RED, -LY, a. met sterren bezaaid. "...RINESS,
stootdegen, stokdegen, m. *.- WATER, s. stilstaand water, O.
S. sterrenhemel, m. "...RULET, s. kleine ster, v. sterSTANDISH, s. staand sehrifftuig, O.
retje, o. "...-SHOOT, s. terschieting van eene ster, v.
STAND-STILL, s. halt, v.
"...-STONE, s. luchtsteen, meteroorsteen, tn.
STANE-FILE, s. vorm - , tn. patroon voor kaarten, O.
START, vn. ontstellen, terugdeinzen; hevig
schielijk
STANG, s. roede ; stang, v . ; maatstaf, m. * -, a. v oy STANK.
plotseling opspringen, op , taan ; wijken, uitvlugten zoeSTANK, S. vijver; dam, rn.
a. zwak, afgemat, uitgeken ; uitschieten, den wedloop beginnen; ontstaan, zich
put. *-, vn. zuchten.
verhelien; gapen, openstaan; geraken. "-, va. doen
STANNARY. s. et a. tinmijn, v. ; van tinmijnen. "-MAN,
ontstellen, schrik aanjagen; opjugen (het wild), vers. tinmijnwerker, ni.
drijven; (eene vraag) opwerpen ; (eene waarheid) ontSTANDEL, STANGEL, s. steenvalk, m.
dekken, openbaren; (eene gelegenheid) aan de hand
STANZA, S. (19) viers, o. strofe, v.
doen ; ligten (het anker) ; (126) uitgieten (het water);
STAPLE, s. stapel, m. ; markt, stapelplaats, stapelstad. v.
- aside, ter zijde springen ; - at, schrikken voor, duchentrep6t, magazijn, o. ; (126) k , am, v. sluithaak, tn.
ten ; - back, terugdeinzen, achteruitspringen ; - from,
grendelkram, v.; (68) voorraadplaats, v. "-, a. bquald
off, afopringen, wijken van; - into, geraken in,
in den handel, overeenkomstg de handelswetten. "-COMinvallen; - out a glaring foul. een uitgemaakte gek
MODITY, s. stapelwaar, v. hoofdvoortbrengsel,o. "-GOODS,
worden ; - the anchor, het anker ligten ; - up, zich
s. pl. stapelwaren, v. mv. goederen die aan weinig beverheffen, optreden, plotseling ontstaan. *-, s. schrik,
derf onderhevig zijn, o. mv. * - it, s. handelaar, koopontsteltenis, plotselinge beweging, v. opspringen, o.
man, m. "-TRADE, s. stapelhandel, m.
sprong ; ruk, m.; vlaag, ham, v. ; stool, schot, o.
STAR, S. ster, star, v. gesternte, o, ; (10) sterretje, o. ; (83)
aanvul; inval; vooruitsprong ; staart, m.; a - up, een
joodsche oorkonde, v. ; blazing - , komeet, staartster,
geluk.skind; een hooge schoen; by - s, bij vlagen, bij
v. ; - the seven -s, het zevengesternte. "-APPLE, S.
buijen; to get the - of one, iemand de loef afsteken ;
sterappel, m. "-BOARD, * -BOARDSIDE, s. (126) stuur- s of fancy, ptotselinge geestige invallen, nt. mv.
boord, o. stuurboordzijde, v. "-BRIGHT, a. sterreklaar.
* -ER, S. hij die schrikt, - ontstelt, - opjaagt; ontdek"—CHAMBER, s. sterkamer (in het geregtshof te Westker, speurhond; wankelmoedige,
jong konijn, O.
minster), v.
"—COWRY, s.
* --ING, "-LING, a. verschrikt, ontsteld, schuw. * - INGsterporseleinschelp, v.
"-CROSSED, a. ongelukkig.
BOLT, s. drevel, at. drijfijzer, o. "-ING-DINNER,
STARCH, S. stijfsel, o. stijfselpap ; stijfheid, v. "-, va.
S haastige maaltijd, in. * - ING - HOLE, s. schuilhoek, m.
met stijfsel besmeren. * - ED, a. gesteven, met stijfsel
uitvlugt, v. sluiphol, O. * -INGLY, adv. met horten en
besmeerd ; stijf, gedwongen ; hardnekkig. "-NESS, -EDstooten, slukswijze. * - ING PLACE, * -ING-POST, s. beginNESS, s. stijfheid, v. * - ER, s. stljeer ; stijfselverkoopaal (bij wedrennen), m. *-isH,"-LisH, a. eenweinig .schuw.
per, m. stijfster, v. s. het stijeen. * - LY, adv.
STARTLE, vu. schrikken, ontstellen, schuw worden,beven.
stijf, met stijfheid. "—MAKER, S. stiffselmaker, M.
va. versehrikken, bang maken, overrompelen, verSTARE, S. verbazing, verwondering, v. ; starende blik;
ontrusten. "-, s. schrik, m. ontsteltenis, v.
spreeuw, m.; to put one upon the - , remand groote STARVATION, "...DING, s. uithongering, v. hongerlijden,
oogen doen opzetten. "-, vn. et a. starers, aanstaren,
o.; verzwukking, v. bederf, o. "...TB, "...TEN, vs. et a.
aangapen ; uitsteken, uitpuilen ; verbaasd staan ; - at
van honger sterven, uithongeren, nood lijden, omkomen ;
one, iemand aanstaren; - in the face, met een starenhonger doen lijden ; verzwakken; - with cold, van
den bilk uanzien ; fig. rn het ooq vallen, in de oogen
koude omkomen. "...VIM, a. uitgehongerd, behoeftig.
springen ; - up. oprijzen, to Berge rijzen. * - R, s. aanstaar•
"...VELING, s. hongerlijder, m. -, a. uitgehongerd, dor,
der, aangaper. M.
mager, zwak.
STAR-FALLING, s. verschieting van eene ster, v. "...FISH,
STAR-WORT, s. (53) sterrekruid. o.
(72) .tester, v. * . FLOWER, s. sterrebloem. v. `...-FORT,
STATARY, a. vaststaand, onwankelbaar, vast, hepuuld.
46
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staat, tbestand ; stand, rang, m. ; gelegenheid,
gesteldheid, hoedanigheid, pracht, praal,staatsie,waardigheid, v. ; hoogmoed, m. trotschheid ; heerschappij,
grootheid, hoogte, v. vermogen ; gemeenebest, rijk, o.
staat, tn. land, o.; staatsregeling, v. onroerende goederen, o. my. troon, troonhemel, m. ;
to lie in -, op
een paradebed ten toon liggen ; - of question, onderwerpelijk punt, punt in kwestie, o. ; - affairs, staatsaangelegenheden, V. mv. * - , va. vaststellen, bepalen, ?Troydenen, uitmaken, regelen; vermelden. "-COACH, "-CARRIAGE, s. staatsiekoets, v. * - CRAFT, s. staatkunde, v.
"-CRIMINAL, S. staatsmisdadiger, m.
* - D, a. naauwheurig, geregeld ; gezegd, vermeld, voornoemd.
"-DLY,
adv. regelmatig. *- LESS, a. zonder staatsie. * - LINESS,
s. statigheid, terhevenheid, waardigheid, grootheid,
pracht, v. luister, hoogmoed, m. * - LY, a. statig,prachtig, schoon, heerlijk, verheven, trotsch. -,
adv. met
pracht, met luister. * - MENT, S. toestand, stoat, stand,
m. ; berigt, rapport, o. berekening, opgave, v. ovePzigt,
0. "-MONGER, s. staatkundige, M. * -R, S. (77) weegschaal, v. "-ROOM, s. staatsievertrek, o. *-s, s. pl.
staten, Atenden, staten-generaal, rijksstenden, m.
mv.
* -SMAN, s. staatsman, m. * - SMAN LIKE, a. als een
staatsman. "-SMANSHIP, s. hoedanigheid waardigheid van staatsman, v. * - ' S WOMAN, s. staatsdame;
vrouw die zich met de staatkunde bemoeit, v.
STATIC, * -AL, a. de evenswigtsleer betreftende. *-s,
s. pl. weegkunde, statica, v.
STATION, S. staan, o. stand, stoat van rust; post, m.
plaats, stelling, ligging, standplaats, v. standpunt, o.;
rang, In. a,s,bt, o.
va. plaatsen, stellen. ) 1/4 - Ally, a.
vast, stilstaand; plaatAelijk. " - Ala, a. vast, stilstaand,
plaatselijk ; - goods, - ware, schrijfbehoeften,boekbindersgereedschappen,o. mv."-ER, s. papierkooper, boekverhooper, m. "-LINE, s. meetlijn, v. " - STAFF, s. rneetroede, v.
STATISM, s. staatkunde, v. "...TIST, s. staatkundige, M.
"...TISTIC, -AL, a. staathuis ► oudkundig.
s. pl. statenkunde, staathuishoudkunde, statistiek, v.
STATUARY,
s. beeldhouwer, m. ; beeldhouwksnde, v.
"...TUE, s. beeld, standbeeld, o,
va. stellen, vaststellen. "...TURF, S. gestalte, grootte, V. -D, a. vol•assen.
STATUTABLE, a. volgens de wetten, wettig, wettelijk.
"...TUTABLY, adv. krachtens de wetten.
STATUTE, S. wet, bepaling, instelling, verordening, v. reglement, o.; - labour, leendienst, v.; - labourer, leenpligtzge, ra. ; - laws, (83) geschrevene wetten, v. mv.;
landsregt, o.; staple, geregtelijk bewijs,
O. "...TORY,
a. wettelijk, bevelend.

STE.

STATE, S.

stillen; - a mast, eenen mast oprigten, - ondersteunen;
- a ship, het schip in den wind brengen; - all night,
overnachten; - an end, to berge rijzen; - away, weg-,
achteraf-, uitblijven ; - for, wachten op : - for dinner,
blijven middagmalen, het middagmaal mede gebruiken;
- out, uitblijven ; upon, steunen op, zich verlaten
op ; - at home, huisziWd, eenzaam, opgesloten. k- BAND,
s. kapje, o. "--BRAID, "-LACE, s. snoer, o. veter,rijgveter, M. "-ED, a. gezet, bedaard, ernstig. "-EDLY,
adv. met bedaardheid met ernst. * - EDNESS, s. gezetheid, bezadigdheid, deftigheid, bedaardheid, v. ernst,
m. *-ER, s. bl,jver, stutter, tegenhouder, in. * - LESS,
a. rusteloos, zonder ophouden. "-MAKER, s. dameskleermaker, m. "-s, s. pl. keurslijf, lijfje, o.;
reede, ankerplaats, v.
"-SAIL , s. (126) stagzeil, o.
"-SAIL-STAY, S. (126) lifer, M.
STEAD, s. stede, plaats, v. cord : nut, gebruik, o. *-,
va.
et n. nuttig zzjn, dienen, helpen; in de plaats komen,
de plaats (van) vervangen. -F AST , a. * - FASTLY, "-ILY,
adv. vast, stijf, standva'tig, bestendig, onwankelbaar ;
dapper ; vastelijk, besloten, vastberaden, met standvastigheid. '-FASTNESS, * -INESS, s. vastheid, standvastigheid, bestendigheid, onwankelbaarheid, v.
" - y, a.
staand, vast, zeker, standvastig , - hand, zekere vaste
hand, v.; - breeze, (126) slappe koelte,v.;- gale, (126)
stdve koelte, v. * - Y, va. vaststellen, bevestigen.
STEAK, s. dunne schijf vleesch, v. lame, o.
STEAL, vn. et a. Atelen, wegnemen, rooven, wegkapen ;
heimelijk -, ter sluik verrigten ; - a glance, eeti heimelijken blik :dean op; - a marriage, heimelijk huwen;
- away, - off, wegsluipen, zich nit de voeten maken ;
- into, insluipen ; - upon, heimelijk overvallen, verrassen. * - E, S. steel, m. handvatsel, o. "-ER, S. steler,
diet, m.
s. het stelen, diefstal, tn. k -INGLY ,
* -THY, adv. steelsgewijze. "-TH, s. diefstal, m. dieverij,
v. gestolen goed, o ; listen, heimelijke lagen, kuiperijen.
STEAM, s. damp, stoom, m. *-, vn. dampen, 400men ; away, wegdav pen, wegstoomen ; - with heat, van toorn
blaken.* -BATH, s. dampbad, o. "-BOAT, "-ER, s. stoon2i3O0t ,
v. stoomschip, o. "-BOILER, s. stoomketel, ni. "-CAR.
RIAGE, s. stoomwagen, m. -ENGINE, s. stoomwerktuig,
0. "-ER, s. fig. opvliegend menscli, m. "-GUN, s. stoomkanon, O. "-KITCHEN, S. stoom-kookmachine, v.
s. stoommo/en, rn. "-NAVIGATION, s. stoomvaart, st,,ombootvaart, v. "-PACKET, s, stoompaketboot, v. "-Pails,
s. pl. stoompijpen, v.
mv. "-POT, s. (22) adempijp, V.
"-VALVE, s. stoomIclep, veiligheidsklep, v.
" - VESSEL,
s. stoom-, rookontvanger, rn.

STAULK, STAUNCH, VOy. STALK, STANCH.
STAVE, va. slaan, breken, in stukken slaan, inslaan,

STEAN, S. voy. STONE.
STEAR, S. roer, o.
STEATOMA, s. (36) spekgezwel, o.
STEDF AST, s. "-LY, adv. '- NESS, s. voy. STEADFAST.
STEED, s. paard, renpuard, O.
STEEL, s. staal; vuurstaal, o. ; dolk, rn. zwaard,

den
bodern inslaan, instooten; van sporten voorzien; off,
afweren, afhouden, verwijderen ; - to pieces, in stukken breken, - slaan, verbriizelen. s. daig, v. duighout, o. ; (109) de yip notenlijnen, v. mv. " - BS, s. pl.
(112) kolder (der paarden). ni.
s. pl. duigen, staven, sporten, v. mv
, klaphout, o. * - S-ACRE, s. (53)
luiskruid, O.
STAY, s. het bliiven, verblijf, oponthoud, o. stilstand ;
scut, steun ; stormband, keelband; duur,
rn. bestendigheid, v. ; dwang, beletsel, o. verhindering, v. ; nitstel, verwijl, o. halt; voorzigtigheid, ontzigtigheid, besluiteloosheid , reede, v .; make no - , draal 'met. *-,
Mt. halt! geduld ! wacht!
vn. blijven, verwijlen,
wachten, ophouden, stilstaan; talmen, denies; zich
verlaten op. *-, va. ophouden, tegenhouden, doer stilstaan ; verwachten; wachten ; stutter, ondersteunen ;

o.;
hardheid; tinfoelie, v. *-, va. verstalen, harden, ver harden ; vertoornen.
a. stalen, van staal. "-BANDAGES, s. pl. stolen breukhanden, tn. mv. '"-BAR, S.
naainaald, v. "-BAR-FINGER., s. kleernzaker, in.
"-BUCKLE, s. stalen gesp, v. "-ED, a. gestaald, verhard ; fig. verstokt. " - FILINGS, s. pl. staalvijlsel, 0.
" - HEADED, a. met stool beslugen. "-HILTED, a. met
stalen gevest. "-ORE., s. staalerts, in. " - Y, a. stales, van
staal. "-YARD, s. ijzevmarkt V. * -Y ARDS, s. pl. unster, .
STEEN, s. steenen pot m.
STEEP, " - Y, a. * - LY, adv. steil. k-, s. steilte, glooijing ;
plaats opt hennep of vlas to rooten, v. k-, va, weeken,

STE.
indoopen, nat maken, bevochtigen; rooten. * -HBMP, S.
groote hennep, m. *-INESs, *-NESS, s. steilheid, steilte,
helling, v.
STEEPLE, s. kerktoren, toren, rm. * - CHASE, s. zekere
wedren, m. * - D, a. met een toren voorzien. "-HIGH,
a. torenhoog. "-HOUSE, s. bisschoppelijke kerk, v.
vn. et a. sturen,
STEER, s. jonge stier, m.; roer„ o.
leiden, mennen, eenen weg bewandelen, zich gedragen;
- off, verwijderen, zich verwijderen, ter zijde sturen,
o. ; achtersteven, tn. stuurplecht, v. achteronder; roer,
o. ; leiding, v. bestuur, o. "-ER, a. man die aan het
roer staat. m. "-ING, 0. sturen, bestuur, o. leiding, v.
*-ING-TACKLE, s. roertalie, v. "-INGWHEEL, s. stuurrad, o. "-LESS, a. zonder roer.
STEEVING, s. (126) verhoogingshoek des boegspriets, m.
STEG, s. gent, gander, m. (mannetjes gans).
STEGANOGRAPHIST, s. schrijver in cijferschrift, geheimschrijver, m. "...GRAPHY, s. schrijfkunst met
cijfers, v. cijferschrift, o.
verstoppend midSTEGNOTIC, s. (22) zamentrekkend
del, o. *-, a. zamentrekkend.
STELE, s. steel, greep, m. hecht, handvatsel, o.
STELLAR, STELLARY, a. gesternd, van de sterren.
STELLATE, "-D, a "...LED, a. gesternd, puntig ; - anis,
steranijs, tn. * ... LATION, s. flikkering, schittering, v.
STELLIFEROUS, a. sterren hebbende, met sterren bezet.
"...FORM, a. sterrormig "...FY, va. in eene ster veranderen.
STELLION, s. sterhayedis, v. "-ATE, s. (83) bedriegelijke
verkoop, m.
STELOGRAPHY, s. zuilschrift, o.
STEM, s. stam, steel, stengel, tak; boomtak; (126) voorsteven, m. *-, va. ophouden, tegenhouden, weren, zich
verzetten tegen ; - the tide, tegen den stroom opzeilen.
"-LESS, a. zonder steel.
STEMPEL, s. stempel; dwarsbalk, m.
STENCH, s. stank, reuk, tn. *-, va. et rt. stinken, rotten,
doen stinken; ophouden, tegenhouden. "-Y, a. stinkend.
STENCIL, S. patroon voor speelkaarten, o.
STENOGRAPHER, S. snelschrij'er, m. "...GRAPHIC, -AL,
a. tot de snelschrijfkunst behoorende. "...GRAPHY, s.
snelschrijfkunst, v.
STENT, va. ophouden, stuiten. "-ORIAN, a. zeer sterk,
zeer luid, ver klinkend. "-OROPHONIC, a. luid klinkend;
- tube, spreekhoren, m.
STEP, s. stap, tred, m. trede, schrede, v. pas, gang, voetstap, m. pad, o. ; handeling, v. gedrag, o. ; drempel,
in. ; - by -, tred voor tred ; - of a mast , (126) tegenkiel,
v. ; - of a ladder, laddersport, v. ; to make a false -,
eenen valschen pas maken, eenen misslag begaan. "-, vn.
stappen, schripten, treden, wandelen, gaan - a mast,
eenen mast oprigten ; - after, volgen, achterna komen;
- aside, op zijde treden, wijken, uit den weg gaan;
- hack, teruggaan, terugtreden; - down, naar beneden
stappen : - forth , - forward, vooruittreden, optreden, te
voorschijn treden; - in, binnentreden; - into, binnentreden : geraken tot ; in bezit nemen ; - out, uitgaan,
naar buiten treden, groote stappen doen : - over, overstappen, overschrijden : - up, opstappen, naar boven
komen. "-BROTHER, s. stiefbroeder, m. "-CHILD, s.
weeskind, o. "-DAUGHTER, s. stiefdochter, v. "-FATHER,
s. stiefvader, m. "-MOTHER, "-DAME, s. stiefmoeder, v.
STEPPE, S. steppe, heide, v.
STEPPING, s. het stappen, treden, gaan, o.
s.
tredmolen. m. 5 -STONE, s. treedsteen, m.
STEP-SISTER, s. stiefzuster, v. "...-soN, s. stiefzoon, m.
STEFT IN YEARS, a.

gevorderd in juren, bejaard,
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STERCORACEOUS, a. van mest, drekachtig. * ... CORATED,
a. bemest. "...CORATION, s: bemesting, v.
STEREOGRAPHIC, "-AL, a. op een vlak ligchaam geteekend. * ... GRAPHY, S. kunst om vaste ligchamen op eene
vlakte af te beelden, v. "...METRICAL, a. tot de ligchaamsmeting behoorende. "...RETRY, s. meetkunde der

vaste ligchamen, v. "...TOMY, s. kunst om vaste ligchamen te snijden, v. "...TYPE, s. druk
m. gedrukt
werk met vaste lettervormen, o.
va. met vaste lettervormen drukken. "...TYPER, s. drukker met vaste let...TYPES, s. pl. vaste lettervormen, m.
tervormen, m.
s. het drukken met vaste lettervormen.
my.
"...TYPOGRAPHY, s. het drukken drukkerij met vaste
lettervormen, v.
STERIL, "-E, a. onvruchtbaar, dor. * - ITY, *-NESS, s.
onvruchtbaarheid, v. "-IZE, va. onvruchtbaar maken.
STERLING, S. pond (sterling), o. *-, a. echt, zuiver, opregt, onverralscht, beproefd.
STERN, a. ernstig, streng, barsch, stuursch, wild, verschrikkelijk, vreeselijk ; treurig, bedroefd. *-, s. (126)
spiegel, achtersteven, roer, o. ; (112) smart, m.
"-AGE, a. voy. STEERAGE. "-CHASE, s. (116) achterstuk, o. "-ED, a. (126) een spiegel hebbende. "-GALLERY, s. (126) achtergalerij, v. "-LY, adv. gestrengelijk, met ernst. "-MOST, adv. geheel achteraan. "-NESS,
s. gestrengheid, v. ernst, m. hardheid, v. *-ON, *-USE ,
s. (74) borstbeen, o. "-POST, s. (126) achtersteven, m.
"-SHEET, s. (12 ► ) roertalie, v. "-UTATION, s. niezing,
V. het niezen. "-UTATIVE, "-ATORY, s. et a. aieskruid,
o. ; het niezen verwekkend.
STERQUILINOUS, a. vuil, morsig, gemeen.
STERVB, vn. omkom n.
STEVEN, s. geraas, geschreeuw ; doel, o.; tijd, m.
STEW, S. vijver, m. vzschkaar ; badkamer, badstoof, v.
badhuis; bordeel ; gestoofd vleesch; geschreeuw, o. *-,
vn. et a. stoven, smoren. 5 -ARD, s. hofmeester, rentva. besturen.
meester, viktualiemeester; bestuu,rder,
5 -ARDLY, adv. huishoudelijk. "-ARD'S-ROOM, s. (126)
bottelarij, V. "-ARDSHIP, s. hofmeesterschap,rentmeesterschap; oppertoezigt, Ceheer, o. "-ED-APPLES, s. pl.
gestoofde
gebraden appelen, m. mv. "-ING, s. stoving,
v. "-ISH, a. bordeelachtig. "-PAN, s. stoofpan, v. *-5,
s. p1. bordeel, o. ; gaten in eene stoofpan, o. p1.
STIAN, s. strontje, puistje aan het oog, o.
STIBIAL, a. van spies7las.
•
STICH, s. vers (van het oude testament), o. *- 0MANCY,
s. waarzeggerij uit verzen, v.
STICK, s. stok, staf, rotting, m.; kruk, v. ; spaander,
sleek, scoot, m. *-, vn. kleven, aankleven, blijven zitten, - hangen, - staan; aarzelen, zich bedenken, talmen; verlegen zijn. *-, va. steken, doorsteken; vaststeken, vasthechten, bevestigen, boren, doorstooten : fig.
in verlegenheid brengen ; - a pig, een varken dooden ;
- a pole in the ground, eenen paal in den grond steken ; - at, blijven steken, aarzelen; zich eene gewetenszaak maken van, op zijn stuk blijven; - by, kleven,
aanhangen, blijven liggen ; lastig zijn ; - in, steken in,
insteken: - into, insteken, indoopen; - on, aansteken,
vasthechten ; aarzelen ; aandringen op ; - out, uitsteken ; werkeloos zijn : zich er buiten houden, zich met
iets niet witless bemoeijen; - to, vaststeken; in verlegenheid brengen, bedroeven ; het met iemand eens
zijn; - up for, partij kzezen voor ; - upon, staan bij,
volharden; - with lard, doorspekken, larderen; there
it sticks, daar high de knoop: he sticks at nothing,
s. VeVeriqheid, v,
niets hoadt hem terug,
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het steken, vasthechting; aarzeling, afbreking, v. * -ING-PLASTER, S. hechtpleister, v.
STICKLE, vn. et a. het met iemand houden, de partij
kiezen van, ijveren, verdedigen, voorstaan; vechten
(voor); fig: twee heeren dienen. *-,s.angel, in. * -BACK,
s. (72) stekelbaars, m. * -R, s. getuige bij een tweegevecht, sekondant ; strijder, verdediger, aanhanger, m.
STICKY, a. kleverig, kleefachtig, lijmerig, taai.
STIDDY, s. aanbeeld, a. ; smidse, v.
STIFF, a. stiff, hard : gedwongen, moeijelijk, hevig, sterk,
onbuigzaam, stijlhoofdig ; to give the -, (34) wissels
in plaats van geld geven; - with cold, verkleumd
verstijfd van koude; - a gale, eene stijvekoelte. * -EN,
va. et n. stijven, stiff maken, worden; stijfhoofdig
zijn. * -ENER, s. das, v. "-ENING, s. het stijven, stiffmakend. * -HEARTED, a. eigenzinnig, stiffhoofdig,halsstarrig. * -LY, adv. stiff, sterk, hardnekkiglijk. "-NECKED,
a. hardnekkig, wederspannig, kbppig. *-NESS, s. stzjfheid, hardheid, onbuigzaarnheid; gemaaktheid, v. geaffekteerde (genzaakte, geveinsde) manieren, v. mv. ; hardnekkigheid, eigenzinnigheid, vs
STIFLE, va. verstikken, onderdrukken, dempen, smoren,
uitdooren. * -MBNT, s. hetgeen gesmoord moet worden.
"...FLING, a. verstikkend, smorend, onderdrukkend.
STIGMA, s. brandmerk, o. schandvlek, schande, v. * -TIC,
"-TICAL, a. gebrandmerkt, geschandvlekt, eerloos. * -TICALLY, adv. op eene eerlooze wijze. * -TIZE, va. brandmerken, beschirt pen, zwart maken, belasteren.
STIRE, s. vers, couplet, koeplet, o.
STILAR, a. tot den stijl van eenenzonnewiizer behoorende.
STILE, s. wijzer ; stijl, trant, m.; boom, m. stang, v.
STILETTO, s. stilet, o. dolk, in.
STILL, a. stil, zwijgend, rustig, zacht. *-, va. stillen,
stil maken, tot zwijgen brengen; distilleren. *-, vn.
stil worden; druipen. *-, adv. steeds voortdurend, gestadig, nog, tot dus verre ; echter, evenwel. *-,8, stilte,
rust, v.; distilleerketel, in. * -ATITIOUS, a. afdruipend.
* -ATOR, * -ATORY, s.
rn. * -ATORY,
s. scheikundige werkplaats, v. * -BORN, a. doodgeboren.
"-BOTTOM, s bezinksel, 0. * -BURN, va. distilleren,
branden. '-EN, s. stellaadje, v. *- ER, s. stiller, bevrediger ; stoker, brander, ns. * - ICIDE, s. het droppelen. * -ICIDIOUS, a. druzpend. W -ING, S. stilling, bevrediging, v. "-LIFE, S. (92) stilleven; plantenleven, O.
"-NESS, s. stilte, kalmte, rust,v. stilzwijgen, o. ; (12G)
stilte op zee, zeestilte, v. * - ROOM, s. afgezonderd
eenzaam vertrekje, o. * - STAND, s. stilstand, tn. rust, v.
* -Y, adv. stil, in stilte, met stilzwijgen.
STILT, va. et rl. op stelten plaatseit, - gaan. '-E, s. pl.
stelten, v. my
STILYARD, a. voy. STEELYARD.
STIMULANT, * ...LATIVE,
et a. aanprikkeling, v.;aanprikkelcnd. * ...LATE, va.prikkelen, opwekken, aanzetten,
aansporen. * ... CATION, "...LATINO, s. aansporzng, nunletting, prikkel,ng, - v. * ...LATING, a. prikkelend, aanzettend. *...LATOR, s. aanzetter, aanstoker, s.
prikkel, spoorslag, m. aanmoediging, v.
STING, s. prikkel, angel, in.; wroeging, gewetensknaging;
punt, v. *-, va. steken, prikken, doorboren, wonden,
bijten; krenken, smart -, leed aandoen; kastijden; voy.
STIMULATE; - into rage, woedend makes. "-BELL, S.
zwaardvisch, 1so. * -ER, s. steker,prikker
, nl. "-FISH, s.
(72) pieterman, m. '1/4 - SLY, adv. kariglijk,ult gierigheid.
" - INESS, s. gierigkeid, vrekkigheid, •chrokkigheicl. inhaligheiel,v. ' - iNG,s.steek,beet, in ; pijn, v. " - INGLY. adv.
stekenft jferil.sinartelijk. ' - LEss,a. zonder angel, stomp.

STO.
s. oud
stork bier, o.
STINGY, a. gierig,• vrekkig, inhalig.
STINK, S. stank, m. ; geschreeuw, 0. *-, vn. stinken, kwalijk rieken. * - ARD, s. stinkerd; (794 luiaard, in. * -- ER,
s. stinker; (138) stinkpot, tn. * - ING. a. stinkend ; vuil,
laag, gemeen, ellendig. * -ING-GLADDON , s. (53) wandluiskruid, o. " - mimic, adv. met stank; op eenegemeene
* -INGRESS, s. stank. m. ; gemeenheid, v.
STINT, s. grens, moat, beperking, v. eindpaal, in.‘*-,v a.
matigen, beperken, begrenzen, inkritnpen, tegenhouden.
* - , vn. ophouden, aflaten, afzien. ' - ANCE, s. verhindering, v. beletsel, o. * - ED, a. begrensd; besprongen,
s. begrenzing, beperking, v.
gedekt (van merrien).
STINGY, S. (22) aanbei, speen, v.
STIPEND,- s. soldij, v. loon, gehalte, sularis, traktement,
va. bezoldigen.
honorarium, o. wedde, bezoldiging, v. "
* -IARY, a. et s. loontrekkend ; loontrekkende, rn.
STIPONE, s. zoete drank, tn.
STIPPLE, via. (92 ► punkteren, stippen. "...ING, s. (92) het
stippen, schilderen met stipjes..
STIPTIC, "-AL, s. et a. zamentrekkend
bloedstillend
middel, o.; zamentrekkend, Wedstillend.
STIPULATE, va. et n. bedingen, bepalen, overeenkomen,
afspreken. * ...LATION, s. beding, vergelijk, verdrag,
o. overeenkomst, afsprauk, toezegging, v. *..LATOR, s.
bedinger, die overeenkomt, kontraktant, rn. kontraktereside partij, v.
STIR, s. geraas, getier, geschreeuw, oproer, o. ; strijd, m. ;
beweging, gemoedsaandoening, v. hartstogt, m. va.
bewegen, roeren. aanroeren; schudden; aansporen, verwekken, aanstooken, in beweging brengen. *-, vn. zich
bewegen; zich roeren; heengaun; gebeuren, geschieden,
plants hebben ; in omloop zijn ; opstaan, in oproer komen ; - about, omroeren, doorsnuffelen, doorzoeken ;
- abroad . uitgaan ; - out, uitgaan, heenguan , - up, (bestir,
instir), oproerig maken, bewegen, veroorzaken, opstoken.
STIR B-WORT, s. boschlelie, v. k...mous, a. uls ijskegels.
STIRP, s. geslacht, O.
STIRRAGE, s. geruisch, o. beweging, storing, v.
STIRRER, s. die beweegt, die opstookt, tn. ; - up of sedition, oproerling, muiter, aanzetter, roervink, belhamel,
ruddraaijer, in. ; an early -, iemand die vroeg opstaat.
"...RING, s. beweging, omroering, aanzetting, opstoking,
V. oproer, o.; muiterij, v. -, a. bewegend, roerend,
bewogen; there is no money -, er is geen geld in omloop,
het geld is schaarsch ; there is no wind -, er is geen wind.
STIRRUP, s. stsjgbeugel. spanriem ; hank, us. *-, va met den
spanrie'n slaan,
"-CUP, * -GLASS, s. afscheidsdronk, in. * -LE ATHER,
s. stijgbeugelriem,
in. -STOCKINGS, s. pl. rijkousen, v. inv.
STITCH, s. sleek, nand, m. maas ; voor ; smart, hevige
pijn, v. ; master
kleermaker, snijder, tn. * - , va et n.
naaijen, hechten, mazen, stikken; - down a lining, eene
veering glad aannaaijen; - up, aannaaijen, aanhechten. * - BOOK, * - ED BOOK, s. ingenaaid bock ; fig. vlugschrift, o. * --ER, s. naaijer, m. naaister, v. "-ERY, s.
nuaiwerk, o. * -FALLEN, a. los, suit den naafi geeallen.
s. het . naaijen, 'hechten, o. * --ING - BLADE, s.
degengevest, o. " - ING - SLIK, s. naaizijde, v. '--WORT,
s. (53) kainille, v.
STITH. a. stork, stijf. * -Y, s. voy. STIDDY. * -Y, va. sineden.
STIvE, va. steven, smoren, does stikken, verstoppen,inalen.
STIVER, S. shover, ill. *--CRAMPED, tl. geldeloos.
S'roACH, S. bediende, dienaar, al.
STOAK, s. stok, slam,
,, Va. I' t 11. stoppen, volstoppen; toezuigen; het vuur omhalen. * -ER, s. stoker, in.
STINGO,

STO.
STOAT, S. hermelijntje, o. bunsing, M.
STOCCADE, s. paalwerk, o. "...DO, s. degensteek;

bedel• brief, m.
s. stok, stunt; klos, m. blok, o. stomp, v. steel,
m. greep, v. hengsel, oor, handvat, o. schacht, v. leuning, v. stut,m.; stellaadje,v.; strop, halsband ; stapel,
vuorraad, in.; magazijn, pakhuis, o. winkel,m.; fonds,
o. inleg, m. kapitaal, vermogen, o. schat, in.; have, v.;
deel, aandeel, o. aktie, v. ; oorsprong, m. geslacht, o.
afkomst, V. doznoor, onnoozel mensch; degenstoot, degensteek ; (46) stok (overgebleven kaurten) (53) violier,
nagelbloem; lade (vas* een geweer) ; (126) ankerstok ; - of cattle, veestapel, m. *-s, pl. elrekten, staatspapieren, o. Inv.; to be in -s, rijk zijn, er goed in
zitten. *-, va. voorzien, verschalfen, vermogen ; bemannen; urtrusten, van leeftogt voorzien verzanzelen, opleggen, opdoen ; boeijen ; van eenen steel voorzien ; - an anchor, een anker van esnen stok voorzien - up, uitroeijen.
"-ACCOUNT, s. (34) kapitaalrekening, v.
STOCKADE, s. paalwerk, o. paal, in. *-, va.ompalen,met
palen omringen.
STOCK-ADVENTURER, S. spekulant in staatspapieren, m.
* ...-BROKER, s. effekten-, wisselmakelaar, m.
BUs. woekerwinst op wissels of etrekten, v.
s. wilde duif, houtduif, ,
CKLE, s. stropgesp, v.
v. "...-EXCHANGE, s. elfektenbeurs, v. "...-FISH, s.
s. (3) donderbus, v. * ...- OILstokvi sch,
LIFLOWER, S. nagelbloem, v. "...-GRAFTING, s. spleetenting, V. * ...-HOLDER, S. rentenier, kapitalist,
"...-HORSE, s. pakpaard, o.
STOCKING, s. kous, v. *-, va. kousen aandoen. * - BREECHES, s. pl. kausbroek, v. * - ED, a. met kousen. op kousen. "-FRAME, s. kousenweefgetouw, o. "-KNITTER, s.
kousenbreijer, m. kousenbrenter, v. "-MENDER, s. kousenstopster, v. "-WEAVER, S. kousenwever, in.
STOCKISH. a. hard, dom, gevoello ,s, ongevoelig.
STOCKJOB, vn. in de fondsen spekuleren, * - BER, s. spekulant in effekten, n).* -BING, s. woekerwinst, v. * ... LOCK,
s. vast slot, o. "...PURSE, s. (68) spaarka.s, v.
STOCKS, s. pl. blok, o: voetboei. v. ketenen, boeijen, v.
my.; timmerwerf, v. ; laarzentrekker,
(126) stel ling ,v .
STOCK-SHEARS, s. pl. stokschaar, v. * ...- STILL, a. doodstil, onbewegelijk. * ... Y, a. sterk.
STODE, s. stoetenj, v.
* - AL, a. stoicijnsch,
STOIC, S. stolcijn, ongevoelige, m.
standvastig, ongevoelig. * - ALLY, adv. als een stoicijn,
met standvastigheid. * - ALNESS, s. standvastigheid, ongevoeligheid, v. s. leer der stoicijnen, v. * - ITY ,
s. stoicijnsche handelwijze, v. - levenswandel,
STOKE,
stok, slam, m. *-R. S. stoker, tn.
STOLE, s. lang kleed, a tabaard, priesterrok, m.
* - D, a.
in mis zewaad, in priesterkleeding.
* -NESS, s. domheid,
STOLID, a. dom, onnoozel.
onnoozelheid, v.
STOMACH, S. maag, v.; eetlust, trek, tn. neiging, begeerte,
v ; toorn, m. opvliegendheid, woede ; ontevredenheid,
eigenzinnigheid, hardnekkigheid; trotschheid, v. ; the worm gnaws, ik heb hanger, mijne maag jeukt;
his is come down, hij bald zoete broodjes. "-,va.verduren,
verkroppen, gevoelig zijn over, wreken *-,
vn. boos
worden, toorniq zijn. * - AL, a. goed voor de maag. * - ED,
a. boos, vertoord, grimmig. * - ER, s. borstlap, lintenbos,
in. '--FuL, a. trot,ch, hoogmoedig, eigenzinnig. * - FULNESS, a. trotschheid, eigenzinnigheid, v. "-lc, s. (22)
"-IC, "-ICAL. a. van de
maagversterkend middel, 0.
maag, maagver,terkend ; - vessels, maagvaten, o. mv.
STOCK,

STO.
s. loom,
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verduring, verkropping,v. "-LESS,
a. zonder eetlust ; walgend. "-OSITY, S. geneigdheid tot
toorn, galachtigheid; trotschheid, v. "-PUMP, S. maagpomp, v. R -QUALMED, a. misselijk. * - WORM, s. honger,
eetlust, in. * - Y, a. eigenzinnig.
STONAGE, s. hoop stenen, m. puinhoopen,
mV.
STONE, s. Veen, n).; edelgesteente, o.; kern, pit, v. ; bal,
teelbal; oogappel. to ; verharding, v.; (22) steen, m.
grareel, o. ; to walk upon the -s, straatslijpen; to leave
no - unturned, ?nets onbeproefd laten. *-, a. steenen,
van steen.
va. steenigen, hard maken ; tot steen
maken; - of meat, acht pond vleesett; - of wool. veertien pond wol. * - ALUM, s. (17) aluinsteen, ni. * - BASIL,
s. (53) thijm, rn. "-BLIND, 0. stekeblind. * - BLUE, s.
small, v. * -BOTTLE, s. steenen kruik, v. "-BREEK, s.
(53) steenbreke, v. * - CAST, s. steenworp, no. * - CHOLIC,
s. (22) graveel, o. steen nt. * -COAL, s. steenkool, v.
* -CROP, s. steenzaad, o. ; ntuurpeper, v. *-CURLEW, s.
dikvoet, in. "-CUTTER, s steenhouwer, tn. * -CUTTING,
s. het steenhouwen, beeldhouwen. "-DEAD, a. morsdood.
"-DOUBLET, s. fig. gevangenis, v. kerker, m. * - DUCK,
S. (72) kraageend, v.
* -FERN, s. (53) steenvaren, v.
"-FLOOD, s. steenregen, m. * - FLY, s. (72) waterkrekel,
m. "-FRUIT, s. steenvrucht, v. *-GALL, * -HAWK, S.
steenvalk, m. * - GRIG, s. (72) steenbijter, m. "-HEARTED, a. hardeochtig, wreed, met een hart van steen.
* -HORSE, S. hengst, M. * - HOUSE, S. steenen huis, O.
* -MASON, s . steenhouwer, M. * -PINCER, s. (72) steeneter, rn. * -PIT, * -SQARRY, s. steengroef, v. * - PITCH,
berypek, o. * -PLOVER, s. poelsnip, v. * -R, s. slingeraar,
m. "-STILL, a. doodstil. * - WALL, s. steenen maur, m.
"-WARE, s. steengoed, aardewerk, o. "-WORK., s. muurwerk, metselwerk, o. * - WORT, s. (53) hertstong, v.
STONINESS, s. steenachtigheid, hardheid, v.
STONING, s. steenigzng, v.
STONY, a. steenachtig, steenig, steenen, versteend ; hard als
steen. "-FRUIT, s. steenvrucht, v. * - HEART, s. fig. hart
van steen, ongevoelig koud hart, O. "-HEARTED, a.
hardvochtig, gevoelloos.
STOOK, s. dozijn garven, o. *-, va. de garven bij dozijnen opzetten.
STOOL, s. zetel, stoel, in. schabel, taboeret, v.; bok, stam,
stengel, tn.; moederplant, v. ; stoelgang, m. "- BENT, s.
stoelbies, O.
STOOM, va. slechten wijn weder laten gisten.
STOOP, vn. et a. voorover buigen, zich bukken, gebukt
gaan, neerbukken, bukken, toegeven, wijken, onderdoen,
nederschieten, doen bukken ; neervallen, neerstrijken
(van roofvogels). "-, s. buiging. v. bukken; nederschieten, o. stoot, na.; ingang paal, m.: vernedering, v.
* -ER, s. buiger, tn. * -ING, S. VOy. STOOP. *-INGLY,
adv. gebukt, nederhangend.
STOP, s. ophouding. halt, v. stilstand, m. rustpunt, o.;
rust, pauze, staking ; stoornis ; verhindering, v. beletsel,
verbod ; einde, o. ; klep, toets, v. klavier; (98) punt, o.
"-, vn. et a. ophouden, stoppen, staken, beletten, tegenhouden, weren, verhinderen ; stillen, onderdrukken ;
toernaken ; ophouden, uitstellen; stelpen (het blued)..-,
va. (98) punktueren ; - payment. zijne betalingen schorsen ; - short, plotseling ophouden, - stilstaan ; - the
payment, beslag leggen ; - up, verstoppen; toemaken;
- thief! houdt den dief! `-COCK, s. kraan, v.
* -GAP,
s. stoplap, in.; fig. laatste kind eener vrouw, o. * -PAGE,
S. verstopping, ophouding, belemmering, afbreking, V.
beletsel, hindeenis, 0. * -PER, s stopper, in. stop, v .;
gang van een uurtverk; (126) stamper, in. "-PER, va.
tn.;
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Stoppen. * -PING OF PAYMENT, S. (34) onvermogen
to betalen, o. schorsing in de betaling, v. "-PLE, S. stop,
v. stopdoek, rn.
STORAGE, s. zolder, m. pakhuis, magazijn, o.; pakhuishuur, v. "...RAX, s. storax, v. ; -boom, m.
STORE, s. voorraad, overvloed, hoop, schat, m. menigte,
v.; pakhuis, magazijn, 0. voorraadschuur ; ammunitie,
v ; - is no sore, overvloed schaadt niet. *-, a. verzameld, in` voorraad, opgelegd, vergaard, opgehoopt. "-,
va. voorzien, verzorgen ; vullen ; ophoopen, opleggqp;
verzamelen ; - a pond, eenen vijver met visch =nen;
- up, ophoopen, opschuren. * - BREAD, s. scheepsbeschuit,
v. "-CANDLE, s. gegoten kaars, v. * - HOUSE, s. magazijn, pakhuis ; tuighuis, arsonaal, o. ; schatkamer, v.
* -KEEPER, *-R, s. kampanje-, tuig-, magazijn-, pakhuismeester, m. * - POND, S. vischvijver, m. * - R, verzamelaar ; bezorger, m. "-ROOM, s. spijskamer, voorraadlearner, v. "-s, s. pl. voorraad, m. ammunitie,v.*-SHIP,
s. proviandschip, ammunitievaartuig, o.
s.geschiedschri,ker,
STORIED, a. geschiedkundig.
verhaler, m. * ... RIES, s. pl. pool-, zetvisch , m. * ... RING,
a. ophoopend, verzamelend.
S. (53) ooijevaarsbek,
STORK, s. ooijevaar, m.
geranium, m.
STORM, s. storm, stormwind, m. onweder, o.; bestorming,
v . stormloopen. o. ; oploop, m. gevoel, geraas, o.; strijd, m. ;
- of musket shot, kogelregen, m. ; - of rain, regenbui, v.
plasregen, m. *-, vn. stormen, razen, bulderen, woeden,
tieren, toornig zijn. *-, va. bestormen. * - BEAT, a. door
storm beschadigd. * - PINCH, s. stormvogel, M. * -INESS,
o. ; opvliegendheid, v.
0. stormachtigheid, v. stormweder,
* - Y,
* -ING, s. storm, m. stormloopen, o bestorming, v.
a. stormachtig .onstuimig, woedend, hevig , razend , tierend.
STORY, s. geschiedenis ; vertelling, v. verhaal, verlelsel,
o. fabel ; rij ; verdieping, v. ; the - goes, het gerucht
loopt, men zegt. *-, va. verhalen, vertellen, berigten,
melden ; in orde brengen, schikken. * -BOOK, s. geschiedboek, O. * -TELLER, 0. verteller, m. * - TELLING, S. het
vertellen, o. scherts, leugen, label, v.
STOT, s. paard, o. merrie, v. ; jonge stier, M.
STOTE, s. hermelijn , m. wezel, v.
STOTER, s. slag, m.
STOUND, s. verbazing, v.; treuren, lijden; geruisch; uur,
o. ; gelegenheid, v. * - , va. verwonderen, ontstellen. *-,
vn. zeer doen.
M.
STOUR, s. storm; twist ; stroom,
STOUT, s. stork oud bier, o. *-, a. stork, krachtig, mannelijk, wakker, dapper, moedig, koen ; driest ; standvastig ; hardnekkig, trotsch, eluurzaam, vast, bestendig.
dapper, koen, met mood bezield.
"-HEARTED, a.
k - HEARTEDNESS, S. koenheid, dapperheid, v. * -LY,
adv. nadrukkelijk, met kracht, zeer, volstrekt. * - NESS,
s. sterkte, kracht ; dapperheid, v. mood, m. koenheid ;
m. ;
vastheid, stevighezd ; trotschhezd, v. euvelmoed,
stijfhoofdigheid, halsstarrigheid, v.
STOVE, s. oven, m. ; stoof; kagchel; badstoof ; broeikas,
v. *-, va. stoven, broeijen, warmen; in de broeikas
zetten. * - PLATE, S. oVenpiaat, V. * - R, s. strop, voeder
voor het vee, o.
STOW, va. stuwen , stouwen, pakken, sjorren, inhalen ;
de lading stuicen. *- AGE, s. het stuzven,pak--thehold,
ken, leggen, schikken, o. ; bergplaats, v. pakhuis , ,ragazijn, o.; pakhuishuur, v. * - E, s. oord, o. plaats, v.
* - ED, a. gestated, gepakt, bewaard. *-ER, s. shaver,
in. * -ING, s. stuwing, inpakking, v.
STOWK, s. steel, m.; dozijn garven, o.

STRABISM, s. (22) scheelheid, v, het scheelzien.
STRACHY, s. opzigtster over het wabchgoed, v.; fig.

grof

wollen kleed, o.
schrijden, schrijbeenen, de beenen wijd
* ...LING, S. het wijd
van elkander verurijderen. *-,
vaneenzetten der beenen. o. * ... LING, a. schrijdelingsch.
STRAGE, s. moord, manslag, m. dooding, v.
STRAGGLE, vn. verstrooid zijn, zich verwijderen, uit
elkander liggen, wijken, ztverven; welig opgroeijen. * -R,
s. zwerver, landlooper ; achterblijver, m. ; alleenstaand
ding, o. ; waterloot, v. * ...LING, a. alleenstaande, op
zich zelf staande.
STRAIGHT, "-LY, a. et adv. regt, juist, naauw, eng, van
pas ; innig ; vnoeijelijk : regtuit ; regelregt ; dadelijk,
to make - again, weder
onmiddellijk, oogenblikkelijk
va. regt maken, regt
regt maken; herstellen.
trekken, spannen. * -ENER, s. bestuurder, m. * -NESS,
s. regtheid ; naauwheid, gepastheid, juzstheid; moeijelijkheid ; strakheid, v.; nood, m. gebrek, o. behoefte, v.
* -WAYS,adv.regtuit,dadelijk,00genblikkelijk,onmiddellijk.
STRAIN, s. aard, m. wijze, manier, v. loon, stijl,m.uitdrukking ; neiging, inborst, v. karakter, o. zin : stand,
rang ; oorsprong, m at komst, v. stain ; stamboom, m. ;
geslacht, o. trek ; gang, m. wending, v . spoor ; gezang,
lied, o. ; verstwking, verrekking, beschadiging, v. *-,
va. spannen, strekken, inspannen ; verrekken, verstuiken; drukken, person, klemmen ; doordrukken, doorzijgen, kleinzen; overdrzjven, to ver drijven, fig. dwingen, noodzaken. * - , vn. zich inspannen, pogen ; werken ; (126) stampen. * -ABLE, a. rekbaar. * - ER, s. zijg* --T, s. spandoek, m. vergiettest, v. ; filtreersteen, m.
nzng, drukkinq, v.
STRAIT, s. straat, engte, v. pas, m. ; fig. verlegenheid,
!dem, v. *-, a. voy. STRAIGHT ; karig. gierig. *- , * -EN,
- va. in verlegenheid brengen, benaauwd maken, benaauwen. *-EN, va. refit maken ; rekken, spannen ; vernaauwen, beperken. * -ENED, a. verlegen, naauw, beperkt.
* -HANDED, a. voy. STRAIT. *-HANDEDNESS, s. gierigheid, v. "-JACKET, S. dieangbuis, 0. * -LACED, a.
naauw geregen; fig. beperkt, tenacuclud, strong. * -NESS,
S. voy. STRAIGHTNESS. * -FIGHT, a. regt, spichtig,
slunk. * - s, s. zeeengte ; verlegenheid, v.
radscheen, v.; gang, M.
STRAKE, s. streep, smalle plank
STRAMINEOUS, a. strooijen, strooachtig ; fig. ligt.
v.
STRAND, s. strand, o. oever, m. kust; (126) strong,
kabelgaren, o. * - , VOL. stranden, aan strand raken.
* -ED, a. gestrand, aangespoeld; - goods, - property,
strandgoed, gestrand good, o. strandvond, M.
STRANGE, a. vreemd, buitenlandsch, uitheemsch ; nieuw,
onbekend , zeldzaam, zonderling, ongewoon, verwonder •
lijk koel, onverschillig : onbesclzroomd, vreesachtig, bedeesd. *- ! int, zonderling! verbazend! *-, vn. et a. verwonderd zijn.zich verwonderen, met verwondering aanzien.
* - LY, adv. vreemd, met bevreemding, met verwondering.
* - NESS, s. vreemdheid, onbekendheid, bevreemding, ongemeenheid, zonderlingheid, zeldzaanzheid ; terughoudendheid, bedeesdheid, beschroomdheid,v. " - R, s. vreemdoling, buitenlander, onbekende ; reiziger nieuiveling ;
gast,m.*-R,vn.ontvreemden,vervreemden;alhandig maken.
STRANGLE, va. worgen verworgen ,verwurgemonderdrukken,
verbergen.
s. verworger ; onderdrukker, m * - S, s. pl .
(112) droes, v. * - TARE, '1/4 - WEED, s. (53) kleefkruifl, o.
STRADDLE, vn.

* ...GLING, s. verworging, v. * ...GULATE, va. voy. STRANGLE.

verworging ; onderdrukking, v.
s. (2'2) pisopstopping, v. *...GUa. aan pisopstopping lijdende.

* ...GULATION, s.

RIOUS,

STR.
STRAP, s.
"-PADO,

riem,
reep, stijgbeugelriem; trekker, m.
s. wipgalg, v. -, va. kwellen. "-PER, s. fig.
groot vrouwspersoon, o. "-PING, a. yroot, sterk, reusachtig. s. het wippen.
STRATA, s. p1. lagen, tiedden, v. o. mv.
STRATAGEM, s. list, krijgslist,v. streek, m.; heldendaad,
v. krijgsbedrijf, o. "-ICAL, a. listig, vol krijgslisten.
STRATEGY, s. veldheerskunst, legerbestiering, v.
STRATH, s. dal. o. diepte; zeeengte, straat, v.
STRATIFICATION, s. (90) laagsgewijze legging, v. * ... FY,
va. laagsgewijze leggen .
STRATOCRACY, s. militaire regering, v.
STRATUM, s. laag, v.
STRAW, s. stroo, o. halm, stroohalm,
; fig. kleinigheid,
beuzeling, v. *--, va. voy. STREW; a woman in the - ,
eene kruamvrouw, eene i rouw in het kraambed. "-BED,
s. stroobed, o. stroozuk, m. "-BERRY, s. aardbezze, v.
"-BUILT, a. strooijen, van stroo gemuakt. "-COLOUR, s.
strookleur, v. "-COLOURED, a. stroogeel. "-CUTTER, s.
stroosnijder, rn.; snijkist, v. "-GOODS, s. p1. waren van
gevloclzlen stroo, v. inv. "-HAT, s. stroohoed, ni. "-MATTER, s. kleinigheid. beuzeling, v. "-MATTRESS, s. stroomatras, v. "-PLANT, s. aardbezieplant, v. "-PAPER, s.
stroopapier, o. "-WREATH, s. strookrans, m. "-Y, a.
strooijen, van stroo.
STRAY, s. verloopen dier, o. ; dwaling, v. doolweg,m. * - ,
a. verdwaald, verloopen. *-, vn. zwerven, dolen, dwalen, van den regten weg afwijken, *-, va. misleiden.
* -ER, s. zwerver, dolende, verdwaalde, m. "-ING, s.
doling, dwaling. v.
STREAK, s. streep, schijf ; radscheen, radschzjf; (74)
ader ; (126) rij, v. gang, m. *-, va. strepen maken,
steepen. * -, a. gestreept, met strepen. "--Y, a. gestreept, bont.
STREAM, s. stroom, vloed, m ; beek, v. *-, vn. stroomen,
vloeijen, vlieten, loopen. *-, va. voy. STREAK; - off,
wegle.open, afvloeijen; - the buoy, (126) de ankerboei
uitwerpen. "-ANCHOR, s. (126) werpanker, o. ` - CABLE,
s. kabel, m. "-ER, s. (126) vaan, Hag, v. wzmpel, m.
"-ER, s. (73) noorderlicht, o. * -- ING, a. stroomend,
vloeijend, vlietend ; lichtgevend. "-INGLY, adv. stroomsgewijze, overvlverliglijk. "-LET, s. beekje, o. "-TIN, s.
(17) stroowtin, o. "-WORKS, s. pl. (17) stroomwerken,
waschplaatsen, o. v. mv. "-Y, a. stroomend, vloeijend,
loopend, vlietend; waterrijk.
STREEL, va. een lijk ten toon stellen.
STREET, s. straat,v.; weg, m. "-DOOR, s. huts-, straatdeur, v. "-TIMES, s. pl. straatdeun, m. straatlied, o.
"-WALKER, s. straatlooper, m.; straathoer, v. "-WARD,
s. opziener over de straten, m.
STREIGHT, s. straat, zeeengte, v. , voy. STRAIGHT.
STREINESS, s. stuiptrekking, v.
STRENE, s. artamming, afkomst, v.
STRENGTH, s. sterkte, kracht, magt; hardheid, vastheid,
stevigheid; zekerheid ; ondersteuning ; sterkte, vesting,
v.; upon the - of, krachtens, uit Israelite van. " - EN,
va. stel k maken, sterken, versterken, bevestiyen ; onderstutten. '-EN, vn. sterk worden. * - ENER,s. versterker,
m.; sterkend middel, o. * - BEING, s. versterking, sterk-•
making , ste, kwording, v. "-LESS. a. krachteloos. magteloos.
STRENUOUS. a. "-LY, adv. dapper, wakker, koen, stoutmoedig ; ijverig ; met koenheid, met dapperheid. "-NESS,
"...NULTY, s. koenheid, dapperheid, v. moed, tn. vuur,
o. ij, er, m.
STREPENT, STEPEROUS, a. laid, razend, tierend.
STRESS, s. sterkte, kracht, magt, v. geweld, o. ; klem, v.
aandrang, nadruk, m.; gewigt, o. belangrijkheid, v.;
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hoofdpunt, o. ; onstuimigheid,verlegenheid, zwarigheid,v.;
- of weather, onstuimig seeder, o.. *-, va. in verlegenheid brengen.
STRETCH, s. strekkinq, uitstrekking, reeking ; uitgebre4heid, wijdte, uitgestrektheid, v. omvang,m.; inspanning,
overspanning, overdrijving; verwachting ; yrens, v.;
to put to the - , overdrifven. *-, va. strekken, rekken,
uitstrekken, spannen, uitrekken; overspannen, overdrijven ; uitbreiden. "-, vn. zich uitstrekken ; moeite doen,
zich inspannen, der waarheid te kort doen, met spek
schieten ; (126) alle zeilen bijzetten ; - a point, de gewone grenzen overschnjclen ; - forth, - forward, eene
vlugt nemen, voortschrijden. "-ER, s. rekker, spanner;
(19) dwarsbalk, nz. dwarshout; pletijzer , o. "-ERB, s.
p1. (126) dwarsstukken, dwarshouten, o.
STREW, va. trooijen, bestroozjen ; verstrowjen; verspreiden. "-MENT, s. strooisel, sieraad, o.
STRIAE, s. p1. (72, 13) groefje,, ribbetjes, o. my.
STRIATE, "-D, a. gegroefd, met uitgeholde strepen. "...TURE, s. huaigheid, v. holle strepen, v. my. groeving, v.
STRICH, s. nachtuil, in.
STRICKEN, a. yeslagen, getrofien, verbroken ; voortgejaagd ;
bejaard; verzot ; - by, verliefd op.
STRICKLE, s. strijkhout, o.
STRICT, a. naauukeurig, stipt, juist, streng, eng, naauw,
beperkt, scherp, afgemeten,hard, uitdrukkelijk. "-HAND,
s. gestreny heid, tucht, v. "-LY, adv. naauwkeuriglijk,
juist, met gestrengheid, uddrukkelijk ; - taken, strzkt
genomen. s. naauwkeurigheid, stiptheid, engheld, juistheid, strengkeid, naauwgezetheld; scherpte,
hardheid, spanning, v. " - URE, s. zamentrekkirg, vernaauwing ; aanroering, vermelding, aanduiding, v.;
streek, trek, m. ; teeken, o.; proeve ; vonk, v. hamerslag,m.
STRIDE, s. groote schrede ; fig. buitensporigheid, v. *-,
vn. et a. stappen, treden ; schrijden, overschrijden,
zich uitspreiden, uittrekken; schrtjdelings gaan zitten.
"...DINGLY, adv. met groote schreden.
STRIDOR, s. plotseling
knetterend geliiid, slaan, klappen, o. "...DULOUS, a. klappend, knarsend, ritselend,
knetterend. -NESS, s. het knetteren.
STRIFE, s. strijd, twist, krijg, m. oneenigheid ; tegenspraak,
tegenstreving, jaloezij; wederwaardzgheid, v.; het streven,poging,v."-FUL,a.stnjdzuchtig,twistzzek,tegenstrijdig.
SPRIG, s. steel, stengel, staart, m.
STRIGIL, s. (77) huidschrapper (in de .badkamers), m.
STRIGMENT, s. schaafsel, schraapsel ; uitschot, o.
STRIKE, s. schepel, o. moat, v.; strijkhout ; pond sterling,
o. *-, vn. et a. slaan, smijten, stooten, treffen, strijken ;
slaan, munten ; aanslaan ; geraken ; schieten; vliegen;
snel gaan; zich wenden; flikkeren, stralen; donderen,
klinken ; aan-, op-, afstrijken ; nederlaten ; bewegen,
'wren; gelukken ; aanvallen; maken, bewerken, ver oorzaken ; bedroeven ; straifen; (eenen hoop) sluiten;
(eenen slag) toebrengen; (eene kleur) aanbren4en; (slag)
leveren; sweden (het ijzer) ; slaan (het uur); afbreken
(de tenten) ; - a docket, temand dwingen zich failliet
te verklaren ; - a stroke, eenen slag slaan ; - against,
(126) op eene klip stooten, st•anden; - at, slaan naar ;
ondernemen; - blind, blind maken, met blindheid sl;zczn,
verblinden; - dead, dooden, doodslaan ; een levendigen
indruk maken; - dumb, tot zwijgen brengen; bedwelmen; - fire, vuur slaan; - for, streven naar ; eenen
aanval doen fp; een bod doen naar ; - in with, zich rigten
naar, overeenstemmen met, toetreden, het Bens worden;
into, inslaan, instorten ; - off, afslaan, afhouwen;
zich verwijderen, zich scheiden; afschuffen, ophelren,
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uitdoen; - off to, toewzjzen (op eene verkooping); - on,
werken op; - out, nitwisschen, uitregen, ultschrappen ;
uitkrabben, ; uitvinden; buiten de oeoers treden;
wortel vatten, - schieteni - sail, de zeilen erij--ro t,
ken ; zich vernederen; - short, mislukken; - sounding,,
(126) het dieplood uitwerpen; - terror, vrees inboezenemen, vrees aanjagen, met schrik rervullen ; - the
colours, - the flag, (126) de slag strijken, zich °vergevon ; - through, doorkomen, doorstralen, doorschijnen,
doordringen ; - to. het geweer nederleggen, zich overgeven ; treften, roeren ; - to the ground, op den grond
werpen ; - up, opspelen ; - up a march, eenen marsch
slaan, - trommelen; - up one's heel, iemand den voet
ligten; - upon, doelen*, zinspelen op, gispen; (126)
stooten, raken ; - upon the heart, het hart 'roeren;
with awe, met eerbied ontzag vervullen; - with
dismay, kommer verdriet veroorzaken ; - with lameness,
met latnheid slaan, verlammen ; - with surprise, met
verbazing vervullen, ontstellen; it strikes my fancy, het
zweeft mij voor den geest. * -- BLOCK, s. strijkschaaf,
v.
s. hij die slaat, aanvaller; strijker, M.
STRIKING, a. * - LY, adv. trelfend, in het oog loopend,
verwonderlijk. "-NESS, s. verbazing, v.
STRING, s. band, rietn, m. sneer, o. ; snaar, pees, v.;
draad, vezel, tn. ; reeks, rij, volgorde, v. ; he has the
world in a - , hij heeft alles near wensch; to have two
- s to one's bow, sneer dan een middel hebben om zich
te helpen ; strings, snaren ; pezen ; vezelen ; loten, spruiten (van een unjnstok), v. mv. *- , va. van snaren voorzien, besnaren, aanrijgen ; versterken, binden, aanhalen, spannen ; stemmen. " - E, vn. hard worden. * - ED,
a. met snaren voorzien ; - instrument, snaarspeeltuig,
0. * -ENT, a. zamentrekkend, bindend, nadrukkelijk.
* -INESS, s. dradigheid, v. * - LESS, a. zonder snaren;
zonder pezen. * - Y, a. dradig, vezelig; met snaren.
STRIP, s. reepje, strookje, o. ; to make - and waste, doorbrengen, verkwisten. *-, %a. ontblooten, afstroopen; ontkleeden, uitkleeden, plunderen, berooven ; blootstellen,
verzwakken; afschillen ; afzonderen, scheiden; (126)
aftaketen ; - one of, berooven, ontnemen, weynemen;
(water) scheppen.
STRIPE, s. streep, striem, v.; slag, reep,m.; (1.09) maat,
v. A - , va. strepen ; clean, kastijden. * - D, a. gestreept.
*- FURNITURE, S. Ineubelsits, v. -katoen, o.
STRIPLING, S. aankomeling, borst, m.
geripte tahaksSTRIPPED LEAF, s. (34) afgestroopte
bladeren, o. my.
STRIPPER, s. plunderaar, rn.
STRIVE, vn. streven, trachten, pogen, zijn best doen,zich
moeite geven ; worstelen, strijden, twisten, zich verzetten ; wedijveren; - about a thing, twist over iets voeren; - against the stream, tegen den stroorn opwerken ;
- for mastery, om de voorkeur wedijveren, de bans zoeken to zijn, near de bovenhand dingen. * - R, s. strever;
strijder, twister, m.
STRiviNGLY, adv. om strijd, met moeite, met inspanning.
STROCAL, STROK AL, s. ijzeren pijp der glasblazers, v .
STROKE, s. slag, stoot, schok, aanval, trek, holm, us.;
kracht, v. vermogen, gezveld, o. ; - of a pen. pennetrek,
111. ; - of justice, hand der geregtigheid, v. ; it is upon
the - of nine, het is op slag van negenen ; to give the
finishing - to a thing, de laatste hand aan jets leggen ;
to bear a great - , veel vermogen, veel invioed hebben.
va. streeten. strijken. * - ER, s. strijker, vleijer, us.
"-SD,' AN, s. (126) voorroeijer, M.
STROKING, a. Helldl. k-s, s. pl. (waste melk, v.

rondzwerving, wandeling, v. *-, vn. zwerven,
s.
ronddwalen, omdoolen, rondreizen, wandelen.
rondzwerver, landlooper ; reizende tooneelspeler, m.;
straathoer, v. *--nvo, a. zwervend, dolend, reizend.

STROLL, s.

STRAND,
STRONG,

s. voy.

STRAND.

a. stark, kracktig, magtig,streng,hevig,krachtvol; vast, ifverig,nadrukkelzjk ; levendig,geducht,hard,
gezond; geweldig, zwaar, bedwelmend; geldig, bondig,
gewigtig, belangrijk, vermogend ; stinkend ; how - are
you ? hoeveel geld hebt gij? * - BACK, a. rijk, vermogend. * - BACKED, a. (86) net een breeden rug. * - BoDIED, a. sterk gebouwd, duurzaam. * - BOX, S. ijzeren
geldkist, v. "-DOCKED, * -LIMBED, a. sterk van leden.
*--FISTED, a. met sterke vuisten. "-GALE, s. (126) stijve
koelte, v. *- HAND, S. sterke hand, v. geweld, o. * - HANDED, a. sterk bemand, met eene talrijke bemanning.
* -HOLD, s. vesting, sterkte, sterke versterkte pleats,
v. "-LEGGED, a. dikke beenen hebbende. * - LY, adv.
sterk, met kracht, met geweld, zeer. * - NESS, S. sterkte,
kracht, hardheid, vastheid, stevigheid, geldigheid, v.
* -SET, a. stevig, ineengedrongen.
STRONGULLION, s. (22) pisopstopping, v.
STRONG-WATER, S. sterk water, o .brandewijn,m. "... - SHOP,
jeneverkroeg, v.
STROOK, S. soy. STRUCK.
STRd0P, S. gorgel, m. keel, v.
STROP, S. (126) strop, m. leng, v.
STROPHE, s. (19) koeplet, o.
STROUT, vn. STROW, va. voy. STRUT, STREW.
STROY, va. voy. DESTROY.
STRUCK IN YEARS, a. hoogbejaard.
STRUCTURE, s. boitw, m.; gebouw, o.; trant, stijl, m.
STRUDE, STRODE, s. stoeterij, v.
STRUGGLE, S. poging, inspanning, worsteling, moeite, be-

moeijing, V. streven, o. ; strijd, nood, angst, us. verlegenheid, v. "-, vn. streven, worstelen, tobben. spartelen,
strijden, ka'npen, zich veel moeite geven ; - hard, zick
deed werken; - out, zich losrukken; - with (against)
death, met den dood worstelen. * - R, s . strever, worstelaar, strijder, kamper, m. "...LING, s. streven, o.
strijd,
STRUM, s. pantile ; hoer, v. *-, vn. et a. slecht spelen;
ar
STRUNNA, s. (22) krop-, kliergezwel, o. koningszweer, v.
*-mous, a. (22) klierachtig.
STRUMPET, s. hoer, v. *-, va. schenden, onteeren.
de; tig stappen, grootsch daarheen treden, met
STRUT,
een statigen tred gaan, zwellen. *-, * - TING, s. statrotyche tred, deftige gang, m " - TER, s. peeler,
tige
m. * - TINGLY, adv. met deftigheid.
STUB, s. stomp, v. blok, o. klos, m. * - , va. uitroeijen,
ontwortelen. * - BED, * - BY, a. ontworteld; kort en dik,
ineengedrongen, stevig, grof. * - BEDNESS, S. Wrtheid,
stevigheid, grofheid, v. * - BLE, s. stoppel, halm, m.
* - BLE - FIELD, S. stoppelveld, 0. * - BLE GOOSE, S. stoppelgans, v. * - BORN, s. raw, hard, kwastig, stijf ; standvastig, vastberaden ; hardnekkig, halsstarrig, wOrbarstig, eigenzinnig. * - BORNLY, adv. met vastberadenheid,
met eigenzinnigheid. * - BORNNESS, s. vastberadenheid ;
stijfhoofdigheid, eigenzinnigheid, hardnekkigheid, v.
* - FACED, a. pokdalig. * •NAIL, s. stompe dikke spijker,
* - WOOD, s. stamhout, o.
STUCCO, s. pleisterkalk, in. gips, o. " - ED, a. in gips.
STUCK, s. stoot, sterk, m. ; gips, 0. * - LE, s. hoop garven, us.
STUD, s. stijl, post, paal ; boomstant: knop, nagel, knoop,
gasp, v.: - of horses, stoeterij, v. *-, va. met nagels
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bezetten, - versieren. " - DING, s. beslag, 0. k - DING - SAIL,
s. (126) lijzeil, o.
STUDENT, S. student; geleerde, geletterde, tn.
STUDIED, a. gestudeerd, bedreven, kundig, geleerd, doordacht, belezenrgezocht, gekunsteld, gemaakt ; - in law,
regtsgeleerd, ervaren in de regtsgeleerdheid. "...TER , s.
s. pl. studien, schetsen,
student ; kenner, m.
teekeningen, v. mv. *...ious, a. -LY, adv. studerend,
aan de studie gewijll, vlijtig, nadenhend, bedacht, zorgvu/dig ; met vlijt, net zorgvuldigheid, met ijver; he is
very - to please you, hij doer zijn best om to to behagen. "...IOUSNESS, s. liefde tot de wetenschap, vlijt, v.
leerlust, ijver, m. studie, v.
STUDY, s. studie, v. nadenken ; onderzoek, o. ; wetenschap,
leering, kennis, v.; leertijd, m.; studeervertrek, o. studeerkamer; inspanning, v.; to be in a brown - , neerslagtig zijn, kwalijk geluimd (gemutst) zijn. "-, vn. et
a. studeren, bestuderen, nadenken, overwegen, navorschen. zich bevlijtigen, aan de wetenschap gewijd zijn,
leeren,' van buiten leeren to - one's brain, zich het
hoo Icl breken.
STUFF, s. stof, v. weefsel, tuigvulsel, o. ; voeringstof, v.;
voorwerp, o. zaak, waar, materie, stoffe massa ; hoof dzaak, v. ; huisraad, gereedschap, o. pakkaadje, v.;
(l26) marten, fn. niv. want, tuig ; smeer, harpuis ; geneesmiddel, o. ' - , vn. et a. vullen, stopper, volstoppen,
in toppen ; verslinden, gretig eten ; rijkelijk voorzien,
ruimschoots uitrusten ; - up, toestoppen, vullen.
int. wisjewasjes! household - , huisraad, o. ; kitchen - ,
keukenvet, o. "-ED, a. - man, hoorndrager, -- up
with cold, verkouden. "-HAT, s. vilten hoed, In.
s. vullen; vulsel; week, o.
STUKE. s. voy. STUCCO.

STULL,

S.

mosidvol, beet, m.

STULM, s. looigang. m.
STULTIFY, va. gek maken.

gesnap, o. zotteklap, m.
va. wijn vervalschen, stommen. - aansnaken, slechten wijn weder smakelijk
maken, wijn weder kracht geven.
STUMBLE, s. struikelen, o. struikeling, v. ; vergrijp, o.
mistasting, feil, vergissing, v. *-, vn. et a. struikelen,
misstappen ; zich vergrijpen, aanstoot geven,; verlegen
maken, ergeren, beleedigen; - at, z'ch stooten aan,
zwarigheid maken; - into, - on, toevallig ontmoeten, vinden, aantreffen ; - over, vallen over, struikelen. "-B.,
s. voy.
0. struikelaar, zwak mensch, m.
STUMBLE. -BLOCK, -STONE, s. steen des aanstoots,
La. struikelblok, o. -HORSE, 0. struikelend paard, o.
"...BLINGLY, adv. al struikelende.
STUMP, s stomp, v.; been, o ; - to bestir one's - s, zich
wakker in de weer stellen. *-, va. af,tompen, knotten,
uitroeijen, ontwo•telen. *-, vn. een trotschen gang
hebben, pralen. ' - ED, a. geldeloos, arm aan geld, zonder geld. ' - Y, a. vol stompen; hard, stiji, hardnekkig ; kort.
STUN, va. verbazen, verdooven, bedwelmen, verstommen,
versteld doen staan. " - NED, a. verbaasd, bedwelmd.
s. verbazing, bedwelming, verdooving v.
STUNT, va. den groei verhinderen, kort
onderhouden.
- s. tweejari!e walvisch, m.
STUPE, s. baaijen lap. warme omslag,. onnoozele. domoor,
va. warmen, betten.
In. ; ( 22) kruidenbud, o.
STUPEFACTION, s. verdooving, verstomming, verbazing, v.
"...FACTIVE, a. verstowd, geheel verbaasd. "...FY, va.
verdooven; doen verstommen, verbazen.
STUPENDIOUS, "...DOUS, a. verbazend. '-LY, adv. tot ver-

STULTILOQUENCE, "...ILOQUY,
STUM, s. most, stom, rn. " - ,

S.

bazing. " - NESS, s. het verbazende, verwonderlijkheid,
wonderbaarheid, v.
STUPID, a. dom, eenvoudig, onnoozel, gek. 5 - ITY, s. domheld, onnoozelheid, beperktheid van geestverrnogens;
verbazing, v.
STUPIFIER,. s. verdoovingsmiddel, o. "...FY, va. verdooven,
geesteloos gevoelloos dom maken, van het bewustzijii berooven, verbuzen, de kracht ontnemen. "...FYING,
a. voy. STUPENDIOUS. "...POR, s. verdooving, bedwelming, verstijving, gevoelloosheid, v.
STuPRATE, va. onteeren, schofferen, schenden, verkrachten. "...TION, s. onteering, schendinq, verkrachting, v.
STURDILY, adv. met driestheid, onbeschoftelijk, met hevighe , d, met standvactigheid. "...DINESS, s. driestheid,
vermetelheid, standvastigheid, hardnekkigheid kracht, v .
* ...DY, a. sterk, krachtig , driest, forsch, vermetel, koen,
onver,aagd, moedig ; eigenzinnig, hardnekkig; - beggar,
gezonde bedelaar, m."...DY, S. (112) kolder, m.; koriander,v .
STuRE. s. roer, 0.
STURGEON, s. steur, m.
STURK, s. pink, m. en v. vanes, v.
aanbeeld, o.
STUT, s. mug, v. *-HY,
" - ER, s. stotteraar,
STUTTER, vn. stotteren, stamelen.
stamelaar, m. s. stottering , stameling, v. "--INGLY,
adv. stotterentle, stamelende.
STY, STYE, s. varkenshok, -kot; (22) strontje, puistje in
het oog, g. *-, vs. stijgen, zich verheffen. "--, va. opsluiten, stallen, op stal zetten. "-GIAN, a. helsch.
STYLE, s. graveernaald, v. wijzer ; stijl, trant, m. manier, v. smaak; titel, naam,
of court, kanselarijstijl, m. "-, va. betitelen, eenen naam geven. *...LIsH,
a. hongclravend, sierlijk, voornuam.
STYLOBATA, s. (13) voetctuk eener kolom, O.
bloedstillend middel, o.
STYPTIC, s. (22) bloedstelpend
" - AL, a. bloedstelpend, bloedstillend ; zamentrekkend.
"--iTy, s. bloedstillend vermogen, O.
va. verzachten. "...ANT,
SUADE, va. overreden.
a. gelijk, effen, regelmatig. "...ASIBLE, a. overreedbaar.
"...ASTON, 0. overreding, overhaling, v. "...ASORY,
"...ASIVE, a. overredend. '...AVITY, s. zoetheid, liefelijkheid, zachtmoedigheid, v.
SUB - ROSA, adv. in vertrouwen, onder het zegel van geheimhouding, onder de roos.
SUBACID, a. zuurachtig, een weinig zuur. "...ACRID, a.
eenigzins een weinig scherp. "...ACT, va. ondevwerpen, to onderbrengen; (90) oplossen. "...ACTION, s.
onderdrukking, v. bedwang, o.; (90) nederploffing, optossing, v. "...AGIT ATE, va. onderwerpen ; bezwangeren.
"...ALMONER, s. onderaalmoezenier, rn. "...ALPINE, a.
onder de Alpen groe,jende. "...ALTERN, a. et 0. onder- LY,
geschikt -e, m. '...ALTERNATE, a. afwisselend.
adv. beurtelings, bij afwisseling. "...ALTERNATION, s.
AQUATIC ,
a/-, beurtunsseling ; ondergeschiktheid, v.
"...AQUEOUS, a. zich onder water bevindende. "...A R"...ASTRAL,
RATION, 0. oude wijze van verloven, v.
"...CELESTIAL, a. ondermaansch, wereldsch, aardsch.
"...ASTRINGENT,a. eenweinig zamentrekkend." ...BEADLE,
s. diendersknecht, to. "...Buie A DIER, s. (68) onderbrigadier, m. "..CHANTER, s. onderzunger, onderkoorzanger,
m. "...CLAVIAN, a. (74) onder het sleutelbeen. "...COMMISSIONER, s. onder-kommies, m. "...COMMITTEE, s.
sub-kommissie, ondera fdeeling, v. * ...CONSEQUENCE,
s. tweede gerolgtrekking. v. "...CONSTELLATION,
sterreb"eld van den tweeden rang, o. "...CON MARY ;
s. et a. tegengesteld voorstel, o. ; eenigzins strijdig 'set.
"...CUTANEOUS, a. (74) oilier de hotel. "...DEACON,
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a. ondermaansch. "—MARINE, a. onderzeesch. * ... MAXanderdiaken, m.; -schap, o. * ... DEAN,
s. onderdeken, m.; -schap, o. "...DECUPLE, a.
ILLARY, a. (74) onder het kokebeen. "...MERGE, "...MER een tiende bevattende.
SE, vn. et a. onder water zijn, - zetten, - dompelen,
"...DELEGATE, s. et a. regter
overstroomen, verdrinken. "...MERSION, s. onderdrukplaatsvervanger, substituut-officier,
ondergeschikt.
va. een ander in zijne plaats afvaardigen,
king, onderdompeling, overstrooming, verdrinking, v.
- rnagtigen. "...DELEGATING, "...DELEGATION, v. afvaar"...MINISTER, 'in. et a. aanbieden, verschaffen, toediediging, •nagtiging, v. "...DIAL, a. bij dag gebeurende.
nen, bezorgen, dienen, helpen. "...MINISTRANT, a. aan"...DITITIOUS, a. ondergeschoven, valsch."...DivERsiFY,
biedend, helpend, bezorgend.
s.
va. vermenigvuldigen,. steeds verschillend maken. "...DIverschaffing, bezorging, toediening, v.
VIDE, va. onder nader verdeelen. *...DIVINE, a.
SUBMISS, "-IVE, a. demoedig, gedwee, onderworpen,
goddelijk in den tweeden graad.
buigzaam, onderdanig, nederig, gehoorzaam ; zacht,
"—DIVISION, s. onderafdeeling, v. "...DOLOUS, a. bedriegelijk, listig, slim.
zwak. "-ION, "-MENEM, "-NESS, s. onderwerping,
"...DUABLE, a. bedwingbaar, te onderwerpen.
gedweeheid, v. demoed, m. gehoorzaamheid, gelatenheid ;
* ... DUAL,
s. onderwerping, v. "...DU'CE, "...DUCT, va. onttrekken,
bekentenis, v. "-IVELY, "-LY, adv. met onderwerping,
wegnemen, aftrekken. * ... DUCTION, s. onttrekking, ontonderdaniglijk.
SUBMIT, va. zich buigen naar, zich schikken; zich onderneming, aftrekking, v. aftrek, m. "...DUE, va. onderwerpen, te onder brengen, overweldigen, bedwingen,
werpen, in onderwerping komen ; toegeven. "-, va. onderwerpen, vernederen, demoedigen ; voorstellen, vooroverwinnen, temmen, dempen, onderdrukken; one's
flesh, zijn vleesch kastijden. "...DUER, s. onderwerper,
leggen. "-TER, s. die zich onderwerpt. "...MONITION ,
s. aanmaning, ingeving, v. "...MULTIPLE, s. (84) opgaand
bedwinger, overwinnaar, onderdrukker, m."...DUEMENT,
s. onderwerping, onderdrukking , overwinning ,v "...DUPLE,
deeltal, o. "...NASCENT, a. onder iets groeijend. "...NERVAs. et a. helft, v.; half. "...DUPLICATE, s. (84) verhouTR, va. de pezen afsnijden. `...OBSCURELY, a. een weinig
duister. "...00TAVE, s. (109) suboktaaf, v. "...00TUPLE, a.
ding van den kwadraatwortel, v. -, a. in verhouding tot den
kwadraatwortel. "...FUSK, a. donkerbruin. "...EAST A eon achtsteNvattende. "...00ULAR, a. onder het oog. *...0RTION, s. openbare verkoop, verkoop bij regterlijk gezag,
DINACY, "...ORDINANCY, S. voy. SUBMISSION, SUBJECTION ; (68) subordinatie ; afklimming, v. "...ORDIm. "...INDICATION, s. aanwijzing, v. "...INDUCE, va.
aanduiden. "...INGRESSION, s. geheime inctinging, v.
NATE, va, ondergeschikt maken.
s. eta. ondergeschikte,
"...JACENT, a. onderliggend.
onderworpene, m. ; ondergeschikt, onderworpen.
SUBITANEOUS, "...ANY, a. plotseling, snel, oogenblikkelijk.
DINATELY, adv; met ondergeschiktheid, op eene ondergeSUBJECT, va. leggen onder ; onderwerpen, onderdrukken;
schiktewijze.*...ORDINATENESS,"...ORDINATION,s.tucht,
ondergeschiktheid, onderworpenheid; opvolging,rij,reeks,v.
blootstellen, blootleggen, blootgeven, dienstbaar maken
SUBORN, va. aanstoken, heinzelijk to weeg brengen ; veraan, aanbieden. *-, a. onder liggende, ondergelegen ;
leiden, overhalen, omkoopen; valsche getuigen stollen.
onderworpen, ondergeschikt, dienstbaar, onderdanig ;
* -ATION, s. aanstoking ; verleiding , omkooping, v. "-ER,
onderhevig, blootgesteld ; verpligt, geneigd ; the - matter,
s. aanstoker , verleider, omkooper, m.
de onderwerpelijke zaak. "-, s. onderdaan, ondergeSUB-POENA, s. (83) dagvaarding onder verbeurte (van),
schikte, m. ; voorwerp, grondbegrip, onderwerp, wezen ;
v. " - , va. dagvaarden onder verbeurte (van).
grondwoord, o. ; materie, stof, v. ; persoon,
m. "-ED, a.
SUB-PRIOR, s. onderprioor, m. "...QUADRUPLE, a. een
onderworpen, onderdanig, afhankelijk, dienstbaar, onvierde bevattende. "...QUINTUPLE, a. eenvijfde bevattende.
dergeschikt. s. onderworpenheid, onderwerping,
SUB - READER,s. voorlezer, , m."... - RECTOR,s. onder-rector,m.
onderdanigheid, afhankelijkheid, dienstbaarheid, v.
"-ivz, s. et a. onderwerp, o. ; onderwerpelijk, een onSUBREPTION, s. verschalking, verrassing, v.; valsch
vertoog, o. * — REPTITIOUS, a. -LY, adv. door bedrog
derwerp aanduidende; innerlijk; subjektief.
k -IVELY,
adv. als onderwerp; met betrekking tot het onderwerp.
verkregen, bedriegelijk ; bij verrassing.
* ... RISION, s.
SUBJOIN, va. bijvoegen, nader aansluiten.
grimlach, m. "...ROGATE, va. in eons anderen plaats
va.
stellen. "...ROGATION, s. plautsvervanging, v. * ... SCRIonderwerpen, onder het juk brengen.
* — JUGATING,
BE, va. et n. onderteekenen, inschrijven, inteekenen,
"...JUGATION, s. onderwerping, v. "...JUNCTION, s. bij-,
toestenmen, toegeven ; bewilligen, goedkeuren, zich vertoevoeging, verbinding, v. * ... JUNCTIVE, s. (98) bijvoegende wijs, v. -LY; adv. door -, als bijvoeging. "...LATION,
staan. "...SCRIBER, s. onderteekenaar, inschrijver, ins. ophe/fing, wegneming, v. "...LET, va. onderverpachteekenaar, rn. "...SCRIPT, s. onderschrift, o. "...SCRIPTten. "...LETTING, s. onderverpachting, v. * ... LEv ATION,
ION, s. onderschrift, o. onderteekening, -schrijving ;
inteekening, inschrijving onderwerping, v. "...SECTION,
s. opheffing, verligting, v. "...LIEUTENANT, s. (68) tweede
luitenant, m. "...LIGATION, s. (22) onderbinding, v.
s. onderafdeeling, v. * ... SECUTIVE. "...SEQUENT, a. naSUBLIMABLE, a. (90) omhoog gedreven kunnende worden,
volgend. * ... SEPTUPLE, a. eenzevendebevattende. "...SEsublimeerbaar. "-NESS, s. sublimeerbaarheid,v. * ... MATE,
QUENCE, s. gevolg, o .; volgorde, opvolging, v. volgende,
O. "...SEQUENT, a. - indorser, (34) volgende houder van
"...MATUM, s. sublimaat, o.
va. omhoog driiven, sueenen wisselbrief, m. "...SEQUENTLY , adv. vervolgens,
blimeren; fig. veredelen, louteren. "...MATED, a. gesublidaarna, bijgevolg, gevolgelijk.
* ... SERVE, va. dienen,
meerd. '...MATION, s. subliniatie ; veredeling, verheffing,
v. "...MATORY, s. sublimeervat, o. "...ME, a. verheven,
"...SERVIENCE,
helpen, behulpzaam zijn, begunstigen.
"...SERVIENCY, "...SERVIENTNESS, S. dienst, v. nut, o.
hoog, trotsch, voornaam, voortreffelijk. -, s. het verherene,
behulpzaarnheid, v. "...SERVIENT, a. -LY, adv. helpend,
o. verhevenheid, v. -, va. voy. SUBLIMATE. - , vn. gesunuttig, bevorderlijk, behulpzaam ; gedienstig ; met nut, met
blimeerd veredeld worden.
"...MELY, adv. verheven,
hulpraardigheid. "...SEXTUPLE, a. een zesde bevattende.
edelmoediglijk. "...MENESS,"...MITY, s. verhevenheid, voorSUBSIDE. vn . naar beneden naar den grond gaan.
treffelijkheid, v " 31ER. s. sublimeervat, o.
zakken ,
s. veredeling, v. "...MY, a. gesublimeerd,gelouterd.
vallen, zinken, nederliggen, afnemen, dalen,
SUBLINEATION, s. onderschrapping, v.
in rust komen, nederploffen. "...ENcE , "...ENCY, s. het
'...LINGUAL, a.
(74) onder de tong liggefide. "...LUNAR, * ...LUNARY,
zinken, vernal, o. afneming, vermindering, v. ; bezi2eksel,
-RY,
s. -BRY,

s.

SUB.
o. "...IARIES, s. pl. hulplroepen, m.
in. subsidie, o. "...IARY, s. helper,

.; onderstand,
die onderstand
verleent, m. -, a. hulp; - book, (34) bijboek,o. ; - treaty,
verdiag wegens het verleenen van onderstand, o. * —IBS,
s. pl. onderstandsgelden, o. Inv. subsidie, v. "...IZE, va.
onderstand
subsidie verleenen. "...Y, s. hulp, ondersteuning, schatting, v. onderstand, m. bijdrage, v.
SUBSIGN, va. onderteekenen. "- ATION, S. onderteekening, v.
SUBSIST, vn. bestaan, in wezen zijn, leven, zich onderhouden. "-ENCE, ENCY, S. bestaan, wezen, aanzijn,
leven, o. ; voortduring, v. ; onderhoud, levensonderhoud,
o. aanwezigheid, v. ; - money, soldatensoldii , v. "-ENT,
a. bestaand, voorhanden, levend.
SUBSOIL, s. ondergrond, rrr. onderste laag, v.
SUBSTANCE, s. zelfstandigheid ; materie, zelfstandige zaak ,
v. ligchaam, ding; wezen, o. wezenlijkheid, v. ; hoofdbestanddeel, o. hoofdinhoud, m. nierg, voornaamste,o.;
rijkdom, m. kracht, v. vermogen, o. "...TIAL, a. zelfstandig, wezenlijk, hoofdzakelijk, werkelijk, ligchamelijk,
sto/felijk, digt; vast; krachtig, duurzaam; voedend;
vermogend, rijk, welgezeten. "...TIALITY, "...TIALNESS,
s. zelfstandigheid, werkelijkheid, wezenlijkheid, ligchamelijkheid, vastheid; kracht , v. vermogen, o. voedzaamheid, v. "...TIALLY, adv. wezenlijk, werkelijk; hoofdzakelijk, sterk, met kracht. "...TIALS, s. pl. het voornaamste. "...TIATE, va. verwezenlijken, tot zelfstandigheid brengen, zel/standig maken, doen bestaan, bevestigen, betoogen. "...TIVE, a. -LY, adv. zelfstandig, -lijk,
onafhankelijk. geheel vrij ; werkelzjk."... TIVE, s. (98) zelfstandig naamwoord, o.
SUBSTITUTE, s. substituut, plaatsvervanger, plaatsbekleeder, m.; (34) surrogaat, o.
va. vervangen, in de
plaats. stellen.
s. vervanging, plaatsvervangin g,
vertegenwoordiging, v.
SUBSTRACT, va. aftrekken, afnemen. - -ION, s. aflrekking,v.
"...STRATUM,s.voy.STRATUM."...STRUCTION,"..STRITCTS. ondergebouw, fondament, O. "...STYLAR, a. line, lijn onder den stijl van een zonnewijzer, v.
"...SULT,
vn. opspringen. "...SULTIVE, "...SULTORY, a. opspringend. ...SULTORILY, adv. opspringend. "...SUME, va.
aannemen, gelooven, meenen. "...TANGENT, s. (64) subtangent, m. onderraaklijn, v. "...TENCE, "...TENSE, S.
(64) pees van eenen boog, v. "...TEND, va. et n. (64)
URE,

ondertrekken ; zich onder uitstrekken. " ...TEPID,a. laauw.
a. onder vioezjend. "...FUGE,
o. "...RANE, "...RANY, s.
s. uitvlugt, v. voorwendsel,
"...RANEAN, "...RANEOITS, "...RANT, a. onderaardsche
plaats, v.; onderaardsch, onder den grond.
"...RANITY,
s. onderaardsche plaats, v.
SUBTIL, "-E, a. dun, fijn, vlug, sierlijk, fraai; naauwkeurig, scherp ; doordringend, scherpzinnig ; spitsvindig,
verstandig, loos, listig, slim, bedriegelijk ; laag.
"-ELY,
"-LY, adv. met list, met geslepenheid. "-ENESS, * -ITY,
"-NESS, ":-TY, s. vlugheid, fijnheid, sierlijkheid, fraaiheid ; naauwkeurigheid, scherpzinnighezd, geslepenheid,
slimheid, list, v. "-IATE, va. verdunnen, verfijnen.
.-IATION, s. verdunning, ver/ijning, v. "-IZATION, s.
verdunning, verfijning; haarkloverij ; spitsvindigheid,
list, v. k-iza, va. et n. verdunnen, dun -, fijn vlug
maken, - zijn ; spitsvindig zijn, uitpluizen, haarkloven.
SUBTERFLUENT, "...FLUGUS,

SUBTLE,

a. voy

SUBTRACT,

SUBTIL.

va. voy. SUBSTRACT. "-ER, "-OR, s. (84)

getal waarvan word" afgetrokken, o.
s. aftrekking, v. * ...TRAHEND, s. (84) getal dat argetrokken
wordt, o. "...TRIPLE, a. een derde bevattende. * ...TRI-
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PLICATE, a. in verhouding tot den kubiekwortel.
s. onderhofmeester, m.
SUBURB, s. voorstad, grems,v. buitenwerk, O. *-AN, * -IAN,

s. et a. brwoner der voorstad, m. ; in de voorstad woonachtig. "-ED, a. met roorsteden; aan eene voorstad
grenzende, digt bij eene voorstad yelegen.
* -ICARIAN,
"-ICARY, a. van eene voorstad.
SUBVENTANEOUS, a. aan den wind blootgesteld, winderig ;
ledig, ijdel, hol. "...VENTION, s. hulp, v. onderstand, m.;
tusschenkomst, v. ''...VERSE, va. voy. SUBVERT. * ...VERSION, s. omkeering,omverwerping,verwoesting, v. ...v ERSIVE, a. omkeerend, ontverwerpend , verwoestend.
* ... VERT,
va. omkeeren, omstorten, het onderste boven keeren;
omverwerpen, verwoesten. "...VERTER, s. omverwerper,
vernieler, verwoester, m. "...-VICAR, s. onder-vikaris,
M. "...-VICARSHIP, s. onder-vikariaat, O. * ...-WORKER,
S. handlanger, helper, opperman, m.
SUCCADE, s. sukade, v. snippers, tn. my.
SUCCEDANBOUS, a. plaatsvervangend, de plaats van een
ander bekleedende; in de plants van iets anders komende; volgend, navoltend.
s. (22) noodmiddel, surrogaat, o.
SUCCEED, va. et n. volgen, opvolgen, vervangen ; zegenen,
begunstigen , slagen, gelukken: doen slagen ; plants
hebben, gebeuren. "-ER, s. opvolger, m. "-ING, a. volgend, opvolgend, toekomstig.
SUCCENTOR, s. bus, baszanger, M.
SUCCERNATE, va. ziften.
SUCCESS. s. gevolg, o. voortgang, m. ; wending, uitkomst,
v. uitslag, tn. ; geluk, o. goede afloop, m. * - FUL, a.
* -FULLY, adv. gelukkig, voorspoedig, -lijk ; met goed
gevolg. "-FULNESS, s. geluk, good gevolg, o. goede
afloop, m. * - ION, s. o.pvolging, erfopvolging, troonopvolging ; orde, reeks, aaneenschakeling, volgreeks ; nakomelingschap; nalatenschap , v.; erfregt,
O. "-IVE,
a. "-IVELY, adv. opvolgend, de een na den ander,
achtereen-, op elkander volgend; na elkander, opvolgelijk, beurtelings ; langzamerhand; volgens, naar
mate. * -IVENESS, s. geregelde opvolging, opeenvolging,
reeks, volgreeks, v. "-LESS, a. niet voorspoedig, rampapoedig, zonder goed gevolg; ongelukkig. "-LEssNEss,
s. mislukking, v. tegenspoed, m. * -0R, s. opvolger,
erfgenaam, troonopvolger, m.
SUCCIDUOUS, a. teankelend, vallend.
SUCCINT, a. "-LY, adv. opgeschort ; beknopt, bondig, kort,
kernachtig ; in 't kort, kort en bondig, zakelijk, in
weinig woorden, kortelijk. "-NESS, s. kortheid, bondigheid, beknoptheid, v.

•

SUCCUMB, vn. - voy. SUCCUMB.
SUCCORY, s. (53) suikerij, wilde

and ijvie, v. * ... SITY, s.
sappigheid,v ."...TASH,s.spijs van turksch koren en boonen,v .
s. hulp, ondersteuning, v. bijstand ; helper, m.
*-, va. helpen, bijstaan, to hulp komen, bijspringen ;
(75) ontzetten. "-ER, s. helper ; bijstand, re. * - LES8,
a. hulpeloos, verlaten. * -- LBSSNESS, s. hulpeloosheid, v .
SUCCOUS, a. sa,,pig, saprijk.
SUCCUBA, "...BUS, s. spooksel, nachtvrouwtje, O.
SUCCULATION, s. snoeijing der boomen, v.
"...LENCE,
* ...LENCY, "...LENTNESS, S. sappigheid, voedzaamheid,
v. * ...LENT, a. sappig, saprijk.
SUCCUMB, vn. bezwijken, zich gewonnen geven, zich overgeven, toegeven. "-ENCY, s. bezwijken, o. ntagteloosheid,
v. "-ENT, a. bezwijkend, magteloos.
SUCCUSSATION, S. draf,
sch,tdding,schokkingsv.
SUCH, pron. zulk, zulke, degeen, diegene, hetgeen, dusdanig, zoodanig, zoo, dergelijk ; - a, zulk een, - eene ;
SUCCOUR,
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SUF.

- a one, - and such, zekere, deze en gene, deze of gene;
- as, dezulken die, zij die; zoo ale, bid voorbeeld;
op zulk eene wijze; - thing, zoo iets.
-like,
vn.
SUCK, s. zuigen; tog, o. melk; borst, v. tepel, m. *-,
et a. zuigen, drinken, inzuigen; scheppen, uitpompen ;
- in, inzuigen, intrekken; - out, - up, uitzuicen, uitslorpen; - the monkey, zich dronken drinken. "-ER, S.
zuiger, zuigeling, m. ; zuigpijp, v. ; klaauwtje van bioembonen, o. spruit, v. uitslag, opslag, m. scheut, v. ; zuiger
eener pomp, m. zuigleder, O. "-ETS, s. pl. suikergoed,
o. suikerballetjes, ingelegde vruchten, o. v. mv. "-FISH,
S. zuigvisch, m.
SUCKING, s. et a. het zuigen, zuiging, v. ; zuigend. "--BAG,
s. kruiderpapje, O. "--BOTTLE, S. tuit-, pijpkan, v.
"-CHILD, s. zuigeling, in. "-PIG, S. speenvarken, O.
SUCKLE, va. zogen, de borst geven. *-, s. tepel, m.
"...LING, s. zuigeling, m. jong lam, O.
"...-STONE, S.
SUCK-SPIGOT, s. drinkebroer, zuiplap, m.
(72) steenzuiger; m. zeelamprei, v.
SLICKLY, a. aan den drank verslaafd.
SUCTION, S. zuiging, inzuiging,, oslurping, v. •
fig.
SUD, s. zeepwater, o. ; loog, v. ; (126) zuidewind, m.;
voy. SUDS. "-ARY, S. zweetdoek, m. "-ATION, s. zweeten, tweet, o. "- ATORY, s. zweetbad, 4.
SUDDEN, a. plotseling, op eenmaal, onverwacht, schielijk,
haastig, spoedig, snel ; hartstogtelijk. "-,s. onverwachte
gebeurtenis, v. ; on a -, all of a -, "-LY, adv. plotselings,
onverwachts. "-LESS, S. het plotselinge, onverwachte ;
overijling; verrassing, v.
O.
SUDORIFIC, a. et s. (22) zweetdrijvend : - middel,
* ...ROUS, a.
"-YESS, S. zweetdrajvende eigenschap, v.
zweetend, in het tweet badende.
o.; fig. nood, m. klem,
SUDS, s. pl. zeepwater, zeepsop,
verlegenheid, v ; to • be in the -, in de klem -, in de
pekel zitten, in verlegenheid zijn: in eene slechte luim
zijn; to leave in the -, in den sleek laten.
SUE, vn. et a. vervolgen, door het geregt verkrijgen; verzoeken, eischen, bidden, s•eeken; bewerken, verkrijgen;
(44) den bek schoon maken; - for, naar (iets) streven;
upon, vragen
- out, bewerken, bezorgen, verkrijgen ; om, eischen. "-R, S. verzoeker, eischer ; suppliant, rekwestrant, in. * -T, S. ,niervet, o. ongel, reuzel, M. "-TY,
a. reuzelig, ongelachtig.
SUFF, S. (67) waterleiding, v.
SUFFER, vn. et a. lijden, dulden, verdragen, verduren,
ondergaan, uitstaan, uithouden toelaten, laten, toegeven; straf ondergaan; - change, verandering ondergaan ; - for, lijden boeten voor... "-ABLE, a.
te dulden, te verdragen; toe te laten. "-ABLENESS, S. lijdelijkheid, V. " - ABLY, adv. lijdelijk. " - ANCE,
S. lijden, dulden, verdragen; geduld. o. lijdzaambeid,
verdraagzaanzheid toelating, v. verlof, o. inwilliging,
vergunning, v. " - ER, S. bider, m. * - ING, s. lijden, dulden, o smart, kzvelling, v. * - ING, a. **-INGLY, adv. lijdend.
SUFFICE, vs. et a. toereikend genoegzaam zijn, toereiken, voldoen, toereikend roorzien. berredigen.
CY , "...CIENTNESS, S. genoegzaantlieid. toereikendheid,
v. toereikende onderstand, is.; laatdankendheid, v.
* ...CIENT, a. voldoend, toereikend, genoegzaam ; heroegd,
geschikt ; to he - for, nor (iets) hekivaam zijn, tot (lets)
geschzkt zijn; - witness, geloofwaardige getuige. m.
* — CIENTLY , adv. genoegzaam, genoeg. "...S A NCE, S.
orervloed. raime voorraad, in.
SUFFL A MIN ATE, va. verhinderen.
SUFFL ATE, va. aanblazen. "...TION, s. aanhlazing,
SUFFOCATE, vs. verstikken. "...TED, a. verstikt. "...TION ,

SUL
citarrh,
s. verstikking, v. *...TrvB, a. verstikkend ;
stikhoest, m. stikzinking, v.
SuFFossioN, s. onderinijning, v.
SUFFRAGAN, S. WijbisSehOp, m. * ...GANT, s. et a. helper,
beschermer,m.; helpend. "...GATE, vn. stemmen, zijne stein
uitbrengen. "...GATION, S. stemming, toestemming, v.
"...GATOR, S. stemmer; beschermer, begunstiger, be- •
vorderaar, m. "...GE, S. stem, stemming, toestemming,
voorbede, v. ; bijval, m.; jawoord ; gezamenlijk gebed,
O. "...GINOUS, a. tot het kniegewricht behoorende.
SUFFUMIGATE, "...MIGE, va. betten, berooken. "...MIGA.
TION, s. berooking, betting, v.
SUFFUSE, va. overgieten, overstorten, bedekken ; verspreiden, verstrooijen. s. overgieting, begieting,
bedekking, v. ; schaamrood, 0
SUG, S. waterluis, v.
SUGAR, . S. .suiker, v. ; zoet, o. *-, va. suikeren, zoet
maken ; - of lead, loodsuiker, v. ; - of milk, melksuiker, v.
"-APPLE, s. suikerappel, m. "-BAKER, S. suikerbakker,
-koker, m. "-BASIN, "-BOX, "-CASTER, "-DISH, s.
suikerketel, m. * -CANDY, s. kandijsuiker, v. "-CANE,
S. suikerriet, O. * - 12ILEAVER, S. sutkermes, O. "-CRUSHER,
S. suikermolen, m. "-DREDGER, "-SIFTER, s. suikerstrooder, m. "-EATER, s. suikervogel, m. "-HOUSE,
"-WADE, S. suikerraffinaderij,v. "-LOAF, S. suikerbrood,
o. "-LOAF-SEA, S. (126j korte zee, v. * -MAPLE, S.
suikerahorn, m. * - MILL, S. suikermolen, m. ". MITE,
s. suikerdiertje, O. "-NIPPERS, "-TONGS, s. pl. suikertang, v. "-PAN, s. suikerpan, v. "-PLANTATION, S.
suikerplantaadje, v. * -FLUE, S. suikerboon, -erwt, v.
* -RAFINER, S. suikerraffinadeur, m. "-SCRAPPINGS,
s. pl. suikerschrapsel, a. *-SCUM , s. suikerschuim, o.
"-SPIRIT, s. arak,
" -SOPS, S. soep van suikerperen, v.
m. "-TRADE, s. suikerhandel, m. * -Y, a. gesuikerd,
-van suiker, sect als suiker.
SUGGEST, va. ingeven, inblazen, aanzetten tot, opperen,
voorstaan, bijbrengen. "-ER, s. ingever, inblazer, influisteraar,
s. ingeving, inblazing, influisteverleiding, v.
ring ; geheime raadgeving, v. wenk,
" - IVE, a. inblazend, influisterend.
SUGG IL ATE, va. blond en blaauw slaan, afrossen. "...TION,
s: afrossen, o. ; blaauwe plek, v.
SUILL AGE, s. drek, m.
SUING, s. vervolging, v. aanzoek, o. eisch, rn. klagt;
doorzijpeling, v.
SUIT, S. proces, regtsgeding, o. -zaak, -vervolging, aanklagt; opeenvolging, reeks, rij, verbinding, aaneenschakeling, v.; verzoek, o. bede, v. aanzoek, o. wensch, m.;
dienst,. v. ambt, o. bediening ; (46) kleur, v.;pak kledren, assortiment
bezetsel, versiersel, o. ; - at law,
o. ; - of court,
regtsgeding, o. ; - of clothes, pak
leenpligt, m.; - of covenant, leenverdrag, o. ; - of
of mourning, treurheadcloth, volledig hoofdtuig, o. ;
gewaad, rouwiewaad, o.; - of sails, (1N) stel zeilen,
o. ; - of table linen, stel tafellinnen, tafelgarnztuur,o.;
- of the king's peace, verstoring van den vrede des
lands, v. va. schikken, voegen, passen, behoorlijk
inriglen, van pas maken, inrigten. zamenvoegen, zanzenpassen, uitzoeken; kleeden, aankleeden. '-,vn.passen, staan, zitten ; overeenstemmen, ove•eenkomen, zich
schikken, gepast zijn; dienen. " - ABLE, " - ED, a. gepast, behoorlijk, voegzaam, overeenkoznstig. " - A BL EN JESS,
s. gepastheid, geschiktheid, voegzaamheid, overeenkoznst,
v. " - ABLY, adv. met gepastheid. " - COURT, " - REAL,
" - REGAL, " - SERVICE, s. leenheerlijk geregtshof, 0.
" - CUSTOM, S. dienstverjaring, v. " - ER, " - OR, S. plei-
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ter ; verzoeker, rekwestrant, vertooner, , suppliant ; vrijer,
"-BESS,
minnaar, m. va. vrijen, zijn hof maken.
s. verzoekster, klaagster, eischeres, v.
SULCATE, SULCATED, at gegroefd, met voren.
SULK, vn. morren, pruilen ; zich gek aanstellen, voor gek
spelen.*-,s.het brommen, pruilen, o. gekheid, v'
adv. in eene kwade luim, kwalijk gemutst, morrend.
* -Y, a.
-INESs, s. gemelijkheid ; hardnekkigheid, v.
gemelijk, verdrietig, in eene kwade luim, wonderlijk,
hardnekkig, koppig. "-Y, s. ligt rzjtuig voor een paard, o.
SULL, s. ploeg, m. " - AGE, s. drek, m. "-EN, a. gro ,.nzig,
knorrig, mokkend, morrig, korzelig, gemelijk, trearig,
somber, verdrietiq, onvriendelijk; eigenzinnig, halsstrrr
rig, hardnekkig ; weerbarstig, stug, boosaardig ; ongelukkig. "-EN, va. verduisteren. "-ENS, s. pl. kwattt,
v. my knorrigheid, v. * - ENLY, adv. in eehe Nimen,
kwade luim, op een verdrietigen Loon ; nit eigenzinnigheid. "-ENNESS, s. gemelijkheid, knorrigheid korzeligheid, verdrietigheid; hardnekkigheid, halsstarrigs.
heid, weerbarstigheid ; boosaardigheid, v.
drek, m. "-Y, va. bezoedelen, bevuilen, bevlekken.
s. vlek, v. smet, m.
SULPHUR, s. zwavel, sulfur, solfer, m. "--ATE,•va. zwavelen. -, a. gezwaveld, zwavelig. "-ATION, s. zwaveling, v. *-130IIS, "-OUS, a. zwavelig, zwavelachtig.
"-EOUSLY, adv. als zwavel. * -EOUSNESS, s. zwavelige
hoedanigheid, v. *-IC, a. - acid, zwavelzuur, o.
"-OUS, "-Y, a. zwavelhoudend, zwavelachtig, zwavelig,
gezwaveld. "-PIT, s. zwavelmijn, v. "-WORT, s. (53)
zwavelwortel, m.
"- A,
SULTAN, s. sultan, m.; welriekende korenbloens, v.
"-ESS, s. sultane, keizerin, v. * --RY, s. ooetersch keizerrijk, o.
SULTRINESS, s. zoelheid, overmatige hitle, v.
SULTRY, a. zoel, drukkend warm.
Sum, a. .com, v. geheel, totaal; resultaat ; toppunt, o. top,
m. hoogte, v.; inhoud, m. kort begrip, uittreksel, o.;
- up all, in een woord, in 't kort, geheel en at *--,va.
- up, tellen, opsommen oprekenen, optellen, bij elkander rekenen; zamenvatten, herhalen. *-,
vn. (44) at
zijne vederen hebben.
"-TREE, S.
SUMAC, SUMACH, s. smak (verfhout), v.
smakboom, m.
SUMATRA, s. windvlaag, v. wervelwind, m.
"...MAGE, s. heerendienst
SUMLESS, a. tattoos, ontelbaar.
met lastdieren, v. ; tot voor lastdieren, m.
SUMMARILY, adv. in het kort. * ...RINESS, * ...RY, a. kort
"...RY, a. kort zamengebegrip, o. zamenvPttting, v.
vat, verkort, beknopt.
SUMMER, s. zomer ; (13) hoofdbalk ; haring ; opteller. m. ;
jaar, o. ; a switllow does not make a -, eens is peens,
din voorbeeld maakt geene wet. *-,
vn. et a. zomer
worden ; den zomer doorbrengen ; warm houden. " - BONNET. S. zomerhoed, m. "-CABBAGE, s. regenscherm, o.
"-CLOTH, "-COAT, s. zomerkleed, o. * --CORN, s. zonzer• koren, o. "-CYPRESS, s. (53) zomercipres, m. "-DAY,
"-DUCK, s. zomereend,
s. zomerdag. zomersche dag, m.
v. "-FALLOW, s. land dat in den zomer braak ligt, o.
va. meermalen in den zomer ploegen.
"-FLY, s.
•lente , lieg, v. "-HOUSE, s. zomerhuis, landhuis, o. buitenplaats, v. * -ING, s. zomerweide, v. "-INGS, s. pl.
St. Jans-feect, o. "-LIKE, a. zomerachtig. "-PARLOUR,
S. zomervertrek, o. * - QUARTERS, s. pl. zomerkwartieren, a. my. "-SAULT, "-SET, s. sprong, m. duikeling.
v. "-SAVOURY, s. (53) zomerkeule, v "-SIDE, s. zonvide, v. "-SNOWDROP, s. (53) zomerzotje, o
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STICK, s. (101) zomerzonnestand, m. * -SUIT, S. zomerkleeding, v. "-TREE, s. (13) schoorbalk, m.
SUMMING-UP, a. zamen-, optelling, opsomming, v.
SUMMIST, s. maker van uittreksels, m.
SUMMIT, "-Y, s. top, m. toppunt, o. kruin, spits, v.

va. dagvaarden, roepen, opeischen, ontbieden ;
s'erzoeken, uitnoodigen. "-ER, * .•.NER, s. dagvaarder,
deurwaarder, m. "-s, s. pl. dagvaarding,oproeping,opeisching, aanmaning, aanzegging, uitnbodiging, v.
Sum., s. moeras, o. ; smettkroes, m.
SUMPTER, "-MULE, s. lastdier, lastbeest, o. ; pakzadel,
m. "-HORSE, s. pakpaa , el, o. "-MULE, s. muildier, O.
"-SADDLE, s. pakzadel, m
SUMPTUARY, a. de uitgaven van weelde betreffende.
"...UOSITY, "...UOUSNESS, s. pracht, kostbaarheid, v.
"...uous, a. -LY, adv. kostbaar, weelderig, prachtig ;
met pracht.
SUMPY, a. moerassig.
SUM-TOTAL, s. totaal bedrag, o.
SUN, s. zon, v. ; dag, m. "-, va. zonnen, aan de zonzijde
leggen, aan de zon blootstellen, in de zon droogen.
"-BEAM, s. zonnestraal, m. "-BEAT, a. door de zon
beschenen, zonnig. 4-BRIGHT. a. zonneklaar. * -BURNa.; zonING, s. zonnehitte, v. het branden der zon,
nesteek, m. " - BURNT, a. bruin verbrand van de zon.
door
de
zon
verlicht,
stralend.
"-BA
s.
" - CLAD, a.
Zondag, m. ; when two sundays come together , fig.
op St. Jutmus.
SUNDER, va. afzonderen, scheiden, verdeelen, afscheuren;
in sunder, in twee gedeelten, nit elkander.
SUNDEW, s. (53) zonnedauw, m. "...DIAL, s. zonnewijzer,
M. "...DRIED, a. in de zon gedroogd.
SUNDBIES,s.pl.verscheidene arlikelen, - punten, - bijzonderheden, o. v. my. "...DRY, a. onderscheiden, verscheiden.
SUNFISH, S. zonneriech , ur. "...FLOWER, s. zonnebloem,v.
"...LESS, zonder zon. "...LIGHT,S zonnelicht,o.*...LIKE,a.
zonnig, zonachtig, van de zon. "...NINESS, s. zonnigheid;
blootstelling aan de zon, v. "...NY, a. zonnig, zonnek!aar, goudgeel. "...PROOF, a. oldoordringbaar voor het
zonnelicht. "...RISE, "...RISING, S. ::onsopgang, morgenstond, da3eraad, in. "...SET, "...SETTING, s. zonsondergang, avondstond, tn. "...SHINE, s. zonneschijn, m.;
fig. geluk, fortuin, o.; - companion, - friend, vriend in
voorspoed,
; - day, heldere dag, dag van voorspoed,
m. "...SHINY, "...SHINE, a. warm, aangenaaot, helder.
TREE,
s.
(53) acacia, m.
SUNT
SUP, vn. et a. den avondmaaltijd houden; des avonds
onthalen; sharpen, znslokken, verzwelgen; - up, opstor •
, peg, uitdrinken. *-, S. slok, mondrol, m.
SUPERABLE. a. overwinnelijk. overkomelijk. "-NESS, s . ore,
komelijkheid , v. ...ABLY, adv. op eene overkomelijke wijze.
SUPERABOUND, vn. in overvloed aanwezig zijn, overvloezjen van. "...ABUNDANCE, "...A BUNDANTNESS. s.
grooteovervloed,m.*... A BUNDANT.a. - LY, adv. orervIoedig,
orervloeijend; overvloed,glijk, col op. "...ACIDULATED,
"...ADD, va. er nog bij vuegen; to veel
a. overzuurd.
bijdragen. "...ADDITION, s. overmaat, buitengewone
toegi ft, v. "...ADVENIENT, a. bijkoliend.
a. borers de engelen. "...ANNuATE, vn. et a. verjaren,
verouderen, oud warden, uitgediend hebben : geschrapt
worden. "...ANNUATED. a. verjaard, uitgediend, verouderd; versleten, afgesleten, uitgeleefd. "...ANNUATION,
S. verjaring, verouderng, v.
SUPERB, a. prachtig, voortreffelijk, heerlijk; trotsch.
* -LY,
"-ILOQUENCE, s. grootsprekerij, praatzucht, v.
adv. met pracht, heerlijk, trotschelijk.
SUMMON,
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SUPERCARGO, S. opziener eener sckeepslading, supercargo,
111. * ...CELESTIAL, a. bovenhemelsch. * ... CHARGED, a.
(116) overladen. * ... CIIRRY, S. bedrog, o.
a. -LY, adv. hoogmoedig, trotsch, •laatdunkend, ver-

waand, aanmatigend, met hoogmoed, vol aanmatiging.
"...CILIOUSNESS, s. hoogmoed, m. trotschheid, aanmatiging, v. * ... CONCEPTION, S. overbevruchting, v. "...CONSEQUENCE, S. latere gevolgtrekking, v. verwijderd ge
volg, 0. ....CARSCRNCR, .* ...EXCRESCENCE, S. uitwas,
o.; plant die 'op eene andere groeit, v. *...CRESCENT,
a. op iets anders groeijend. * ... EMINENCE, s. overtreffende uitmuntendheid, v. * ... EMINENTLY, adv. hoogverheven, uitmuntend, voortreffelijk. "...EROGATE, vn.
meer doen dan waartoe men verpligt is, overdrijven.
overtolligheid, overmatigheid, over* ...EROGATION,
drijving, v. * ... BROGATIVE, * ...BROGANT, "...EROG ATORY, a. overmatig, overdreven, overtollig. "...EXALT,
va. overdrijven, bovenmatig verheffen. * ... EXALTATION,
s. bovenmatige verheffing,v. *...EXCELLENCE, "...EXCELLENTNESS, S. overvoortreffelijkheid, v. *...EXCELLENT,
a. overvoortreffelijk. * ... FECUNDITY, s. overmatige vruchthaarheid, v. * ... FETATE,
vn. overbevrucht
worden. "...FETATION, s. overbevruchting, v. "...FICE,
* ...FICIES, S. oppervlakte, v. bovengrond, in. ; bui"...FICIAL,
a. oppervlakkig, buitenst,
tenzijde, v.
tritwendig.
s. (36) huidwond, v. ,...FICIALITY,
* ... FICIALLY, adv. opperS. oppervlakkigheid, v.
vlakkig, op eene oppervlakkige wijze, zonder grond.
"...FINE, a. allerfijnst,•uprafijn. s. allerfijnst taken,
0. * ...FLUENCE, S. overvloed, M. * ...FLUITANCE, S. bovendrijven, o. bovendrijving, v. "...FLUITANT, a. bovendrijvend. * ... FLUITY, * ...FLUOUSNESS, "...FLUX, s. overtolligheid, v. overvloed, in. * ... FLUOUS,. a. -LY, adv.
overvloedig, overtollig, rijk, verkwistend ; onnoodig ;
bovenmate, in overvloed, te veel. * ... ATION, s. overvloed
van bladeren, tn. "...HUMAN, a. bovenmenschelijk. * ...IMPREGNATION, s. overbevruchting, v. * ...INCUMBENT, a.
op jets liggende. * ... INDUCE,, va. bijvoegen, opleggen,
overtrekken, bedekken, toevoegen; 'eene gevolgtrekking
maken; - upon, opleggen, inleggen; opwekken, ingeven.
"...INDUCTION, s. toevoeging, aanschalfing ; overtrekking, bedekking, v. iiilwas, o. ; gewoonte,v. * ... INTEND,
va. het opzigt hebben over, beheeren. -ENCE, -ENCY, S.
beheer, oppertoezigt, o. "...INTENDENT, s. et a. opzien,er, m. ; het oppertoezigt uitoefenende, met het beheer
(van....) belast.
SUPERIOR, * ...IOUs, a. opper, opperst, hooger, verhevener,
uitstekend. 1/4 -, s. opperste, voornaamste, meerdere, m.
hoofd, o. overheid, v. ; kloostervoogd, M. * -ITY, s,verhevenheid, meerderheid, voortreffelijkheid, v. voorrang,
In. overwigt, o. overmagt, v. hooger gezag, o. ; kloostervoogdijschap, v.
SUPERLATION, S. overdriking, v. "...LATIVE, a. et S.
overtreffend ; (9.8) overtreffende trap, M. * ...LATIVELY,
adv. in den hoogsten graad, geheel en at, zeer: (98)
in den overtreffenden trap. "...LATIVENESS, s. hoogste
graced, hoogste trap, in. voortreffelijkheid, v. "...LUCRATION, S. oversclzot, o. zuivere winst, v. "...LUNAR, - Y,
a. boven de main. * ...ME ATE, va. overschrijden. * ... MUNDANE, a. boven de wereld. "...N AL. a. * ...NALLY, adv.
hovenste, van boven ; henzetsch: haven, van haven , naar
, ...NATANT. a. bovendrijvend. ' ...NATATION, S.
1, ovendrijving. v. '...NATURAL, a. hovennateturlijk.* ...NATURALLY, adv. op eene bovennataurtijke wijze. "...NA.
TUB AL NESS, s. bovennaturcrlijklieid, v. "...NUMERARINESS, s. orertalligheid, v. "...NUMERARY, a. overtollig,

SUP.
over het gelal, meer dun noodig is. -, a. umbtenaar
beambte bediende die geen loon trekt, surnumeruir,
m. * ...PARTICULAR, a. zeer bijzonder. *...PLANT, S.
diefplant, v. * ...PONDERATE, vn. et a. overwegen, na•
denken; in gewigt overtreffen. * ...POSE, va. leggen op.
* ...PRAISE, va. bovenmatig prijzen, te zeer roemen, te
hoog verheffen..*...PRoPORTIoN, s. bovenmatige verhou-,
ding, v. * ...REFLEXION, S . ( 73) herhaalde terugkautsing, v. * ...REWARD, va. bovenmatig beloonen. * ...SCRIBE,
va. met een opschri ft voorzien, het adres schrijven.
* ...SCRIPTION, s. opschrift, adres, o. * ...SECULAR, a.
wereldlijk. va . opheffen. krachteloos maken,vernietigen ; ontzetten, afzetten, uit de dienst ontstaan ; verschuiven, schorsen, achteraan plaatsen. * ...SEDEAS, S.
(83) bevel tot schorsing, o. * ...SEDURE, s. schorsing, v.
* ...SERVICEABLE, a. at te gedienstig. *:. SESSION, S.
uitstel, o. opschorting, v. * ...STITION, * ...STITIOUSNESS,
s.bijgelooto. bijgeloovigheid, overdrevene naauwgezetheid,
v.k...sTiTioNisT,s.bijgeloovige;algodendienaar,m. * ...STITIOUS, a. bijgeloovig ; at te naauwgezet. -LY, adv. uit
bijgeloof. * ...STRAIN, va. de grenzen overschrijden,
te zeer spannen. * ...STRUCT, va. bovenop bouwen, stickten op* iets anders. -ION, -URE, S. bovengebouw ; list
bouwen op jets anders, o. "...STRUCTIVE, a. bovenop
gebouwd. * ...SUBSTANTIAL, a. meer dan wezenlijk, te
krdchtig. * ...SUBTLE, a. at te naauwgezet, at te fijn.
4 * ...TARE, s. (3b) extra-tarra, v. * ...T ERRENE, a. boven
den grond. * ...TERRESTRIAL. a. bovenaardsch. "...VACANEOUS, a, -LY, adv. overbodig, overtollig, onnoodig ;
vergeefs, noodeloos. ...NESS, S. overtolligheid, 1200deloosheid, v. * ...VENE, vn. opkonzen, er bij komen ;
onverwachts komen,verrassen. * ...VENIENT. a. opkomend,
bijkomend,verrassend. * ...VENTION , S. hijkomen, o. ver.rassing, v.
* ...VISAL, "...VISION, S. oppertoezigt, o.
o.
s. opzigt, toezigt, o. va. het opzigt hebben, beheeren, nagaan, overzien, nazien. "...VISOR, S.
opzigter, m.
va. overladen
SUPINATION, s. het liggen op den rug, o. ; verdraaijing
van de palm der hand, V. * ... NATOR, 0. (74) achterover
liggende handspier, v.
* --LY, adv. op den
SUPINE, s. (98) supinium, o.
rug liggende, achterovergebogen ; nalatig, achteloos ;
werkeloos, traag ; achterover ; met achteloosheid, tragegelijk. * -NESS, * ...LAITY, s. het liggen op den rug, het
achterover liggen, nalatigheid, achteloosheid ; traagheid,v.
SUPP AGE, s. hetgeen opgeslurpt kan w ,rden, o. soep, v.
SUPPALPATION, S. vleijerij, v. &lig om den mond, m.
...PA* ...PAR ASITATION, s. vleijerij, pannelikkerd,v.
RASITE, va. vleijen, pluimstrijken, flikflooijen. "...PEDAaangeven,
va.
NE005, a. onder de rotten. * ...PEDITATE,
ver ,chaffen, aan de hand doen, aanhi•engen, aanraden,
voorzien.
SUPPER, s. avondeten, avondmaal, o. avondmaaltijd; opslurper, in. ; the Lord's - , het heilig avondmaal. " - BOARD,
s. tafel moor het avondeten, v. " - CANTERBURY,
zijtafel, v. " - LESS, a. zonder avondeten.
SUPPLANT, va. den voet liggen, onderkruipen,verdringen,
hedriegen, ondersteek doen, het gras onder de voeten
wegmaaijen, verschalken. *- ATION, s. onderkruiping,
verdringing ; verschalking, v. " - ER, s. verdringer
verschalker, bedrieger, m.
SUPPLE, a. buigzaam, gedwee, zacht, toegevend ; vleijend,
indringend, kruipend.
va. baigere, buigzaam-, krom
maken. * - JA CK, S. evandelstok sit eenen evijetgaard
gemaakt, in.
SUPPLEMENT, s.
aanenaling, remelting, v. ; hijvoegset,

SUP.
supplement, 0: *-AL, * -ARY, a. aanvullend,bijgevoegd,
als toevoegsel. * ...NESS, s. buigzaamheid, zachtheid,
gedweeheid, toegevendheid, v. * ...TORY, S. et a. aanvulling, v. ; aanvullend, vervangend.
SUPPLIAL, S. aanschaffing, voorziening, v.
* ...ANCE, S.
aanvulling, v. toevoer, m. ; aannemelijkheid, v. * ...AtIT,
* ...CANT, a. et s. smeekend, verzoekend; verzoeker,
adressant, suppliant, vertooner, m.
* ...ANTLY, adv.
smeekend, met ootmoed. * ...ANTNESS, s. smeeking, v.
ootmoedig verzoek, O. * ...CATE, va. smeeken, bidden, ootmoedig vet zoeken. * ...CATION, s. smeeking, v. smeekschri ft,
o. smeekhede, v. * ...CATORY, a. smeekend, biddend.
SUPPLIER, s. verzorger, leverancier, m.
SUPPLY, va. aanvullen, voltallig maken; in de plaats
komen (van), vervangen ; verschaffen, leveren, voorzien,
aanhieden, gevefs. " - , s. aanvulling, toevoeging, versterking, ondersteuning, v. ; onderstand, voorraad, m.
provisie, v. ; toevoer, m. levering, bezorging, v. ; plaatsvervanger, m.; fresh - , versche troepen, m. mv. .;
sehadevergoeding geven. * - MENT, s. hulp, onder--od s,
steuning, v. bijstand, m .
SUPPORT, s. stut, steun, m. ondersteuning, schraging, v.
bijstand, m. be ' cherming, hulp, v. ; levensonderhoud ;
middel, o. *-, va. schragen, dragen, stutter., houden,
onderstitnen, helper, bijspringen, bijstaan; dulden,
lijden, verduren, verdragen; onderhouden, verzorgen ;
"-ABLE, a.
verdedIgen, handhaven; staande houden.
verdragelijk ; lijdelijk, te dulden.
* - ABLENESS, s. dragelijkheid, lijdelijkheid, v.
* - ANCE, * - ATION, S. ondersteuning, hulp, v. bijstand, m. *- ER, s. ondersteuner,
,helper, steun, beschermer, verdediger,handhaver; (13)
draagbalk ; (116) schildhouder,m."-LEss.a.zonder steun.
SUPPOSABLE, a. te vooronderstellen, aannemelijk, vermoedelijk, denkelijk, waarschijnlijk.. * ...ABLENESS, s.
aannemelijkheid, vermoedelijkheid, waarschijnlijkheid,
v. "...SAL, * ...SITION, S. vooronderstelling, onderstelling,
v. vermoeden, O. * ...SE, va. vooronderstellen, ondergtellen, aannemen, vermoeden, meenen, vermeenen, gels ,ven, wanen; verwisselen. *...SED, a. voorondersteld,
aangenomen, schijnbaar ; his - father, zijn gewaande
S. voorondersteller, m.
vader.
* ...SING, a. aangenomen, gesteld, aannemende."...siTioN, s. onderstelling ; verwisseling, v. * ...SITIONAL, a. bij vooronderstelling. *...SITIOUS, a. -LY, adv. aangenomen, gesteld,
vermoedelijk ; ingebeeld, nagemaakt, valsch ; ondergeschoven ; valschelijk. -NESS, s. onderstelling, v. vermoeden, o.; valschheid, onechtheid, v. * ...SITIVE , S. opziener, m. a. gesteld, voorondersteld. -LY, bij VOOPonderstelling, vermoedelijk. "..SITOR, s. die veronderstelt. * ...SITORY, S. (22) sleek - , zetpil, V.
SUPPR ESE, va. onderdrukken, nederdrukken, onder het
juk brengen, onder den duin -, in bedwang houden,
overweldigen; dempen ; verhinderen, beletten ; afschaffen ; geheim houden, verhelen, verbergen ; onteeren,
schenden, verkrachten. *- ION, s. onderdrukking,nederdrukking, overweldiging ; demping, verhindering, afschaffing ; geheimhouding, verberging ; onteering, schen-ding, verkrachting, v. " - IVE, a onderdrukkend, belettend, overweldigend, afschaffend. " - OR, S. onderdrukker,
overweldiger, afsschaffer ; heler, m:
SUPPURATE, vn. zweren, etteren. *-, va. doen zweren,
de ettering bevorderen. * ...TION, S. (22) ettering, v.;
etter, m. * ...TINE, a. et s. ettermakend ; - middel, O.
SUPPUTATION, s. berekening, ram:ng, begrooting , v. overslag, m. "...TB, va. berekenen, ramen, begrooten, eenen
overstag maken.
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adv. boven. * -LAPSARY, a. Hew den val des menschen gebeurd• * -MUNDANE, a. boven de wereld. * -NATURALISM, s. leer van het bovennatuurlijke, v.
*-IrtTURALIST, s. voorstander van het supranaturalismus,
M. * -VULIPAR, a. boven het gemeen verheven.
SUPREMACY, s. meerderheid, v. ; oppergezag des konings
van Engeland in kerkelijke zaken, O.
SUPREME, S. hoogste Wezen, o. God, m. *-,a.*-LY, adv.
hoogste, eerste, verheven, voortreffelijk, uitstekend;
hoogst, meest, ten hoogste, in den hoogsten graad, bij
uitnemendheid, bij uitstek. * - NESS, * ...MITY, S. hoogste
graad, m. ; opperheerschappij, v.
SURADDITION, s. toegift, bijvoeging, v. aanhangsel; O.
SUR AL , a. (74) tot de kuiten behoorende; artery, knitader, v.; - spasm, kramp in de kuiten, v. '
SURANCE, a. verzekering, borgstelling, v. borgtogt, :Ivan!
borg, m. * ...ANTLER, s. (44) opperste tak van ern herts/worn, as. * ...BASE, S. (13) rand an een voetstuk, m.
* ...BATE, va. jagen, afmatten, vermoeijetz; (112) den
hoef beschadigen.
* ...BATING, S. (112) beschadiging
van den hoef, v. * ...CEASE, va. - inhouden, schorsen, verschuiven, uitstellen, verdagen, ophouden. -,s. ophouding,
staking, v. * ...CHARGE, S. overlast, to zware last, m.
va. overladen, bezwaren; to hoog belasten. * ...CHAR GER, s. overlader, in. *...CINGLE, s. gordel, pak-, zudel-, buikriem, M. "...CINGLED, a. omgord.
SURCLE, S. spruit, loot, v.
SURCOAT, s. overrok, as. * ...CREASE, S. tegennatuurbjke
uitwas, m. * ...CULATE, va. snoeijen, aftoppen. * ...CURATION, s. snoeijing, aftopping, v.
SURD, a. doof ; onhoorbaar ; - number, 022) onmeetbaar
,petal, primgetal, O. * -ITY, S. doofheid, v.
SURE, a. et adv. "-LY, adv. zeker, gewis, vast, bepaald,
waar, ongetwijfeld, verzekerd ; gebonden, verloofd ; zekerlijk, zonder twijfel, gewis, voorzeker, in waarheid,
waarlijk ; to be - , gewis ; you may be - , gij kunt er
stoat op maken, - rekenen ; sure bind, sure find, het
wantrouwen is de moeder der zekerheid. "-PAYMASTER,
s. goede betaler, ni. * - FOOTED, a. vast op zijne beenen
staande, vast in zijne schoenen. *-NESS, S. zekerheid,
gewisheid, vastheid, v. * - TISHIP, a. borgstelling, v.
waarborg, borgtogt, M. * - TY, s. zekerheid, gewisheid,
waarheid ; verzekering, v. waarborg ; borg, gijzelaar ;
grond, m. bewijs, getuigenis, o. * - TY, va. in pand nemen.
SURF, s. branding, v. schuim der zee,
O.
SURFACE, S. oppervlakte, v. bovengrond, m. buitenzijde, v.
SURFEIT, va. et n. overladen, bezwaren, verzadigen, te
veel eten,_zijne maag overladen. *-, s. overlading. oververzadiging ; misselijkheid, v. * - ER, s. gulzigaard , vraat,
m. s. overlading, v. * - SWELLED, a. gemest.
* -WATER, S. maagwater, O.
SURFOOT, a. moede.
va. et s. voy. SURFEIT.
SURGE, vn. zwelien, opzwellen, zich rerheffen, stijgen,
rijzen, golven, breken tegen het strand. *-, s. golf,
baar, branding, zee, stortzee, v. *-LESS, a. sail, kalm,
zonder golfslag.
SURGEON, s. heelmeester, chirurgijn, wondheeler, m.;
-'s-mate, heelmeesters leerling, m. * - RY, * ...GERY, S.
heelkunde, V. * ...GICAL, a. heelkundig.
SURGY, a. zwellend, opzwellend, opwellend, shjgend, met
hooggaande golven, zich verheffend, hol, onstuimig.
SURLILY, adv. met stuurschheid, norsch, grof.*.. LINESS,
s. stuurschheid, norschheid, getnelijkheid, v. borsch -,
norsch voorkomen, o.
s. brompot, knorrepot,
tn.
s. lendestuk, rundergebraad, o. *.. LY, a.
knorrig, stuursch, norsch, gemelijk ; trotsch.
SUPRA,
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va, vermoeden, zich .verbeelden, achterdocht hebben, zich
* ...MISAL, * ...MISING, s.
in het hoofd stellen.
vermoeden, a. verbeelding, v. argwaan, m, verdenking, v. s. die zich vezbeeldt, die
vermoedt.
...MOUNT, va. overwinnen, te boven komen,
zich verheffen boven. "...MOUNTABLE, a. overkonzelijk.
* ...MOUNTER, s. hij die te boven komt, overwinnaar,
tn. "...NAME, s. toe-, bijnaam, geslachtnaam, m. "...NAME,
va. eenen bijnaam geven.
* .LABLE, a.
SURPASS, va. overtreffen, uitmunten boven.
overtrefhaar. * - ING, a. overtreffend, voortreffelijk. -LY,
adv. ongerneen, buitengewoon, zeer. *-11IGNESS, s. ongemeenheid, voortreffelijkheid, v.
"...PLICE,
SUYWHALE, va. met schoonheidswater wasschen.
s. koorhemd, -kleed, o. "...PLICED, a. met een koorkerkelijke
veordeelen,
hemd gekleed. "...PLICE-PEES, pl.
- emolumenten, o. mv. * ... PLUS, ‘...PLUSAGE, s. overschot, o. toegift; langwijligheid, wijdloopigheid,v.langdradige RNA m. * ... PLUS-VALUE, s. (34) hoogere waarde,
v. "...PRISAL, "...PRISE, s. overvalling, verrassing,
overrompeling ; verwondering, verbazing, ontsteltenis,.v.
' * ...PRISE, va. overvailen, verrassen, overrompelen, onverwachts aanvallea,verwonderen,ve , hazen. "...PRISING,
a. -LY, adv . verrassend, verbazend,verwondering barend,
wonderbaarlijk, vreemd ; op eene verravende
"...QUED-NESS, s. het verhazende, wonderbaarlijke.
RY, s. elgendunk, overmoed, tn. laatdunkendheid, v.
SURRENDER, va. overgeven, overleveren, orerhandigen;
vn. zich overgeveni wijken;
afstaan, overlalen.
bankroel maken. "-, * -ING, * -Y, s. overgave, overgifte, overlevering, overdragt, v. afstand van bezittingen, m. "-EE, s. hij ten wiens behoeve a fstand wordt
gedaan. "-ER, s. hij die eene overdragt bewerkstelligt.
SURREPTION, s. overrompeling, verschalking, v. heimelijk
bedrog, o. * ... TITIOUS, a. - LY, adv. heimel.jk, slinksch,
door slinksche middelen -, door bedrog -, door ver' schalking verkregen, op eene slinksche wijze.
SURROGATE, va. in de plaats stellen, vervangen, de
plaats innemen van, magtigen. *-, s. plaatsvervanger,
gevolmagtigde, substituut, afgevaardigde, in. ; plaatss. plaatsvervangend middel, surrogaat, o.
vervanging, magtgeving, v.
SURROUND. Va. omgeven, omringen, insluiten.
SURSENGLE, va. voy. SURCINGLE. "...SIZE, S. geldboete,v.
*...SOLID, s. 1422) vierde magt eener grootheid, v. "...SOLID,
a. zeer stevig,- grondig. "...TOUT, s. or errok, overjas , end ;
(113) verhooging van eenen wal, v. * ... VENE, vs. voy.
SUPERVENE.
SURVEY. va . overzien,
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beschouwen,magaan ; onderzoeken;
meten (het land) ; waarderen, schatten ; het opzigt
opnemen,
peilen. " - AL, s. heschouhebben over ; (126)
wing, v. overzigt ; opzigt, o. ; (land)meting ; schatting,
waardering, opmeting, v.; onderzoek ; plan, o. ; aanslag , to.; (126 peiling, opneming, v. "-ER, s. voy. SUR-VEYOR. * -ING, s. overzigt, o. bezigtiging, opmeting ;
(126) pelting, v. ; - wheel. wego eter, in. k - oB, s. opz,.gter ; landmeter, m.; - of the king's highways, opzrgter
;--ORSHIP, s.
over de rijwegen ; fig. beschonkene,
opzigt ; opzzenersambt, o.
SURVIEW, va. overzien. "...VIVAL, * ...VIVANCE, s. overlevring, v. "...VIVE. va. overleven. "...VIVER, "...VIVOR,
s. overlevende, langstlevende, m. "...VIVING, s. overleven, o. ; - debts, overblijvende schulden, v. Inv. *.,.VIVORSHIP, s. staat van overleving, m.
SUSCEPTIBILITY, "...IVITY, s. gevoeligheid ; vatbaarheid,
v. "...I.BLE, a. gevoelig ; vatbaar. t ...ION, s. aannenzing,

overname, v. "...IVE, a. gevoelig, vatbaar, aannemelijk.
"...OR, s. ondernemer; fig. peetoom, m.
SUSCIPIENCY, s. opneming, aanne ► ing, toelating, v. ontyang, _ tn. * ...IENT, s. aannemer, invoerder; gastheer,
m. -, a. aannernend, opner ► end.
SUSCITATE, va. verwekken, wekken, veroorzaken, te weeg
brengen, opwekken, aunsporen, aanmoedigen, levendig
.TION, s. verwekking, opwekking, aanspomaken.
ring, aanzetting, v.
SUSPECT, vn. et a. wantrouwen, verdenken, twijfelen,
argwaan woeden, kwaad denken; vermoeden, denken.
a. verdacht, twijfelachtig, onzeker. "-ABLE, a. argwaan wekkend. "-ED, a. verdacht, onder verdenking
staande. * - EDLY, adv. op eene verdachte wdze. "-EDNESS. s. verdachtheid, v. * - ER, s. 4 ,hij die verdenkt,
die twijfelt, achterdochtige, m. *--rttri, a. ergdenkend,
.wantrouwend. "-FULNESS, s. argwaan, Sr. wantrouwen,
o. achterdocht, v. * - LESS, a. sander argwaan.
SUSPEND. va . hangen, ophangen ; verschuiven, uitstellen,
ophouden, opschorten, schorsen, afbreken,buiten working
-, "-ORS, s. pl. gulg, v.
stellen. "-ER, s. ophouder,
druagband ; breukband, m, k - ING, s. schorsing, opschorhag, ophouding, v.
zweven ;
SUSPENSE, "...SION, s. het hangen, ophange
onzekerheid, bestuiteloosheid, v. twijfel, m. ; phouding,
schorsing, v. oponthoud, uitstel, o. ; strensming, albreking,v. "-, a. hangend, zwevend ; onbeslist, bestuiteloos,
onzeker, twijfelend. "...SIVE, a. nitstellend, twijfelachtig. "...SORY, s. schort, breukband, in. - , a. hangend,
zwevend; opschortende,ophoudende; onbeslist, twij felachtig.
SUSPIC ABLE, a. verdacht. * ... CION, "...CIOUSNESS, s. verdenking, v. argwaan, m. achterdocht, v. kwade dunk,
m. wantrouwen, o. k...cious, a. -LY, adv. verdacht,
wantrouwig, achterdochtig ; vol argwaan, uit wantrouwen,met achterdoeht.* ...CIOUSNRSS,s. achterdoehtigheid, v.
SUSPIRAL, s. tuchtgat, o. opening, v.
SUSPIRATION, s. diepe adernhating, v. zucht, m "...PIRE,
vn. diep ademhaten, stork sidemen, zuchten, snikken.
SUSTAIN, Va. houden, ophouden, ondersteunen brjstaan,
helpen, bijspringen; onderhouden, voeden ; dulden, lijden, ondergaan, uitstaan, door\taan, verdragen handhaven, staande houden. "-ABLE. a. houdbaar, dragelijk,
nit to houden, verdedigbaar, to handhaven. " - ER, s.
houder, ondersteuner, steun, helper ; onderhouder, verzorger ; lijder, m.
SUSTENANCE, "...TENTATION, s. ondersteuning, v. steun,
at. onderhouding, voeding, verzorging, v. ; voedsel, o.
levensmiddelen, o. mv. onderhoud, o.
SUSURRATE, vn. brommen, murmelen ; lis pelen, fluisteren.'
"...TION, s. gelispel, gegons, gefluister, o.
SUTE, a. SUTABLE, s. voy. SUIT, SUITABLE.
SUTILE, a. met de naald gewerkt; van eenen naad.
SUTLE, a. (34) zuiver, netto. " - R, s. zoetelaar, marketenter, m. " - WEIGHT, s. (34) netto-gew , gt, o.
SUTORIAL, SUTORIOUS, a. van eenen schoenmaker.
SUTTLE, SUTTLER, SUTTLE-WEIGHT, S. vuy. SUTLE.

s. naad, m. voeg, v.
s. zwabber, wisely, bezem, dweit, m. *-, va. zwabs. zwabber,
heron, dweilen, schrobben, vegen.
veger, schrohher, scheepjongen, m. " - BY, a. dik van schil.
SWAD, s. schil, v. bast m. "-DLE, va. inhakeren, inwikkelen, zwachtelen; fig. afrossen, betoken. s.
inbakering, inwikkeling ; zwachtel, v. windsel. o.;
band, zwachtel, v. windsel, o.; - clothes, windsets, o mv.
SWAG, vn. et a. hangers, neerhangen, zwabberen, zakken;
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nederdrukken, indrukken. * - BELLIED, a. met een SWAY, s. zwaai, m. overwigt, o. doorslag ; invloed, m.
dikken buik, met een bulk die schudt onder het gaan.
gezag, o. magt, heersehappz j, v. oppe•bevel, o. *-, va.
* -BELLY, s. dikke buik, hangbuik, m.
et n. zwaaijen, voeren ; heersehen, regeren, gezag uitSWAGE, va. verzachten, doen bedaren, sullen, geruststellen.
oefenen; overhangen ; invloed hebben, vermogen op ; (126)
SWAGGER, vn. snoeven, pralen, pogchen, grootspreken,
hijschen, opwinden ; - on, aangrijpen, er op los gaan ;
the sceptre, den schepter zwaaijen, heerschen ; - with,
wind maken. "-, * -ING, s. hoogmoed, m. trotschheid,
gezag over -, invloed op iemand uitoefenen; swayed in
snoeverij, grootsprekerzj, v. * -ER, "-HUFF, s. snoever,
a.
snoevend,grootthe back, (112) lam in het kruis.
grootspreker, windmaker, m. * - ING,
SWEAL, s. voy. SWALE.
sprekend, trotsch, hoogmoedig.
a. schuw, beschaamd,
SWEAM, S. aanval, stoot, m.
SWAGGING, SWAGGY, a. hangend, zwaar neerhangende,
bedeesd, bescheiden.
zwevend, wippend ; slap.
zwengel om water te putten, M.
SWAIN, s. herder, schaapherder; vrijer, aanbidder, min- SWEAP, s. wip
naar, geliefde ; boerenjongen, m. *-IsH, a. onwetend, SWEAR, vn. et a. zweren, doen zweren, vloeken, met
eenen eed bevestigen, betedigen, onder eede verklaren, boersch. * - MOTE, s. boschgeregt, O.
nemen, - hooren. * - ER, s. hij die zweert ; beeediger ;
SWALE, vn.. smelten, verteren, zengen, schroeijen, vervloeker,m. * - ING, s. het zweren, o. eed, m. eedsaflegging, v.
branden ; afloopen. *-, s. vlam, V.
SWEAT, S. zweet, o. uitwaseming ; moeite, v. arbeid, m.
SWALLET, s. het inloopen van water ; mijnwater, O.
inspanning, oefening, v.; I am in muck of -, ik ben
SWALLOW, s. zwaluw ; keel, gulzigheid, v. ; slok, m. ;
doornat van het. zweeten. *-, vn. et a. zweeten, uitverslinding, v. ; pod, afgrond, m. ; at one -, in een
slok, in een teug. va. slikken, doorslikken, verglinwasemen, uitzweeten, in het zweet brengen ; zich moeite
den, inzwelgen, verzwelgen, verteren ; wegnemen, kapen ;
geven, met inspanning werken; - out, uitzweeten, door
zweeten verdrijven. * - ER, s. zweeter, M. * -ILY, adv.
ligtvaardig gelooven; - a gudgeon, eene beleedzging
ondergaan, ePhe krenking verduren; - down, inslikken;
bezweet, in het zweet. "-INESS, S. zweeterigheid;
moeite, afmatting, v. * - ING, S. het zweeten, zweet, o.
- up, verslinden, verteren. * - PATED, a. dom, onnoozel.
a. zweetend, zweetdrijvend. * - Y, a. zweeterig, vol zweet,
* -'S-NEST,a.zwaluw-nest,00st-indisch vogelnestje,o."-TAIL,
s. (13) zwaluwstaart,m. "-WORT, s. (53) zwaluwwortel,m . • in het sweet; fig. zwaar, tnoeijelijk.
SWAMP, s. poel, m. moeras, o. veenachtige moerassige
SWEEP, s. het vegen; strijken; veegsel, vuil, o.; staart,
m. aanhangsel, o. sleep, m.; pijp, buis, spruit, v. roer,
grond, m. *-, va. doen zinken, in den grond boren. * - ED,
o. ; rij, reeks. v. gevolg, o. ; zwaai, gang, streek; stoot,
a. gezonken, weggespoeld. * - Y, a. moerassig.
m.; speelruimte ; verwoesting, vernieling, v. bederf ;
SWAN, S. zwaan, v. * - DOWN, "-'S-DOWN, s. zwanendons,
metaalschuim, o. ; (64) kromme lijn, kromme, v. *-,
O. * -GOOSE, s. turksche gans, v.
va. vegen, uitvegen, keeren; strijken, wrijven; slepen ;
SWANIMOTE, S. voy. SWAINMOTB.
drijven, jagen. *-, vn. voorbij snellen ; eene deftige
SWANKING, a. reusachtig, geweldig groot.
houding aannemen ; zich uitbreiden ; - along, voorbij
SWANLIKE, a. als eene zwaan. "...NERY , S. vijver met
snellen, voorbij strijken ; - away, wegvegen ; wegnemen;
zwanen, m.
verdrijven; - for an anchor, (126) naar een anker
SWAN'S-BOY, * ...SKIN, s. molton, fianel, baai, o.
zoeken; - onward, naar boven slingeren; - over,
SWAP, adv. et int. plotselings, snel, plomp. *-, (SwoP),
overheen strijken, bestrijken; - stakes, alles naar zich
vn. et a. slaan, neersmakken, te nederslaan ; ruilen ;
toe slepen ; - before your door, veeg voor uwe eigene
klapwieken. "-, s. slag, klap; ruil, M.
deur,, bemoei u met uwe eigene zaken. * - AGE, s.
SWARD, s. zwoord, varkensvet ; deksel ; gras, grasveld, o.
veegsel, vuil, o. ; hoop hooi, m. * - ER, s. veger, straatgroene zode, v. "-, vn . met gras bedekt zijn, begraven
veger, m. * - ING, s. het vegen ; veegsel, o. -, a. vegend ;
zijn onder het gras.
voorbijsnellend. * - INGS, s. pl. veegsel, O. "-NET, s.
Sw Ap.F, s. ijzervijlsel, O.
schrob-, schakel-, sleepnet, o. zegen, v. * - STAKE, a.
SWARM, S. zwerm, troep, hoop, m. bende , v. ; voetzoeker, m. ;
zwerm
mieren,m.
mierennest,
o.
*,vn.
zwerwinner
van het geheel, m. * - Y, a.strijkend,vlugtig,snel.
- of ants,
men, wemelen, krioelen ; - up, klauteren (op eenen boom.)
SWEET, a. zoet, liefelijk, aangenaam ; net, fijn, teeder,
hupsch ; zacht ; lief ; vriendeliik, gewillig, dienstvaardig ;
SWART, va. zwart maken."-, a. zwart, donkey: zwaluwachtig.
S. zwad,zwadde,v.; zwoord,
smakelijk; welriekend, geurig ; frisch, klaar ; welSWARTH, a. voy. SWART. S.
luidend; vreedzaam, gematigd. *-, s. het zoete, aangeo. ; verschijning eens stervenden, v. "-ILY, adv. zwartINESS,
*
*
-NESS,
SWARTINESS,
name,
o. ; zoetigheid, liefelijkheid, aangenaamheid, v.;
s.
achtig, donker.
liefje, schatje, o. ; geur, m. ; welriekend kruid,o."- AIR,
zwarte donkere kleur, zwartheid ; zwaluwachtzgheid
s. frissche lucht, v. '- BAG, s. reukballetje, O. * -BALL,
(van het vel), v. * - ISH, SWARTISH, a. zwartachtig.
s. reukbal, m. * - BARILLA, S. fijne soda, V. *-BREAD,
"-Y, SWARTY, a. donker zwart.
s. kalfszweeserik, m. * - BRIAR, s. (53) egelantier, m.
SW ARVE, vn. voy. SWERVE.
* -BROOM, s. (53) heidekruid, O. "-CALABAS, s. waters.
gedruisch,
gespat,
o.;
stroom,
poel,
plas,
m.;
SWASH,
meloen , v * _ EN, va. zoet maken, verzoeten ; verzacht en ;
langwerpig ronde gedaante, v.; geweld, geraas, o. ; pravn. kletteren, met de
verminderen, lenigen; veraangenamen; bewimpelen,
terij, v. *-, va. doen spatten.
bemantelen ; verschoonen, berredigen, stillen ; welriekend
degens schermutselen. "-BUCKLER, * -ER, S. snoever,
maken ; suiker doen (in iets). * - EN, on. zoet worden.
M. * -ING, a. plassend, spattend, kletterend ; snoevend ;
"-ENER, -s. verzoeter, bevrediger; vleijer; listige bea.
week,
to
rijp.
sterk, hevig "-Y,
drieger, m.; verzoetend verzachtend middel, O.
SWAT, s. dun bier, O.
* -FERN, * -CICELY, S. (53) kervel, m. * - FLAG, S.
SWATCH, s. zwachtel, m.
* -RUSH, S. (53) kalmus, m. "-GALE, s. wilde rosmarijn,
SWATH, s. voy. SWADDLE; zwad, zwadde; rij, reeks, V.
m. * -GUM, s. storas, esch-ahorn, m. * - HEART, S. gelie fcle ,
SWATHE, s. voy. SWATH. *-, a. zacht, teeder. *-, va.
m. en v. minnaar, m. minnares, v. schatje, hartje, o.
inbakeren, inwikkelen ; inkrimpen, inbinden. * ...THING,
* -HERBS, S. pl. keukengroenten, v. ma. * - HONEY, S.
S. inbakering, inwikkeling, v.
48
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geliefde, vrijster, v.; fig. liefje, schatje, o. *- ING, s.
*
voy . SWEETHEART.
St. Jansappel, zoete appel, m. ;fig.
*- ISH, a . zoetachtig, liefeli jk . -ISHNBSS, S. zoetigheid,
V. *-JOHN, S. (53) baardanjelier, m. *- LIPPED, a,
glad van tong. *- LY, adv . zoet, zacht, liefelijk, aangenaanz, vriendelijk, l i efderijk, teederlijk. * - MARJORAM,
S. (53) mariotein, m. * - MEAT, S. suikergoed, -gebak,
banket, o. *- MoUTH, S. lekkerbek, m. * -NATURED,
a, zachtaardig, liefderijk: *- NESS , s. zoetheid, liefelijkheid, zachtheid, zachtaardigheid, aangenaamheid, goedheid, vriendelijkheid; frischheid; klaarheid; welrie
kendheid, v. *-OIL , S. boomolie, olijvenolie, V. * --ORANGE,
S. chinaasappel, m. * - POT , * -ROOT, s zoethout, o.
SWBBTS, S. pl. zoetigheden, v. mv suikergoed, o. lekkere
dingen, o. mv. ; reukwerk, o.
SWEET- SCENT , s. welriekende tabak, m. * .....SMELLING,
* ...-SCBNTBD , a. welriekend. * ...- SOUNDING ,
a. aangenaam klinkend. ''...- SPIRIT OF VITRIOL, S.

Hoffmansdroppels, m. mv. *...- SPOKEN , a. liefelijk
sprekend, vleijend.*...- SULTAN,S. welriekende korenbloem,
V. * ...- TEMPERED , a. goed -, vriendelijk gezind, goedgunstig. *...- TOOTH , S. lekkerbek, m. h ... -TOOTHED, a.
lekker, op lekkers gesteld. 5 ...- VOICED, a. met eene
liefelijke stem. *...- WATER , S. zoet -, frisch waler, o.
*...- wILLIAM , s. baardanjelier, m. *...-wILLow, S. (53)
Wilde rosmarijn, m. *...- WOOD,s. indisch laurierhout,o.
SwRIMou'rE, S. boschgezigt, o.
SWELL, va . et n. zwetlen, opzwellen, dijen, uitzetten, opstijgen, opblazen; verhoogen, verhe/fen; wassen,groeijen,
vermeerderen, toenemen, grooter worden ; zich verhoovaardigen; toornig warden, in woede geraken,ontvlammen ; - out, uitgroeijen. * s. zwelling, opstijging ,
V. ; groei, m. ; gezwel, o. blaas; (426) deining, v.
a. gezwollen, opgezwollen, opgeblazen; - head, (112)
kopgezwel, o. *- ING , • S. zwelling, opzwelling, V. groei,
m. toeneming, v.; gezwel, o. buil ; kortademigheid, v.
-, a. zwellend, opzwellend, gezwollen, opgeblazen, vat;
vol wind ; - words, bombast, m.
SWBLT, vn. et a. i n onmagt vallen; kwijnen; branden,
in onmagt doen vallen. *-, a. gestikt ; smachtend. * -RR,
vn. et a . stikken, smachten; zoel zijn; roosten, droogen,
zengen . * -RING, * -RY, a. voy. SULTRY.
SWEPAGE, S. voy. SWEEPAGE.
S WER,D, vn. voy. SWARD.
S WERVE, vn. zwerven, rondzwerven,

Bolen, omdolen; afwijken, afdwalnn, misstappen begaan; klauteren, bum.
men ; opspringen; - from one's purpose, zich van zijn
doe verwijderen. *... PING , s. afwijking, afdwaling, V.

Sw EVEN, s. droom, m.
SWIFT, a. and, vlug, gezwind, vaardig, haastig ; gereed ;
slagvaardig. * -, s. snelle loop, stroom, m. ; rad, o.;
gierzwaluw, muurzwaluw, v. "-, va. (126) omwinden,
versterken. * -ER, s. (426) hoofdtouw, o. * -FOOTED,

* -HEELED, a. snelvoetig, vlug ter been. *-LY, adv. snel,
schielijk, met snelheid. *-NESS, S. snelheid, gezwindheid, vlugheid, vaardigheid, v. *-WIT, s. slug vernuft, o.
Swia, vn. et a. met groote teugen drinken.
SWILL, s. slok, dronk, m teug, v. ; spoeling, v. draf, o.
k-, vn, et a. zuipen, zwelgen, met groote teugen drinken, bezuipen ; drenken, besproei jen. *-BELLIED, a. met
een dikken buik, dikbuikiq. *- BoueH, S. nestkuiken, o.
* -BOWL, * -ER, * -POT, -TL'B, S. dronkaard, drinke* -ING , S. zuiperij, dronkensehap, v. -, a. aanbroe',m.
den drank verslaafd. * -INGS, s. pl. spoeliriq, V.
zwemmen,
drijven, glijden; draaijen, duizelig
SWIM, vn.
zijn ; in overvloed voorhanden zijn, overvloeijen van,

vol zijn ; my head -s, mijn hoofd zwijmelt, ik ben
duszelig ; - for, atreven naar ; - over, overzwemmen ;
- with the tide, met den stroom medegaan, zich naar
de omstandigheden schikken. *-, s. zwemming ; zwemblaas ; vz schblaas, v. *- BLADDER, s. zwemblaas, v.
*-BR, s. zwemmer, m. ; (142) gezwel aan den voet van
een paard, o. *- ING, S. het zwemmen, o. zwemkunst;
duizeling, V.; -jacket , zwembuis, o. scaphander, m.
- INGLY, adv . glad, ligtelijk ; met goed gevolg, naar
wensch. * - IN -PLACE, s. zwemplaats, badplaats, v.
SwiNCK , vu. zich afmatten.
SwIaeDGE , va zweepen, geeselen.
s.
SWINDLE , va bedriegen, door zw endelarij verkrijgen.
zwendelaar, bedriegen, m.
SWINE, S. varken, zwijn, o. *-, * -LIKE, a. als een
zwijn, vuil. *- BREAD , S. (53) trufel, v. varkensbrood,
o.

*-CAS$, *-COAT , *- CRUR , * - HULL , * - STY,

s. var-

kensstal, m. * ..GRASS, S. (53) varkensgras, o. `-HERD,
S. varkenhoeder, m. *- PIPE , S. lijster, V. *- P Oc KS,
* - PDX, S . ( 22) steenpokken, v. mv. * - THISTLE, s. varkensdistel, m.
SwING , va. et a . zwaaijen, slingeren, sehommelen, beijeren, schongelen, hossebossen, hangen, sL^hudden. *-, s.
zwaai, m. schommeling, vlugt ; sehommel, schop, v.;
stool, schop, loop, schok, m.; fig. neiging, V. lust, zin,
wit, m begeerte, v. ; to the full - of his lust, naar
hartelust,volgens de begeerte zzjns harten. * -E, va. voy.
SWINDGR. *-, vn. schornmelen, slingeren. * -E, s. zwaai,
m. vlugt, V . *- E-BUCKLER , s. praalhans, m. * -BR,
S. slingeraar; grootspreker, m. * - GATE, S. draaipoort,
V. * -GLASS, s. draaispiegel, m. *-ING, s. zroaaijing,
slingering ; geeseling, v. *-ING, a. zwaaijend, slingerend, hangend ; groat, ongemeen, sterk. *-INGLY, adv.
ongemeen, buitengewoon groat, zeer, uitermate, buster,
geweldig, grootelijks, verschrzkkelijk.
S WINGLE, vn. voy. SWING. *-, vn vlas kloppen. * -STAFF,
s. hennep-, vlasbraak, v. *- WHEBL , S. balans, v.
zwijnachtig, zwijnig; lomp, prof. * -LY, adv.
als een zwijn. * - NESS , s. zwijnerij, vuilheid, v.
SWINK, Vn. va afsloven; overwerken, zich overwerken.
*-, s. afsloving, v. *-BR, s. werkman, werkezel, m.
SwiPB, s. zwengel, m wip, wipplank, v. ; mortier, m.
SWIPPER, a. snel, slug.
SWITCH, S. teentje, o. gaarde, roede, spiteroede, v.*-,Va.
et n. met roeden ,geeselen; een huppeleszden gang hebben. * -TAIL, s. lange dunne staart, m.

SWINISH, a.

SWITHE, adv. snel, haastig.
SWINE, va beslapen, bekennen.

SWIVEL, s. ring, m. schijf, V. wervel; hank uan den
bandelies°, m. ; draaibas, v. - DOLL, S. ledepop, v.
-EYED, a. Scheel. * -GUN, s. draaibas, V. * -9RAL, s.
draaicachet, o.
SWIZZEL, S. drank van bier, rum en suiker, m.
SWOB, SW OBBER, s. voy. SWAB, SWABBER.

SWOLING, S. ploeg lands, m.
SwooN, * -ING, s. bezwijrning, flaauwte, onmagt, v. *-,vn.
bezwijmen, in onmagt vallen, buiten kennis geraken,
flaasw vallen ; - for, huiveren van. *-ING, a. flaauw.
Swoop, va. nederschieten op, zich werpen op, vallen op ;
vatten, grijpen. *-, s. nederstortisag vase een roofvoge l
op zijne proof, V.
Swop, vs. ruilen, verruilen. *-, *-PING, s. ruil, m. ruilirtg, V.
SWORD, S. zwaard, o. clegen, m. zijdgeweer, o. klieg; fig.
wraak, straf, yereytigheid ; magt, v. geiveld, o. ; oorlog,
in. ; to put to the -, over de kling laten springen. *ARM, S. fig. reyterarm, m. * --BEARER, S. zu'aarddragei°, nn.

SYZ.

SYM.
* -BELT, * -GIEDLE, S. degenriem, m. "-BLADE, s. degenkling, v. * - CANE, S. degenstok, m. *- CUTLER, "SUPER, s. zwaardveger, m. *- CUTLERY, s. zwaardvegershandwerk, zwaardvegerswerk, o. *- ED, a. met eenen
degen gewapend. * - BR, s. moordenaar, sluipmoordenaar,
struikroover ; soldaat, m.
*- FISH, s. zwaardvisch, m.
*-GRASS, s. (53) zwaardgras, o. *- HILT, s. degengreep,
v. * - KNOT, s. degenkwast, M. * -LAW, S. vuistregt, oorlogsregt, O. *-MAN, s. krijgsman, krijger, soldaat, m.
* -PLAYBR, S. fig. vechter; (25) zwaardvechter, m.
*SHAPED, a. degen-, zwaardvormig. * • SHELL, s. steekplaat, v. * -' S-MAN, s. vechter, schermer, ra.
SWORN, (SWORE), a. gezworen, beeedigd ; gevloekt. * - BROmv.
THERS, S. pl. zadmgezworenen, eedgenooten, m.
**- ENEMY, s. gezworen vijand, doodvijand, m.
SYB, a. verwant. *-, * -SHIP, s. bloedverwantschap, v.
vrede, rn.; - and som, vrede en veiligheid. *- ARITE,
s. wellusteling,m. *- ARITIC, a. wellustig.
SYCAMINB, SYCAMORE-TRBB, s. wilde vijgeboom, M.
SYCOPHANCY, * ...PHANTRY, s. oorblazerij, v. * ... PLIANT,
* ... PHANTIC, s.
s. oorblazer, vleijer, pluimstrijker, m.

(53) dzefplant, v. -, a. oorblazend, vleijend, pluimstrijkend. * ...PHANTIZE, vn. oorblazen, vleijen, pluimstrijken, bedriegen.
SYDERATION,s.(1.36)brand,meeldauw,m.;(22)verlamming,v.
SYLLABAR, * ...BARY, S. verhandeling over de lettergrepen,
v. * ...Bic, *... BICAL, a. -LY, adv. lettergrepig, in lettergrepen,. met lettergrepen. * ... BICATION, s. vorming der
lettergrepen, v.
SYLLABLE, S. lettergreep, v. k--, va. lettergrepen schrijven, - uitspreken, uitspreken.
SYLLABUB, s. drank van melk, wijn en suiker, m. * ...BUS,
s. uittreksel, kort overzigt, o. beknopte schets, v.
SYLLOGISM, s. sluitrede, v. * ...GISTIC, *...GISTICAL, a.
-LY, adv. bij wijze van sluitrede, in een logischen vomit.
* ...GIZB, a. eene sluitrede maken, logisch bewijzen.
* ...GIzER, s. die eene sluitrede maakt.
SYLPH, *- IDE, s. luchtgeest, m.
SYLVAN, a. landelijk,boschachtig. *-,s. (30) boschgod, m.
SYLVICOLIST, s. boschbewoner, m.
SYMBOL, s. teeken, zinnebeeld, o. geloofsbelijdenis; zinspreuk, v. ; drank van melk, wijn en suiker, m.
*ICAL, a. *- ICALLY, adv. zinnebeeldig, in zinnebeelden,
door teekenen. *-IZATION, S. zinnebeeldige voorstelling,
v. * -IZE, va. et n. zinnebeeldig voorstellen, verzinnelijken; zinnebeeldig overeenstemmen. *- ING, s. voorstelling door zinnebeelden,verzinnelijking,overeenstemming,
SYMMBTRAL, a. vereenigbaar. * ...TRIAN, * ...TRIST, s. die
de evenmaat in acht neemt. * ... TRICAL, a. -LY, adv.
evenredig ; -lijk. * ... TRIZE, va. evenredig maken. *...TRY ,
s.evenredigheid, evenmaat, overeenstemming, verhouding,v
SYMPATHETIC, *-AL, a. "-ALLY, adv. overeenkomstig,
gelijkaardig; medegevoelend, met medegevoel.
*- ALNESS,
s. overeenstemming, gelijkaardigheid, v. medegevoel, o.
* ...THIZE, vn. in gevoel overeenstemmen, medegevoelen;
medelijden hebben ; elkander verdragen. *...THIZING, a.
medegevoelend, medelijdend. * ...THY ,s. medegevoel, o. overeenstemming,v.medelijden,o.onderlinge trek,m.- neiging,v .
SYMPHONIOUS, a. welluidend, harmonisch ; aangenaam
klinkend. * ...PHONIST, s. (109)• steller speler van
sinfonten,m."...PHoNnE, vn. zamenstemmen, gelijk klinken. * ...PHONY, S. zamenstemming van instrumenten,
gelijkluidendheid, sinfonie, v. "...PHYSIS, s. zamengroeijing der beenderen, v. * ...POSIACS, s. pl. feestmaal,
o. smulpartij, v.; tafelgesprek, o. s. slempmoat, feestmaal, o. smulpartij, v.

SYMPTOM,
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s. teeken, ziekteteeken, kenmerk, o. aanduiding,

v. voorteeken, o. * - ATICAL, *-ATIC, * -ATICALLY, adv.
tot de toevallen eener ziekte behoorende ; als teeken.
*-ATICS, s. pl. *-ATOLOGY, s. leer der ziekteteekenen, v .
SYNACTIC, s. (22) zamentrekkend middel, O.
SYNAGOGICAL, a. van eene synagoge. * ... GOOUE, S. synagoge, israelietische kerk, v.
SYNALEPHA, s. ineensmelling van twee lettergrepen, v.
SYNARCHY, s. gemeenschappelijke regering, v.
SYNARTHROSIS, S. naauwe vereeniging
digte aaneensluiting van beenderen, v.
SYNAXIS, s. vereeniging, verzameling, vergadering,
v.
SYNCATEGOREMATICAL, a. den zin aanvullende.
SYNCHRONICAL, a. gelijktijdig.
s. gelijktijdigheid, v. * ... NIZE, vn. gelijktijdig gebvuren, -geschieden,
*...NODS, a. -LY, adv. gelijktijdig, to gelijken tijde.
SYNCOPATE, * ...PIZE, va. et u. (98) verkorten, verbinden ;
fig. flaauw vallen. * ... PATION,
s. zamentrekking,
verbinding ; flaattwte, V. "...FIST, s. verkorter, zamentrekker, m. * ... PY, s. zamentrekking, v.
SYNDIC, s. syndicus, bestuurder, beheerder ; curator,
m.
*-ABLE, a. berispelzjk. *- AL, a. tot den syndicus behoorende. "-ATE, s. syntlikaat, o. raad, m. -, -SHIP,
s. curatorschap, o. *- ATB, va. beoordeelen ; berispen.
SYNDROME, s. zamenvloeijing, v. zamenloop, in. medewerking, v.
SYNECDOCHE, s. (81) figuur waarbij men het geheet door,
een deel uitdrukt en otngekeerd, v.
SYNERGISTIC, a. medewerkend.
SYNNEUROSIS, S. (74) beenverbinding door banden, v.
SYNOD, s. synode, kerkvergaderzng ; (101) zamenkomst
van twee planeten, v. *- AL, * -IC, *-icAL, a. synodzsch,
van -, door eene synode ; (101) van de maan.
SYNONYMAL, * ...MOUS, a. * ... MOUSLY, adv. gelijk beteekenend, zinverwant, sinoniem.
"...NYME, s. zinverwant woord, o. * ... MOUSNBSS, * ...MY, s. zinverwante
eigenschap, v.
SYNOPSIS, s. overzigt, kort begrip,
O. * ...OPTICAL, a.
met een blik kunnende warden overzien.
-LY, adv.
bij verkorting. * ... OVIA, s. (74) ledewater, o.
SYNTACTICAL, a. tot de woordvoeging -, tot de syntaxis
behoorende. * ... TAGMA, s. volledige verhandeling, v.
* ...TAX, * ... TAXIS, s. woordvoeging, v.
SYNTERESY, s. gewetensangst, m. wroeging, v.
SYNTESIS, s. zamenstelling, zamenplaatsing, zamenvoeging, vereeniging, v. "...THETIC, -AL, a. zamenstellend, vereenigend.
SYPE, vn. wegzijpelen. * ...PHON, s. spuit, v.
SYRINGE, s. spuit, v. *-, va. spuiten. *...GoTomY,
s. (36)
fistelsnijdzng, v. * ... GOTON, s. (36) fistelmes, o.
SYRTIS, s. zandbank, v. welgronden, m. my. welzandbanken, ondiepten, v. my.
SYRUP, s. stroop, siroop, v.
SYSTASIS, s. zamenstelling, vereeniging, zamenscholing ;
gesteldheid, hoedanigheid, v. wezen, o.
SYSTEM, s. stelsel, leerstelsel, systema, systeem, o. ; orde,
zamenstelling, v. zamenhang, m. *-ATIC, *-ATICAL, a.
-LY, adv. stelselmatig ;
* -ATIST, s. stelselmaker, m. *- ATIZE, vn. naar een stelsel schikken. "-MAHER, s. uitvinder van een stelsel, m.
SYSTOLE, s. (74) zamentrekking
drukking van het
hart, v.
SYTHE, s. zeissen, o. zeis, v.
SYZYGIA, SYZYGY, S. (101) punt van zamen- en tegenstand eener planed met de zon, v.; tijd der nieuwe of
voile maan, m.
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TAO.

T.
T, s. to a -, op een haar na, Piet.
TABACCO, S. VON. TOBACCO.
TABARD, S. overrok, wapenrok,

s. heraut in
zijnen wapenrok; baccalaureus der vrije kunsten aan de
hoogeschool to Oxford, m.
o. *-, a. gewaterd, geTABBY, TABB, s. gewaterd taf,
streept, gemoreerd, bont. *-, va. wateren.
"-CAT, s.
bonte kat, v. "-LIKE, a. gewaterd. "-VELVET, s. gewaterd fluweel, o.
uittering, v. "...PY, vn. et a. uitteren,
TABEFACTION,
uitmergelen, uffputten, afvallen, verdroogen.
TABELLION, s. notaris, M.
TABER, S. rinkelbom, tamboerijn, v. "-ED, S. VON. TABARD.
of the
TABERNACLE, s. tabernakel, tent; loofhut, v. ; congregation, arke des verbonds, v. *•, vn. et a. tabernakelen, bouwen, Lenten opslaan, wonen; fig. inleggen,
bewaren.
"-NESS,
TABID, a. teringachtig, dor, mager, uitgeteerd.
s. uittering, vermagering, v.
TABLATURE, s. tablatuur, beteekenis der noten voor den
zang ; muurteekening ; verdeeling van den schedel in
twee helften, v.
TABLE, S. tabel, v. blad, o. ; plaat, v. tafereel, o.; lijst,
tabel, rol, v. ; gezelschap, o. ; platte vlakke hand, v.;
the Lord's -, het nachtmaal ; a pair of -s, dam-, schaakbord, o.; to play at -s, dam spelen ; the -s are turned,
het blaadje is gekeerd, de zaken zijn veranderd. *-,
vn. spijzen, tafelen, in den kost zijn. k-, va. in den
kost hebben; lijsten maken. "-BASKET, s. tafelmand,
v. "-BED, s. tafelbed, o. "-BEER, s. tafelbier, 0. * -BOOK,
s. zakboekje, o. "-CLOCK, s. tafelklok, v. "-CLOTH, s.
tafellaken, O. "-DIAMOND, s. tafelsteen, m. "-LAND,
s. hoog en vlak land, O. "-LINEN, s. tafellinnen, tafelgoed,
o. "-MAN, s. (152, 153) schijf, v. schaakstuk, o. "-MAT,
s. tafelmat, v. *- PLATE, s. tafelzilver, O. * - R, S. kostganger , m. s. pl. bord, dambord, schaakbord ; zakboekje, o. "-SALT, s. tafelzout, O. "-SHORE, s. lage
kust, v. "-STEEL, s. slijpstaal, o. "-TALK, s. tafelgesprek,
o."-TOP,s. blad eener tafel,o."-w ARE,s.tafelgereedschap,o.
o. ; oppervlakte,
TABLET, s. tafeltje; koekje ; zakboekje,
v. ; armband, in.
TABLING, s. eten, o. kost, m.; (126) verbinding (der bal.
ken); verdubbeling (der zeilen), v.
TABOR, "...EMIR, -INE, * ...BRERE, s. handtrommel, v.
* - ER, s. handTABOUR, vn. trommelen, ontrommelen.
trommelslager, tn. *- ET, s. handtrommel, v. ; zitbankje,
o. stoel zonder leuning, m.
TABULAR, a. tabellarisch, in den norm van tafels, uit
vierkantjes bestaande. * ... LATE, va. in tabellesz brengen. * ... LATER, a. vlak geslepen. "...LATURE, s. beteekenis der noten veer den zanq, m.
TACE, s. thistuk, o.
TACHE, s. haakje, o. gesp, lus, v. knoop, m. ; vlek, v.
TACHYGRAPHY, s. snelschrijfkungt, v.
TACIT, a. "-LY, adv. stilzwijgend, geheinz ; niet uitgedrukt ;
van zelf sprekend. "-NESS, S. stilzwijgendheid,
URN ,
a. stilzwijgend, geheimhoudend. "-URNITY, s. stilz,wijgendheld, v. stilzwijgen, o. ingetogenheid, terughoudendheid ; geheimzinnigheid, v.
TACK, s. haakje, ,spijkertje, klaviertje, stiftje, o. ; hats ;
bijsmaak; (120) gang, slag, in. wending, v. ; gljtouse,
o. ; fig. koop,handel,m.*-,va. hechten, vastinaen, verM. "-ER,

binden, bevestigen. *-, vn. (126) laveren, door den wind
wenden; - about, laveren, wenden ; fig. eene andere
wending aan eene zaak geven, iets over een anderen
boeg wenden, andere maatregelen nenzen; - of the jib,
(126) halsgat van den grooten kluiver, o. ; - together,
aan elkander hechten, - binden, - steken; to hold -,
uithouden, van duur zijn. "-ER, s. vastmaker, zamenhechter, zamenflanser, m. "-ET, s. spijkertje, O.
TACKLE, "...LING, s. strik, m.; touwwerk, takelwerk,
want, o. takelaadje, tuigaadje, v. ; tuig, gereedschap,
va. optakelen,
o.; kleeding, v.; geweer; fig. liefje, o.
takelen, voorzien, uitrusten, inspannen.
"-D, a. van
strzkken -, van touwen gemaakt ; - stair, strik-, touwladder,,v. *- HOUSE-PARTNERS, s. pl. zekere bevoorregte
klasse van werklieden in Londen, v.
TACK-PIECE, s. halsklamp, M. "...-TACKLE, S. (126)
halstalie, v. * ...- WIND, s. (126) zijwind, halve wind, m.
TACT, S. gevoel, o. takt, m. ; orde, v. * - ICAL, a. krijgskundig. "-ICA.N, s. leger-, krijgskundige, m. *-Ics, s.
pl. krijgs-, legerkunde, taktiek, v. *--IL, "-ILE,
a.
voelbaar, tastbaar. *- ILITY, s. voelbaarheid, tastbaarheid, v. *-SON, s. aanraking, voeling, v. gevoel, o.
TADPOLE, s. donderpadde, v.
TAFFAREL, "...FEREL, * ...RAIL, S. (126) hakbord, O.
TAFFETA, TAFFETY, s. taf, 0.
TAG, s. malie, v. stilt, o. nestel, m. spijkertje ; gespuis,
gepeupel, janhagel ; wisjewasje, o. beuzeling , v.; eenjarig
schaap, o. *- , va. beslaan, bespijkeren, van eene malie
voorzien, aanhechten, verbinden ; - after one, iemand
naloopen, - op de hielen zitten. "-RAG, s. janhagel,
gepeupel, gemeen, o. * - GED-POINT, s. malie, v. "-GER,
s. nalooper, vervolger ; saletionker, liefhebber van de
vrouwen, m.
einde ; achterste ; aanhangsel, o.;
TAIL, s. staart,
paauwenstaart, m. ; (53) katje ; (83) leen ; (126) einde
van eenen storm, o.; fig: zwakke zijde, v. * - , va. aan
den staart trekken ; to turn -, seegloopen. "-BLOCK,
s. (126) staartblok, o. * - BOARD, s. (100) snarenhonder,
in. -pin, v. "-CARRIER, s. sleepdrager ; pluimstrijker,
m. "-COMB, "-TOUPEE, s. ham met eenen steel, m.
TAILE, s. (83) leen, 0.
TAILED, a. met eenen staart ; - wasp, staart-, houtwesp, v.
vn. kleermaker zijn.
TAILOR, s. kleermaker, cu.
s. kleCrmakers arnbacht, o. * -' S-GOOSE, s. kle(enzakers
persijzer, o.
TAIL-PIECE, s. (10) staartstuk, vignet, o. ; (109) snarenhoutler,m.*... -VICE, s. staartschroef,nijptang,viturtang,v.
TAINT, "-ORE, s. etch, bedorvenheid, v.; bederf, o. aansteking, verleiding ; verdenking ; (83) overtstiging ; (72)
fluweelinade, v. *-, va. vullen; bevoclitigen; bederven,
bevlekken, bezoedelen ; aansteken; berispen ; belasteren.
- , a. can eene misdaad overtuigd. k -FREE, * -LESS, a.
vlekkeloos, rein, onbedorven, niet aangestoken.
TAKE, va. et n. netnen, of-, weg-, ant-, merle-, aan-,
over-, op-, innemen, tot zich nosiest; ontvangen, bekomen, ver•iijgen, erlangen; aangrijpen, met zich voeren;
halos, vangen, aanvatten, vatten; in hechtenis nemen,
kelenen ; wegrukken; kiezen, voortrekken; in g2bruik
sternest, harm, bewonen ; niceness, gelooven, verstaan, begrijpen ; inruimen, loelaten, vergunn,en ; volbrengen ;
diadem, hjderz , verdragen; noel rotten, gelukken, slagen, wortel vatten; semen, zich ophouden; zich vast-
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hechten; bevallen ; werken, gelden; - a box on the ear,
eene oorveeg geven; - a bush, zich achter een kreupelbosch plaatsen ; over kreupelhout springen; -a concern ,
zich aan iets gelegen laten liggen, medelijden hebben
met ; - a denial, een afwijzend antwoord bekemen; - a
disease, ziek worden, zich eene ziekte op den hats halen ; - a drive, - a ride, - a riding, eenen wandelnd
doen; - a drop, een slokje drinken ; - a drop too much,
een slokje te veel drinken, te diep in 't glaasje kijken;
- a fancy to, behagen vinden in, verzot zijn op ; - a
french leave, zich wegmaken, een fransch kompliment
makers; zijne schuldeischers bedriegen; - a glory in a
thing, zich verhoovaardigen op iets; - a good heart,
moed vatten ; - a hit, eenen slag slaan; slagen ; - a
house, .een huts huren ; in een huis vlugten ; - a
jaunt, gaan, eene wandeling doen; - a jest, scherts
verstaan; - a journey, eene reis doen ; - a leap, loopen,
springen; - a lease of, huren, pachten; - a liking to,
behagen scheppen in; genoegen vinden in ; - a miss
in keeping, een liefje onderhouden; - a nap, een
slaapje doen; - a peep, eenen blik slaan op ; - a plunge,
een vooroordeel opvatten; - a prize, een schip przjs
maken ; - a resolution, een besluit nemen, - vatten ;
wedloopen, een loop nemen; - a seat, zich-a run,
nederzetten; - a ship to freight, een schip bevrachten ;
- a shipping, zich inschepen; - a slight taste of, eene
kleine proeve nemen ; - a spleen against one, eenen
haat tegen iemand opvatten, eenen wrok tegen iemand
voeden ; - a survey of, overzien, beschouwen, nazi en ;
- a ticket at an university, zich op de rol eener hoogeschool laten inschrijven; - a tree, zich op eenen
boom zetten, achter eenen boom schuilen; - a trip, een
uitstapje doen ; - a turn, eene andere wending nemen ;
wandelen; - a vagary, een wonderlijken inval hebben ;
- a voyage, eene zeereis maken ; - a walk, eene wandeling doen ; - aback, (126) tegen leggen; - about,
rondlezden, rondgaan met ; omhelzen, omarmen;
-adieu,
vaarwel zeggen, afscheid nemen ; - advantage of,
voordeei trekken wit; - advice with, te rade gaan met,
iemands raad inwinnen ; - - after, afleeren, nabootsen,
gelijken; - again, weder nemen, terug-, hernemen; aim, mikken, een doel hebben ; - air, een luchtje scheppen ; bekend
ruchtbaar worden ; - alarm, onrustig
ongerust worden, in angst geraken; de lucht krijgen
van, lont rieken ; - along with, medenemen, medevoeren ; begeleiden, vergezellen ; zich eigen maken;
kwalijk nemen, euvel opnemen, ten kwade duiden ; -amis ,
- an inventory, eenen inventaris maken; - an oath,
eenen eed afleggen, zweren ; - an oath of, iemand eenen
eed afnemen , - beeedigen ; - and leave, (126) inhalen
en voorbijzeilen; - arms, de wapenen opvatten, naar
de wapens grijpen; - asunder, scheiden, verdeelen,
losmaken ; - at his word, bij zijn wooed rotten ;
- away, wegnemen, medenemen, ontnemen, terugnemen ;
afnemen, de spijzen afnemen; - one's self away, zich
onzigtbaar maken, zich wegmaken; - bills, (34) wissels
trekken ; - breath, adem
lucht scheppen ; - care,
zorg dragen, zich hoeden, zich in acht nemen ; - care
of number one, voor nommer een zorgen, zich zelven
het eerst bedenken ; - coach, in de Poets stappen ;
koude vatten, eene verkoudheid opdoen ; comfort,—cold,
zich troosten, moed scheppen ; - contentment, - delight,
behageg scheppen in, tevreden zijn, zich
genoegen
vermaken met ; - 'counsel, raad inwinnen ; - diet, volgens een dieet Leven; innemen; - dimension, de maat
nemen; - down, afnemen ; inslokken ; inzwelgen ; ter
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neder slaan, vernederen ; verootnioedigen; ontspannen ; ter
neder schrtjven ; - down a hole, lager stemmen, een
Loon lager zetten; - one's ease, zijn gemak nemen, het
zich gemakkelijk maken ; - effect, uitwerking hebben,
werken; - exception, kwalijk opvatten; - fire, vuur
vatten, opvliegen, ontvlammen ; - flesh, vleesch worden ;
- foot in hand, snel loopen, zich haasten; - for, houden
voor; - for better and worse, op goed geluk wugen ;
als aangenomen beschouwen, veronderstel- -forg anted,
len ; - fright, schuw worden; - from, afnemen van,
wegnemen, onttrekken, benemen, berooven, benadeelen ;
nateekenen; - hands, de handen in elkander slaan ;
- handsel, handgift ontvangen; - head, het hoofd opsteken, zich verzetten ; - heart, moed vatten ; - heavily,
ter harte nemen ; - heed to, letten op ; - hold of, zich
meester van, aanvangen ; - horse, te paard stijgen ; ill, kwalijk nemen ; - ill courses, slechte wegen bewandelen ; zich slecht gedragen ; - in, in-, binnen-, over-,
aan-, opnemen, veroveren, winnen, verslinden, in zich
bevatten, omvatten ; bedriegen, om den tuin leiden ;
op eene leugen betrappen ; --inalie,-onei trp,
- in dudgeon, kwalijk nemen ; - in good part, goed
opnemen, ten goede duiden ; - in hand, bij de hand
nemen, ondernemen, aanvangen, op zich nemen; - in
ill part, - in snuff, kwalijk nemen ; - in snuff, zich
bedroeven; - in the manner, op heeter daad betrappen
- in the sails, (126) de zetten inhalen ; - in tow, (126)
boegseren, op sleeptouw nemen ; - in vain, misbruiken ;
- in with, het houden met, het eens zijn met ; into
one's confidence, zijn vertrouwen stellen in; - into
debate, in beraadslaging -, in overweging nemen;
zich in het hoofd stellen, op het denk- -into ne'shead,
beeld komen van; - it, iets aannemen, een gevoelen
hebben over, onderstellen ; keep, zorg dragen ; knowledge, kennis nemen; - leave, afscheid nemen ;
reckoning, niets meer to doen willen hebben met, -leave
alle betrekkingen afbreken met; - liberties, zich vrijheden veroorloven; - likeliness, portretten schilderen ;
- lodgings, zich inkwartieren ; - measure, de maat nemen ;measures,
rnaatregelen voorzorgen nemen ;
- money, geld heffen ; - neither part, onzijdig blijven ;
- notice, opmerken ; - notice, kond, te weten; - notice
of, opmerken, zich bekommeren om ; - occasion, de gelegenkeid waarnemen ; - of, aannemen van ; - off, afnemen, ontnemen, wegnenzen, wegruimen ; afzagen ;
vernaauwen; verminderen ; uitdrinken; afbeelden, nateekenen; afkoopen; - offence of, zich ergeren over ;
on,- zich toeeigenen, op zich zelven toepassen ; bewogen
- geroerd zijn ; ter harte nemen; zich voordoen als,
zich voorstellen als; aantrekken, omdoen, omhangen,
aandoen; zich ergeren over ; on as if, zich houden
alsof, het doen voorkomen als; - on in the service,
zich laten aanwerven, dienst nemen ; - one's route to,
zich wenden naar ; - one 'up short, Port afschepen,
tegenwerken, iemand in zijne ontwerpen dwarsboomen ;
- order about, zorgen voor, verordenen ; - order with,
in orde brengen; tegenhouden, in Loom houden; - order.,
in den geestelijken stand treden; - out, uitnemen, uittrekken ; uitnoodigen, uitdagen ; - out a process against,
iemand geregtelijk vervolgen ; - over, op zich nemen, overnemen, aannemen; - one's own way, zijn eigen weg gaan ;
- pains, zich moeite geven, pogingen aanwenden, zich
inspannen ; - part, deel nemen, aandeel hebben ; part with, de partij van iemand kiezen ; patience,
geduld oefenen; - pepper in the nose, gemelijk -, boos
worden; - pet at, euvel opnemen; - physic, geneesmiddelen
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innemen; pillow-counsel, met zijn oorkuasen te rade
goon, op iets eleven, zich over lets beslapen; - pity
on, otedelijden hebben met; - place, plants vinden, grijpen, - hebben, gebeuren, voorvallen; - place of,
den voorrang hebben, voorgaan; - possession, beztt nemen;
- potluck with, voor lief nemen; - precaution, voorzorgen nemen, maatregelen treffen; - prejudice, een
vooroordeel opvatten, zich laten voorinnemen ; - pride
on, trotsch zijn op, zich verhoovaardigen op; - prisoner,
gevangen nemen; - one's reconciliation, de eerste stoppen doen tot verzoening ; - rest, uitrusten ; - revenge
of, wraak nemen over; - right, goed verstaan, den
juisten zin vatten; - root, wortel vatten; - scandal, zich
ergeren; - scorn, verachten; verstnaden; - shame, zich
schamen; - shelter, toevlugt -, heil zoeken; - ship, scheep
gaan, zich inschepen ; - snuff, snuiven; - snuff at,
euvel opnemen; - soil, (44) in het water loopen(als een
vervolgd dier) ; - something, iets tot zich nemen, jets
nuttigen, eten, drinken; - state upon one, invloed op
iemand oefenen ; - steps, voorzorgen nemen; - the
advantage, het voordeet hebben ; - the chance, het
wagen ; - the earth, (44) in zijn hol kruipen; - the
the
field, in het veld rukken, de wapenen opvatten; foil, fig. een afwijzend antwoord bekomen; - the head,
overwinnen, den voorrang behalen; - the hedge, over
eene heg springen; - the hint, zich iets laten aanleunen,
lent ruiken ; - the law of, aanklagen ; - the lead,aanvoerder
zija,vooraan gaan;orertreffen,uitsteken;de honneurswaar,emen;de eer(des huizes)ophouden;- the liberty,de vrijheid
nemen, zich veroorloven, zoo vrij zijn ; de eer hebben;
- the odds, voorgaan; - the plunge, zich naar beneden
storten, den sprang wagen; - the ply, zich wenden,
eenen plooi nemen; - the scent, gewaar worden, de
lucht krzjgen ; - the test, den eed ter afzwering zijner
the water,
godsdienst afteggen (in Engelctnd); te water gaan; - thought, ter harte nemen, zich
time while
hekommeren over ; zich verbeelden ; time serves, den tijd waarnemen, het ijzer smeto, zich begeven aan,
den terwijl het heet is; ziek houden aan, zich toeleggen op, zich bevlijtigen, zich bezig houden met, zich vermaken met ; zich
begeven near ; - to bed, bedlegerig worden ; - to drinking, zich aan den drank overgeven, aan den drank
geraken; - to one's heels, het hazepad kiezen, wegloopen, de vlugt nemen; - to pieces, bij gedeeiten waarnemen, - hehandelen ; - to task, reden vragen van ;
- to one's wife, met zijne vrouw omgaan, zijne vrouw
hehandelen ; - umbrage, verdenken, verdenking opvatten; - up, grijpen, in hechtenis nemen, de hand leggen
op, opligten; werpen; borgen; over-, aan-, op-, in-,
op zich nemen ; omvatten, vullen, begrijpen ; verelfenen;
bezetten, binnenhalen; verheffen ; aanvangen; verzamelen; verbinden, een verband opleggen ; zamenbinden ;
opruimen, afdoen, afmaken; zich bezig houden met,
rotten; ophouden, eindigen; zijnen intrek nemen ;
stilstaan ; tegenspreken; opvangen ; tot rekenschap roepen ; - up a bill, - up a draft, eenen wissel intrekken ;
- up a stitch, eenen steek weder opnemen; - up arms,
de wapenen opvatten ; - up lodgings, eene woning huren, inkwartieren; - up money, geld vooruitnemen,
up short, kort afschepen; - up
-opnemn,-len ;with, tevreden zijn met, zich vergenoegen; wonen, verupon one's self, op zich nemen, overblijf houden;
emen doen als of, den schijn aannemen van ; zzch
it
aanmatigen; - upon a wind sail, (126) bij den wind
laveren ; - upon the swing (wing), weg-, over-

springen ;

vengeance of, wreak nemen,

Ash wreken

ruchtma r worden ; - voyage, eene zeereis ondernemen ; - warning,
road inwinnen; - water, te water gaan ; eene schuit
huren; - way, eenen weg inslaan ; - wind, lucht scheppen ; - with one, behagen scheppen in iemand ; verliefd
zijn ; - with the manner, op heeter daad betrappen.
TAKBABLB, a. te nemen, neembaar, aannemelijk; to take
one where he is -, iemand aan zijne zwakke zijde
aantasten.
TAKE-IN, s. bedrog, o. bedriegerij, v.
TAKEN, a. - ill, ziek geworden ; - in the gross, over het
geheel genomen, in het algemeen; - lame, verlamd,
lam; - up, gevuld, vol, bezet, ingenomen, bezig.
op; - vent, uitkotnen, zich versitreiden,

TAKER, s. nemer, keeper, klant ; innemer, veroveraar ;
zieke; liefhebber, m. ; - of a bill, (34) trekker van
eenen wissel, m. ; - of a ship, kaper, opbrenger van
een schip, m.
TAKING, a. innemend, aangenaam, bevallig, liefelijk, indringend, aanstekelijk. * - , s. het nemen ; opbrengen van
een whip, o. ; verovering van een schip ; verlegenheid,
v. need, m. "—NBSS,s. innemendheid, aangenaamheid, v. ,
TALBOT, s. jagthond,, windhond, m.
TALBOY, s. kast met laden, ladetafel, v.
TALC, TALCUM, s. talk, v.
TALE, s. vertelling, v. vertelsel, verhaal, sprookje; getal,
o. menigte, v.; berigt, narigt, o. tijding, v.; an old woeen sprookje van meeder de Gans, eene °tideman's
'-13BARER, s. babunjven-vertelling. k-, va. vertellen.
belaar, klapspaan, aanbrenger, m. *- BEARING, s. verklikking, lastering, v. * - FuL, a. vol vertelsels.
TALENT, s. talent, o. aanleg, m. begaafdheid, natuurgave, eigenschap, v. ; klaauw, m. "-ED, a. met talenten begaafd.
TALES, s. pl. (83) plaatsvervangende gezworenen, m. my.
TALES - MAN, s. zegsman (eener vertelling), M.
TALE-TELLER, s. verteller, sprookjesverteller, m.
0.
TALION, s. wedervergelding, v. wedervergeldingsregt,
o. ; geTALISMAN, s. talisman, m. amulet, toovermiddel,
heimenis, v. ; oorsprong, m. bron, v. " - IC, "-ICAL, a.
tooverachtig, toover....
o. retie, v. ; gerucht, o. * - ,
TALK, s. talk, v. ; gesprek,
a
vn. spreken, vertellen, praten, keuvelen, babbelen ; high rate, op een hoogen toots spreken; - at large, in
het breede behandelen. uitweiden, breedvoerig spreken ;
- away, op eene langdradige wijze verhalen; - bawdy,
- packthread, voile taal uitslaan; - big, grootspreken,
opsnijden, snoeven ; - lightly, onbezonnen -, in het wild
spreken; - over, vertellen, verhalen ; - to, met iemand
spreken ; vermanen; ligte verwijtingen doen; - up, over•eden, aanmoedigen. "-ATIVE, a. * -ATIVELY, adv.
praatachtig, babbelachtig, praatzuchtig, -ziek. *-ATIVEv. gebabbel, o. * - ED
NESS, s. praatzatcht, babbelarij,
OF, a. waarvan gesproken ivordt, waarvan sprake is,
onderwerpelijk. * - ER, s. spreker, prater, vertellen, m.
"--ING, 0. gepraat, gebabbel, o. "-WORTHY, a. der vet.melding waard. "-Y, a. talkachtig, van talk.
TALL, a. tang, groat, hoog, regt ; sterk; moedig, dapper;
trotsch, hoogmoedig. "-AGE, s. belasting, v. "-AGE, s.
eene belasting opleggen, uitschrijven, belasten. "-AGEABLE, a. belastbaar, belastingschuldig, schatpligtig.
s. kerfhout, o. * - IED, a. gelcerfd, getand, pas
gemaakt. "-NESS, TALNESS, s. lengte, grootte, v.
TALLON, TALM, s. klaauw,
va. met ongel smeren,
TALLOW, s. angel, M. vet, o.
vet waken. "—CHANDLER, 5. kaarsenmaker, M. *—FACED,

TAR.

TAN„
a. bleek, vaal. * -ISH, a. ongelig, vettig. *-GRAVES, S.
p1. kanen, v. my. * -KBECH, s. rol vet, v. * -PRESS, s.
ongelpers, v. "-TREE, s. ongel-, vetboom, m.
TALLY, a. moedig, koen, dapper. *-,s.kerfhout,o.;snede,
kerf, v. ; tegenhanger, m. *-, va. et n. op den kerfstok
zetten, insnijden, uitsnijden ; passen, overeenstemmen.
*-MAN, s. uitdrager ; kleerkooper, m.
"-IC, "-ICAL, a. talmudisch,
TALMUD, S. talmud, m.
naar
volgens den talmud. * -IST, s. talmudist, leeraar
beoefenaar van den talmud, m.
TALSHIDE, TALWOOD, s. blok gekloofd hout, o.
TALUS, S. voy. SLOPE.
TAMABLE, TAMEABLE, a. tembaar.
TAMANDUAI, *...DUAGUACU, s. (72) miereneter, m.
TAMARIND, *-TREE, s. (53) tamarinde, v. ; -boom, M.
TAMARISK, s. (53) tamarisk, m.
TAMBARINE, s. tamboerijn, rinkelbom, v.
o. *-, va.
TAMBOUR, s. trommel, tram, v.; borduurraam,
op een roam borduren. * -EEN, *-INE, s. tamboerijn,
rinkelbom, v. "-FRAME, s. tamboereer-, borduurraam, 0.
TAME, a. tam, getemd, zacht, mak, gedwee, zwak : ternedergeslagen, moedeloos ; vertrouwd, vertrouwend. *-,
va. temmen, tam -, gedweemaken,beteugelen. * - ARMY,
* -CHEATER, s. snorker,
S. burgerwacht, schutterij, v.
windbreker, blaaskaak, tn. *-LESS, a. toomeloos, ongetemd, ontembaar. * -LY, adv. tam, moedeloos, lafhartig.
* -NEss, s. tamheid, makheid, moedeloosheid, onderwerping ; smakeloosheid ; verstandeloosheid, v. * -ER, s. temmer, onderdruker, veroveraar, s. temming , v.
TAMINY, TAMMY, s. stamijn, O.
TAMKIN, * ...PIN, s. prop, pin, v.; deksel, o. ; (109) kern
van eene unit, v. ; (10) bal, robbert, m. ; (3) prop, v.
TAMPER, vs'. geneesmiddelen gebruiken; praktizeren;
zich bemoeijen, zich inlaten; kuipen, onderhandelen;
verleiden ; omkoopen; - for, zich moeite geven voor,
alles in het werk stellen voor.
TAMPION, TOMPION, S. (3) prop, v. * ...POY, s. kruidendrank, m.
TAN, s. run, v. *-, va. looijen ; bruin maken, bruin verwen. * -ACLES, s. pl. nijptang, v. * -AGER, s. meerle,
merle, v. "-DEM, s. silezisch lijnwaad, o.; chais met
twee voor elkander gespannen paarden, v.
TANG, s. smaak, vreemde smaak, nasmaak, m. smaakje,
o. wansmaak; klank; prikkel, m.; zeegras, o.; dans,
m. * -ENT, S. (64) raaklijn, v. '-IBILITY, * -IBLENESS,
s. voelbaarheid, tastbaarheid, v. * -IBLE, a. voel-, tastbaar.
TANGLE, va. verwikkelen, verwarren, vermengen; van"-,
gen. "-, s. verwikkeling, verwarring, v .; knoop, m.
s. zeegras, O.
s.
looijerij,
v.
TAN-HOUSE,
TANISTRY, 8. erfregt der iersche edelen, O.
'-ARD, S. kan met een
TANK, s. vijver, waterbak, m.
deksel, flapkan, v.
TAN-LEATHER, s. gelooid leder, o.
TANLING, s. die door de zon verbrand is.
TANNED, a. gelooid, bruin, vaal. * ...NER, s. looijer, m.
* ...NERY, s. lomjerij, v. "...PIT, s. looikuip, v.
TANQUAM, s. geleerde, bekwaam man, m.
TANSY, s. (53) reinvaren, v.
TANT, s. waterspin, klezne tuinspin, v. * -ALISM, s. helsche kwelling, straf gelijk die van Tantalus, V. * -ALIV.
ZATION, S. kwelling, kwaal, smart, pijn, marteling,
"-ALIZ ER, S. helsche kweller, plager; beul, m. " ...AMOUNT ,
a. evenveel
S. gelijk bedrag, o. gelijke waarde, v. -,
bedragend, gelijk, evenredig. * -IVY, adv. spoorslags,
met lossen teugel, in galop. s. rendier, o.; renner,
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rn. * -LING, s. gekwelde, geplaagde, M. • *-RUNS, o. mv.
V.

vs.
kla
m y.p , m. slagje, tikje, o. ; kraan, v.
et n. tikken, zacht slaan; opsteken; ale een konijn
to
a
girl,
het
heerenregt
schreeuwen; tromseelen;
het regt van avondkout hebben. * -ASSANT, a. (44) verscholen. * -BORER, s. zwilcbaor, V. * -DROPPERS, s. pl.
leksel, O.
to cut off
TAPE, s. smal band, - lint, passement, o. ;
the -, veel verkoopen. * -LACE, s. garen kant, v.
TAPER. s. waskaars, v, licht, o. fakkel, m.; fig. zon, v.
*-, vn. et a. spits toeloopen ; met waskuarsen verlichten. *-, * -ING, a. spits toeloopend, pyramidaal, kegelvormig ; Zang, smal, spits. * - Irnss, s. spitsheid, kegelvormige gedaante, v.
TAPESTRY, * ...PISTRY, S. behanasel, tapzjtwerk, 0. ; - of
the low-warp, met schoone figures' bewerkt tapzjt, o.
* -, va. behangen, bekleeden, beleggen. * - HANGING, s.
p1. tapijtbehangsel, o. *-HOOK, s. tapijthaak, m. * -MAm.
KER, s. behanger, tapijtwerker,
TAPET. * ...PIS, s. tapjt, vloerkleed, 0.

ik.
TA1P,rns7;
ui

TAPE-WORM, S. lintwOrm, m.
TAP-HOUSE, s. tapperij, v.
TAPIOCA, s. witte sago, v.
TAPIR, "...PYERETTE, s. waterzwijn, o.
TAPISTIED, a. verscholen.
TAPLASH, s. lekbier. slecht bier, o.
TAPPING, s. getik,o..; opsteking .Y ; (22) steek in den buik,
s. tuit eener kraan, v.
m. *-COCK. s. kraan, v.
TAPPY, vs'. (44) wegschuilen.
TAP-ROOM, s. gelagkamer, v. * ...-ROOT, s. (53) pinwortel, m.
TAPSTER, s. tapper, kroeghouder, schenker, m.
TAPTO, s. (68) taptoe, v.
TAR, s. leer, pek, v. ; matroos, pekbroek, m. *-, va. tee-

ren ; vertoornen.
TARAND, s. rendier, 0. * ...RANTULA, s. tarantula, v.
TARDATION, s. vertraging, talming, verlating, v.
GRADE, * ...IGRADOUS, a. traag in het gaan. * ...ILOQUENCE, s. het langzame spreken, slepen. * ...ILY, adv.
traag, lui, langzaam. * ...INESS, ....ITY, s. traagheid,
langzaamheid, loomheid. v. "...Y, a. langzaam, traag,

va. uitstellen,
lui, tragelijk; ontrouw, misdadig.
vertragen.
tarra; (53)dolik,v."--. va. de tarra bepalen.
beukelaar , m. schild, 0. * -ED, a. met een
beukelaar -, met een schild gewapend. * -BER, "-IER,
s. schilddrager, , m.
TARGUMIST, s. uitlegger van het Oude Testament, m.
TARIFF, s. tarief, tolregistern o. *-, va. een tarief maken, lnj het tarief bepalen, tariferen.
TARN, S. moeras, o. poel, v. *-isE, va. et n. bevlekken,
bezoedekn, bezwalken, verduisteren, verbleeken, beslaan.
s. verkleurde verf, v.
TAROC, s. (46) tarokspel, o.
TARPAULIN, * ...PAWLING, s. (53) presenning, v.; fig.
pekbroek, matroos, m.
TARRAGON, S. (53) dragon, v.
TARRED, a. geteerd. "-TWINE, s. (53) geteerd garen, o.
* ...RING, s. het teren.
TARRIER, s. talmer, draler ; dashond, m.
TARROCK, S. (72) zeemeeuw, v.
TARRY, va. et a. vertragen, talmen, dralen ; toeven, vertoeven, verwijlen, stilstaan. *-, a. van teer, teerachtig,
beteerd ; van een matroos. * - ING, s. uitstel, o. *- SAILOR, S. matroos, m. *- TROUSERS, s. pl. matrozenbroek , v.
TARIM, si mannelijke roede, v. "-L, s. mannetjesvalk, m.

TARE, S. (34)
TARGET, s.

TAV.
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m. geivricht van den voet, O.
zuur, scherp, wrang,
TART, s. taart, pastel, v. *-, a.
bijtend ; streng, knorrig. "-AN, s. geruit taken, 0. * -ANE, s. (126) tartaan, m. ; - purry, mengsel, o. "-AR,
TARTRE, s. wzjnsteen, m. ; - emetic, braakwijnsteen.
"-ARRAN, a. helsch. "-AREOUS, "-AROITS, a. wijnsteenachtig ; helsch. "-ARELATION, s. verzadiging met
wijnsteen, v. *-ARIZB, IR. met wijnsteen verzadigen.
"-ISH, a. zuurachtzg. "-LY, adv. zuur, scherp, bijtend.
"-NESS, s. zuurheid, scherpte, scherpheid, rinschheid;
bitsheid, gemelijkheid, v.
TASH, s. nestel, m.
TASK, s. taak, bezigheid, v. dagwerk, o. *-, va. bezigheid
geven, werk opdragen, eene taak opgeven. "-ER ,s. dagkoner, m. "-ER, "-MASTER, s. opziener over arbeiders, m.
TAM, s. "-ES, pl. dijstuk van een harnas, 0.
lintje in een boek, o. ;
TASSEL, s. kwast, m. ; teeken
(53) kaarddistel ; kwast (aan een portier), m. "-ED,
a. (116) met kwasten versierd.
TASTABLE, a. smakelijk.
TASTE, s. smaak, tn. ; zintuig van den smaak,o. ; • proeve,
V. *-, va. et n. smaken, proeven; voelen, gevoelen, ondervinden ; beproeven, onderzoeken. "-FUL, a . smaakvol,
kostelijk. "-FULLY, adv. met smaak. "-LESS, a. smakeloos, zonder smaak. "-LESSNESS, S. smakeloosheid,
lafheid, v. "-ER, s. proever, beproever, En.; glas met
een voet, O.
s. het
TASTILY, adv. met veel smaak, smaakvol.
proeven, smaken, o. ; smaak, m. "...Y, a. smaakvol,
naar de mode.
TAT, TATA, s. papa, m. vadertje, o.
TATCH, s. haakje, o. gesp, v.
TAT-MONGER, s. valsche speler, speler met valsche dobbelsteenen, m. "...-SHOP, s. speelhuis, o.
TATS, s. pl. valsche dobbelsteenen, m. mv.
TATTER, s. lap, m. lomp, v. *-, va. verscheuren, aan
lappen scheuren. "-DEMALION, s. geplukte vink, bedelaar, geus , schobbejak, m. "-ED, a. geplukt en gescheurd,
haveloos, in lompen.
mv.
TATTLES, s. pl. oost-indische verkoelende.matten, v.
TATTINGS, S. pl. aanzetkant, v.
TATTLE, "...TLING, s. gesnap, gebabbel, o. *-,vn. snappen.
s. babbelaar
"-BASKET, "-LER,
praten, babbelen.
snapper, m.
TATTLING, a. praatzuchtig, praatziek, snappend.
TATTOO, s. (68) taptoe, v. *-, va. tatoee'ren.
TAUDRY, a. opgeschikt.
TAUGHT, a. strak, gespannen, gezwollen. "-EN, va. (126)
de zeilen aanhalen.
TAUNT, "-Inn, s. smaad, boon, spot, m. beschimping,
beleediging, v. * va. smaden, bespotten, Konen, berispen.
-, a. (126) zeer hoog, groot. "-ER, s. spotter, honer,
III. "-INESS s. spotzucht, v. "-INGLY, adv. op eene sma"-MASTED, a. t126) hoog
delijke honende wijze.
van masten.
TAURICORNOUS, a. met stierhorens. "...FORM, a. stiervorinig.
TAURUS, s. (101) slier, no.
TAUTOLOGIC, "-AL, a. onnoodig herhaald. *...LOGICALLY,
adv. hij onnoodige herhaling. "...LOGIST, s. lastige herhaler (van iets), m, "...LOGIzE, yn. gestadig hetz.elfde
zeggen, in herhalingen vervallen,herkaauwen. "...LOGY,
s. herhaling, noodelooze onnoodige herhaling, v.
T AvE, vn. razen, tieren.
TAVERN, s. wijnhuis, o. kroeg. tapperij,taveerne,v.
"-MAN,s.kroeghouder,kleintapper,herbergier,
TARSUS, s.

(74) wortel

TEC.
slijter, m. "-HUNTER, s. WijnhUi8100per,M. -ING, a. het
dikwijls bezoeken van wijnhuizen.
TAW, s. knikker, m. " - , va. touwen, uitlooijen, zeemleder
"--DERED OUT, a.
bereiden; fig. walker afrossen.
opgeschikt, gelooid. -DRILY, adv. met opschik.
NESS, "-DRY, s. opschik, m. "-ED, a. wit gelooid. "-ER,
s. witlooijer,' m. "-NINEss, s. taankleur, v. "-NY, a.
bruingeel, taankleurig, zaluwachtig.
TAX, "-ATION, "-ING, s. belasting, schatting, v. cijns,
m. ; berisping, beschuldiging, v. verwijt, o. ; taak, les, v.
*-, va. schatten, belasten ; berispen, beschuldigen,
aanklagen. "-ABLE, a. belastbaar ; berispelijk. "-ATION,
s. het opleggen van belasting. "-ER, s. die eene betasm. "-GAting oplegt; berisper ; schatter, waardeerder,
gaarder der belastingen, m.
THERER, s. ontvanger
TAYLOR, S. voy. TAILOR. * ...Ty, S. wipplank, V.
TAZ, s. zweep, v. *-Et, s. kaarddistel, m.
TEA, s. thee, v. "-BOARD, s. theeblad, O. "-CANISTER,
S. theebus, v.
TEACH, va. et n. leeren, onderwijzen, onderrigten, toonen,
aanwijzen ; de rigting aanwijzen ; - a school, aan het
hoofd eener school staan, eene school besturen, school
houden; - ones (her) grandam to suck (to spin), het
with, wijzer
kind wit wijzer zijn dan zijn vader ; maken. "-ABLE, a. leerzaam. "-ABLENESS, s. leerzaamheid, v. "-ABLY, adv. met leerzaamheid. "-ER, s.
"-ING, s. leering,
leeraar, onderwijzer, predikant, m.
onderrzgting, v. onderwijs, O.
TEAD, s. fakkel, v.
TEA-DRINKING, S. theegezelschap, ontbijt, O. "...-EQUIPAGE, "...THINGS, s. pl. theegoed, 0.
TEAGE, TEAGUE, s. fig. ler, rn.
TEAK, s. thekaboom, m. "-WOOD, s. thekahout, jattihout, o.
TEA-KITCHEN, s. theepot, m. -vaas, V.
TEAL, s. taling (vogel), m.
TEAM, s. span, o. ; troep, m.; - of ducks, vlugt eenden,
V.
va. in - , aan- , voorspannen.
TEA-PARTY, s. theegezelschap, o. "...-POY, s. paarlemoer, , o .
geween, o ; scheur, scheu. TEAR, s. lraan ; droppel,
ring, v. "-, va. et n. scheuren, verscheuren, vaneenrijten, wegrukken; razen; tieren; - and wear, (34) slijtaadje, v.; - into pieces, vaneenscheuren; - to rags,
onteeren, belasteren, beleedigen ; - up, verscheuren.
"-ER, s. scheurder ; geweldenaar, tierder, m. "-FALLING,
a. spoedig tot tranen bewogen, aandoenlijk, teeder.
" - FUL, a. in leanest smeltende, vol tranen, weenend ;
medelijdend. "-ING, s. scheur, v. "-ING, a. et adv.
verscheurbaar, slerk, hevig ; zeer, veel. *-L.Bss, a. Ionder tranen.
TEA-SAUCER, s. theeschoteltje, bakje, 0.
TEASE, "...zE, va. kaarden, kammen; plagen, kwellen.
"...SED, a. geplaagd, gekweld. "...SEL, s. kaardkweller,
distel, m. "...SELER, s. kaarder, m.
plager, plaaggeest. m. "...SING, s. kwelling, plagerij, v
TEA-SHRUB, s. theeboom, -struik, in.
TEAT, s. tepel, nijer, m.
TEATISH, a. knorrig, gemelijk.
TEA-TONGS, s. pl. theetang, v. "...-TRAY, s. theeblad, 0.
"...-WAFER, s. theekoeAje, o.
TE,CHILY, adv. TECHY, a. genzelijk, knorrig, verdrietig ,
zvonderlijk, korzelig, eigenzinnig, onvriezzdelijk. "-NESS,
s. gentelijkheid, onvriendelijkheid, v.
TECHNIC, "-AL, a. "-ALLY, adv. volgens de kunst, de
kunst betrejtende, volgens de regelen der kunst; technical word, kunstwoord, O. kunstternz, m.
TECHNOLOGICAL, a. technologisch. * ...LOGY, a. verhandv-

TEM.
ling over de kunsten en wetenschappen ; leer der kunstwoorden, v.
TECHY, a. prikkelbaar; voy. TECHILY.
TECTONIC, a. bouwkunstig.
va.
TED, va. hooijen. *-DER, s. touw, spantouw, o.
aanbinden, hechten, ketenen, verhinderen.
TEDE, s. fakkel, v.
TEDIOUS, a. * - LY, adv. lastig, verdrietig, langzaam,
traag, vervelend, tot verveling. * - NESS, TEDIUM, S.
verdrietigheid, verveling, lanywijligheid, langzaamheid,
traagheid, v.
TEEM. S. span, o. ; troep, m. "-, va. et n. baren, werpen,
voortbrengen ; zwanyer dragtig zijn ; teemelen,krioelen, vol zijn. " - ER, S. fokster, vruchtbare vrouw, v.
- FUL,
a. zwanger, draytig, vruchtbaar ; vol, gevuld.
"-ING, s. et a. baring, v. ; voortbrengend, vruchtbaar.
"-LESS, a. onvruchtbaar.
va. verTEEN, s. kommer, us. smart, zorg; luim, v.
toornen. * - E, va. toestaan. *-s, s. pl. lien, v.; mannelijhe leeftijd, in.; miss in her - , huwbare dochter, v.
TEETH, s. pl. landen, m. my.; fig. aanyezigt, o. va.
landen krijgen. "-ING, s. het landen krijgen.
TEG, s. voy. TAG. * -G, s. tweejarige ree, V.
TEGUMENT, s. (74, 53) deksel, bekleedsel, o.
TE-HEE! int. ha! ha ! * - TEH-HE, vn. schateren, yrinniken.
TEIL-TREE, S. lindeloom, M.
TEINT, S. veil, kleur, v.
TELARY, s. et a. spinneweb, o.; wevend.
TELEGRAPH, s. telegraaf, m. * - IC, a. telegrafisch. TELESCOPE, S. teleskoop,. verrekijker, m. " - IC, * - ICAL,
a. van een teleskoop.
TELESM, s. amulet, v. toovermiddel, o.
TELL , va. et n. zeggen, vertellen, verhalen , spreken,
melden; tellen; aanyeven, leeren, onderrigten, voorzeygen, voorbrengen, te kennen geven, ontdekken, verraden ;
verontschuldigingen maken; - again, herhalen, voor de
tweede metal vertellen ; - fortunes upon the cards, de
kaart leygen, waarzeggen uit de kaart ; - of one, iemand
aangeven, - aanklagen; - one of his faults, iemand
verwijtingen doen, iemand lets voorhouden. ' - ER, s.
teller; verteller, m. ; - of the exchequer, betaalmeester
van de schatkist, m. " - ING, s. vertelling, v. verhaal,
berigt, O. * -TALE, s. babbelaar, klapper, aanbrenger ;
oorblazer; (126) axiometer, m. - , a. klappend, * - TALEWOMAN, s. klapster, v.
TEMERARIOUS, a. *-LY, adv. vermetel, driest, koen, stout,
roekeloos; nalatig, achteloos; op eene vermetele -, onbezonnen wijze; uit onbezonnenheid. * ...ITY, S. vermetelheid, roekeloosheid, v.
TEMPER, s. gestel, o.•gesteldheid, geaardheid, v. karakter,
o. liychaamsgesteldheid; stemming, v. aanleg, us. luim;
luck tgesteldheid ; rust, kalmte, gern at igd heid ; vermenging ; hardheid (van het staal), harding, v. "-, va.
temperen, matigen, verzachten ; bereiden, mengen, roeren ; harden ; stemmen, geneyen maken; schikken, regelen ; (sisal) harden, week maken ; (verf, kleuren)
mengen ; (was) smelten. " - ANENT, s. temperament,
gestel, o. natuurlijke gesteldheid, zamenstelling, v. * AMENTAL, a. van het gestel, tot het yestel behoorende.
" - ANCE, * - ATENESS, s. maliging, matigheid, gematigd•
heid, gelatenheid, kalmte, rust, v. ; geduld, o. "-ATE,
a. gematigd, gelaten, zacht, !calm. *- ATELY, adv. met
gematigdheid. " - ATURE, S. luchtgesteldheid ; gesteldheld ; gematigdheid, v.
TEMPEST, S. storm, stormwind, m. onweder; oproer, o.
*-, vu. et a. stormen, beroeren, eenen storm veroorza-
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ken. * - BEATEN, a. door storm geteisterd.
S.
onweersvogel, m. * - ivs, a. * - IVELY, adv. gelegen, tijdig, van pas. "-IVITY, S. gelegenheid, tijdigheid, gepastheid, rijpheid, v. *- TOST, a. door den storm geslingerd. * - UOTJS, a. *-uousLY, adv. stormachtig, met
storm, onstuimiglijk, met onstuimigheid. * - UOUSNESS,
s. onstuimig weder, o.; onstuiii, igheid , v. onrustige card rn.
TEMPL AR, s. tempelier, tempelheer, tempelrideler ; student
in de regtsgeleerdheid, us. *-'s-INN, s. kollegie der studenten in de regtsgeleerdheid (te Londen), o.
TEMPLE, s.
in. Perk, v.; (74) slaap, m. * - , va.
eenen tempel oprigten. * - T, s. balk, m.
TEMPLIES, s. pl. voorhoofdsieraad, o.
TEMPORAL, a. tijdelijk, wereldsch, wereldlijk, vergankelijk ; (74) de slapen des hooftls betrelrende; - arteries,
(74) slaapslagaderen, v. mv.; - concerns, wereldsche
taken, tijdelijke aanyelegenheden, v. mv.; - muscle,
(74.) slaapspier, v. * --ITY, s. * - S, s. pl. het wereld lijke, tijdelijke, wereldlijk goed, o. goederen der
aarde, tijdelijke bezittin,en, o. v. mv.; leken, in. mv.
* -LY, adv. tijdelijk. "-NESS, S. tijdelijkheid, wereldlijkheid, v. * ...ANHOUS*, "...ARY, a. tijdelijk, kortstondig. * ...ARILY, adv. gedurende een korten tijd. * ...ARINESS, s. tijdelijkheid, v. Porte duur, m. * ...IZATION,
* ...IZING, S. draling, talming, v. uitstel, o.; besluiteloosheid, aarzeling, v. * ... IZE, Vn. uitstellen, dralen;
zich naar de omstandigheden schikken." ...1zER,s.talnier,m.
TEMPT, va. op de prod'. stellen, verzoeken, aaniechten;
overhalen, bewegen, verleiden beproeven. * --ABLE, a.
aanlokkelijk. "-ATION, s. verzoeking, aanvechting, v. s. verzoeker, verleider, duivel, in.
* •ING, S. verzoeking, verleiding, v. "-ING, a. * - INGLY,
adv. eerzoekend, verleidend, verleidelijk, op eene verleidelijke
"-INGNESS, s. verleidelijke hoedanigheid, aanlokkelijkheid, v. * - RESS, s. verleidster, v.
TENSE, s. zeef, v. "-BREAD, s. fijn wittebrood, o.
TEMULENCY, "...EDGE, s. dronkenschap, V. * ...ENT, —IVE,
a. dronken, beschonken.
TEN. s. et a. lien.
TENABLE, a. houdbaar, verdedigbaar, uit te houden.
TENACIOUS, a. "-LY, adv. taai, kleveriy ; vasthoudend,
standiastig, hardnekkig; sterk; getrouw; gierig ; met
standvastigheid ; uit gierigheid.
s. taaiheid, kleverigheid ; vaslhoudendheid, standvastigheid;
getrouwheid, trouw; gierigheid, v.
TENACULUM, S. (36) tang, v.
TENANCY, S. (83) bezit, o. ; huur, v. ; vruchtgebruik, o.
TENANT, va. in pacht -, in huur nemen,pachten, huren ;
bewonen. "-, s. vassaal, leenman, huurder, bezitter ; (83)
aangeklaagde, - for life, fig. gehutod man, echtgenoot, ni. * --ABLE, a. huwbaar, bewoonbaart * - LESS,
a. niet verhuurd, onbewoond. *--P ARAI' AIL, s. (83) achterleenman, w. "-RY, s. pacht, v. * --SAW, s. handzaag, V.
TENCH, S. zeelt (vi , ch), v.
TEND, va. et n. bewaken, hoeden, oppassen, verplegen,
bedienen, vergezellen ; streven, trachten, bedoelen, haken ; verwachten ; - to, ten doel hebben, dienen lot.
zijne aandacht vestigen op, opwachten, bedienen,-upon,
"-ENCE, "--ENCY, s. doel, streven, o.
•begeleiden.
strekking, neigisig ; rigting, v.
TENDER, s. aanbieding, v. aanbod, o. ; voogd ; (426) ligter,
m. adviesjagt, o. boot, v.; to make - s of affection, liefdesverklaringen doen. "-, va. aanbieden, voorstellen,
voorbrengen , zacht vriendelijk behandelen, bejegenen ; befhebben, ber•innen, achten; - as you your life,
als gij uw leven lief hebt, als uw leven u lief is. * - ,
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a. teeder, zacht, zwak, gevoelig,week,verwijfd,malsch;
gelie fd, dierbaar, lief ; jong. * -BODIED, a. teer van gestel.
"-CONSCIEN cED,a. naauwgezet, gemoedelijk,strikt eerlijk.
* -HEARTED,a. teer-, weekhartig , medelijdend -HEARTEDNESS, S. weekhartigheid, teederheid, v. medelijden,
o. "-HEFTED, a. teeder, gevoelig. S. weekelijk
mensch, weekeling, m. troetelkind, o. ; (44) eerste horens
van een hert, m. My. * --LY, adv. teederlijk. * -NESS, s.
teederheid, gevoeligheid, zorgvuldigheid, v.
* -SIDED,
a. (126) smal gebouwd. *--woEs, s. pl. liefdepijn,
minneklagt, v.
TENDINOUS, a. peesachtig. *...DON, s. spier, pees, v.
TENDRIL, s. rank, spruit, v.; kraakbeen,
o. *-,
rankend, kruipend.
TENDRY, S. aanbod, o.
'TENEBRAE, * ...BRES, s. p1. donkere metten, v. mv.
"...BRICOSE, "...BRIOUS, * ...BROUS, a. donker, duister.
* ...BROSITY, S. duisternis, donkerbeid, v.
TEN ELLS, S. hoot van Lien ellen tangs o.
TENEMENT, S. huis, gebouw ; stuk grond, gehuurd goed,
0.; pacht, v. * -AL, a. tot eene pacht behoorende. k -ARY,
a. gewoonlijk verpacht. • •
TEMERITY, S. teederheid, gevoeligheid, teergevoeligheid, v.
TENESMUS, S. (22) persing tot stoelgang, v.
TENET, S. stelling, grondstelling,leer;(116)hyacinth-kleur,v.
TENFOLD, a. tienvoudig.
TENNIS, s. kaslsspel, balspel, o.; kaats-, pluimbal, m.
* -BALL, S. pluimbal, na. "-COURT, s. kaatsbaan, v.
TENON, s. tap, in. oor, o. pin, v. * - SAW, s. handzaag , v.
TENOR, s. inhoud, zin ; gang, loop ; aard, m. wijze,
gesteldheid, v. ; (109) tenor, m, tenorstem, v. * -PLAYER,
vioolbasspeler, s. vioolbas, v.
TENSE, S. (98) tijd, m. *-, a. gespannen, strak.
* ...SION, * ...SURE, S. spanning, v. "...SIBLE,
a. spanbaar, rekbaar, buigzaam. -NESS, s. spanbaarheid,
"...IVE, a. spannend,
rekbaarheid, buigzaamheid, v.
gespannen, strak. "-Son, s. spahner, spanhaak,
TENT, s. tent, v 4; scherm, o.; tintwijn, m.; (36) wiek,
v. pluksel, o. *-, va. (36) tenten, sonderen, verbinden,
vn. onder eene tent wonen,
eene wiek opleggen.
zich vestigen, zejne woning opslaan. "-.ATION, s. ver.
zoeking, proeve, v. "--ATIVE, S. proefneming, poging, v.
-, a. verzoekend ; "beproevend. "-CLOTH, s. tentlinnen,
0. * -ED, a. vol tenten, met tenten bedekt.
TENTER, s. spanner, spunhaak, ni.; fig. pijnbank, v.;
to be on the-, in de verlegenheid -, in de klem zijn;
to keep one upon the -, iemand met woorden afschepen. * -GROUND, s. spanraam, 0. * -ER-HOOK, S. spanhaak, m.
TENTER, va. spannen, rekken.*-, vn. zich laten spannen.
TENTH, a. tiende. "-, s. tiende, tiende gedeelte, dentat, o. -LI, adv. ten tiende, in de tiende plaats. *-E,
s. pl tienden, me.
TENTHOUSANDTH, a. tienduizendste.
TENTIGINOUS, a. gespannen, strak.
TEN TIMES, adv. tienmaal.
TENT-MAKER, S. tentmaker, in.
TENTORY, S. tentvormig dak, O.
TENT-WORT, s. (53) vrouwenhaar, o.
TENtiFomous, a. dunbladig.
TENUIOUS, a. voy. t EN UOUS. "...ITV, S. elunheid, teederheid, zzeakhezd, schraalheid, nietigheid, geringheid,
kleinheid, onbeduidendheid, v. *...ous, a. dun, teeder,
zzeak, kiein, gering, onbeduidend.
TENURE, s. (83) landbezit, o. afhanging van een leen, v.
TEPEFACTION, s. laauwmaking, v.

TER.
a. laauw. "-ITY, *-NESS, TEPOR, S. laauwheid, v.
TERATOLOGY, s. winderige
opgeblazen stijl, m.
TERCE, s. derde deel, o. ...cRL, s. voy. TARSEL. "...CBM,
S. (109) terts, v.

TEPID,

TERBBINTH, S. lerpentipbOOM,

M.

*-INATE, * -INE, a.

van terpentijn, terpentOachtig.
TEREBRATE, va. boren, doorboren, doorsteken.
* ...TION,
s. door6oring, doorsteking, v.
TERET, TERETE, a. rond.
TERGEMINOUS, a. drievoudig.
TERGIVERSATE, vn. uitvlugten zoeken, aarzelen. "...SA* ...SATOR, S. nitTION, S. uitvlugt, draaijerij, v.
vlugtenzoeker, m.
TERM, S. grens, v. ; • termijn, tijd, bepaalde dag, m.;
woord, o. bewoording, uitdrukking, spreek-, zegswijze ;
teregtzitting; voorwaarde, v voet, m.verhouding ; maanof
delijksehe zuivering, v. maandstonden, iii. mv.; life, levenstijd, -duur, m. ; - for payment, termijn van
betaling, m. *-, va. noemen, benoenien. * -AGANCY, s.
onstuithigheid, wildheid, hevigheid, v. * -AGANT, s. fig.
helleveeg, megera, v. -; a. onstuimig, wild, hem; twistziek. "-ED, a. genoemd, genaamd, aangewezen. -INABLE, a. begrensbaar. * -INATE, va. begrenzen, bepalen,
beperken, eindigen. -,vn.eindigen, een einde nemen. "-IN ATION, s. einde, o. beeindiging, v. slot, o. great, bepaling, beperking; (98)'eindiging, v. urtgang, tn. * -INATIONAL, a. een slot uitmakende. * -INER, s. (83) eindbeslissing, v. vonnis, o. * -INTHUS, S. (36) hotzdsblaas,
v. *-LESS, a. onbegrensd, onbepaald. * -LY, adv. bij
termijnen, van tijd tot tijd.
* -0R, s. voy. TENANT.
* -REPORTS, S. pl. verzameling van regtsuitspraken, v.
m.
* --TIME, s. duur van eene teregtzitting; kursus,leertijd,
TERN, a. drievoudig, in drieen. *-, s. zeezwaluw, v. *.ARIOUS, * -ARY, a. drietallig, in drieen. "-ARY, "-ION,
S. drietal, o. drie; terne (in de loterij), v.
TERRA, s. aarde, v. "—A-TERRA, adv. ter aarde. * -CE,
va. vet.o.
TERRASS, s. terras, aardwerk ; balkon,
hoogen, een aarden wat maken, opwerpen. .--COTTA,
s. gebakken aarde, v. * --DAMNATA, s. (90) doodekop, v.
* --FIRMA, s. braakland; vaste land, o. k -GE, s. tiende
(van vruchten enz.), 0. "-QUENOUS, a. uit aarde en
s. kadaster, grondwater zamengesteld ; aardsch.
boek, 0. * --VERTE, s. (17). aardgroen, o. "---VESTITA,
S. korenland, o.
TERRE, va. uittarten, vertoornen, uitdagen.
TERREEN, s. soepterrien, v.
TERREOUS, a. aardseh, van aarde.
TERRE-PLAIN, "...-FLEIN, S. (68) walgang, M.
TERRESTRIAL, *...IOUs, a. aardsch, aarden. "...IFY, va.
tot aarde maken.
TERRE TENANT, a. bezilter van een goed, M.
TERRIBLE, a. vreeselijk, ijselijk, verschrikkelijk. *-NESS,
verschrikkelijkheid, ijselij kheid, vreeselijkheid, v. * ...IBLY,
adv. verschnkkelzjk, zeer.
TERRIER, s. dashond, tn.; aardboor, v. ; leenboek, o.
TERRIFIC, a. vreeselijk, schrikbarend, schrikwekkend.
"...FY, va. verschrikken, vrees inboezemen.
TERRITORIAL, a. tot het grondgebied behoorende; - jus.
risdiction, terrztorzaal regtsgebied, o.
grondgebied, o.
TERROR, s. schrik, as. ontzetting, ijzing , v. "-STRIKING, a.
schrikbarend, schr kwekkend. * - STRUCK, a. door schrik
levangen
TERSE, a. afgewreven, gepolijst, glad, net, zuiver. " - LY,
adv. op eene nette zuivere wijze. " - NESS, s. overdre.
ven sierlijkheid, gekuischtheid van stijl, v.

TEX.
TERTIAN, a. driedaagsch ; - ague, derdendaaische koorts, v.
TERTIATE, va. voor de derde maal omspitten; met een

derde verhoogen.
TER-WORT, s. (53) beerenklaauw, m.
ruitvormig inleggen,
TESSEL ATE, va. Met vierkantjes
ruiten. *- D, a. geruit.
TEST, s. toetstegel, m.; kapel, v. ; toetssteen ; toots, m.

onderzoek, o. proef, v. ; onderscheid, o. ; (83) eed ter
to bring
afzwering der godsdienst (in Engeland), m. ;
one to the -, iemand op de proef stellen. *- ABLE, a.
(83) bekwaam bevoegd om getuigenis af te leggen.
*-ACEOUS, a. - animal, schelpdier, o. *--AmENT, s.
testament, o. uiterste wil, m. ; rerbond des geloofs, o.
-ARIOUS, -ARY, a. tot de uiterste wilsbeschikking be* - AMENTATION, s.
hoorende, bij testament bepaald.
(83) bevoegdheid om een testament te maken, v. * - ATE,
"-ATION, s. gea. een testament gemaakt hebbende.
tuigenis, v. * - ATOR, * -ATRIX, s. erflater, v. erflaatster, v.
TESTE, s. (83) slot van een arrest, o. * - D, a. beproefd,
onderzocht ; (70) met eenen lcop, met een borstbeeld ; (83)
vermaakt,nagelaten. * - R, s. bedhemel, m. ; (70) kopstuk,
o. * - RN, va. een kopstuk geven.
TESTICLE, s. (74) teelbal, m. *...cuLAR, a. van de teelballen. "...FICATION, s. getuigenis, verklaring, betuiging,
v. * ... FICATOR, *...FIER, s. getu2ge,m. "...FY, va. et n.
getuigen, getuige zijn, getuigenis afleggen. * ... MONIAL,
s. getuigschrift, certifikaat, o. verklaring, v. "...MONIAL,
a. getuigenis afleggend, verklarend. "...MONY, s. getuigenie, v. ; in - whereof, tot getuigenis -, ter oorkonde
waarvan. *...nEss, s. kwade luim, gemelijkheid, v.
TESTING, s. beproeving, v.
TESTON, TESTOON. s. kopstuk (munt), o.
TESTUDIN APED, a. gewelfd. * ...DINEous,a.schildpadvormig.
TESTY, TETCHY, a. voy. TECHILY.
TET, s. koedrek, m. ,
TETANOTHRA, s. pl. schoonheidsmiddelen, o. my.
TETANUS, a. (22) klem, v.
TETE, s. valsch haar, o. bandeau, m. toer, v.
TETHER, s. spanketen, v. *-, va. de kluisters aandoen, binden.
TETOTUM. s. draaitolletje, O.
TETRACHORD, s. (77) viersnarige Tier, v.
TETRAD, s. viertal, O.
TETRAGON, s. (64) vierhoek, m. * ... GONAL, a. vierhoekig,
vierkant. "...GRAMMATON, s. naam der Godheid, m.
*.. HEDRON, s. ligchaam in vier gebjkz ,jdige driehoeken
ingesloten, o. * ... METER, s. viervoetig vers, o. * ... PETALOUS, a. (53) vierbladig.
TETRARCH, s. viervorst, m. * - ATE, * -Y, s. viervorstendom, o.
TETRASTIC, s. vierregelig vest:, 0. * ...STYLE, s. (43) gebouw met vier zuilen, o. "...SYLLABLE, a. vierletterepig woord, o.
TerRIC, * - AL, "-IOUS, * -OUS , a. gemelijk, knorrig,
onvriendelijk. * - ALNESS, * -ICITY, s. gemelijkheid, knorrigheid, onvriendelijkheid, v.
TETTER, s. vurigheid op de huid, v. uitslag, m. schurft,
moedervlek, v. "-, va. met uitslag bedekken.
A -WORM,
s. paardevlieg, v.
TETTISH, a. voy. TECHILY.
TEUTONIC, a. teutonisch, duitsch.
TEW, s. stof, v. ; materialen, a. my. ; keten, v. *-, va. et
n. bewerken, kloppen, week slaan; hekelen (hennep).
"-EL, s. pijp aan den blaasbalg, v. * - TAW, va. hennep
kloppen. "-TAW, s. hennepbraak, v.
•
TEXT, s. tekst, n. spreuk (ult den -bijbel), v. *-, va. eenen
tekst aanhalen. "-BOOK, s. handbook, o. * - ILE, a. ge-
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sponnen geweven kunnende warden. *-MAN, *- UALIST, * - umusr, s. tekstgeleerde, bijbelkundige,, m.
"-UARY, a. tot den tekst behoorende; - sense, zin van
eenen tekst, m. "-URE, s. woven, weefsel, zamenstel, o.
THAMES-SHED, s. elft (visch), m.
THAN, conj. dan. * - AGE, s. baronij, v.
THANE, s. edele,' vrijheer, baron, m.
*- DOM, "-SHIP, s.
baronij, v. baronschap, O.
THANK, va. dunken, bedanken, dank zeggen, - betuigen,
- bieden ; bidden. * - FUL, a. * - FULLY, adv. dankbaar,
erkentelijk ; dankbaarlijk, met dankbaarheid.
* - FULNESS, s. dankbaarheid, erkentelijkheid, v.
*- LESS, a.
ondankbaar, niet erkentelijk.
* - LESSNESS, s. ondankbaarheid, v. "-OFFERING, s. dankoffer, o. "-s, s. pl.
"-SGIVING, s. dank, m. dankzegging, dankbetuiging, v.
*-WORTHY, a. dankenswaardig. ik dank u, dank.
THARMS, s., pl. darmen, m. mv. gedarmte, o.
THAT, pron. die, dat, welk, hetwelk, degeen, hetgeen,
datgeen. *-, conj. dat, opdat, dewijl, om ; - is, dat is,
namelijk ; - is to be, toekomstig, aanstaand ; - way,
op die wijze, zoodanig, dermate, derwijze, alzoo.
THATCH, s. dekstroo, stroo, o. ; stroohut, v. *-, va. met
dekstroo beleggen, dekken. * - ER, s. dakdekker, m. * - ING,
s. het dakdekken. K -ING KNIFE, s. stroomes, o.
THAUMATURGIC, * -AL, a. wonderdadig, mirakuleus. * ...GY,
s. het doen van wonderen.
THAVE, s. voy. THE AVE.
THAW, s. dooi, m. dooijen, o.
vn. et a. dooijen, ontdooijen, smelten. *- ING, s. het dooijen, dooiweder, o.
-, a. dooijend, smeltend.
THE, art. de, het.
conj. des te, hover, beter, minder ;
- last, eindelijk, ten laatste; - less, des te minder ;
- more, des te meer, te sneer; - other day, onlangs,
dozer dagen; - other evening, - other morning, onlangs
des avonds, morgens.
THEATIN, s. theatijner-monnik, m.
THEATRAL, *...TRIC, -AL, a. theatraal, tooneelmatig ;
tooneel... * ... TRE, s. tooneel, schouwtooneel, o. schouwburg, m. * ... TRICALLY, adv. op eene tooneelmatige wijze.
THEE, pron. u, gij.
THEFT, s. diefstal, m. *- BOTE, * -HOLD, s. verheling, v.
het verbergen van het gestolene.
THEIR, pron. hun, haar, hunne, hare. *-s, pron. hun,
van hen, van haar, hun toebehoorende.
THEISM, s. geloof aan den God, o. * ... IST, s. die aan het
bestaan van den God gelooft. * ... ISTIC, -AL, a. tot het
geloof aan den God behoorende.
THEM, pron. zij, hen, haur, hun.
THEME, s. onderwerp, punt, opstel, thema; grondwoord,
o. stof, v.
THEMSELVES, pron. zij zelven, zich zelven, hun zelven, henzelven, haar zelven.
THEN , adv. Coen, dan, alsdan, verder, hierop, vervolgens,
till - , tot op dien
destijds, toenmalig, in dien tijd ;
tijd; now and -, nu en dan, bij tijd en wijle. *-, conj.
alzoo, dus, weshalve, daarom, bij gevolg.
THENCE, adv. ran daar, daar van daan, daarom.
"-FORTH, *--FORWARD, adv. van Coen aan, van dien tijd
af, voortaan, vervolgens, in de toekomst,vannu of aan.
THEOCRACY, s. godsregering, priesterregering, v. "...CR A-,
s. (122) hoek-,
TIC, -AL, a. theokratisch.
hoogtemeter, m. * ... GONy, s. geslachtregister der joden.
o. * ...LOGER , "...LOGIAN, * ... LOGIST, s. godgeleerde, m.
"...LOGIC, -AL, a. -ALLY, adv. godgeleerd, theologisch
* ...LOGY, s. godgeleerdheid, v. * ...LOGIZE, vn. godgeleerd
spreken. * ...MACHIST, s. bestrijder der goden, m.
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dik, ineengedrongen, digt gezaaid. "-SHELLED, a. met
bestriding der goden, v. strijd (der reueene dikke schaal. "-SIGHTED, a. kortzigtig. "-SKINzen) tegen de goden, m. * ...MAGI, s. pl. theosofen, m.
NED, a. dik van huid. "-STUF, s. dikke plank, v.
my.*...MAGICAL,a. theosofisch."...MANTIST, s. dweeper, M.
"-STUFF, s (126) wegers, wegeringen,m. v. mv. "-WITTHEORBO, s. (109) theorbe, v.
TED, a. dom.
THEOREM, S. (122) stetting, v. * -ATIC, * -ATICAL , *-IC,
THIEF, s. dief. roover,m. "-CATCHER, " -LEADER, "-TAa. uit stellingen bestaande, een theorema betreffende.
KER, s. dievenleider, rakker, politie-, geregtsdienaar,m.
THEORETIC,. * -AL, "...RIC, a. bespiegelend, theoretisch.
* -ALLY, adv. theoretisch, naar de regelen der theorie. THIEVE, va. stelen, rooven, kapen, wegnemen. "-RY, s,
"...RIC, * ...RIST, s. bespiegelaar, m.
dieverij, v. diefstal, m. "...VING, *...visH, a. -LY, adv.
s. bespiediefachtig, stelend; fig. met lange vingers, ale een
geling, theorie, v. "...SOPHIC, * ...SOPHICAL, a. theosofisch.
THERAPEUTICAL, a. geneeskundig. "...TICS, s. pl. gedief, steelsgewijze. * ...VISHNESS, s. diefachtigheid, zucht
neeskunde, v.
tot stelen, v.
THERE, adv. daar, er, daarin,daarheen,daardoor; - are, THIGH, s. dij, v. "-BONE, s. dijbeen, O.
daar is, er is, er zijn ; - was, daar was, er was ; THILK, pr. dezelfde.
- about, - abouts, daar, daaromstreeks, daaromtrent, THILL, s. lamoen, o. "-ER, "-HORSE, s. lamoenpaard, o.
in den omtrek van ; - after, daarna, daarop, daarnaar, THIMBLE, s. vingerhoed, naairing, m. ; lig. uurwerk, honaar dal, naardien, al naar dat; - at, daar, daar- rologie, o. "-CASE, s. vingerhoeddoosje, o.
over, daaraan, daarb;j; by, daarbij, daardoor, door THIN, a. "-LY, dun, mager, ligt; schaarsch ; klein : behoeftig, schraal, smal, gering, zwak, ledig, ontbloot.
dit middel - fore, daarom, van daar, dus, alzoo, ook ;
- from, daarvan, daaruit, er tan, er uit; - in, daarin, *- , * - LY, adv. schraal, mager, zuinigjes, schraaltjes,
weinig, kariglijk ; the house was very -, het was zeer
daaruit, er in ; - into, daar binnen ; - of, daarvan,
leg in den schouwburg. *-, va. et n. (to grow -), verer van, van hetzelve ; - on, daarop, daaraan, daarover,
er op, er aan, er over ; - out, daaruit, er uit, daar- dunnen, vermageren, mager worden ; verd ► nnen, fijner
maken (de lucht) ; - of people, ontvolkt ; - pretext,
buiten; - to, - unto, daartoe, daarbd, er toe, er bij ;
booze uitvlugt, ongegronde verontschuldig;ng, v. ; - sus-under,
naar onder, er onder ; - unto, daarop. er
picion, ongegrondeverdenking,v. "-BODIED, a. ligt gekleed.
op, hierop, daarna, er nu, daarom, dan; - while,
ondertugschen, middelerwijl, in dien tusschentijd, in- THINE, pron. uw, uwe, van to, aan u.
THING, s. ding, o. zaak, aangelegenheid, v. ; schepsel,
tusschen ; - with, daarmede, hiermede, er mede ;
wezen, o. "-DONE, s. raadsetspel, o.
,daarenboven,beha lye ,bovendi en,gelijklijeli g , verder.-withal
dat ding daar, die en die,
THINGUM, "-BOB, s. dit
THERF-BREAD, s. ongezuurd
ongedeesemd brood. o.
zoo en zoo ; mr. -, de heer.... hoe heel hij.
THERI AC, s. teriakel,%-triakel, v. * -AL, a. de kracht
THINK, va. et n. denken, meenen, oordeelen; overwegen,
van den triakel hebbende; als te7engif werkende.
nadenken, verzinnen, zich voorstellen, bedoelen, meenen,
THERMAE, s. pl. (77) warme badstoven, v. my. "...MAL,
wanen, vermoeden, gelooven, er voor houden ; - good,
s. tot de minerale wateren of warme baden behoorende.
goedvinden ; - hard of, eene ongunstige meening omtrent
THERMOMETER, s. warmtemeter, m. weerglas veer
iemand hebben, slecht denken over iemand ; - of, nakoude en warmte, O. "...METRICAL, a. van eenen
denken over, zich bezinnen ; - light of, geringschatten;
warmtemeter.
voepaam achten,
- on, denken aan ; - proper, goed
THESAURISE, vn. schatten verzamelen, geld vergdren.
gepast oordeelen. "-ER, s. denker, wijsgeer, m. * - ING,
THESE, prow deze, dezen.
s. meening, denkwijze, gedachte, v. gevoelen, oordeel, o.
THESIS. s. stetting, thesis, v.
- , a. denkend, nadenkend, oordeelkundig, verstandig ;
THESMOTHETE, s. wetgever, m.
to my thinking, naar mijn oordeel, naar milnegedachte.
THETICAL, a. gesteld, voorondersteld, stet eens.
THEURGIC, a. wonderdoende. "...GY, s. tooverkunst door THIN-LIPPED, a. met dunne lippen. "...PLATE, s. blik,o.
THINNESS, s. dunheid„schraatheid, magerheid, v. het
behulp van goede geeeten, v.
dunne, schrole, magere, o.; zeldzaamhezd, v.; klein
THEW, s. zede, v. gebruik, o. ; ligchaamskracht, v.;
getal. gering aantal, O.
omtrek van het ligchaam, m.
THIRD, a. derde.*-, s. derde, derde deel, o. ; (34) tertiaTHEY, pron. zij, deaenen.
wissel,m. ; (109) ters, v. "-BOROUGH, s. onder-kommisTHIBLE, s. spatel, schuimspaan, m.
saris, onder-direkteur van politie, m. s. derde
THICK, a. dik, sterk, prof ; digt, naauw ; diep ; dom ;
deel, o. *- LY, adv. ten -derde, in de derde plaats.
donicer ; snel; menigvuldig ; troebel, niet helder,
"-MINOR, s. (109) bleine ters, v. *-s, s. pl. (83) geonklaar. "-, adv. in menigte; snel, schielijk, achterregte deel der vrouw, o.
eenvolgend ; zwaar, naauw; onPerstandig. *-, s. dikke,
THIRL,
va. boren, doorboren, doorstAen, doordringen.
v. kreupelbosch, o. "-, vn. dik worden. "-BODIED, a.
"-AGE, s. dwangmolen, m.
zwaarlijvig. "-COATED, a. dik van fluid, dik van schors.
digt -, donker matfett,- worden ; THIRST, s. dorst, m. *-, "-NESS, s. dorst, in. begeerte,
"-EN. va . et n. dik
zucht, v. *-, vn. et a.. dorst hebben, dorsten, hevig
"-ED. a. prof, lomp. * -ING, s.
(52 binden (eene
verlangen, begeeren naar ; - of gain, winzucht,v.; - of
verd , kk, ng v. "-ET, s. kreupelbosch,voorhout , o."-EY ED,a.
praise, roemzucht, v. " - ILY, adv. met begeerte. * - x,
somber van uitzigt ; met een droe f getaat.*-HEAD, * -HEADa. dorstig, begeerig.
ED. a. dik van kop, met eene kroon. " - HE. a. een weinig
dik. " - LEAVED. a. dikbladig. " - LIPPED, a. dik van lippen, THIRTEEN, a. dertien. r-TH, a. dertiende. "-THLY, adv.
ten derticnde, in de dertzende places.
met dikke lippen " - LY, adv. dik, digt, naauw ; in menigte, in overvined. " - NECKED, a. dik van hals. * -NEss, THIRTIETH, a. dertzg,te. "...Y, a. dertig.
s. het dive, digtheid, ondoordringbaarheid ; domheid, v. ; Tills, pron. deze, die, dit, dat; - day, heden, van daag,
op den huidigen dag ; - length , tot hie.rtoe; - month
- of hearing, hardhoorigheid, v. "-PLANTED, a dik
past, eene maand geleden ; - year past , een jaar gelegeplant. * - SCULL, * - SKIN, s. domkop, lomperd, m.
den ; - way, Kier langs.
digt,
"-SET,
a.
"-SCULLED, a. dom, eenvoudig, onnoozel.
* ...MACHY, s.
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THISTLE, s. distel, m. "-DOWN, s. disteldons, o. "-FINCH,
s. distelvink, m. * ... TLY, a. vol distelen.
THITHER, adv. daarheen. *-- TO, adv. tot daartoe. * - WARD,

adv. derwaarts, er heen, daarheen.
Tao', conj. ofschoon.
s. schoongemaakte visch, m.
vn. et a. wachten, verwijlen, toeven ; verdragen,
dulden.
s. (13) tempeldak, O.
THONG, s. riem, gordel, m. "-ED, va. met riem en gebonden.
S. (74) borstkanaal, o.
THORACIC, a. ( 74) borst....
s. (74) venusTHORAL, a. van het huweld ksbed.
lijn, v. "...SEPARATION, s. (83) scheiding van bed, v.
borst,
v.
THORAX, S. (74)
THORN, s. doren, stekel, angel, tn. "-APPLE, s. dorenappel, m. "-BACK, s. dorenrog, m. ; fig. oude vrdster,
v. *-BUSH, s. dorenbosch, o. "-BUT, s. platdijs, tarbot,
v. "-HEDGE, S. dorenheg, -haag, v. "-TAILED, a. een
staart met dorens hebbende. "-Y, a. doornig, stekeltg ;
moeijelijk. * - Y-BURNET, s. (53) doornige pimpernel, v.
THOROUGH, prep. door. door middel van. * -, a. et adv. doorgaand, volmaakt, volkomen, volledig.kompleet.ganschelijk.
geheel, gansch en al. "-BASE, s. (109) doorgaaode bus,
m. "-BRED, a. wel opgevoed; grondig hekend met.
"-DRAUGHT, s. doortogt, m. "-FARE, s. doorvaurt, v.
"-GO-NIMBLE, s. buikloop, m. "-GOODNATURED, a. goedwilliq. "-HONEST, a. door en door eerlijk. "-LIGHTED,
a. geheel verlicht. "-LY, adv. geheel, door en door, volkomen, seer. "-PACED, a. volledig, volkomen, uitgenzaakt.
"-SPED, a. volleerd, volkomen. "-STITCH, adv. geheel
en al, door en door. "-WAX, s. (53) breukkruid, o.
THORP, s. dorp, o.
THOSE. pron. zij, degenen.
va. iemand met jij en jou aanspreken.
THOU, pron. gij, u.
THOUGH, conj. ofschoon, alhoewel, hoezeer ; wanneer, bijaldien, ingeval, indien.
THOUGHT, s. gedachte, v. begrip, o. zin, m. meening ;
overweging, v. nadenken, o. zorg : verwachting, v. your nemen; weinigje, o.; a - longer, een weinig langer ;
merry - of a fowl, bril, m, borstbeen van een kapoen,
0. *-FUL. a. "-FULLY, adv. nadenkend, peinzend ; opmerkzaam; angstig, bekommerd : in gedachten. "-FULNESS, s. nadenken, o. overweging ; bezorgdheid, v. angst,
m. "-LESS, a. "--LESSLY, adv. gedachteloos, onbedachtzaam, onbezonnen, zorgeloos, onachtzaam ; zonder nadenken, zonder acht to slaan. "-LESSNESS, s. gedachteloosheid, nnachtzaamheid, zorgeloosheid, onbezorgdheid,
ligtzinnigheid, v. *-SICK, a. ziek van het vele denken.
THOUSAND, s. duzzend, o. "-FOLD, a. duizendvoudig.
,"-TH, a. duizendste. "-TIMES, adv. duizendmaal.
TRowL, s. (126) roeipin, v.
THRACK. va . laden, beladen.
THRALDOM, s. slavernij, slavendienst, slaafsche dienstbaarheid, v.
THRALL, s. slaaf, m. slavin, v. ; slavernij, v.
THRANG, s. dranq, m. gedrang, o. het dringen.
THR APPLE, S. (74) luchtpijp, v.
THRASH, va. et h dorschen ; fig. slaan, afrossen, de huid
smeren ; onafgebAken werken. "-ER, s. dorscher, m.
"-ING, s. dorsching ; afrossing, v. "-ING-FLOOR, S.
dorschvloer, m.
THRASONICAL, a. pogchend, snoevend.
THRAVE, s. drift, kudde, v. ; twee dozijn garven.
THREAD, S. draad, m. vezel, v.; garen, o.; zamenhang,
m. aaneenschakeling, v. *-, va. een draad in eene naald
steken, inrijgen, doordringen ; - and thrum, goed en
kwaad door elkander, mengelmoes. "-BARB, a. kaal,
THOKE,
THOLE,
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versleten, waarvan men den draad zien kan. * -BARENESS, s. kaalheid, v. "-BILLON, s. garenklos,m.*-CASB, o. garendoosje, o. * - EN, a. garen. "-HOUSEWIFE,
s. garenzakje, 0. "-LACE, s. garen kant, v. "-SATIN,
s. garen sestijn, o. "-TAPE, s. garen band, o. k-Y, a.dradig.
THREAD, fr -EN, vn. twisten, kdven, disputeren.
THREAT, s. bedreiging, v. *-, * - EN, va. dreigen, hedreigen, schrik aanjagen. "-ENER, s. bedreiger ; snoever, m.
"-ENING, s. bedreiging, v. "-ENING, a. "-ENINGLY,
adv. dreigend, met bedreiging, op een dreigenden toon.
*- FuL , a. vol bedreigingen, dreigend.
THREAVE, S. voy. THRAVE. THREDDLE, va. voy. THREAD.
THREE, s. et a. drie v. fr -AGED, a. drie geslachten ,oud.
"-CLEFT, a. driedeelig. "-COLOURED, a. driekleurig.
"-CORNERED, 2. driehoekig. "-EDGED, a. driesnijdend.
"-FINGERED, a. drievingerig. "-FOLD, a. drievoudig.
"-FOOTED, a. drievoetig, -beenig. * - FORKED, a. drietandig, met eenen drietand. "-HALFPENCE, s. anderhalve engelsche stuiver, m. "-HEADED, a. driehoofthg,
"-HUNDRED, a. drie honderd. * - HUNDRETH, a. driehonderdste. "-INCHED, a. van drie duim; fig. klein.
"-LEAVED, a. driebladig. * - LEAVED-GRASS, s. (t3)
klaver, v. "-LEGGED, a. driebeenig. "-MEN -BEETLE,
s. heiblok roar drie man, o. "-MOUTHED, a. driemondig. "-PENCE, s. drie engelsche stuivers. "-PENNY, a.
van weinig waarde, gering. "-PETALED, a. (53) drie,
"-PILE, s. pluis, o. "-PILED, a volkomen, seer bladig.
fijn. "-POUNDER, s, (3) drieponder, m. "-SCORE, s.
schok, zesttgtal, o. "-SQUARE, a. voy. THREE-CORNERED. "-SUITED, a. dienstwillig, heretdvaardig. "-TAILED, a. met drie staarten. "-TIMES, adv. driemaal
"-TONGUED, a. met drie tongen. "-TWIN-CHILD, S.
drieling, m. "-TWISTED, a. driedraadsch.
THRENE, "...NODY, S.. klaaglied, 0. "...NODY, S. klagt, v.
THREPE, va. uitschelden.
THRESH, va. voy. THRASH.
THRESHOLD, s. dempel, dorpel, rn. ; deur, v.
THRESSEL, S. voy. THROSTLE.
THRICE, adv. driemaal.
THRID, vn. doorgaan, doorsluipen.
THRIFT, s. voorspoed, m. geluk, voordeel,o.; spaarzaamheid, zuinigheid, v.; (53) berganjelier, m. * - ILY, adv.
spaarzaam, zuiniglijk. fr -INBSS, s. spaarzaamheid, zuinigheid, v. "-LESS, a. verkwistend, onvruchtbaar. * - Y ,

a. spaarzaam, huishoudelijk, zuinig, bespaard.
s. drilboor, v.; luchtgat, o. ; trilling, v. scherpe
Loon, in. "--, va. et n. drillen, boren, doorboren ; beven,
trillen, huiveren; scherp klinken, gillen.
THRING, va. persen, stooten, dringen.
THRIPPA, va. afrossen.
THRIST, S. voy. THIRST.
THRIVE, vn. gedijen, goed groeijen, vorderen, voortkomen,
toenemen, gelukken, wel slagen, gelukkig zijn. "...VER,
s. gelukskind, o. "...VINO, -NESS, s. voorspo.ed, m. het
welslagen, geluk, o. "...VINGLY, adv. met voorspoed,
voorspoediglijk.
THROAT, s. keel, v. strot, halo, ingang, m.; fig. hoofdstraat, v. "-BAND, s. keelband, m. * - BUCKLES, s. pl.
keelrsemgespen, v. my. "-FLAP, s. keelklep, v.
"-PIPE, s. (74) luchtpijp, v. "-WORT, s. (53) klokbloem, v.
THROB, vn. kloppen, slaan. *-, s. bonzen, o. slag, m.
klopping, v. "-BING. s. het slaan,.bonzen, O.
THRODDEN, vn. voy. THRIVE.
THROE, va. hevige pijn veroorzaken. *-s, s. pl. pijnen,
ween, barensweeen, v. mv. barensnood ; doodsangst,
doodstrijd, m.
THRILL,
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THRONE,

THU.

s. troon, m. *-, va. op den troon plaatsen. "-S.
S. pl. de troonen, de derde orde der engelen.
THRONG, s. drang rn. gedrang, o. menigte, v. ; over vloed ,
m. *-, va. et n. dringen, toestroornen, zich verdringen.
* -ED, a. opgepropt, vol * - LY, adv. met gedrang, in
menigte.
TROPPLE, TROTTLE, S. keel, luchtpijp; lijster, V.
TROOPER, s. zijclewener, M. "...TLE, S. (72) lijster, v.
THROSTLING, S. keelziekte bij het rundvee, v.
THROTTLE, va. worgen, verworgen, verstikken.
TROUGII, prep. door, uit, om, middelens. "-, adv. door
en door, geheel en al, tot het einde toe. "-BRED, a.
welopgevoed, wel onderwezen. "-LY, adv. volledig, volkomen. "-OUT, adv. door en door, gansch
geheel
door, geheel en al. overal. "-PACED, a. volledig, volmaakt. "-REPAIR, S. doorgaande herstelling, v.
THROW, s. worp, slag, in.; poging, v. "-, voy. THROES.
va. et n. werpen, gooijen, smijten, stooten, drijven,
afwerpen, afleggen, omwerpen ; draaijen, twijnen, spinnen; dobbelen; - away. wegwerpen, verkwisten, nutte100o aanwenden, to vergeefs gebruiken; - by, ter zijde
leggen, wegleggen; verwerpen ; - down, omver-, nederwerpen, omverstooten; - in, znbrengen, inschuiven;
inwerpen, toewerpen, aanreiken ; - into raptures,-into,
in vervoering brengen ; - into the shade, in de sehaduw
*stellen; - off, afwerpen, uitwerpen, loslaten, verstooten,
laten varen ; - open, openen; - out, uitwerpen, uitstooten, verjagen, verdrijven ; - over board, over hoord
werpen ; - up, opwerpen, in de hoogte werPen; uitspuwen ; zich werpen op, geven, aanbevelen ; - water into
the Thames water in de zee werpen, den moriaan
schuren, monnikenwerk verrigten ; yourself upon - God 1
vertrouw op God ! " -ER, S. werper ; zijdespinner,
twijnder, garentwijnder, draaijer, an.
•
THROWN-SLIK, s. gesponnen zijde, getwijnde zijde, v.
THROWSTER, S. voy. THROWER.
THRUM, s. prof garen, o. ; zelfkant, zoom, m. * - , vn. et
a. slecht spelen ; snorren, spinnen ; weven. "-CAP, s.
grove wollen mats, v. "-HAT, s. ruwe dameshoed,
THRUSH, s. lijster; (22) sprouw, v.
THRUST. S. stoot, steek, houw, claw, uitval, m. "--, va.
et n'. stooten, duwen; drijoen, dringen,drukken,persen,
kneuzen; doorsteken, aanvallen ; stampen ; - away,
wegstooten, verwijderen, verdrijven; - back, terugstooten, -drijven; - down, naar beneden werpen; - in,
instooten, indrijven, inslaan; - into, indringen; - on,
voortdrijven. aatpporen: - one's nose into every corner,
overal den near in hebben, zich in alley bernoeijen ; out, uitstooten ; - through , doorsteken, doorboren. * - ER,
S. stooter, drijver, in.
THBUSTLE, s. lijster, v.
THRYFALLOW, va. ten derden male omploegen.
THUD, S. windvlaag, v.
THULE, s. fig. einde der wereld. o.
THUMB. s. d,,im, m. "-, va. met den draw
onhandig
aanvatten,
houden : I ewedelen; doorbladeren, doorloopen. . x -BAND, s. lint van een duini breed, o.
a. versleten. "-LATCH. s. !clink met een drukker, v.
'-LOCK, s. steekslot. 0. " - PIECE, s. (10) greep, v.
s. duimeling,.rn.
THUMP, s. vui ■ tslag, stomp, stool, m. *-, va. slaan, stooten, stompen. duwen. "-ER, s. bij die slant, die stompt,
In. -ING, s. het slaan, stompen, o. vuistslag, in. ; stok
slagen, in. inv. -, a. grout, lomp, dik.
THUNDER, s. donder, in. ; fig. leven, gedruisch, geraas,
0. "-, vn. et. a. donderen, bliksemen ; fig. razen, tieren ;

TID.
- down, nederdonderen, nedersmijten. *-BotT,

a. don-

derslag, bliksemstraati banvloek,m. * -CLAP, * - CRACK,
S. donderslag, rn. " - CLOUD. s. donderwolk, v. " - ER,
S. (30) donderaar, dondergod, in. * - ING, a. "-INGLY,
adv. donderend. *-oust a. donderend, vreeselijk. " -ROD,
s. bliksemafleider, in. - SHOWER, s. donderbui, regenvlaag van donder vergezeld, v. '1/4 -STONE, s. dondersteen, in. " - STORM, s. donderhui, v. storm, n. *-STRIKE, va. met den bliksein treffen; verbazen. *-STRUCK ,
a, al, door den bliksem (donder) getroffen, verbaasd..
TRuislY , s. basterdnachtegaal, rn.
THURIBLE, s. wierookvat, o. * ...PBROUS, a. wierook dragende, - voortbrengende. "...PICATION, S. bewierooking, v. het wierook-branden.
THURSDAY, S. Donderdag, m.
THURSE-LOUSE, s. (72) pissebed, v.
THUS, adv. zoo, alzoo, dus, aldus, op deze wijze, dusdafig ; - far, duo ver, tot ;zoo verve, tot hier, tot daar;
- touch, zoo reel. "--, s. wierook, M.
THWACK, s. slag, stokslag, m. "-, va. slaan, dorschen.
THWAITE, s. ontgonnen heigrond, M.
THWART, adv. dwars, verkeerd. "-, a. dwars, averegts,
verkeerd; tegenstrijdig, ongemakkelijk,bezwaarlijk, nadeelig.
va. et n. kraisen, dwarsboomen, benadeelen,
hinderlijk zijn, zich verzetten. "-, s. (126) roeibank,v .
* - ING, a. kruisend, dwarsloopend, strijdig met, tegenstrijdig, nadeelig, hinderlijk. - ,s. doorkruising, verhin(tering , beleozm eying , v. het dwarsboomen. " - INGLY, * - LY ,
adv. overdwars ; in strijd, in tegenstelling; dwars•
hoomend. belernmerend. " - WAYS, adv. door velden en
wegen, dwars door hetveld heen.
THWICK THWACK ! int. klip ktap! flik flak!
THWITE , va. kloven, splijten, spouu'en.
THWITTLE, VB. babbelen.
THY, pron. uw, uwe. " - SELF, pron. gij zelf, u zelven,
u zelve.
THYME, s. (53) thijm, m. ; wild - , wilde thijm, veldkomijn, M. "...MY, a. vol thijnz.
THYME, s. bachusstaf, in. klimop, o.
TIAR, * - A, s. driedubbele pauselijke kroon, v.
Tan, s. totebel, stet, v. ; - of the buttery, Bans, v. * - ERT ,
s. kater, m. * - IAL, a. tot het scheenbeen behoorende.
ENT, s. het lokken,
TICE, va. lokken, aantrekken.
aanloksel, lokaas, O.
s.
het
schikken
van
turf.
TICHING,
TICK, " - ING, s. tijk, beddetijk, v. overtrek, o.; ezel, nap
(bij schilders), tn. ; het borgen ; getik van een horologie,
0. ; (72) lais op schapen enz., v. ; (112) het kribbeb4ten,
o. ; fig. horologie, o. * - , vn. borgen, op credit (krediet) nemen : tikken, slaan. * - BEAN, S. paardeboon, v.
" - EN, s. tijk, v. " - ET, s. briefje, lootje, lot, opschrift,
va. van briefjes -, van opschriften (etiketjes) vooro.
zien. * - ING, s. getik, gekletter, o. " - LE, va. lcittelen,
st•eelen; zich gestreeld gevoelen. -, a. glad, zwak, onbestendig ; - text, fig. pastoor, m. " - LER, s.
streeler, in.
s. kitteling, v. gekittel, 0.; vleijerij, v. -, a. kittelend, kitteloorig; doordringend;
weather, doordringende koude, v! '--LISH, a. kitteloorig, zwaar, moeijelijk; onbestendig. * - LISHNESS, s.
moeijelijkheid, zwarigheid, v. *-RUN, s. vergunning, v.
verb fbriefje, 0. * - TACK., s. tiktakspel, 0.
TID, a. kostelijk, keurig, lekker, zacht.
s. lekkerbeetje, o. * - DER, " - DL E, va. trod elen, liefkszen. * - DLETADDLE, s. gebabbel, o.
TIDE, s. tijd, m.; watergetijde, getij, o. vloed ; stroom,
loop, in. wisseling, v. "- , va. et n. met den stroom me-

TIL.
dedrijven, voortduwen ; door 'den vloed opzwellen, ;net
den vloed zeilen. "-GATE, S. vloedsluis; zeestreek, v.
"-HARBOUR, S. vloedhaven, v. "-LESS, a. niet onderhevig aan vloed. * - SMAN, "-WAITER, S. havenwachter,
nr. " - WAY, s. gedeelte van eenen stroom aan vloed onderhevig, O.
TIDILY, adv. keuriglijk; met vlugheid. k ...NESS, s. keurigheiel ; vlugheid, handigheid, v.
TIDINGS, s. pl. tijdillyen, berigten, v. o. mv.; boodschap,
V. dorpsfeest, O.
TIDY, a. tijdig, gunstig, gelegen ; net, proper, vlug.
TIE, s. band, knoop, m. bindsel, snoer, o. vlecht, verbinva. binden,
ding, verbindtenis, aaneenhechting, v.
knoopen, eenen knoop leggen, verbuigen, aanhechten,
vereeniyen ; verpligten, noodzaken; terughouden, aanbouden ; - over, vertroosten ; - to rules, aanregels binden ; 1 together , zamenbinden ; - up, opschorten, opknoopen ; aaneenbinden, vastmaken, verbinden ; onderwerpen; teru.ghouden, inhouden. k -R, a. binder, tn.
TIENMAN, S. voy. "FINEMAN. •
TIER, s. raj, lijn, Zang; (126) halve

batterij, v.
derde, o. en m.; tertsje (derde !,•edeelte van
s.
mannetjesvalk,
"-L,
"-LET,
eene pijp wijn), o.
*- 11.440R, s. (109) ters - major, v. " - T, s. (109) trio, O.
s. paruik met knoopen, v.
TIFF, s. drank; sink, m. teug, v. ; twist, in. kwade luim,
v. "-, vn. et a. pruilen, knorrig zijn; kwalijk nemen;
opschikken, . versieren ; kammen. "-ANY, s. dun zijden
s. krippen sluijer,
gaas, zijden fibers, 0.
TIGE, s. (13) schacht, v.
TIGER, s. tijger, in. * - CAT, s. tijgerkat, v. k-Isli, a. tijgerachtig. "-MOTH, S. tijgermot, beerivot, v. "-STONE,
S. (17) tijgersteen, rn.
TIGHT, a. digt, vast, gespannen ; geducht, knap, handig,
keurig, net. "-Big, va. binden, vastsnoeren, naauwer
maken. " - ER, s. sober, o. band, in. " - LY, adv. vast,
naauw, knap, met zorgvuldigheid. -NESS, s. naauwheid netheid, sierlijkhezd, keurigheid : behoedzaanzheid,v.
TIGHY, vn. glimlagchen, - grimlagchen.
TIGRESS, s. tijgerin, v. "...GRIN, a. tijgersch, tijgerachtig. "...GRISH, a. als een tijger.
TIKE, s. teek, schapenluis, v. ; herders.,,ond; jonge stier;
fig. boer,
TILBURY, s. lzyt rijtuig voor een paard, o. tilbury, v.
TILE, s. dakpan, v. "-, va. met pannen dekken. "-KILN,
s. pannenbakkerij, v. "-MAKER, S. pannenbakker, m.
s. pannenbakker; pannendekker, m. *-R'S-LOUSE,
S. (72) pissebed, v. "...LING, S. het dekken met pannen.
TILL, s. schuiflade, geldlade, v. *-, prep. tot, tot aan.
conj. tot dat, voor dat. *-, va. bebouwen, ploegen,
bewerken, bereiden; - due, (34) tot aan den vervaltijd ;
- now, tot nu toe, tot dus verre; - then, tot diets tijd; - this
day, tot heden, tot op dit 000enblzk, tot dus verre. "-ABLE, a.
bebouwbaar, geschikt voor den landbouw. "-AGE, "-ING,
houw, landbouw, akkerbouw, n,. beploeging, v. " - AR,
" - ER, S. jonge boom; ploeger, akkerman, landbouwer,
m.; paard aan den dzsselboom, o. ; schuiflade ; (126)
roerpin, v. roer, O.
TILLY • VALLY. adv. lariefarie.
TILKAN, F, akkerman, Landman, landbouwer; tn.
TILT, s. vooroverhelling ; tent , huif , kap, v zeil, dekzeil,
dekkleed ; steekspel, toernooi, o. *-, va. op zijde leggen ; met een zeil dekken, overspannen. "-, vn. steken,
toernooijen, een steekspel houden, aan een steekspel deel
nemen, eene bins breken, vechten; op zijde vallen ; the
vessel is a - , het vat is bijna afgeloopen. " - BOAT, s.
TIERCE, s.

TIN.
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tentboot, v. " - CLOTH, s. zeildoek, o. * - ER, S. steekspeler, vechter, in.
TILTH , S.

voy.

TILLAGE.

TILTINGS, S. pl. moer van wijn, v.
TfLT-WAGGON, s. huifkar, v. kapwagen, bo lderwagen, m.
s. toernooiveld, o. renbaan soar een steekspel, v.
TIMBAL, s. pauk, rinkelbom, v.
TIMBER, s. hoot, timmerhout, o.; aitam,boornetam; hoofdbalk, in.'; vol., v. *--, va. et n. bouwen, timrneren; nestelen ; - of furs, pak van veertig huiden, o. " - BROKER,
S. houtkooper, tn. " - HEAD, S. houtwal, as. houtloots, v.
" - MARKER, " - SCRIBE, s. merkijzer your eaten, o.
s. houtwvm, tn. " - TRADE, s. houthandel, M.
" - WOOD, s. timmerhout, O. " - WORK, S. timmerwerk, O.
" - YARD, s. scheepstimmerwerf, v.
.TIMBREL, S. pauk, rinkelbo,r, V. "-LED, a. door pauken
door rinkelbommen begeleid, met paukgeschal. " - WAIT,
s. rinkelbomspeler, m.
TIME, s. tijd; keen, an. maal,o.; maat, v.; - of memory,
menschengeheugen, o. "-, vs. den tijd uitkiezen voor,
naar den tijd regelen; naar de maat •igten, de naaat
in acht nemen ; - and straw make medlars ripe, de tijd
baart rozen ; how goes - ? hoe taut is het? at all -s,
to alien tijde ; she is near her - , zij is hare bevalling
nabij ; - enough, vroeg genoeg ; - ill, den regten tijd
niet uitkiezen: - out of mind, sedert onheugelijke tijden , - past, verleden tijd , m.; - present, tegenwoordige
tijd. " - BARGAIN, s. (34) koop_op tijd. in: " - FUL, a. Wig,
gelegen. " - GLASS, s. uurylas, o. zandlooper, m. " - 1ST,
s. muzzekant die de mast hehoorlijk in acht neemt, in.
" - KEEPER, s. (126) chronometer, tijdmeter, m. " - LESS,
a. ongelegen, Wien vOOr den tijd, ontijdig, zonder
mast. "-LINESS, s. gelegen tijd, m. * - LY, a. et adv.
tijdig, gelegen, van pas. " - PIECE, s. uurwerk, O.
" - PLEASER, " - SERVER, S. •fig. huichelaar, weerhaan,
iemand die den huik naar den wind hangt, tn. " - SERVING, a. zich naar den tijd schikkende, veranderlijk.
" - TABLE, S. (109) maatta fel, v. " - WORM, a. crud ,versteten.
TIMID, a. sch•ooma,clatig, bedeesd, vreesachtig. * - ITY, s.
sch000mvalligheid, bedeesdheid, vreesachtigheid, v.
TIMIST, s. weerhaan, onbestendige, tn.
TIMONEER, s. stutarman, m.
TIMOROUS, a. " - LY, adv. vreesachtig, hang, bevreesd, bedeesd, beschroomd, bloode, schroompallig ; uit vrees.
TIMOUS, a. tijdig, vroegtijdig.
S. tin. blik. o. *-, va. vertinnen. " - CAL, S. ( 17)
ruwe borax, tn. " - CEL, s. voy. TINSEL.
TINCT, va. verwen, kleuren. "-, s. verf, kleur ; vlek, v.
*-, a. geverfd, gekleurd, gevlekt. * - 11703,s. kleur ; tinktuur, v. a ftreksel, O.
TIND, va. aan-, op-, ontsteken. " - ER, s. tonder, m. zwam,
O. " - ER - BOX, S. tonderdoos, V. * -ERLIKB, a. zwamachtig.
TINE, s. tand, hack, m.. fig. verlegenheid, v. nood, m.
va. et n. aansteken; insluiten; lijden. " - MAN, S.
boschwachter, m. " - WALD, s. volksvergadering (op het
eiland Man), v.
TIN - FOIL, s. verfoeliesel, O. ".: - GLASS, s. (17) bismuth,
wismuth, o.
TING, s. klinken; klokje, o. " - E, va. verwen, kleuren.
s. verw, verf, kleur, v. * - ENT, a. verwend, kleurend.
TINGLE, vn. klinken ; tuiten; jeukc.n, prikkelen ; - up,
zeer doen ; nadreunen. "...LING, s. gerinkink, O.
TINK, vn. klinken. " - ER, s. ketellapper, m.; state - tinker,
fig. staatkundige tinnegieter, m. " - ERLY, adv. ams
een staatkundige. "—LE, Vo. voy. TINK.
TINMAN, s. tinnegieter, blikslager, In.
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TIT.

- TOT.

TITMOUSE', TITTLII4G," s. mees, v. ; bearded -, boarda. vertind. * ... NER, s. tindelver, rn. * ... NIENT,
thannelje, o.; blue -, blaauwe mees, v.; great,,, koola. helklinkend. "...NINO, s. vertinning, v.
staartmees, v.
. mees, v. ; longtailed
TINNY, s. brand, m. *-, a. tinrijk. tin bevattende.
TITS, s. pl. klein vee, O.
TIN-ORE, s. tinerts, M. * ...-SHAVINGS, s. pl. alval van tit,m.
bij
TITTER, s. gedwongen lach, m. *-, vn. gedwongen
TINSEL, S. brokatel, o. blinkende stof, v. ; klatergoud,
vlagen lagchen. "-TOTTER, vn. waggelen.
o. ; valsche sch ,jn, m. *-, va. met klatergoud versieren.
vn.
stipje,
puntje,
o.
titel,
m.
TATTLE,
*
s.
TITTLE,
"-, a. schoonschijnend, oppervlakkig.
babbelen, snappen, pralen.
TINSEY-SgrUFF, s. bgokatel, o.
TITUBATE, vn. struikelen. * ...TIO* s. struikeling, v.
TINT, S. verw, vert kleur, tint, v.; halve' schepel, m.;
* - ITY, s.
TITULAR, '- Y, a. titulair, den titel voerende.
to give one - for tant, iemand met gelijke munt beloutere titel, M.
talen. *-, va. voy. TINGE.
s.
haast,
spoed,
an.
TIVY,
adv.
haastig,
snel.
TINTAMER, s. geraas, getter, levee, geweld, O.
To, prep. et adv. naar, aan, in, voor, op, tot, tegen, om,
s. (72) mot, v.
TINY, a. dun, klein, gertng,
jegens, om te ; - a man, eenstemmig, met algemeene -,
s. punt, spits, v. eind ; heltnknopje, o. ; dassenstaart,
met eenparige stetnmen ; - and fro, heen en weder,
m.; oorlelletje.o.; punt -, top van den neus, v. *-, va.
bier en daar ; - come, toekomend, voortaan; - day,
eene punt aanrnaken, aanpunt6n, beslaan, bekleeden;
heden ; - horse ! tepaard I - morrow, morgen; - my
geven, verpanden; - nine, alle negen oniwerpen:
hearts desire, volgens den wensch miens harten, naar
- down, om-, omver-, nederwerpen ; - off, vallen, stermsjnen
hartewensch; - my sorrow, tot najn leedwezen;
ven; - one a wink, iemand eenen wenk geven; - one's
no
— night, heden avond, dezen avond, dezen nacht; hand, iemand de handen sullen, omkoopen; - the
purpose, vruchteloos, vergeefs; - take leave, am afscheid
blarney-stone, wonderen verhalen ; - the lion, iemand
the
end
the
care
of,
door
de
zorg
van
;
te
netnen;
geef
mij
uwe
den neus plat slaan; - me your daddle,
that, ten einde ; the last, tot aan het einde; - the last
hand. * - PET, S. halskraag, m. ktaagje, sabelbont,
man, tot den laatsten man; - the matter, apt de zaak
o.; to turn - , van stand -, tan heroep veranderen.
betrekkelijk.
TIPPLE, s. drank, m. "-, vn. zuipen. * -D, TIPSY, a.
TOAD, s. pad, v.; to swell like a - , van boosheid opzwel"-R, s. zuiper, drinkebroer,
dronken, beschonken.
dronkaard, nr. "...FLING, s. zuiperij, v. - HOUSE, s. kroeg , v. , len als eene pad. "-EATER, s. bloedverwant die het
genadebrood eet, m. "-FISH, s. zeepad, v. "-FLAX, S.
TIPSTAFF, s. geregtsdienaar ; stok eens geregtsdienaars, M.
vlaskruid, O. "-ISH, a. venijnig. "-STONE, s. (17) padTIPTOE, S. punt van den voet, v.
desteen, M. "-STOOL, s. paddestoel, m.
TIPTOP, adv. hoog, seer, bovenmate.
TOAST, s. snede geroosterd brood, o. ; dame, geprezene
TIRADE, s. reeks van woorden of gedachten, v.; (109)
schoone; gezondhezd, v. gezondheidsdronk, toast, toost,
- overgang, m.
va. roosteren ; eene gezondheid instellen. *- ER,
TIRDLES, s. pl. schapenkeutels, V. my.
s. hij die roosters; rooster ; hij die eene gezondheid
TIRE, s. voy. TIER. *-, tuig, o. toestel, in. ; - for wheels,
instelt, m..
ING, s. het roosteren. "-ING-YORK, s.
-bes/ag van ufieten. o. •-, va. et n. versieren,opscnikken;
roostervork, v. "-ING-IRON, s. rooster, m. "-MASTER,
out
vermoeijen, verzwakken, afnzatten ; rnoede worden , s.
voorzitter
eenen disch ,president van eene ta fel, tu.
aan
o tie's heart. plagen; - out one's life, zijn let-en in zorg
(komrnervol) doorbreng en. "-D, a. vcrmoeid, a fgemat. "-D- * TOBACCO, S. tabak, tn. "-BOX, s, tabaksdoos, v. "-NIST,
tabakskooper,
-handelaar,
Cn. "-PIPE-CLEANER, s.
S.
NESS, s. vermoeijenis, vermocidheid, aft f- latting, v. "-SOpijpuithater, m. "-POUCH, s. tabakszok, M.
"-SOMELY, adv.
ME, a. vermoeijend, vervelenb, lastig.
TOBY-MAN, TOBY GILL, s. straatroover, M.
lastig, tot verveling. "-SOMENESS, S. verveling, verTOCSIN, S. Warmit/Ok, v. ; gelui, O.
moeijenis, v. "-WOMAN, s. mutsenmaakster, v.
10D, s. acht en twintig pond; struik, m. strulkgewas,
TIRING, F. verveling, vermoeijenis, v.; tooisel, O."-ROOM,
kreupekosch, o. ; fig. vos, m.
s. kleedkamertje,, 0.
TODDLE, vn. drentelen, heen en weer loopen.
TIRLETANE, s. trientaai (stof), v.
1 ODDY, s.palmiuifn ; punch ; kokosboom, m. ; kokosmelk, v.
TSRMA, s. oestervisscher, us. "...WHIT, s. kiewit, M.
Tons, s. (72) platbek, m.
TISANE, S. gerstewater, O.
TOE, s. (74) teen, toon, m. A -, va. vertrappen.
TISICAL, a. teringachtig. *...SICK, s. tering , v.
TOFORE, adv. te voren, vrtseger.
TISSUE, s. goud-, zileerstof, v. *-, va. doorweven. " - PATOFT, s. plaats, voorplaats ; schuur, loots, v.
PER, s. chinee , ch papier, O.
'Ion, s. rok, m, "-ATED, "-ED, a. met eene toga bedekt.
TIT, s. hit, klepper, m.; vrouwspersoon, o.; mees, v.
TOGA, s. toga, v. tabbaard, us.
TITANIUM, S. nieuw koper, O.
TOGETHER,adY.te zamen, met elkander,bijeen,na elkander,
TIT-BIT, s. lekkernij, v. lekkerbeetje,
o.
achter elkander ; tegelijk ; - with, met en benevens.
TITHE, s tiende, o. *-, vs. et n. tienden opleggen, TOGG.ET , S. (126) knevel, m. •
betaten. "-ABLE, TITHABLE, a. tiendpligtig. "-R, "-FREE,
a.
TOIL, s. zware arbeid, m. moeijelijk werk, bezwaar,
a. tiendvrij. "-GATHERER, S. tiendhelfer, M. "-PIG, s.
moeite, v. ; net, web, O. '-, va. et n. bewerken, vertiendzwijn, O.
moeijen, werken, zwoegen, sloven, slaven, hard werken,
O. "-MAN,
TITHING, s. tiende, vertiening, v. ; distrikt,
tobben, zich vermoeijen. "-ER, s. zwoeger, m. -ES,
s. onder-konstabel, m.
"-S, netten, strikken, o. m. niv. * - ET, s. kaptafel, v.;
TITHYMAL, s. (53) wolfsmelk, v.
toilet, tooisel, o. opschik, rn. "-ET-STUFF, s. kwikjes
TITILLATE, va. kittelen. * ...TION, s. kitteling, v gekittel, 0.
0. mv. '--FUL,
en
strikjes, hooldsiersels der juffers,
TIT-LARK, s. weideleeuwerik. m.
a. moeijelijk, zwaar. "-HARDENED, a. aan den arbeid
TITLE, s. titel, naam, eernaam, m. ; aan.spraak, v. regt,
gewoon. " - ING, s. werken, zwoegen, o. moeijelijkheid,
o. `-, va. titelen, betitelen, noemen ; regt geven (op).
v. " - SOME, a. zwaar, ntoojelijk. " - SOMENESS, s. moei"-DEED, s. bewijs, o. leenbrief, us. "-LEAF, "-PAGE,
jelijkheid, v.
S. titelblad, a. *-LEss, a. titelloos, naamloos.
TINNED,

TOP,

TOO.
TOISE, S. vadem, in. halve roede, v.
TOISONDRE, s. gulden vlies, o.
TOKEN, s. teeken, merk; aandenken;

wapen,0.;getuigenis,
aanwijzing ; munt, v. *--; va. bekend makers; merken.
* -ED a. geteekend, gemerkt, gevlakt.
TOLE, va. voy. TRAIN, DRAW ON, ENTISE.
TOLEDO, s. toledosche kling, V.
TOLERABILITY, "...ABLENESS, S. dragelijkheid, redelijkheid, middelmatigheid,v. * . . ABLE, a. dragelijk, duldbaar,
middelmatig.".. ABLY, adv. dragelijki tamelijk. * ... ANCE,
* ...ATION, s. verdraagzaamheid, v.; geduld, o. * ... ANT, a.
verdraagzaam, geduldig. * ... ATE, va. verdragen, dulden, doorstaan, uitstaan, lijden.
TOLL, s. tol, m. tolgeld, refit, o. schatting, v. ; gelui, o.
*-, va. et n. luiden, klinken ; tol heffen, tol betalen;
wegnemen, opheffen; - away, weglokken, verwijderen;
- on, aanlokken ; aantrekken. * -- BAR, s. slagboom, m.
tolhek, O. * -BOOK, s. tolboek, tolregister, 0. * -BOOTH,
s. tolhuis, o. ; gevangeni' (te Edemburg), v. "-BRIDGE,
a. tolbrug, v. * - DISH, s. maalloon, o. "-ER , * -GATHERER,
s. tollenaar, tolontvanger, tolgaarder ; klokkenluider,
In. "-FREE, a. tolvrij.
TOLUTATION, s. (86) telgang, M.
TOMAHAWK, s. strijdbijl der Indianen, v.
TOMB, s. graf, o. grafstede, tombe, v. ; the Tombs, gevangenis te New-York, v. *-, va. begraven.
TOMBAC, s. spinsbek, O.
TOMBLESS, a. zonder graf, onbegraven, niet ter aarde
besteld. * ...- STONE, s. graf-, lijksteen, m. zerk, v.
TOMBOY, s. deugniet, gemeene keret, m. ; wilde meid,
straatloopster, v.
TOM-CAT, s. kater, m. * ...- CONY, s. domme hals, m.
TOME, s. deel, o. band, m.
s. driekaraatsgewigt, O.
TOMENTOUS, a. wollig.
TOM-LONG, s. vervelende prater, m.
TOMOTOCIA, S. (148) keizersnede, v.
TOMPION,

s. voy.

TAMPION.

s. slede, v. "...-RIG, S. wilde meld, v.
"...- THUMB, S. duimpje, o. dwerg, M. * ...-TIT, S. mees,
V. * ...-TURD, s. nachtwerker, sekreetruimer, m.
TON, S. ton, v.; goede toon, m.
TONAL, a. tot de harmonie der toonen behoorende.
TONE, s. toon, m. geluid, o. klank, m. stem ; veerkracht,

TOM-PUNG,

v. *-, va. gemaakt voordragen, door toonteekenen aanduiden. * - D, a. luidend, klinkend.
TONG, s. tong eener gesp, v. *-s, pl. tang, vuurtang, v.
TONGUE, s. tong ; spraak, taal; v. ; yolk; tongetje, o.;
to hold one's -, den mond houden, zwijgen. *-, va. et
n. babbelen ; beknorren, doorhalen ; met de tong spelen.
"-D, a. met eene tong. * - DOUGETY, a. snapachtig.
* -GRAFTING, s. tongenting, v. * - LESS, a. zonder tong,
sprakeloos, stom.
S. babbelaar, m. va. beschimpen, beleedigen. "-TIE, va. in het spreken hindea.
niet kunnende spreken, stom. "-VALIren. * - TIED,
ANT, a. dapper met den mond. * -Y, a. spraakzaanz.
TONIC, s. et a. versterkend middel, o. ; spannend, versterkend. "-AL, a. gespannen ; klinkend.
TONNAGE, s. tonnegeld, o. ; znhoud, tonnelast, m. ruimte,
v. * -RATE, s. tonnegeld, o.
TONSILE, a. scheerbaar, geschoren kunnende worden.*...sILS,
s. pl. (74) amandelen, klzeren, m. v. mv. 1`...SURE, s. toenemende liffrente,v.* ...Tnzz,s.kruinschering,kale kruin,v.
TONY, a. dom, eenvoudig, onnoozel.
Too, adv. te, at te; ook, tevens, daarbij, zelfs.
TOOL, s. werktuig, gereedschap, o. ; helper, m.
Toots, a. ledig.
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TOOT, va. et n. toeten, blazen ; bespieden.
TOOTH, s. tund ; snatak, m ; to have an (aching)

aking - at one, eenen wrok tegen iemand voeden ;
to laugh from the teeth outward, gedwongen lagchen ;
in the teeth, in het aangezigt ; in spite of his -,
trots hem, in weerwil van (spijt) hem ; - and nail,
met hand en tand, met alle geweld. "-, va. et n. tanden ; - in, ingrijpen. * - ACHE, s. tandpijn, v. "-DRAWs. tandmeester, tandentrekker, m. * - ED, a. geland, met tanden. * - EDGE, s. stompheid der tanden,
v. * -ING, S. getand werk, o. ; het ineengrzjpen der raderen. *-LESS, a. tandeloos, zonder tanden. * -- PICK, s.
tandestoker, m. * - PICK-CASE, s. doosje met tandestokers,
O. "-SHELL, s. (72) tandschelp, v. * - SOCKET, s. (74)
tandkas, V. "-SOME, a. lekker. * - SOMENESS, s. lekkerheid, v. * - WORT, s. (53) tandkruid, O. * -Y, a. getand.
ToP, s. top, kop, m. punt, spits, v. bovenste, toppunt,
eind, o. ; schedel, m. hoofd, o. ; gevel, vorst, m.; op-pervakte, v. heogste rang, m. ; (126) mars, steng, v.;
fig. monnik, m. non, v. ; humming -, (150) tol ; from
- to toe, van top tot teen, van het hoofd tot de voeten;
- of the water, oppervlakte des waters, v. *-, va. et n.
toppen, de punten besnoeijen ; bekroonen, bedekken,
overtreffen ; rijzen, heerschen, zich verheffen; de bovenhand hebben. "-, a. eerst, voornaamst.
TOPARCH, s. voornaamste man -, aanzienlijkste persoon
in eene plaats, ambachtsheer, M. "-Y, s. heerschappij
in eene plaats, v.
TOP-ARMOUR, s. (126) mars-schanskleeden, o. mv.
TOPAZ, s. (17) topaas, m. ; (116) goudkeeur,v. * - OLIT, S.
topazoliet, gele granaat, m.
TOP-BLOCK, S. (126) stengewindreepsblok, O. "...-BOOTS,
s. pl. laarzen met kappen, v. inv. * ...- DRESSING, S. (136)
bovenmesting, v.
TOPE, vn. zuipen, pooijen.
TOP-END, s. boveneinde, o. spits, v.
TOPER, s. pooijer, drinkebrotfr, nathals, zuiper, m.
TOPFUL, a. boordevol.
* ...- SPARK, s. fig.
TOP-GALLANT, s. (126) bramzeil, o. *
eerste saletjonker,
s. (126) bramstenp, v.
s. tufsteen, m. * - ACEOUS, a. van tufsteen.
TOPH,
TOPHEAVY, a. topzwaar ; dronken.
TOPHET, S. hel, v. afgrond der helle, m.
TOPIARY, a. besneden.
WORK, s. uitgesneden heg, v.
TOPIC, s. plaats, v. plaatselijk middel, onderwerp, o.
*- AL, a. * - ALLY, adv. plaatselijk, lokaal, uiterlijk.
"- REMEDY, S. uitwendig middel, O.
TOP-KNOT, s. hoofdstrik, m. * ...- LANTHORN, s. (126) mars
• lantaren, v. 4 ...LESS, a. zonder top ; onafzienbaar, onmetelijk. * ...- MAN, s. bovenman ; (126) marsgast,
4 ...-MAST, s. (126) steng, v. * ... MOST, a. hoogst.
TOPOGRAPHER, s.plaatsbeschrijver,m.*...PHICAL,a. plaatsbeschrijvend.
s. plaatsbeschrijving, v.
TOPPING, s. kwast, vederbos, m. ; fig. voorkeur, v. *-, a.
voornaam, groat, van de beste soort. "-LIFT, s. (12 6)
toppenant, O. "-LY ,adv.meesterlijk,deftiglijk, uitmuntend.
TOPPINS, s. pl. (126) stopsel, o.
TOPPLE, vn. nedervallen, op het aangezigt vallen.
TOP-PROUD, a. zeer trotsch. * ...-PUNT, S. toppunt, O.
"...-ROPE, s. (126) windreep, m.; to sway on all -s,
een liederlijk leven leiden. * ...- SAIL, s. (126) marszeil,
0. * ...-SAIL-SHEET-BITS, s. pl. (126) kleine kruisbetings, v. mv. * ...- SHAPED, a. schelpvormig.
TOPSY-TURVY, adv. het onderste boven.
TOP-TACKLE, S. (126) gijnen, v. my. * ...-TIMBER, s. (126)
verkeerde oplanger, m.
fijne wdl van Jersey,,v
50
ER,
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TOU.

TOQUE, TOQUBT, S. hoofdtooisel, o. muts, v.
TOR, s. voy. TOWER, TURRET ; puntige heuvel,.m.
TORCH, S. fakkel, toorts, groote kaars, v. * - BEARER,
"-ER, S. fakkel-, toortsdrager, lichter, m. "-LIGHT, S.

fakkellicht, o. "-WEED, "-WORT, s. (53) wolkruid, o.
TORE, S. (13) voetring eener zuil, m.;(53)stoppeigras, o.
TO-RIGHTS, adv. in eene regte lijn, regtuit, in orde.
TORMENT, S. loitering, Jewelling, smart, marteling, pijn,
v. ; - of the cat-gut, slechte viool, v. *-, va. pijnigen,
kwellen, folteren. "-ER, S. pijniger, Jeweller, beul, m.
"-IL, s. (53) wittewildemaiuw, v. zevenblad, o. "-me,
a. pijnigend, kwellend, smarteol. "-OR, S. pijniger,
kweller, beul, m.
TORNADO, S. orkaan, storm, wervelwind, m. "...PEDO, S.
krampvisch, beefaal, m.; helsch werktuig, o. "...PENT,
a. verstijfd; slaperig, droomerig, vadzig, lui, traag.
"...PESCENT, * ...PIPIC, a. verstijvend.
TORPID, a. stijf, zonder beweging,onbewegelijk ; slaperig,
traag. * - NESS, * --ITY, * ...PITUDE, S. stijfheid, verstijving ; bewegingloosheid, traagheid, slaperigheid, v.
TORREF ACTION, s. het droogen. "...FY, va. droogen.
TORRENT, s. stroom, vloed, m. *-, a. vlietend, stroomend.
TORRID, a. dor, verzengd, verbrand, gloeijend.
TORSE,
s. (13) romp, stomp, na.; gedraaide zuil, v.;
krans, bundel, in. "...SION, s. draaijing, kromming, v.
TORT, S. beleediging, v. onregt, o. *-, "-ILE, * -IVE, a.
stij/, strak, gedraaid, yewonden. s. pijn, marteling, loitering, kwelling ; kwaal, v. *-ious, a. beleedigend, krenkend, nadeelig, schadelijk.
TORTOISE, s. schildpad, v.
"-SHELL, s. schildpad, o.
"-SHELL-CAT, S. spaansche kat, v.
TORTUOSITY, S. kromming, kronkeling, v. ; kronkelpad,
o. "...TUOUS, a. gekronkeld, gedraaid, gekromd.
TORTURA BLB, "...ROT'S, a. pijnlijk, smartelijk, smartvol.
TORTURE, "...RING, s. pijn, marteling, kwelling, (sitering, kwaal, v. *-, va. martelen, kwellen, folteren, pijnigen. * - R, S. plaaggeest, pijniger, Jeweller, in. "...RINGLY, adv. tot Jewelling.
TORUS, S. (13) voetring eener zuil, tn.
TORVID, "...V0135, a. norsch , gemelijk, verdrietig * ...VITY,
S. barschheid, stuurschheid, v. zuur gezigt, onvriendelijk gelaat, o.
TORY, s. iersche straatroover ; tory, aanhanger der Torypartij in Engeland, koningsgezinde, an,
TOSE, va. kammen, kaarden.
Toss, s. stoot, worp,
onrust, v. ; - off,zelfbeviekking,
v. *-, va. et n. werpen, slingeren ; bewegen; stooten;
schudden ; verontrusten; - a business, eene zaak overiegg en;
- in a blanket, in eene deken opwippen; sollen; - off
bumpers, pooijen, zuipen ; - up, in de hoogte werpen ;
• loten. * -ER, s. werper, slingeraar, m. *-1110, s. stool,
worp, m. ; beroering, beweging, v. "--INGLY, adv. met
stooten. "-POT, s. dronkaard, drinkebroer, M.
TosT, s. voy. TOAST.

* -AGE, s. geheel, O.
geheel, totaal, gezamenlijk
bedrag, o. sonz, v. *-, a. geheel, gansch. "-LY, adv.
geheel, ganschelijk, geheel en al.
TOTE, va. et n. toeten, blazen ; dragen.
TOTTED, a. aange,lagen, geschat.
TOTTER, on. waggelen, wankelen. * - ING, s. het waggelen.
"--ING, a. "-INGLY , adv. waggelend, wankelend. k -INGNESS, s. waggeling, v. "-Y, a. waggelend, wankelend.
TOTTY -HEADED, a. aan duizelingen onderhevig.
TOTUM, S. draaitolletje, o.
ToucH, s. aanraking, v. gevoel, o. ; toets, m. ; toetsing,
TOT, va. schatten, aanslaan.
TOTAL, "- ITY, "-NESS, 0.

TOW.
v. trek, in. aandoening ; toespeling , toepassing,v. wenk,
beproeving ; tokkeling, v. bespelen, o. ; aard, tn.
wipe; paging, v. penseelstreek ; schijn ; zin ; sleek, in. ;
fig. manner; viugschrift, o. "-, va. et n. voelen, bevoelen, betasten, raken, aanraken, aanroeren ; grijpen,
aangrijpen; bewegen; betre/fen, aangaan, staan op, betrekking hebben op ; aankomen ; innemen ; beproeven,
ontwerpen, schetsen ; schilderen, kleuren ; berispen ;
indringen ; zngrijpen ; grenzen aan, nabij gelegen zijn;
omkoopen; in hechtenis nemen ; (126) aandoen, inloopen ; - an air, een stuk zingen, - spelen; - a mu,ical
instrument, een nzuziekinstrument bespelen ; - the glasses,
klinken ; - money, geld ontvangen, beuren ; - up, opsieren, verbeteren, verfraaijen, lappen ; - upon a string ,
eene snaar aanroeren. *-ABLE, a. voelbaar, tastbaar;
gevoeivol. "-ED, a. aangestoken; geraakt. "-HOLE, s.
(3) laadgat, o. :-INESS, S. gevoeligheid, kribbigheiel,
ligtgeraaktheid, v. * -ING , a. roerend, treffend. * - ING , prep.
betreffende, wat betreft, aangaande, met betrekking tot.
"-INGLY, adv. op eene roerende treffende wijze.
"-ME- NOT, s. 53) kruidje-roer-mij-niet, o. "-N EEDLE,
S. proefnaald, v. "-PAN, s. laadpan, pan, v. "-STONE,
* -Y,
S. toetssteen, M. "-WOOD, S. zwam, ketszwanz, v.
a. gevoelig, ligtgeraakt, korzelzg, kribbig, opvliegend.
TOUGH, a. * -Y, adv. taai, hard, stiff, kleverig , sterk ;
va. et n. taui maken, - worden.
wreed; moeijelijk.
"-NESS, s. taaiheid, stijfheid, hardheid, onbuigzaamheid, v.
TOUPEE, TOUPET, s. kuif, v.
omwenteling, draaijing ; wijze,
TOUR, S. rein, v. toer,
wanier, v. aard ; gang, In.; - of hairs , toer, haartoer,
reiziger, m. "-MALIN, s. (17) roode schorl, m.
v.
TOURN, s. regtsgebied eens sherifs ; spinrad, o.
TOURNAMENT, "...NER, S. toernooi, steekspel, o. ; aanval,
"...NEY ,vn. toernooijen.*...NIQUET , S. draai-,kruisboom,m.
...SER, s. woelTOUSE, TOUSLE, Va. trekken, plukken.
geest, onrustig schepsel, m.
m.
s.
halve
schepel,
TOVET,
TOW, s. werk, snuit, o. ; (126) boegseerlijn, v. sleeptouw,
0.; sieepboot, v. *-, va. boegseren, slepen. "-AGE, s.
het boegseren, slepen.
TOWARD, prep. voy. TOWARDS. *-, a. geneigd, volgzaam,
leerzaam, bereidwillig, gedwee, gewillig ; stout, koen.
"-LINESS, "-NESS, s. volgzaanzheid , leerzaamheid ; gedweeheid, bereidwzlligheid, bereidvaardzgheid, v. goede
wil, m. "-LY, adv. volgzaam, gewillig, met goeden wil.
*_s, prep. et adv. tegen, jegens, naar, te, op; nabij,
bijna; - his last, Coen zijn einde nabij was, op zijn
doodbed, in zijne laatste oogenblikken.
TOW-CLOTH, S. pakiinnen, o.
TOWEL, s. handdoek, in. ; oaken -, fig. stoksiagen, m. MV.
TOWER, TOWR, s. toren, in. kasteel, o. burgt, citadel,
vesting, v.; hoop kapsel, o. ; vlugt, v. ; (126) boegseerder,
sleper, rn. *-, vn. hot,g vliegen, zich verheffen; zijne
vlugt nemen. "-ED, " - Y, a. van torens voorzien. *-ING,
a. hoop verheven; hoogvliegend ; a man of a towering
spirit, een zees eerzuchtig man.
TOWING, s. (126) voy. TOWAGE. " - LINE, s. (126) boegseertouw, sleeptouw, o.
TOWN, s. stad, hooldstad, v. ; bewoner eener stad, stedeling, burger, tn.; woman of the -, hoer, ligtekooi, v.
meisje van pleizier, o. ' - CLERK, s. griffier eener stad,
M. "-CRIER, s. stadsonroeper, m. * - HALL, S. studshal, V. * - HOUSE, s. stadhuis, raadhuis, 0. * - ISH, a.
steedsch. * - LESS, a. zonder steden. * - MADE, a. in de
stad vervaardigd. " - SHIP, s. gebied eener stud, o.
risdiktie, V. "-'S-MAN, s. stedeling, stadbewoner, hu r-
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ger, poorter, ingezetene ; medeburger, landgenoot, m.
* -TALK, s. stadgerucht, stadspraatje, O. *--TOP, S. groote
tol, m. * - WAIT, S. stadsmuziekant, m. * - WALL, s. stadswal, m. * - WIT, s. fraaije geest, m.
TOWSER, s. bullebijter, (engelsche) dog; woelgeest, oproerkraaijer, m.
TOWZE, TOWZLE, va. voy. TOUSE.
TOXIC AL, a. vergiftig. * ... COLOGY, s. leer der vergiften, v.
TOY, s. kleznigheid, beuzeling, gekheid, gril, luim, boert,
grap, v. ; speeltuig ; sprookje, o. *-, vn. spelen, stoeijen,
dartelen. beuzelen ; zich kinderachtig gedragen. va.
als een kind behandelen. * - ER, S beuzelaar, M. * -FUL,
a. kinderachtig. "-ING, s. beuzelarij, v. * - ISH, a. benzelend, dartelend. * - ISHNESS, v. kinderachtigheid, v.
* -MAN, S. koopman in speelgoed, - in kramerijen, m.
* -SHOP, s. poppenwinkel, m.
TOZE, va. voy. TOUSE. "...ZINBSS, S. weekheid, v.
* ... ZY,
a. week, buigzaam.
TRABEATION, S. (13) balken, m. my.
TRACE, s. spoor, pad, o. voetstap, m. ; paar, span, o. * - ,
va. et n. het spoor volgen, nagaan, onderzoeken, nasporen, uitvorschen, vervolgen, opsporen, opklimmen; teekenen, trekken. .-ABLE, a. op na to sporen, naspeurlijk. * - R, s. opspoorder, rn. * - RY, s. (13) steenen
versiersel, o. *-s, s. pl. strengen, v. my.
TRACHEA, S. (74) luchtpijp, v.
TRACING, s. vervolging, v. ; spoor, pad, O.
TRACK, s. spoor, wagensp -wr, o.; baan, v. ; vaarwater, o.;
va. voy. TRACE ; uitvorschen ;
naauwe doorgang, in.
(126) een vaartuig st„roomopwaarts trekken.
* - BOAT,
s. trek-, jaagpad, o. * -LESS, a. spoorloos, ongemerkt,
onbetreden, onbegaan. * - SCOUT, s. trekschuit, v.
TRACT, s. streek, uitgestrektheid, landstreek, v. ; loop,
gang, az.: verhandeling,v. traktaatje,o."-, voy. TRACK.
*-, va. uitstrekken, slepen; op de Lange baan schuiven.
* -ABLE, a. handelbaar, bekwaam, gewillig. volgzaam,
minzaam. * - ABLENESS, s. volgzaamheid, handelbaarheid, minzaamheid, v. *-ATE, * -ATION, s. traktaat,
verdrag, o. overeenkomst, v.; verhandeling, v. stukje,
O.
* -ILE. a.i.kbaar.
s. rekbaarheid, v. *-ION,
s. rekking, trekking, v.
TRADE, S. handel, m. verkeer ; beroep, handwerk, o. nering, v. ; leven, o. levenswijze, v. wandel, m. ; fig. gewoonte, v. ; - of barter, ruilhandel, m.
va. et n.
handelen, handel drijven. * - CARD, s. aanbevelingskaart,
v. * - DUES, S. pl. regt door eene handelmaatschappij
verschuldigd, O. * -FALLEN, a. zonder dienst ; fig.
bankbreukig. * - FUL , a. bedrijvig, handeldrijvend. "-R,
S. handelaur, koopman; beurtschipper, m. *-' S-FOLK, S.
handelstand, m. kooplieden; handwerkslieden , m. mv.
*-'-smAN, s. kramer ; handswerksman, m. * -' S-PEOPLE,
s. handelstand, middelstand, m. * -' 8-WOMAN, S. winkelierster, v. lc -WIND, S. (126) passaatwind, m.
TRADING, s. handel, m. verkeer, o. *-, a. handelend,han• deldrijvend. * - BUBBLE, S. windhandel, is. * - INTEREST,
S. handelsbelangen, o. mv. * -- VESSEL, S. koopvaardijschip, handelsvaartuig, o. koopvaarder, M .
TRADITION, * -ARY, s. mondelinge overlevering, legende,
traditie, voortplanting ; overgave, v.
* - AL, "...TIVE, a.
* -ALLY, adv. bij -, door overlevering, overgeleverd.
verklaarder
der
"-ER, * - IST, S.
H. S. door den Talmud, M. * ...TOR, s. afvallige, m.
TRADUCE, va. lasteren, kwaad spreken van, doorhalen ;
verspreiden. * -- MENT, s. lastering, beschimping, v.
,
S. kwaadspreker, lasteraar, m.
....CIBLE, a. over te leveren, te verspreiden.
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s. voortplant ing ,mondelinge overlevering, v. ;
overgang, m.; vertaling , overzetting, v.
* ... IVE, a. of
te leiden.
TRAFFIC, s. handel, m. verkeer, o. nering, v. ; handels artikelen, o. my. *-, va. et n. handelen, handel drijven,
nering doen. * - ABLE, a. van den handel. * - KBR, S.
koopman, handelaar, un.
TRAGACANTH, S. (53) dragant, V.
TRAGEDIAN, S. treurspeldichter; treurspeler, m.
* ... DY,
s. treurspel, O.
TRAGIC, *-AL, a. *-ALLY, adv. tragisch, treurig, ongelukktg; op eene treurige wijze. * - ALNESS, s. tragische
gesteldheid, v. ongeluk, O.
TRAGI COMEDY, S. blijeindend treurspel, O. * ...-COMICAL,
a. tragikomisch, half-tragisch. * -- COMICALLY, adv. op
eene tragikomische wijze.
TRAIL, S. staart, sleep, m. ; spoor, o. ; tucht, bloem, v.;
ingewanden, o. my. *-, va. et n. vervolgen, nasporen;
slepen, trekken. * -BOARD, S. (126) spiegelboog, m.
* -ING, a. slepend.
TRAIN, s. staart, sleep, trein, aanhang, stoet, gang, m.;
rij, reeks, v. ; loopvuur, o.; ,krijgslist,v.;gedachtenloop;
aard, m. wijze, handelwijze ; list, laag, v. valstrik ;
(artillerie) trein, m. ; loopgraaf van eenen brander, v.
*-, va. trekken, slepen, naslepen, lokken; - up, opvoeden, afrigten, vormen,opteiden. * --ABLE, a. op to leiden,
of te rzgten."-BANDS, s.pl. militie, landmilitie, rijksweer,
v. * - BEARER, s. sleepdrager, m. * --ED, a. met eenen
sleep ; bekwaam. * - ER, s. onderwijzer, leermeester ;
* - ING,
onderwijzer in de wapenoefentngen; pikeur, m.
S. afrigting, vorming, v.; - up, opvoeding, v. "-OIL,
s. traan, v. * - Y, a. t•anig.
TRAIPSE, vn. rondslenderen.
TRAIT, S. trek, streek, m.
TRAITOR, S. verrader, m. *-, a. *-ous, a. * -OUSLY, adv.
verraderlijk, als eon verrader. "-OUSNESS, S. verraderij,
trouweloosheid, v. verraad, O. * -PARAMOUNT, s. aartsverrader, m. * ... TRESS, s. verraderes, v.
TRAJECT, va. doorheen werpen, overwerpen ; oilervoeren,
overzetten, doorlaten. *-, s. overvaart, v. overtogt, m.
s. doorwerping ; doorvaart, v. doorgang, m.
*-ITIOUS, a. overvarend. * - ORY, S. kromme lijn, baan, v.
TRALATION, S. overdragtige figuur, - spreekwijze, v.
TRALATITIOUS, a. "-LY, adv. oneigenlijk, figuurlijk, overdragtelijk ; beeldsprakig.
TRALINEATE, vn. afwijken, zich verwijderen.
TRALUCENT, a. doorschijnend.
TRAMMEL, s. sleepnet, schakelnet, net, o.; spanriem,m. ;
kluisters (voor paarden), v. my.; schoorsteenhaak, m.
"-, va. vangen, betrappen, afsnijden; beletten.
TRAMONTANE, S. vreemdeling ; noordewind, m.
TRAMP, va. et n. trappen, treden ; to voet gaan, voeteren; - dowis, overtreden. * - ER, S. voetganger, voeteerder ; landlooper, bedelaar, m.
TRAMPLE, va. et n. - on, vertrappen, overtreden ; verachten, honen ; - under foot, met voeten treden. "-R, S.
die met voeten treedt, vertreder, verlrapper,
m. * ... PLING,
s. het treden, trappen. getrappel, O.
TRANATION, S. het overzwemmen.
TRANCE, s. vervoering, verrukking, geestvervoering, v.
"-D, a. verrukt, in vervoering.
TRANE-OIL, s. traan, v.
TRANGRAM, S. koddige inval,m.wonclerlijk verzonnen ding ,o.
TRANNAL, s. scherpe punt, stiff, houten pin, v. nagel, M.
TRANQUIL, a. rustig, bedaard, stil, kalm, gerust. * -LITY,
* -NESS, S. gerustheid, kalmte, gelatenheid, v. *-LizB,
TRADUCTION,
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va. geruststellen, stillen, beclaren. * -LY, adv. met gerustheid, in state.
TRANSACT, va. verrigten, bedrijven, doen, urtvoeren, bewerkstelligen, verhandelen ; onderhandelen, eene overeenkomst slutten. s verrigting, daad, v. bedrijf, o. ; onderhandeling, v. ; vergelijk, verdrag, o.
overeenkomst, v. ; omzet, m.
* - OR, s. verrzgter, bedrijver ; onderhandelaar, middelaar, m.
* - ANIMATE,
va. door de zielsverhuizing levee geven. * - ANIMATION,
s. zielsverhuizing, v. * -ATLANTIC, a. aan gene zijde
van den grooten oceaan, transatlantisch.
TRANSCEND, va. et n. te boven gaan,overschrijden,overtreffen. * - ENCE, *-ENCY, s. overschrijding, overdrijving ; voortreffelijkheid, v. * - ENT, a. * - ENTLY, adv.
* - ENTAL, a.
overschrijdend, overtreffend; voortreffelzjk.
bovenzinnelijk. * - ENTNESS, s. voortreffelijkheid, volmaaktheid, v.
TRANSCOLATE, va. doorzijgen.
TRANSCRIBE, s. overschrijven, kopieren, na-,afschrijven.
* ...CRIBER, s. afschrijver, kopiYst, m.
* ... CRIBING, s.
vfschrijving, v.
* ... CRIPT, s. afschrift, o. kopij, v.
* ...CRIPTION,s. overschrijving, afschrijving, v. * ... CRIPTIVE, a. bij afschrift. -LY, adv. in afschrift.
vn. et a. heen en weder loopen ; doorloopen. * ... CURRENCE,
* ...CURSION, s. het heen en weder loopen, doorloopen,
omzwerven, 0. * ...DUCTION, s. overvoering, v. * ... EXION,
s. geslachtsverwisseling, v.
TRANSFER, va. overdragen, overbrengen, overvoeren, verleggen, verplaatsen. *-, overbrenging, overdragt. v.
afstand ; tabak in bladen, m. * - ABLE, a. over te dragen, af te staan. * -- BOOK, s. grootboek der renten, o.
s. afrekeningsdag, m. * - REE, s. overnemer, m.
S. overdrager, die afstand doet, m.
TRANSFIGURATE, * ...FIGURE, va. van gedaante veranderen. * ... PIGURATION, s. gedaanteverandering, v.
va. et n.
* ...FIX, va. doorstelcen, doorboren. *...FORM,
veranderen, van gedaaute verwisselen. -ATION, -ING,
S. veranderzng van gedaante, vervorming , V. * ...FORMER,
s. vervormer, m. *...FREIGHT, vn. overvaren. *...FRETATION, s. overvaart, v. het overvaren. * ... FUSE, va.
overgieten, overhalen. * ... FUSIBLE, a. over te gieten.
* ...FUSION, s. overgieting, overstorting, v. * ... GRESS, va.
et n. overschrijden, te buiten gaan, overtreden ; breken,
schenden ; zich vergrijpen, zondigen ; - payment, niet
op den bepaalden tijd betalen. "...GRESSING,"...GRESSo.
ION, s. overschrijding. overtreding, v. vergrijp,
"...GRESSIVE, a. overtredend, strafbaar. * ... GRESSOR, s.
overtreder, schender, verbreker, m.
TRANSHIP, va. omstuwen.
"-LY,
TRANSIENT, a. voorbijgaand, kortstonclig, vluqtig.
adv. in het voorbijgaan. * -NESS, s. vergankelijkheid, v.
korte dour, m.
TRAlvSILIENCE, * ...CY, s. oversprong, m. verspringing, v.
TRANSIRB, s. (34) vergunning tot doorvoer, v.
doorgang ; (24) doorvoer,
m.
TRANSIT, s. (101)
*- DUTE, s. doorvoerregt, o. *-ION, s. overgang,
doorgang, m. * - IVE, a. (98) bedrifvend. * -ORILY,
adv. in het voorbijgaan, ter loops, vlugtig. * -ORINESS,
* - ORY, a. voorbijgaand, vers. vergankelijkheid, v.
gankelijk.
TRANSLATABLE, a. vertaalbaar. * ...LATE, va. vertalen,
vertolken, overzetten verplaatsen, verleggen, verschuiven;
uitleggen, verklaren. * ... LATION, "...LATORY, s. vertaling, vertolking, overzetting ; verplaatsing, v. vervoer,
;
0.
.LAToR, s. vertaler, vertolker, overzetter,
sworn translator, bei,edigd vertaler, - translateur,
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vertaalster, overzetster, v. * ...LOCATION,
S. verplaatsing, V. * ...LUCENCY, *...LUCIDNE88, S. doorzigtigheid, v. * ...LUCENT, * ...LUCID, a. doorzigtig,
doorschijnend. * ... MARINE, a. overzeesch. * ...MEW, va.
veranderen. * ... MIGRANT, a. verhuizend, wegtrekkend.
* ...MIGRATE, vn. verhuizen, uitwijken; van plants
veranderen ; van het eene ligchaam in het andere
overgaan. * ...MIGRATION, s. verhuizing, volksverhuizing, landverhuzzing, v. ; - of the soul, zielsverhuizing,
v. * ... MIGRATOR, S. landverhuizer, m.
* ...MITTIBLE, a. voor overbrenging vatbaar.
s. overzending, verzending, rerplanting, overlevering,
...MISSIVE, a. overgebragt,
overdragt, overerving, v.
ontleend, afgeleid. * ... MIT, va. overzenden, overmaken,
overdragen, overleveren. * ... MITTAL, * ...MITTING, s.
* ... MITTER, s.
overzending, overmaking ; overerving, v.
* ... MUTABLE, a.
overzender, overmaker, afzender, m.
veranderbaar. *...MUTABLY, adv. te veranderen. *
TATION,
* ...MUTING, s. verandering, verwtsseling,
omzetting, v. * ...MUTE, va. veranderen, omzetten, een
anderen mom geven. * ...MUTER, s. rerwisselaar, m.
* ...NATATION, s. het overzwemmen. * ... NE AR , vn. naderen.
TRANSOM, s. dwarsbalk, dwarsboom, m. dwarshout, dwarsstuk, o.
TRANSPARENCY, * ...PARENTNESS, S. doorschijnendheid,
v. * ...PARENT, a. -LY, adv. doorschijnend. *...P Ass,
va. et n. overzetten, overschrijden. * ...PICUOUS, a. doorzigtig, doorschijnend. "...PIERCE, va. doordringen,
doorsteken, doorboren. * ...PIRABLE, a. voor uitwaserning
vatbaar. * ... PIRATION, s. uitwaseming, v. "...PIRE, va.
et n. uitwasemen, uitdampen,*. .PLACE, va. verplaatsen.
* ...PLANT, va. verplanten, overplanten. * ... PLANTATION,
*.. PLANTING, S. verplanting, v. * ... PLANTER, s. verplanter, m, *...PLENDBNCY s. buitengewone glans, m.
* ...PLENDENT, a. helder schijnend, schitterend. -LY,
adv. op eene schitterende wijze.
TRANSPORT, va. vervoeren, overvoeren, overbrengen, overzetten, overdragen. verzenden, verschepen ; verbannen,
in ballingschap zenden ; in vervoering brengen, verruk* -ING, s.
ken; hevig aandoen. *-, * - ANCE,
transport, o. overbrenging, v. vervoer, o. overvoer, m. overdragt; verbanning ; vervoering, verrukking,v. hartstogt,
m. transportschip, o. ; fig. banneling, m. " - ABLE, a.
vervoerbaar, over te dragen. * - ANCE, * -ATION, s. verbanning, uitzetting, deportatie, v. "-ER, s. overvoerer ,
overzetter, m.
TRANSPOSAL, s. verplaatsing, v. *...POSE, va. omzetten,
verplaatsen, verzetten, verplanten, veranderen. * ...POSITION,s. verplaatsing, verzetting, verschikking, v. * ...POSITIONAL, a. verplaatserd. * ...PROSE, va. in proza
overbrengen. "...SHAPE, va. van gedaante doen verwisselen, eene andere gedaante doen aannemen, veranderen. "...SUBSTANTIATE, va. verzelfstandigen, van het
eene wezen in het andere doen overgaan. * ...SUBSTANTIATION, S. verzellstandiging, v.
"...SUDATION, S.
uitzweeling, v. * ...SUDATORY,a. uitwasemend. `...SLIDE,
vn. uitzweeten, uitwasemen.
va. veran"...SURE,
deren. * ...SUMPT, s. afschrift eerier oorkonde, o.
* ...SUMPTION, s. overname, v. "...VASATION, s. overgietzng, v. * ... VECTION, s. overtogt in een rijtuig, m.
* ...VERSAL, a. -LY, adv. * ...VERSE, a. dwars - dooronijdend, dwars-doorloopend. * ...VERSE, va. veranderen,
omkeeren, doorkruisen. * ...VERSELY, adv. dwars, overdwars, verkeerd., averegts.
TRANT, vn. handelen, venten. "-ER, s. venter ; vischverkooper,
* ...LAT ESS, s.
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val, strik, voetangel, klem, valstrik, tn. list,
hinderlaag, v.; balspel, o. ; geregtsdienaar, us. ; to understand-, loos zijn.'-, vn. vangen, grijpen, betrappen,
foppen; tooijon, versieren; - a horse, een paard inspannen. * -DOOR, s. valdeur, v.
TRAPAN, va. eenen strik spannen, hinderlagen leggen.
*-, s. voy. TRAP. * -NER, s. kinderdief ; werver, zielverkooper, bedrieger, m.
TRAPE, vu. fladderen, rondvliegen, heen en ?ceder loopen,
rondslenderen, *-, s. straatloopster, v.
TRAPEZIUM, s. (122) ongelijkzijdig vierkant, o. *...ZOID,
s. (124) ongelijk kwadratuur, o.
TRAPPERS, TRAPPINGS, s. pl. paardenluig, -sieraad,
schabrak ; sieraad, tooisel, o.
TRAP- STAIR, s. valtrap, in. * ...-STICK, s. balstok, tu.
palet, o.
TRASH, s. afval, m. snoeisel, uitschot, o. ; zware halsband van een hond ; fig. ellendeling. "-, va. et n.
snoeijen ; belemmeren, tegenhouden ; onderdrukken. vernederen ; volgen, navolgen. *-, a. nietswaardig, nietig.
TRASSEL, s. touwslagerskruk, v.
TRAUMATIC, a. wonden heelend ; - decoction, heelmiddel. o.
TRAVADO, s. (126) onstuimige veranderlUke wind, tn.
TRAVAIL, s. arbeid, m. werk, o. ; last,
tn. moelte, v ;
barensnood, zn. weeen, o. mv. *-, va. et n. vermoeijen,
afmatten; zich vermoeijen, zich afmatten, zwoegen,
werken; in barensnood zijn.
TRAV ALLY. s. (68) ochtendtrom, v.
TRAPE, s. hoefstal, m. travalje, v.; dwarsbalk,
tn.
TRAVEL, s. reize, reis, vaart, v. togt; arbeid,
in. moeite,
v. ; hoefstal, in. travalje, v. *-, vn. reizen, eene groote
reis doen ; werken ; - on, voortreizen, zijnen togt voortzetten. "-LED, a. reel gereisd hebbende. * -LER, s. reiziger, reisbediende; (126) toopring, m.
TRAVELLING, s. het reizen ; werken, o. *-,
a. reizende, op rel.?. "-DESK, s. reislessenaar, tn. "-EXPENCBS, s. pl. reiskosten, m. mv. * -MAP, s. reiskaart,
postkaart, v. * -TRUNK, s. reiskoffer, m.
TRAVEL-TAINTED, a.`vermoeid van de reis.
TRAVERSABLE.a. (83) niet zonder uitzondering.
TRAVERSE. s.
dwarsgang ; dwarsbalk, tn. dwarshout,
dwarsstuk ; ongeval, o. onspoed, tegenspoed, in. tegeain.
heid, wederwaardigheid; (126) wending, v. slag,
va. et n. doorkruisen, doorsnijden, overdwars
kruiselings leggen, dwars doorheen komen, - goon, trekken; doorluopen, doorreizen ; over elkander slaan;
onderzoeken ; verhinderen, belemmeren, eenen hinderpaal
in den weg stellen ; - a judgment, een gunstiger vonnis verzoeken ; - the indictment, tegenbewtjs leveren.
a. dwars, doorkruisend. *-, adv. et prep. dwars,
- door, - over ; traversed arms, over elkander geslagen
ar.nen, m. mv. "-R, s. (83) appellant, m. *- TABLE, s.
(126) logtafel. v.
TRAVESTED, "...TY, a. vermomd, verkleed, bespottelijk
gemaakt. "—Ty, s. bespotting, v.
TRAVISE, s. dwarsgang , dwarsbalk; hoefstal, m. travalje, v.
TRAWLER-MEN, S. pl. voy. TINKER-MEN.
TRAY, s. houten bak, vleeschbak , trog, tn.; drie, v. "-MAN,
tn. "-TRIP, s. spel met drie
s. kalkdrager, opperman,
kaarten. o.
TRBA. s. voy. TRAY-TRIP.
TREACHER, * ... OUR, '...ETOUR. s. verrader, m. *-ous,
a. verraderlijk, trouweloos, ontrouw, valseh, arglistig,
bedriegelijk: - kiss, Judaskus, m. ; - memory, slecht-,
trouweloos geheugen, o. "-OUSLY, adv. op eene verras. ver* --0IIEINFAS,
derlijke bedriegelijke wijze.

raderlijkheid, verraderij, trouweloosheid, valschheid,
v. bedrog, verraad, o.
TREACLE, s. theriakel, v. ; stroop, in. ;
poor man's -,
knoflook, tu. "-MUSTARD, s. boerenmosterd, m. "-WATER, s. theriakelwater, o.
TREAD, s. tred, ni. schrede, trede, v.; gang, weg, tn.
pad, o.; hanentred, m. *-, va. et n. treden, betreden,
a
stampen, stappen, trappen ; eene hen betreden ; measure, de menuet dansen ; - grapes, druiven treden ;
- out, uittreden ; - upon, met voeten treden, vertreden.
* -ER, s. treder, in. * -- LE, s. trede, v. ; hanentred, tn.
"-LES OF SHEEP, s. pl. schupenkeutels, v. mv.
TREAGUE, s. wapenstilstand, in. bestand, o. wapenschorsing, v.
TREASON, s. verraad, o. verraderij, valschheid, ontrouw,
v. "-ABLE, * -OUS, a. verraderldk, trouweloos. "-ABLENESS, v. verraderlijkhezd, v. * -ABLY, ady. op eene ver* -MONGER, s. verraderlijke wijze, als een verrader.
ruder, trouweloose,
va. - up, schatten,
TREASURE, " ...RY, S. schat, m.
verzameten, opsparen. *- HOUSE, *- ROOM, s. schatkamer, schatkist, v. * -R,, s. schatmeester, rentmeester,
* --SHIP , s.
penningmeester , thcsaurier, tresaier, m.
ambt van schatbewaarder, o. *- TROVE, s. (83) gevonden schat, az. "-ss, s. schatbewaarster, v. "...RING -UP,
s. verzameling van schatten, v . "...RY, s. schatkist, v.;
o.
- bill, - note, bankbiljet, muntbiljet, ,schatkistbiljet,
TREAT, va. et u. behandelen, bejegenen, onthalen, ontvangen ; onderhandelen. *-, s. behandeling, bejegening,
V. onthaal, gastmaal. 0. "-ABLE, a. handelbaar, gematigd, dragelijk. "-ABLY, adv. op eene getnatigde
billijke wijze. * -ER, s. verhandelaar, spreker ; hij die
onthaalt, gastheer, in. "-ING, s. voy. TREAT ; verhandeling ; onderhandelzng, v. * -ING- HOUSE, s. kosthuis,
0. * -ISE, s. verhandeling, v. traktaatje,
o. * -ISER, s .
schrijver eener verhandeling, in. * -MENT, s. behandeling, v. * -Y, s. traktuat, verdrag, o. overeenkomst ;
onderhandeling, v.
TREBLE, ( TREBIC), a. drievoudig; (109) hoog•
vs•
et n. verdrievoudigen. *--, s. (109) diskant, in. "-sEss,
s. drievoud, o.; (109) hoogle, v. "-SINGER, S. diskantzinger, tn. "...BLY, adv. driemaal.
TREBUCK, s. duikerstoel, m. ; vuilniskar, v.
T REDDLE, S. voy. TREADLE.
va.
TREE, s. boom, scam, in schacht, v. ; kruis, o. *-,
et n. op eenen boom zitten ; van eenen boom storten ;
- of a cross-bow, schacht eens handboogs, v. ; - of
consanguinity, stamboom, in. ; - of knowledge, boom
of live, (53)
der kennisse van goed en kwaad,. m.; -CREEPboom des leven s , tu. "-BEETLE, 6. meikever,
o. * -FROG,
ER, s. (72) boomlooper, zu. boomkruipertje,
s. boomvorsch, in. "-GERMANDER, s. ( 53) boomgermander, in. * -GOOSE, s. boomgans,v. * -IVY, S. (53) klimop,
o. "-LOUSE, s. boomluis, v. '1/4 -MALLOW, s. (53) maluwboom, us. "-MEDICK, s. slakkenklaver, v.
TREEN, a. houten.
s. zurtngTREE-NAIL, s. (126) balkpin, v.
boom, in.
TREET, 6. tarwe, weit, v.
TREFOIL, S. *laver, v.
TREILLAGE, s. traliewerk, latwerk, o.
TRELLIS, s. &alien, v. mv. *-, a. getralied ; doorstoken,
doorsneden. "-ED, a. getralied, met &alien.
TREMBLE, vn. beven, sidderen, huiveren, trillen, wagges. beving, siddering ;
len. "-R, s. lever, us.
(109) trilling, v. -, a. sidderend, bevend.

TRAP, s.
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TR1.

s. beving, siddering, v .
"...ING-POPLAR, S. abeel-, populierboom, m.
TREMENDOUS, a. * - LY, adv. verschrikkelijk, vreeselijk,
peducht i met schrik. "-NESS , S. verschrikkelijkheid, v.
TREMOR, S. voy. TREMBLING.
TREMULOUS, a. sidderend, huiverend; flikkerend. "-LY,
adv. at bevende, met schrik. * - NES8, S. VON. TREMBLING.
TEEN, S. harpoen, m. speer, v.
TRENCH, S. sloot, gracht; loopgraaf ; snede, schram,
veeg, schramp, v. *- va. snijden, doorsnijden, met eene
gracht omringen ; de loopgraven openen ; - in, verschansen; - the ballast, (126) den ballast verdeelen; - upon,
zich houden aan. "-ANT, a. snijdend, scherp.
TRENCHER, S. houten schotel, m. houten bord, o. ; tafel,
"-FLY,
v. maaltdd,m.; tafelvermaak,o.goede sier, v.
"-KNIGHT,
* --FRIEND, S. tafelschuimer, panlikker, m.
"-MATE, s. disch* --MAN. s. kok; eter, vraat, m.
genoot, m.
- TREND, vn. loopen tot, zich uitstrekken. "-ING, s. voorgebergte, o. landtong; rigting, v. "-LE, s. rol, v. rolletje, o. draaispil, v.
TRENNEL, s. (126) houten pin, v.
TRENT OF AN ANCHOR, S. (126) ankerhals, m.
TRENTELS, S. pl. dertig zielmissen, v. env.
TREPAN. s. (36) schedelboor, v. ; bedrieger. m. ; list, v.
va. de hersenpan doorboren, trepaneren ; fig. verschalken, verleiden, verlokken, verstrikken, vangen.
* -NER, S. trepaneerder ; fopper. schalk, looze slimme
gait, m. "...PHINE, s. (36) kleine schedelboor, v.
TREPID, a. sidderend, bang. k -ATION, S. beving, siddering, fladdering, v. "-ITY, S. vrees, bangheid, v. angst, M.
TRESPASS, s. beleediging, nzishandeling, overtreding, inbreak, wederregtelijke daad, benadeeling, v. "-, va. et n.
overtreden, sc ► enden, overschrdden, zondigen, zich vergrijpen, onregt doen ; - upon one, iemands geduld vermoeijen. "-ER, s. overtreder, schender, zondaar, m.
TRESSED, a. gevlochten, met haarlokken, met krullen.
* ... URE, S. het vlechten ;
"...E8, s. pl. lokken, v. mv.
(116) boordsel, O.
voet
eener
tafel; drievoet, m.
TRESTLE, TRESSEL, S.
TRET, S. (34) afslag, aftrek, m. rabat, O.
TRETHINGS, s. pl. belastingen, v. my.
TREVET, S. drievoet, m. "...VISE, S. voy. TRAVE.
TREY, s. drie, v. *-, * - POINT, s. drie oogen, o. MV.
TRIABLE, a. beproefbaar, verhoorbaar.
m.
TRIAD, s. drieeenheid, v. ; drietal, o. ; drieklank,
TRIAGE, S uitlezing, uitkipping, v. het schiften, sorteren.
o. ; verzoeking, aanTRIAL, S. beproevzng. v. onderzoek,
vechting, v. ; verhoor, o. ; - at law, regtsgeding,proces,
o. ; - by inspection, bewijs door oogenschouw, o.; balance, (34) balans, v.
TRIALITY, s. drieeenheid, v. "...LOGUE, s. driespraak, v.
TRIANGLE, s. driehoek, m. "-D, a. driehoekig. " .. GULAR,
a. -LY. ads'. driehoekig, als een clriehoek. -NESS, s.
driehoekigheid, v.
TRIARIANS,s.pl. (77)uitgelezen troepen, keurbenden,m.y .my
TRIB, S. • gevangenis, v. kerker,
geslacht, o. kaste, v. ; gild, glide, o.
TRIBE, S. stam,
klasse, v.
va. in klassen verdeelen.
TRIBLET, TRIBULET, S. rigtkegel ; fig. grappenmaker,
O.
TRIBULATION, s. moeijelijkheid, v. bezwaar, verdriet,
TRIBUNAL, s. regtbank, V. geregt•hof, O.
"-SHIP, S.
TRIBUNE, S. (25) gemeensman, tribuun, m.
ambt van ge ► eensman, o.; tribune,v. "...NITIAL,
TIAN, "...NITIOUS, a. van eenen tribuun.
schatTRIBUTARY, s. et a. schatpligtzge onderdaan,
adv. al bevende.

TRI.
"...TR, s. schatting,
pligtig, cijnsbaar, onderworpen.
belasting, bijdrage, v. -, va. schatting betalen.
TRICE, s. oogenblik, o. en m. ; in a -, in een ommezien.
"--, va. (126) met een touw ophalen, hijschen.
TRICHOMANES, TROCOMANES, S. (53) .steenbreke, v.
TRICHOTOMY, S. verdeeling in drie, v.
TRICK, s. streek, m. poets, v. trek, slag, m. grap, v.;
gelaatstrek, m. ; list, kunstgreep; slechte hoedanigheid;
(126) wacht, v.; - for trick, leer om leer; - of cards,
(46) trek, v. "-, va. et n. eenepoets spelen, foppen, bedriegen ; opsmukken, versieren; (116) teekenen. "-BR, s.
drukker van een geweer, m. "-ERY, *-ING, S. list, bedriegerd ; versiering, v. * - ING, S. ontwerp, o. schets
(116) teekening, v. "-I8H, a. slim, listig, loos, bedriegelijk, geslepen. * - I8HLY, adv. met bedrog ,vol listen,
listiglijk. * - I8HNESS, s. listzgheid, v. bedrog, O. "-LE,
Vn. druipen, vloeijen,loopen,rollen; - down, afdruipen;
s. droppel, m. "-LING, a. druipend, vloeijend. * - 8TER ,
s. bedrieger, m. * - 8Y, a. hupsch, lief,aardig.*-TRACK,
tiktakspel,
-bord, O.
S.
TRICOLOUR, S. driekleurige vlag, v. "...CORPORAL, a.
met drie ligchamen.
TRIDE, a. (86) kort en vlug.
"-ED, a. met drie tanden.
TRIDENT. s. drietand, m.
O. "...DUAN,
"...DING, S. derde deel van een gewest,
a. driedaagsch. "...ENNIAL, a. driejarig. * ...ENNIALLY ,
adv. om de drie jaren.
TRIER, s. proefnemer, beproever, onderzoeker, regter ;
regotenrt
deter oei knrukti
s t o e, regter-kommissaris, m. ; beproeving ,
V.
TRIETERICAL, a. voy. TRIENNIAL.
TRIFALLOW, va. (136) voor de derde maalploegen. "...FID ,
a. driespletig. *—FisTupARy, a. met drie pijpen.
TRIFLE, s. kleinigheid, beuzeling, nietigheid, v. speelgoed, o. *-, vn. et a. beuzelen, schertsen, spelen, zich
kinderachtig gedragen, den tild verbeuzelen; foppen.
"-R, s. beuzelaar, m. "...FLING, s. beuzeling, kinderachtioheid, v. -, a. -LY, adv. beuzelachtig, kinderachtig, onbeduidend; ijdel ; in scherts. "...FLINGNESS ,
s. kinderachtigheid, beuzelachtigheid, enbeduidendheid, v .
TRIFOLIATE, a. driebladig. "...FORM, a. drievormig.
TRIFOLY, s. (53) zoete klaver, v.
TRIG, S. doel (in het kegelspel), o. ; gek, nar, m. "-, va.
(in het kegelspel) voet aan de meet houden; sperren,
vastmaken; nit de school blijven, spijbelen.
o. * ... GEMINOTJS, a.
TRIGAMY, s. drievoudig huwelijk,
drzevoudig.
TRIGG, va. voy. TRIG. *--; s. fig. zot, gek, dwaas, nar,
m. "-EN, "-ER, S. sperketting, m. mal, v. ; meet bij het
kegelspel, V. trigger of a gun, drukker aan een geweer, m. * - ING, s. het sperren.
TRIGINTAL8, s. pl. dertig zielmissen, v. mv.
TRIGLYPH, S. (13) driespleet, v.
TRIGON, s. drzehoek, nt. * -0METRICAL, a. driehoekmeetkundig. "-OMETRY, s. driehoekmeting, v.
TRILATERAL. a. driezijdig. "...LITERAL, a. van drie letters.
**-,
TRILL, S. (109) trilling, v. loopende zangtoon, m.
vn. et a. trillen. neurien ; droppelen, druipen, lekken.
TRILLION, s. trillioen, o.
TRILUMINAR. '...MINOUS, a. met drie lichten.
TRIM, s. staat, tooi, opschik ; onderlast (van een schip),
m. "-, a. net , hupsch, fijn. *-, va. gereed maken, bereiden ; kleeden, opsieren, optooijen ; snoeijen, op-, besnoeijen ; net maken; in orde brengen ; in evenwigt
brengen;slaan,ranselen."-,vn.wei felen, falievouwen.draaijen, de hunk naar den wind hangen ; (het yawl ) aanstoken.

TRO.

TRI.
TRIMETER, s. (19) drievoetig vers, 0.
TRIMLY, adv. net , netjes, puntiglijk, hupsch, lief.
TRIMMER, s. draaijer, weerhaan, ,iemand die de huik

naar den wind hanyt, m. ; tnodemaakster,v.*-HoOK,s.
vischangel, rn.
s. tooisel, versiersel, o.; weifeling, v. *-, a.
berispend, hekelend, scherp. "...NESS, s. netheld, liefheid , v.
TRINAL, a. (101) drievoudig, drieeenheid, v.
TRINDLE, S. rot, v.
TRINE, s. (101) afstand van 120 graden (van twee
planeten), m. *- , a. drievoudig. *-,va. in den afstand van
IN graden plaatsen. *- R, s. draa,jer, weifelaar, m.
TRINGLB, s. meetroede, v. meet,noer,
o.
TRINITARIAN, s. trinitaris, m. "...TY, s. drieeenheid, v.;
- grass, (53) hazeroet, m. kleine klaver, J.
TRINK, "-E, s. vischnet, o. *-ET, s. kinderspeelgoed,
poppegoed, o. ; beuzeling, kleinigheid, v.; (126) bramzeil, o. "-LING, a. werkeloos.
TRINNEL, s. houten pin, v.
TRINOMINAL, a. met drie namen.
TRIO, s. muziek-, zangstuk van drie partijen,
o.
TRIOBOLAR, TRIOBOLARY, a. onbeduidend, nietswaardig.
TRIP, s. struikeling, uitglijding, uitglipping, v. ; scoot,
slag ; misslag, misstap, m.; reisje, uitstapje, 0. ; kudde
geiten, v. ; (126) laveergang ; fig. bastaard, m. onecht
kind, o. *-, va. doen vallen, een been ligten, een beentje
zetten, den voet ligten ; vangen, betrappen, ontdekken.
*-, vn. vallen, Uruikelen, glijden, trippen, trippelen,
een
dribbelen ; stotteren, stamelen ; een uitstapje
pleiziertogtje doen; - along, wegdribbelen ; - the anchor,
het anker ligten ; - tip. one's heels, iemand overstaag
smijten, iemand den voet ligten.
TRIPARTIENT, a. in drze deelen verdeelend. * ... PARTITE,
a. in drieen verdeeld. * ... PARTITION, s. verdeeling in
drie deelen, v. * ... PEDAL, a. drievoetig.
TRIPE, s. ingewanden, darmen , o. my buik, bast, m. pens,
v. '1/4 - HOUSE , S. penswinkel, m. * - MAN, s.pensverkooper,m.
* -MARKET, s.pensmarkt,v .*-WOMAN,s.pensperkoopster ,v . .
TRIP ERSONAL, a. uit drze personen bestaande.
TRIPERY ,s.pensmarkt,penshal,v .8 lagthuis ,o .vleeschmarkt,v
TRIP ETALOUS, a. driebladig.
TRIPE VISAGED RASCAL, s. dievengezigt, o. boeventronie, v.
TRIPHTHONG, s. (98) drieklank, m.
TRIPLE, a. drievoudig. *-, va. verdrievoudigen. *-,
s.
(1091 trippelmaat, v. *-,. s. drie dingen van eene soort ;
(19) drie verzen van hetzelfde rijm, o. my.; (109) drie
noten die den tijd van One vorderen, v. my.
* - TREE,
s. gala, v.
TRIPLICATE, a. drievoudig. * ...TION, s. verdrievoud iging ,
v. * ...CITY, s. drievoudigheid, v.
TRIP-MADAM, S. muurpeper, v.
TRIPOD, s. drievoet, driestal, m.
TRIPOLI, s. (17) trippelaarde; (53) polei, v.
TRIPPER, s. struikelaar ; stameluar, m.
TRIPPING, s. struikeling, uitglijding, v . misslag , misstap,
tn.
*-, a. struikelend, trippelend, gebrekkig ; vlug, levendig. *- LY, adv. Hug, vaardig, snel.
TRIPUDIARY, a. dansend. * ...DIATE, vn. dansen, huppelen. " ...DIATION , s. dans, m. huppeling, v.
THIREME, s. (77) galei met drie rijen roeibanken, v .
TRISE, va. opwinden.
TRISECT, va. in drie deelen verdeelen. "-ION ,s . verdeeling
in drie deelen, v.
•
TRISMUS, s..(22) mondklem, v.
TRISPAST, TRISPASTON, s. takelwerk met drieblokken, o.
TRIST, TRISTFUL, a. treurig, droevig, bedroefd.
TRIMMING,
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TRIETTLE, 5. drietand, m. * ... LATE, a. voy. TRIDENTBD. •
TRISYLLABIC A L,a."...ABLE,s.(98)drielettergrepig;-woord,o.
TRITE, a. versleten, oud, gebruikt; gemeen, alledaagsch,
oud, plat; a - saying, eene dagelijksche uitdrukking,
gemeene spreekwijs. * - NESS, s. ouderdom, rn.; platheid, v.

dienst etterij van het driegodendom, v.
s. zoodanig ketter, m.
derde deel ran een graafsrhap, o.
THRITICAL, a. voy. TRITE. * -LY, adv. van ouderdom.

TRITHEISM, s.
* ...THEIST,
THRITHING, s.

* -NESS, S. voy. TRITENESS.
TRITON, s. weerhaan; (30) zeegod, m.

a. voor verbrijzeling vatbaar. "...RATE, va.
* ... RATION, s. verbrijzeling, v.
s. zegepraal, zege, v. triomf ; gemas.
TRIUMPH,
kerde optogt, m. *-, vn. et a. zegepralen, zegetneren,
jubelen ; leedvermaak hebben, zich verheugen over eens
anderen Teed. "-AL, "-ANT, a. zegevierend,zegepralend.
* -ANTLy, adv. in triomf. * - ER, s. zegepralend overwinnaar, m.
-TRIUMVIR, s. drieman, m. *- ATE, s. driemanschap, o.
TRIUNE, a. drieeenig. * ... UNITY, s. drieenheid, v.
TRITURABLE,

verbrijzelen.

*-ING,

a. voy. TRUANT. * ...VET, S. voy. TRIPOD.
TRIVIAL, a. * - LY, adv. alledaagsch, dagelijksch, gewoon;
TRIVANT,

versleten, oud ; nietig, Bering, gemeen ; op eene allegemeene wijze. "-ITY, "-NESS, s. alledaagsche
daagschheid, gemeenheid, platheid, v.
TRO AT, vn. schreeuwen als een hert.
TROCAR, s. (36) tapwerktuig, O.
o. "-AIC, s. (19) trochatsch
TROCH, s. artsenijkoekje,
vers, o. * - AICAL, a. (19) trochatsch. *-.ANTER, s. (74)
dijbeendraaijer, m. * - EE, s. (19) voet van eene laitge
s. kolibri, m.
en eene korte lettergreep, m. '-iLus,
ILICS, S. pl. leer der draaijing, kunst van molen- of
draaiwerk, v. * - INGS, s. pl. hert,gewigt als trossen of
bossen, o. * -ISK, s. artsenijkoekje, o.
TRODDEN-ROAD, s. begane wog, m.
TRODE , s. trod, voetstap, m. schrede, v.
TROGLODYTES, s. pl. holbewoners, m. my.
TROLL, vn. rollen, draaijen, wentelen, snel bewegen ; snel
uitspreken ; aanhalen, lokken ; snook visschen; - away,
spoedig afdoen, haastig ufinaken. * - INCA-RING, s. ringetje aan een rolhengel, o. "-MADAM, s. zeker kegelspel, o. *- OP, s. slops, slot, v.
TRONA, (TRONE), s. unster, weeghaak,
"-GE, s. weeggeld, waaggeld, o. * - TOR, s. wolweger, waagmeester, m.
TROOP, s. troop, hoop, la. schaar, bende, v. ; of horse,
eskadron ruiterij, o.
vn. zich in troepen vereenigen,
to hoop loopen, zich haasten ; - off, zich uit de voeten
waken. * - ER, s. kavalerist, ruiter, m. * - ER, s. halve
kroon, v. 5 -ER'S-HORSE, s. rijpaard, o *-s, s. pl. troepen. m. mv . heir-, legermayt, v. heir, leger, o.
TROPE, s. figuurlijke uitdrukking, v.
TROPHIED, a. met zegeteekenen versierd, van trofeeen
voorzien. "...PRY, s. trofee, v. zegeteeken, o. - MONEY,
s. oorlogslasten in Engeland, rn. my.
TROPIC, s. lceerkring, m. .-AL, a. van de keerkringen;
"-At,
figuurlijk, verbloemd, overdragtelijk, onetgenlijk.
"...POLOGICAL, a. -LY, adv. in een figuurlijken zin,
verbloenid gesproken.
TROPIST, s. die in gelijkenissen spreekt.
TROSSERS, S. pl. matrozenbroek, v.
TROT, s. draf, rn.; oud wijf, besje, o. *-,
vn. draven,
rossen, in den draf rijden ; - off, wegrijden.
TROTH, s. waarheid, goede trouw, v. *-LESS, a. trouweloos, valsch, to kwader trouw. "-PLIGHT, va. verloven,
zijn jawoord geven.
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TRU.

TROTTER, s. draver, m. *-s, s. pl. schapenpooten, ni. my .
"...TING, S. draf, m. *...-TOWN, S. straatslijper, m.
TROUBADOUR, S. minnezanger, M.
TROUBLE, S. stoornis, verwarring, v. oproer, o, onrust ;

TRY.
TRULL, s. stet, v. * -ISATION, s witsel,o. pleisterkalk,
TRULY, adv. waarlijk, in waarheid.
all his
TRUMP, s. snuit, m. ; trompet, bazuin ; troef, v. ;
cards are -s, hij heeft in alles geluk. *-, va. troeven;
de trompet steken; - up, doen gelden; verzinnen, verdichten. "-ACE, s. troef-aas, O. "-CARD, s. troefkaart, v.

moeite, v. arbeid, m. ; zorg, v. verdriet, o. kommer.m.
ellende, v. ongeluk, o. mood, m. bezwaar, o. "-,va.stotroefblad, O. S. klatergoud, o. nietige opschik,
ren, in verwarring brengen, verontrusten, onrust stom. oogbedrog, o. ; zotteklap, m. ijdel gebabbel, o.
ken, - verwekken, bedroeven, kwellen, to veel werk geven. "-FEAST, S. vreugdestoorder, spelbreker, m. "-R, TRUMPET, s. trompet, bazuin ; m. trompet, v.; fig. lofredenaar, m. "-, vn. et a. de trompet blazen ; met trom"-STATE, S. stoorder, stokebrand, oproermaker, muiter,
petgeschal bekend maken ; uitbazuinen, ruchtbaar maken.
onruststoker, m. "-SOME, a. onrustig, lastig, onaange-ER, s. trompetter ; bazuinblazer ; uitbazuiner, m.; (72)
naam, hinderlijk, verdrietig. * -SOMELY. adv. lastiglijk,
zeetrompet, v. "--FLOWER, s. (53) trompetbloem, v.
to ongelegener tijd. *-somtNEss, s. litstigheid,verdrie"-TONGUED,
* ---MARINB, S. viool met One snaar, v.
telijkheid, v. "...BLOUS, a. onrustig, aangedaan, bewoa. van een sterk geluid.
gen. beroerd; ontroerd.
TRUNCATE, va. verminken, knotten, afknotten, afkappen,
TROUGH, s. trog, bak, baktrog,
afsnijden. * ...TION, S. verminking, afkapping , knotting, v.
TROUL, va. et n. rollen, bewegen; zingen, trillen.
TRUNCHEON, S. knuppel; kommandostaf ,m. "-, va. afrossen.
TROUNCE, va. aanklagen, verklagen; milltandelen; af"-ERR, S. knuppeldrager, m.
rossen, straffen.
va. et
TRUNDLE, S. rot, v. rolletje, o.; rolwagen, m.
T ROUSERS, S. pl. matrozenbroek, v.
"-BED, s. rolbed, o.
n. rotten, draaijen, wentelen.
eerlijke keret, goede sul,
TROUT, S. forel, v. ; goede
rondstaart
(hond),
m.;
v.
*-TAIL,
S.
m.;
erwt,
roller,
wit
en
zwart
a.
m. "-, vn. brullen. "-COLOURED,
straatloopster, v.
gespikkeld.
stam,
boomstam,
romp;
koffer,m.
kist,
v.
lade
;
TRUNK. s.
TROVER, s. (83) vend, m.
buis, pijp, blaaspip; spreektrompet, v. roeper ; snuit;
TROW, vn. gelooven, denken, gissen, meenen, vermeenen,
fig. netts, m. va. voy. TRUNCATE. "-BREECHES,
int. niet waar ? ei!
vertrouwen, zich verbeelden. *--1
s. pl. "-HOSE, s. matrozenbroek, v. *--ED, a. afgebro"-EL, s. troffel, v.
ken, geknot ; eenen stam hebbenbe ; - spear, stuk eener
TROY-WEIGHT, s. trooisch gewigt, goudgewigt, O.
speerschacht, 0. "-LIGHT, s. vallicht, dakvenster, O.
TRUANDISE, TRUANTSHIP, S. lediggang, m. luiheid, v.
s. (53) hoofd"-MAKER, s. koffermaker, m. "-ROOT,
TRUANT, s. et a. ledigganger, lediglooper, dagdief, deugswortel, m. "-WORK, S. kind der liefde, buitenbeentje, O.
niet, m.; lui, ledigloopend, traag. *-, vn. ledig loopen,
TRUNNION, S. (3) tap van een stuk geschut,m.
lui zijn, luijeren ; uit de school blijven. *-, adv. met
TRUSION, s. stoot, slag, schok, m.
luiheid, tragelijk.
m.;
TRUSS, S. bundel, bos, m. pak, o.; band, brevkband,
TRUB, S. aardaker, m. *-, "-TAIL, s. korte dikke vrouw , v.
(126) gecchuttalie, v. va. pakken, inpakken, verpakTRUCE, s. wapenstilstand, gauze, rust, v.
een
pluimgeken, binden, bossen, bundelen ; - a fowl,
TRUCHMAN, S. drogman, tolk, m.
dierte met de vleugels vastbinden ; - up bag and bagTRUCIDATIOW, S. vermoording, v. bloedbad, O.
"-ED-FOWL, s. (72)
gage, met pak en zak vertrekken.
TRUCK, S. ruil, ruilhandel, m.;rad,o.; blokwagen ; knop
slangenkopje, o.
van den vlaggestok, m. *-, va. et n. ruilen, ruilhandel
TRUST, s. vertrouwen, o. verzekering, berusting, v. ; toedrijven. "-AGE, s. ruilhandel, m. "-CARRIAGE, S. blokva. et n.
vertrouwd goed, pand ; geloof ; krediet, o. "-,
wagen, m "-ER, S. ruilhandelaar, m. "-LE, s. klein
vertrouwen, toevertrouwen, zich verlaten op, gelooven,
rad, rolletje,o.; - bed, bed op rollen, O. "-LE, vn. wijken,
borgen ; ligtgeloovig ztjn. "-RE, S. gevolmagtigde, bezich onderwerpen, buigen. "-LING, s. ouderwerping, v.
m.; - to uses, voorwaarder, beredderaar, bestuurder,
"-s, s. pl. schuiftafel, (spel), v. "-TABLE. s. schuiftafel, v.
ode
gewende bezitter van goederen waarvan een' derde
TRUCULENCE, "...ENCY, "...ENTNESS, s. wildheid, woestvolmagt,
magtiging ;
vruchten geniet, M. "-EESHIP, S.
O.
heid, wreedheid, zedeloosheid, v. ; woest uiterlijk,
hij
die
vertrouwt,
die
in
pand
voogdijschap,
v.
"-ER,
s.
"...ENT, a. wild, woest, wreed, zedeloos.
geeft. "-ILY, adv. met vertrouwen, getrou ► elijk.
TRUDGE, vn. zich ver'noeijen, met moeite arbeiden, wroe*-INESS s. getrouwheid, eerlijkheid, regtschapenheid ;
ten, fobben, zwoegen; rotten, loopen, draven; rondzwerven.
geloofwaardzgheid, v. "-ING, s. vertrouwen, krediet, 0 .
TRUDMOULDY, S. morsepot, m.
* -LESS, a. trouweloos ; onwaar ; het vertrouwen onTRUE, a. waar, waarachtig getrouw, echt, opregt, werwaardig. "-MONEY, s. (83) vertrouwd geld, o. *-Y, a.
kelijk, wezenlijk, eerlijk ; regtmatig ; zeker ; waarachgetrouw, beproefd, zeker, vertrouwd ; geloofwactl•clig
it is -,
tig, zuiver ; to hold -, getrouw blijven ;
TRUTH, S. waarheid, getrouwheid ; opregtheid, eerlijkheid ;
het is waar, wet is waar. *-, s. het ware, • eigenlijke,
Torn tell -, eerlijke
werkelijkheid ; bestendigheid, v. ;
o. waarheid, v. "-BORN, "-BRED, a. echt,, van eerlijke
bloed, in. *-! int. waarliA ! waarachtig! *-FuL, a.
geboorte ; wet opgevoed. "-HEARTED, a. trouwhartig,
"-LESS,
a.
onwaar,
valsch.
waarachtig.
openhartig, opregt, regtschapen. "-HEARTEDNESS , S.
TRUTINATION, s. weging, beproeving, overweging, v.
trouwhartigheid, goede trona). opregtheid, openhartigT ROTTAC BOUS,a.(72, tot het geslacht der forellen behoorende.
heid, v. "-LOVE, s. geliefde, minnares ; (53) wot'sbes,
TRY, Va. et n. pogen, trachten, onderzoeken, beproeven,
v. "-LOVE-KNOT, s. lzefdestrik, m. "-NESS, s. trouw,
overwegen, op de proef stel len ; beslissen, oordeelen,
"-PENNY,
opregtheid, eerlijkheid, regtschapenheid, v.
uitmaken, bijleggen, beslechten; (83) verhooren ; (IN)
s. eerlijk man, man van den echten stempel, M.
bijleggen, bij den wind liggen ; - conclusions, - expeTRUFFLE, S. truffel, m. *-PLOT, S. truffelveld, O.
riments, proeven nemen,proefnemingen bewerkstelligen ;
TRUG, s. trog, bak, baktrog ; kalkbak, m.; straathoer,
- for, streven naar; - one's skill, zijne bekwaamheden
stet, v. "-GING-HOUSE, S. bo , deel, O.
aan den dag leggen. * -AL, S. voy. TRIAL. "-ING, S.
onloochenbare waarheid, v.
TRUISM, S. uitgemaakte

m.
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TUM.
proefneming, proef, beproeving, v.; (116) het bijleygen.
* -SAIL, s. (126) stormzeil, O.
TRYSTING-PLACE,s. loopplaats,verzamelplaats,v."...-TREE,
s. teeken, herkenningsteeken, o.
TUANT, a. scherp, bijtend.
TUB, s. kuip, tobbe, ton, v. vat, o.; tale of the -,praatje,
vertelseltje, sprookje voor de vaak, o.
TUBE, s. buis, pijp, v.
TUBER, TUBERCLE, s. knobbeltje, puistje, o. ; knol, m.
TUBEROSE, * ...OUSNESS, s. (53) tuberoos, v. * ... OSITY,
* ...OUSNESS, s. gezwollenheid, v. ; gezwel, o. *...ous, a.
gezwollen, knobbelig, vleeschig.
TUBULAR, * ...ATED, * ... LOUS, a. pzjpvormig.
TUBULE, s. pijpje, buisje, o.
TUCK, s. stootdegen, m. rapier, o. ; inslag, omslay, m.;
vouw, plooi, v.; haarnet, o. ; (126) spiegel ; trommelslag, in. *-, va. - up, opnemen, opschorten, opsteken,
in,
zamentrekken; - back, van achteren opbiaden ;
inslaan, omslaan ; zich zamentrekken; = the sword,
den degen trekken. *-- ER, s. boezemstrook, halskraag,
in. overhemdje, •o ; voller ; oorworm, m. ; zeelt, v. "-ET,
s. snede vleesch, v. *--sEL, s. baktand, m. * - STICK, s.
rottingdegen, stok waarin een dolk verborgen is, ns.
TUE, vn. zwaar werken. .--L, s. achterste, o.
TuESDAY, s. Dingsdag, m.
TUFF, s. tufsteen, m.
va. met pluiTUFT, s. boschje, o. kwast, m. ; kuif, v.
men versieren. *- ED, a. struikig ; gekuifd, met eenen
o.
s.
fluweellint,
kwast ; fluweelachtig. * - RIBBAND,
"-TAFFET, s. trijpfluweel, pluis, 0. * -Y, a. struikig.
TUG, s. trek, haal, ruk, m. ; inspannin g, poging,moeite,
v . ; houtwagen, m. * - , va. et n. trekken, halen ,plukken ;
zwaar werken, zich veel moeite geven ; zich inspannen;
kampen. "-, voy. TOWZB ; - at the oar, zwaar roeijen.
"-GER, s. trekker, speter, m. *-- GING, s. trek; twist,
Si. ; - horse, trekpaard, o. *-GINGLY, adv. met moeite,
met veel werk.
TuILYIE, TULYE, TOOLYE, TULZIE, s. twist, m. kijfpartij,v.
TUITION, s. voogdij, voogdijschap, v. ; toezigt, opzzgt, o.
bescherming, v. ; onderwijs, o.
TULIP, s. tulp, v. * - ANT, S. tulband, m. *-- ROOT, s.
tulpbol, m. *-- TREE, s. tulpenboom, m. *-- wOOD, s.
tulpenhout, o.
TuM, va. wol mengen.
TUMBLE, va. rr n. vallen, storten, omvallen ; doen vallen,
vallen, waver-, omwerpen, ter nederslaan ; rollen, tuinzelen, buitelen, doorzoeken, bederven, dooreenwerpen,
dooreensmijten ; springen ; - down, nedervallen, ineenstorten ; - out, uitwerpen, wegjagen; - over, omroeren; doorloopen, vlugtig doorzien, dooz.bladeren; - to
pieces, in stukken breken, aan stukken vallen ; bevallen.
"-, s. val, m. * -R, s. koorddanser, goochelaar, buidashond, m.;
telaar, tuimelaar, m.; groot bierglas,
vuilniskar, v. "...LING-DAY, s. waterdam, m. "—BEL,
s. voerraadjekorf, m.
s. vuilniskar, v.
TUMEFACTION, s. Zwellatg, v. gezwel, o. * ... FIED, a. gezwollen. *...FY, va. doen zwellen, ophiazen.
TUMID, * ...MOROUS, a. gezwollen, opgeblazen, winderig.
* -NESS, s. gezwollenheid, v.; gezwel, o.; opgeblazen•
heid, winderigheid, v.
TUMOUR, s. gezwel, o. buil; opgeblazenheid, v. "-ED, a.
gezwollen. *-ous, a. gezwollen, winderig, opgeblazen.
TUMP, s. heuveltop, m. *-, va. aanaarden, ophooyen.
va. et n. begraven;
TUMULAR, a. opgehoopt.
zwellen. *...OSE, a. heuvelachtig, bergachtig. * ... OSITY,
s. bergachtigheid, v.

s. oproer, geraas, alarm, getter,
o. oploop, m. *-, "-VATS, vn. oproer maker, tieren,
bulderen, razen. "-ER, s. oproermaker, levenmaker,in.
* -UARILY, adv. in oproer, tierende, in verwarring.
* -UARINESS, s. oproerighezd, v. * -UARY, *--UOUS, a.
-LY, adv. oproerig, onstuimig, in verwarring.
Tux, s. ton, pijp, v. half last, o. ; fig. drinkebroer, m. *
va. in eene ton -, in een vat gieten.
TUNABLE, a. welluidend, harmonisch. * ...BLENESS,s.welluidendheid, harmonie, v. "...BLY, adv. met welluidendheid.
TUMBELLIED, a. dikbuikig.
s. kleine wilgenhouten voorwerTUMBRIDGE-WARE,
pen, o. mv.
TUMULT, "-UATION,

TUN-DISH, s. voy. TUNNEL.
TUNE, s. toon, rn. geluid, o.

klank, m. melodij, muziek,
stemming, v. ; lied, o. ; overeenstemming ; luim, v. ; to
be not in niet overeenstemmen, het niet onderling
eens zijn ; to be out of -, kwalijk geluzmd zijn. "-,
va. et n. zingen, klinken, overeenstemmen. *- FUL, a.
welluidend, harmonisch, liefelijk. "-LESS, a. wanluidend, onwelluidend. *-R, s. stemmer; stemhamer, m.
TUNG, s. voy. TONGUE.
TUNIC, "-LE, s. tuniek, tunika, v. overkleed, o. * - ULATED, a. met een vlies bedekt.
TUNING, s. stemming, v. klank, rn. * - FORK, s. stemvork. v. * -YKE, s. stemhamer, m.
TONNAGE, s. tonnemaat, grootte, v.; lonnegeld, o. ; belasting op wijn, v.
TUNNEL, s. schoorsteenpijp,v.; doorgang ; onderaardsche
gang, trechter, m ; patrijzennet, o. "-, va. trechtervormig makers; in een net vangen. *-- KR, s. vogelvanger
met patrijzennetten,
TUNNY, s. (22) tonijn,.
TUP, s. ram, In. *-, va. et n. bespringen; stooten.
TURBAN, * -T, s. tulban, rn. * - ED, a. getulband.
TURBARY, s. refit om turf to graven, o.; veengrond, tn.
TURBID, a. troebel, dik. * - LY, adv. met hoogmoed,' trotschelijk. *-NESS, s. troebelheid, v. modder, m.
TURBIN, s. kegelvormige mossel, v. * - ATED, a. kegell'ormig. * - ATION, s. kegelvormige beweging, v.
TURBIT, s. (zekere) duif,v. * - H, s. (53) turpithwortel, m.
TURBOT, * ...BUT, s. tarbot, v. * - KETTLE, s. groote visch
ketel, m.
TURBULENCE, * ...ENCY, * ...ENTNESS, s. verwarring, oproerigheid, onstuimigheid, v. storm, ns. * ... ENT, a. onstuimig, woelziek, woelig, oproerig. -LY, adv. onstuimiglijk.
TURCISM, s. turksche mahomedaansche eeredienst, godsdienst, v. islamismus; geloof aan het noodlot, o.
TURCOIS, * ...KOISE, s. (17) turkoois, rn.
TURD, * -INESS, s. vuiligheid, v. drek,

O. * -Y, a. vuil;
grof, boersch.
s. zode, v. grasgrond, rn.; renbaan ; turf, v. ;
runkoek, rn. *- , vn. net zoden bedekken. * - INESS, s.
rijkdonz aan zoden, overvloed van turf, m. *-Y, a. rijk
aan zoden, - aan turf.
TURGENT, "...GID, a. zwellend, opgeblazen, gezwollen.
* ...GESCENCE, * ...GIDITY, ...GIDNESS, s. gezwollenheid,
opgeblazenheid, opzwellzng, winderiyheid, v.
TURKEY, "-COCK, s. kalkoen, kalkoensche haan, m. * - CORN,
s. mats, turksch koren, o. "-COTTON-YARN, s. turksch
garen, kemelgaren, o. "-EARTH, s. turksche aarde, v.
"-FEATHER, s. paauwenveder, v. * - HEN, s. kalicoensche
hen, v. "-MILLET, s. turksche gierst, v. *- POULT,
"-POUT, *-powT, s. jonge kalkoen, m.
TURK'S-HEAD-BROOM, s. tapljtstoffer, m.
TURK, s. troep, hoop, nr. * - ERICK, s. (53) yeelzuchtwortel, m.
TURF,

51

402

TUR.

gewoel, rumoer, o. onrust, v. *-, va. vervn.
moeijen, rerontrusten, angstig maken, kwellen. *-,
zich angstig maken. *-irtG, a. onrustig, woelig.
TURN, s. draai, m. het draaijen, zwenken, keeren, wenden, o. draaijing, zwenking, wending, kromming ; verandering, omwenteling, wisseling, v.; het op- en nedergaan; toer, keer, m. beurt, rij, opvolging ; .sport, v.
trap, ni.; wandeling, v. gang, loop, m. togtje, reisje,
toertje, o. rigting ; vorming, v. vorm, m. gestalte; gesteldheid, stemming, luim, neiging ; bezigheid, v. ; wandel, m. ; vergelding, dienst, v. dienstbetoon, o. vriendelijkheid, v. ; voorval, geval, o. daad; poets; part, v.
voordeel; doel, o. ; doorslag, m. ; one good - deserves
another, de eene dienst is de andere waard ; at every -,
bij elke gelegenheid; it is upon the - of twelve, het is
op slag van twaalven. *-, va. et n. draaijen, wenden,
rigten, keeren, omkeeren, veranderen ; zich draaijen
enz. ; verkeeren, inslaan, omslaan, vormen, eene gedaante
geven, buigen, verleggen, omzetten, verwisselen, overdragen ; bederven, zuur worden, misselijk worden, - maken;
dol maken, het hoofd op hol maken; teruggeven, vergolden; omroeren ; eenen stand kiezen ; terugkeeren,
uitvallen, eindigen ; - a corner, eenen hoek omslaan ;
- about, omdraaijen, omkeeren, wenden, omleggen ; overleggen; - a drift, verlaten, wegjagen, aan land zetten ;
- again, zich omkeeren; zich verdedigen; - away, afwenden, afwijzen, verjagen; wijken, vlugten; eene partij
verlaten ; - back, terugkeeren, teruggaan, omkeeren;
teruggeven ; - backs, den rug toekeeren, de vlugt nemen ;
verlaten ; - bankrupt, - insolvent, bankroet maken,
gpelen; - coat, afvalltg warden, (iemand) verlaten;
- down, in-, neder-, omslaan; - head, front maken,
voor den dag komen ; - home, naar huis keeren, - zenden ; - in, zijnea intrek nemen; omkeeren; naar binnen
keeren, inslaan ; (126) naar kooi gaan; - in and out,
kronkelen, in bogten loopen; - into, veranderen, verwisinto ridicule,
selen, omzetten, overzetten; worden; belagchelijk maken, in een bespoltelijk daglicht stellen,
- plaatsen; - into the ranks, (68) door de spitsroeden
laten loopen; - loose, laten varen, opgeven; - of,
overschrijden; zich verwijderen ; off , afwenden, afkeeren; wegzenden, loslaten; zich verwijderen, arscheid nemen; - out, uitwerpen, wegjagen; hoo.
ger bieden; uitvallen, in een ander schip overladen ;
uitstorten; - out of doors, de deur uitzetlen, - wijken;
- out of the sorld, in de wijde wereld zenden, de wereld inzenden, verlaten ; - over, omkeeren, omslaan,
doorloopen ; schuiven op; - over a new leaf, eene andere
levenswijze aannemen, van levensgedrag veranderen;
zoete broodjes bakken ; - ever ! Iceerom! - over to, of-,
uit-, overleveren, overhandigen, terugzenden; - pale,
verbleeken; - putrid, verrotten; - reins, omwenden; - round,
orndraaijen; opwinden ; - short, ophouden, kort hou den, stzlstaan, sicken blijven, blijven staan,niet kunnen vooruitkomen ; - sick, ziek worden;
tail, wegloopen ; uitvlugten
zoeken ; - the brain, dol maken, het hoofd op hol brengen ; - the head, van bet verstand berooven; draaijingen veroorzaken, misselijk maken ; - the penny, zijne
gelden goed beleggen ; - the scale, de weegschaal doer
overhellen; - the stomach, misselijk maken, - worden ;
- to, zich wenden
keeren naar, zijne toevlugt nemen tot ; worden ; veranderen in, eindigen, alloopen;
- to account, - to advantage, (34) goede rekenzng geven,
voordeel aanbrengen ; - to grass, in de weide brengezt;
- to windward, (126) digt bij den wind zeilen; - topsy- turvey, het onderste boven keeren ; buitelen;
lurk,

TURMOIL, S.

TWA.
zwaarmoedzg worden ; - up, opslaan, opleggen, omslaan,
opbinden, overslaan, opzeilen; - up one's nose, den
news optrekken; - upon, betrekking hebben op, betreffen ; vallen op; - upside down , het onderste boven
keeren ; - white, wit worden. *-, va. et n. et s. to the table upon one, to give - for -, iemand met gelijke
munt betalen ; turned up, vrijgesproken hij .gebrek aan
bewijs ; the question turns upon this point, de vraag
a turned up nose, een
loopt over (betreft) dit punt ;
wipneus ; the weather turns fair, het seeder heldert op,
- wordt schoon. *-AGAIN, s. blinde steeg, v. keerweer,
m. *-BACK, s. vlugteling, m. * - BENCH, s. draaibank,
v. "-BROACH, S. spitdraaijer,m. * - COAT, s. afvallige,
*-ED, a. geweglocper, vlugteling ; falievouwer, m.
5 -ER, s. draaijer, M.
schikt, gedraazd ; stomp.
TURNESOLE, s. (53) zonnebloem, v.
TURNING, s. het draaijen, o. kromming, wending, buiging, v. ; hoek, in. "-JOINT, s. (74) zvervelbeen, o.
* -LATH, S. draaibank, v. * -NESS, S. wankelmoedigheid,
v. ; omweg, in. achterdeurtje, 0. uitvlugt, v. 5 -TOOLS,
s. pl. draaijers gereedschappen, o. MV.
TURNIP, s. raap, v. knol, m.; to give one -s, zich iemand van den hals schuiven. * - CABBAGE, s. koolraap,
v. * - ROOTED-CABBAGE, s. knolkool, V. * -SEED, 0.
raapzaad, 0.
O.
TURNIQUET, s. draai-, kruisboom, m. ; werveltje,
TURNKEY, s. sluiter, cipier, M.
TURN-OUT-PLAGE, s. pluats waar men wijken kan, V.
TURNPIKE, s. slagboom, voetangel; draai-, kruisboom,
M. "...-ROAD, s. groote weg, m. "...-SCREW, s. schroevendraaijer, M. a ...-SPIT, S. dashond ; spitdraaijer, m.
*...-SICK, a duizelig."...-soL, s. zonnebloem, v.*...-STILE,
s. draaiboom, kruisboom, M.
TURPENTINE, s. terpentijn, m. * ... TINY, a. van terpentijn.
TURPITUDE, S. schandelijkheid, laagheid, v.
TURK, vn. kzrren. "-EL, S. bodemtrekker, in.
s.
torentje, o. gevangenis, v. * - ETED, a. als een torentje.
v.
TURTLE, s. tortelduif ; zeeschildpad ; schildpadsoep,
TUSCAN, a. (13) the - order, de toskaansche bouworde.
TUSH ! int. bah ! kozn! still zwijg ! foei!
TUSK, s. stokvisch ; slagtand, in.
vs. de tundra
* - Y, a. met slaglaten zien, tandenknarsen.
tanden gewapend. '-s, s. pl. slagtanden,voortanden,m.MV
TUSSEL, va. fronsen; vouwen.
TUSSUCK, s. hoschje, kuifje, o.
TUSTLE, TUSSLE, S. twist, strijd, M.
TUT, S. rijksappel, m. globe, v. *-! int. bah! horn !
TUTELAGE, '...TELE, s. voogdijschap, minderjarigheid, v .
TUTELAR,
Y, a. bescherznend, behoedend, bewarend,
beschuttend. *- ANGEL, s. beschernzengel, m. * -GENIUS,
- SPIRIT, s. beschermgeest, geleigeest,
rn.
'-GODDESS, S. beschermgod, in. -godin, v.
TUT-MOUTHED, a. eene dikke onderlip hebbende.
TUTOR, s. voogd, opzigter ; hofmeester ; onderwijzer, m.
* - , va. onderwijzen, leeren, teregtzettezt; den post van
hofmeester .vervullen. * - AGE, * -SHIP, s. voogdijschap,
v. opzigt, onderwijs, 0. * - ED, a. order voogdijschap,
order cuiatele. k -ESS, '...TRESS, * ...TRIX, s. 1,00gitex,
onderwijzeres, v.
TUTSAN, s. (53) stryi•achtig Si. Janskeitid, ().
TUTTI, s. pl. (109) /caw', o. alien to easiest.
'TTY, s. rniker, tn. ; crtsasch, Went van koper,
v.
Tuz, s. z•ijtok, v.
uzzY, s. voy. TuTY.
TWAIN, a, twee, beide.
TWANG, s, tritlend geluid , o. ,eliette --; Nehelpe loon, -

TWI.

TYP.

klank ; wansmaak, m.; gemaakte uitipraak; lucht, v.;
to speak with a -, door den netts spreken. *-! int.
tang! flap! "-, * -LE, vn. et a. klinken, trillen, weergalmen; doen klinken, klappen met. *-LING, a. klinkend. * - LING-JACK, s. slecht vioolstpeler , krasser, in.
TWANK, va. doen klinken.
TWAT, s. schaamdeelen der vrouw, o. my .
T WATTLE, vn. babbelen, snappen. *- BASKET, TWATTLINGHOUSEWIFE, "-GOSSIP, S. teutkous, babbeltoot, babbelaarster, kaketaarster, v.
TWAY-BLADE, s. (53) tweeblad, o.
TWEAGUEY, a. ergerlijk, woedend.
TWEAK, (TWEAG), s. kneep, ergernis, verlegenheid, klem,
v. nood, m.; to be in a sad -, bijster in het naatew
zijn. *-, va. knijpen, bij den neus trekker.
TWEEDLE, vn. fiedelen, zacht spelen.
TWEEL, TWEELED CLOTH, s. getrokken lijnwaad, O.
TWEETERS, s. pl. haartang, v.
TWELFTH, a. twaalfde. * - LY, adv. ten twaalfde. *- DAY,
"-TIDE, s. Driekoningendag, m.
TWELVE, s. twaalf; dozijn; formaat in-12°, (duodecimo),
o. *-, a. twaalf. * -- MEN, s. pl. gezworenen, m. my.
regtbank van gezworenen, v. *- MONTH, s. jaar, O.
k -PENCE, s. engelsche schelling, M. * --SCORE, a. twaalf
maul twintig, twee honderd veertig.
TWENTIETH, a. twintigste. * ... TY, S. twintigtal, o. -, a.
twintig ; - fours, formaat in 24°, o.
TwIBILL, s. hellebaard, m. ; breekijzer, o. koevoet, m.
'-ED, a. met cenen hellebaard gewapend.
TwicE, adv. tweemaal, dubbel ; - if things were to be
done -, all would be wise, door schade wordt men
k -FOLD, a. verdubbeld, tweevoudig. *-TOLD,
a.
tweemaal verhuald, bij herhaling gezegd, herhaald.
TWIDDLE, va. zacht aunraken, - bewegen. "-POOP, s.
•
verwijfd man, m.
TWIFALLOW, va. tweebraken. *...FOLD, a. tweevoudig.
TWIG, s. twijg, v. takje; o. gaarde, v. *
S. roede, v.
TWIGGEN, a. van twijg gevlochten. * -- BOTTLE, S. matten flesch, v.
TWIGGY, a. vol twijgen, vol takken.
TWIGIIT, va. et n. binden, overmeesteren ; berispen.
TWILIGHT, s. schemering, v. schemerlicht, o. *-, a. ochemerend, tusschen licht en donker, duister, in de sche-

vn. et a. flikkeren, blinken ; zingen, kwelen,
toelagchen.
TWIRL, vn. et a. draaijen, rond-, omdraaijen. *-, s.
draaijing, wending, v. omdraai, tn.; give it a -, draai
het om, geef aan de zaak eene andere wending. * - ED,
a. gedraaid. "-ING-STICK, S. draaiStOk, M.
TwISS, S. water-, kamerpot, m.
TWIST, S. tweern, twijn, m. draaijing; vlecht, v. snoer,
o. ; streng, v. garen, touw, o. draad, m. omdraaijing,
v. draai, m. *-, va. et n. vlechten, draaijen, winden,
wikkelen, spinnen, verbinden, wringen, twijnen; omwinden, omvlechten; verdichten, verzinnen.
* - ED,
a. gevlochten, gesponnen, getwijnd ; fig. gehangen.
s. twijner, lijndraaijer , m. ; twijnwerktuig,
spintuig, o.; - of the guts, darmjicht, v.
TWIT, vn. verwijten, voorhouden, toeduwen, onder den
neus wrijven. *-, s. verwijt, O.
TWITCH, s. trekking, v. trek ; kneep, in. *-, va. knijpen,
trekken. *- ERS, s. pl. knijpers, m. MV. * -GRASS, S.
(53) hondsgras, kweekgras, O.
TWITTER, vn. kwelen, tjilpen, sjilpen; meesmuilen;
trillen; trek hebben. *-, s. gekweel, getjilp, o. ; trilling,
v. ; aanval ; angst, m. vrees, v. ; trek, lust, in. "-ING,
s. meesmuiling, v. * - LIGHT, s. schemering, v.
TWITTING, s. voy. TWIT. "-LY, adv. op verwijtenden loon.
TWITTLE TWATTLE, s. gesnap, gebabbel, o.
Two, a. twee - and -, twee aan twee, paarsgewijze ;

mering.

s. spoel, v. garenklos, m. *- , va. weven, keperen.
a. gekeperd.
TWIN, s. tweeting, m. et v. *-, va. et n. tweelingen baren, - ter wereld brengen ; als tweeting geboren worden; gepaard zijn, bij elkander behoove,,. * - BORN, a.
Os tweeting geboren. k -BROTHER, s. tweelingbroeder,, ni.
TWINE, s. garen, naaigaren, zeilgaren, getwijnd garen;
snoer, o. krans, m. ; kronkeling ; omhelzing, v. *-, va.
et n. ineenvlechten, in elkander draaijen, binden, twijnen ; vereenigen, omslingeren, zich vereenigen ; fig.
scheiden ; - about, omvatten, omslingeren, zich slingeren.
TWINGE, s. steek, kneep, m. kwelling, hevige pijn, v. *-,
va. knijpen, sicken, kwellcn,
TWINK, s. oogwenk, blik, in. *- LE, vn. vonkelen, flikkeren, blinken; knipoogen. k-, * - LING, S. vonkeling, v.;
blik, oogenblik, oogwenk,
"-LING, a. vonkelend,
blinkend.
TWINGLING , s. tweelinglam, o.
TWINNED, a. tegelijk geboren, gepaard, vereenigd.
, s. ratter moeder van tweelingen, m, v. * .,. KING,
s. bet ter wereld brengen van tweelingen. * - ROSE, s.
tweelingroos, v. * -- SISTER, s. tweelingzuster, v.
TW114,
"-ED,
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TWINE,

to kill - birds with one stone, to stop - gafts Filh one
bush, twee vliegen in Ida klap slaan ; in a day or -,
binnen eenige dagen. * - BACKED, a. met twee ruggen.
* -BEDDED, a. met twee bedden. * - DECKER, s. (126)
tweetlekker, m. "-EDGED, a. tweesnijdend. * -- FACED,
a. met twee aangezigten; fig. valsch. * - FISTED, a.
vierkant, prof. '--FOLD, a. dubbel, tweevoudig. * -- FR AKESAW, S. handzaag, v. "-GILD, S. verdubbelde boete, v.
* •HANDED, a. groot, sterk, vierkant, lomp, stevig, grof.
* --HANDED SWORD, s. slagzwaard, o. * - HANDLED, a.
met twee handvatten, - hengsels. * - INCHED, a. twee
duim tang. *- LEAVED, a. tweebladig. *- LEAVED GATE,
s. poort met twee vleugets,v. *-- LEGGED, a. tweebeenig.
* -LINED LETTER, S. (10) titelletter, v. '1/4 - PENCE, s.
twee stuivers. *- PRONG, a. met twee tanden. '1/4 - SHAPED,
a. met twee ligchamen. "-TONGUED, a. met twee tongen,
valsch. * - WHEEL -CHAISE, s. rijtuig met tweewielen, O.
TYE, s. voy. TIE. * ...ING, s. het binden.
TYGER, s. VOy. TIGER.
TYKE, S. slechte hond; gemeene kerel, vlegel,-m.
TYLER, S. pannenbakker ; deurwaarder, deurwachter, m.
TYMBAL, S. keteltrom, tinbaal, pauk, V.
TYMP AN, s. pauk, v. ; tromnzelvel, o. ; trommel, v. "-IST ,
s. paukslager ; windzuchtige, M. * -ITES, s. (22,
trommelzucht, v. * - ITIC AL, a. (22) windzuchtig. * - IZE,

va. et n. opspannen ; trommelen, de pattken slaan.
* --SHEET, s. (10) timpaanblctd, o.
s. trommel, v.; (74) trommelvlies, O. * -Y , S. (22) trommel-,
windzucht, v.
TYNE, vn. sterven. * ...NY, a. gering, mager, dun.
TYPE, s. beeld, voorbeeld, zinnebeeld, o.; stempel, in.;
drukletter, v.
va. zinnebeeldig voorstellen. * -- ME•.
TAL, S. ktterspijs, v.
TYPHUS, s. kwuadaardige koorts, v.
TYPIC, * -AL, a. * - LY, adv. verbeeldend, zinnebeeldig ;
als zinnebeeld. "-NESS, s. zinnebeeldige beteckenis, v.
TYPIFY , va. zinnebeeldig voorstellen.
TYPOCOSMY, s. voorstelling der wereld, v.
TYPOGRAPHER, s. boekdrukker, M. * ...GRAPHICAL, a.
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zinnebeeldig ; door den druk ; gedrukt. *-LY, adv. naar
de regelen der drukkunst. * ...GRAPHY, S. voorbeeld, o. zinnebeeldige voorst ening ; boekdrukkunst, boekdrukkerij, v.
TYRAN, *-NIZER, s. tiran, dwingeland, geweldenaar,
onderdrukker, , tn. *-NBss, s. geweldenaarster, v. * -Nic ,
"-NOUS, *-NICAL, a. tiranniek, tirannisch, onderdrukkend, gewelddadig. * -LAICALLY, adv. als een tiran.
* -NICALNESS, s. tirannij, dwingelandij, geweldenarij,
v. * -NICIDE, S. tirannenmoord ; -moorder, m. *-KING,
a. als een tiran handelende. "-NIZB, va. geweld ple-

gen ; wreedelijk behandelen, tiranniseren. "-maim, a.
onder een tiran. "-NY, s. tirannij, dwingelandij, v.
•
geweld, o. willekeur, wreedheid, v.
TYRANT, s. tiran, c(wtngelancl, alleenheerscher, geweldenaar, woestaard, wreedctard, m.
TYRE, s. voy. TIRE.
TYRO, S. beginner, nieuweling, aankomeling, leerling,

m. * -CINY, s. aanvang, m. begin, o. leertijd, tn. ecrste
gronden, rn. mv.
TYTHE, s. voy. TITHE.

U.
UBER, s. uijer, m. "-ATE, va. bevruchten; vermenigvul-

digen. "-ous, a. vruchtbaar ; rijkelijk, overvloedig.
* -OUSNICSS, "-TY, s. vruchtbaarheid ; volkeid, v. overvloed, rijkdom, m.
UBICATION, UBIETY, s. tegenwoordigheid, v. aanwezeni
o. ; plaatselijke gesteldheid, v.
UBIQUITARIAN, * ...TARP, s. aanhanger van het gevoelen
dat het ligchaain van Christus alomtegenwoordig is, m.
RINESS, "...TY, s. alomtegenwoordigheid, v.
* ...TARP, a. atomtegenwoordig.
UDAL, a. voy. ALLODIAL.
UDDER. s. uijer, m. "-BD, a. met uijers.
UDSBUD ! UDSBUDDIKINS ! int. drommels ! duivels!
UGLILY, adv. hatelijk, schandelijk, leetijk.
"...NESS, s.

hatelijkheid,leelijkheid,schandelijkheid,wanstaltigheid,v.
UGLY, a. hatelijk, leelijk, wanstaltig.
UKAS, s. ukase, v. keizerlijk russisch dekreet,
0.
ULAN, s. ulaan, lansier, M.
ULCER, s. zweer, etterbuil, v. "-ATE, va. eene zweer of
verzwering veroorzaken: fig. verbitteren, tergen.
"-ATION, "-OUSNESS, s. verzwering, v. *-xD, a. tot eene
zweer overgegaan. *-ous, a. gezworen, vol zweren.
ULE, s. kersmis, v.
UmaiNous, a. medderig, slijkerig, moerassig, nat.
TILLAGE, S. (34) lekkaadje, V.
ULN AGE, s. ellemaat, meting met de el, v.
ULTERIOR, a. aan gene zijde; verder, later volgend.
ULTIMATE, a. laatste. *-, "...M ATION, "...MATUM, S.
niterste, laatste voorwaarde, v.
*-LY, adv. eindelijk,

tot slot, ten laatste.

*...MATY,

s. einde, slot,

a. * ...MO,

s. (34) laatste, M.
ULTION, s. wraak, v.
ULTRAMARINE, a. overzeesch. *-, s. ("17) ultramarijit,
bergblaanw, O. "...MONTANE, a. overalpisch, aan gene
zijde der Alpen. *...MUNDANE, a. bovenzinnelijk, boven-

aardsch.
ULTRANEOUS,
ULULATE, vn.
UMBEL,

a. vrijwillig, ongedwongen.

huilen. "...TION, s. huilen, gehuil, 0.
s. (53) zonnescherm, o. "-LATED, "-LIFEROUS,

a. (53) kransen voortbrengende, kran•vormig.
UMBER, S. omber, o. *-, va. met onzber verwen,

schadniven. " - ED, a. donker, brain, beschaduwd, geschad ate d , ged iept
UMBILIC, s. navel; (53) kelknaad, in. *•, *- A L, a. tot den
navel tehoorende. "-ATE, "-ATED, a. rent eenen navel.
UMBLES, s. pl. ingewand van een heel, o.
LIMBO, s. navel van een„schild, (n.
UMBRAGE, s. lommer, sehadaw, v.; schijn, nt. voorwendset, voorgeven ; kwaad vermoeden, o.
r e misnoeudheid, v.; to take - , argwaan •oeden, vermoeden

*-ous, a. sehad•wrijk,
hebben, achterdocht opvatten.
lommerrijk. * -OUSNESS, s. lommerrijkheid, v.
UMBRATED, a. beschaduwd. "...TIC, -AL, a. zinnebeel"...TILE,
dig ; donker, schaduwachtig ; lichtschuwend.
a. beschaduwd, duister, in de schaduw liggende.
"...TIOUS, a. achterdochtig.
UMBREL, "-LA, * -LO, S. zonne-, regenschernt, o.
window-, rolgordijn, v.
UMBRIERE, S. vizier eens helms, O.
UMBRIFEROUS, a. schaduw werpende, lommer gevende.
UMBROSITY, s. schaduwrijkheid, schaduw, tawnier, belommerdheid, donkerheid, duisterheid, v.
UMPIRAGE, S. uitspraak van eenen opperscheidsman, v.
"...FIRE, s. superarbiter, derde
opperscheidsman,
va als superarbiter beslissen.
derde arbiter, m.
UMWHILE, UMGUHILE, adv. voormaals, eertijds , voorheen,
nu en dan, soms.
UNABASHED, a. onbeschaamd, schaamteloos. "...ABATED,
a. onverminderd, onverzwaft. "...ABLE, a. onbekwaanz,
onvermogend, zwak, krachteloos . - NESS, s onbekwaamheid ,
zwakheid, krachteloosheid, v. onvermogen, o. * ...ABOLISHABLE, a. onherroepelijk.
"...ABOLISHED, a. niet
afgeschaft, nog van kracht, nog geldig. "...ABRIDGED,
a. onverkort. "...ABSOLVED, a. niet vrijgesproken, zonder
kwijtschelding; onafgemaakt,onalgedaan."...ACCENTED,
a. onbetoond, zonder toonteeken, zonder klemtoon.
"...ACCEPTABILITY, ...ABLENESS, s.

Onaannentaijkheid ,

v. "...ACCEPTABLE, a. ...ABLY, adv. onaannemelijk,
onaangenaam, ongevallig, tot ongenoegen. "...ACCEPTED,
a. niet aangenomen, geweigerd. "...ACCESSIBLE, a. ontoegankelijk, ongenaakbaar. "...ACCOMMODATED, a. niet
ingerigl, niet bereid, onvoorzien. "...ACCOMPANIED, a.
onverzeld, zonder geleide. "...ACCOMPLISHED, a. onvervuld, onvolvoe•d, onvolkomen, onvolmaakt. "...ACCOUNT ABLE, a. onverantzvo,rdelijk, Beene rckenschap
verschuldigd, onafhankelijk; onverkluarbaar, vreenal,
zonderling. - NESS, s. onverantwoordelijkheid, onafhankelijkheid ; het zonderlinge (van bets), onverklaarbaarheid, vreemdheid, zonderlingheid, v. ...ACCOUNTABLY,
adv. zonder verantzvoordelijkheld, breilen verantwoortling ;
op eene onverklaarbare tvijze ; zonderling. "...ACCURATE,
a. onnaauwkearig• - NESS, s. onnaauzokeurigheid , v.
"...ACCUSABLE, a. fuel tebeschuldigen, onschuldig. ' AC CUSTOWED, a. ongewoon, nieuw. - NESS, s. ongewoonheal,
nieuzuheid ,v . "... ACTH EVABL E,a onititvoel'baar,ondoenlijlc.
"-ACHING a. zonder pijn. k...A.cinuLATD, a. ongezuurd. "...ACKNOWLEDGED, a. niet erkend. lc - AC•KNOWLEDGING, a. niet erkennend, niet erkentelijk,
ondankbaar. "...ACQUAINTANCE, ...EDNESS, s. onbebekendheid, onbewustheid ; onervarenheid, onkande, v.

UNA.
a. onbekend, onbewust; onkundig,.
onervaren, ongewoon. "...ACQUIRABLE, a. onverkrijgboar. "...ACQUITED, a. niet afgeschreven. "...ACTED, a.
ongedaan, onuitgeroerd. "...ACTIVE, a. werieloos,traag,
zwaar, langzaam.
s. werkeloosheid, traagheid, langzaamheid, v. * ...ACTUATED, a.
onaangezet. "...ADAPTED, a. niet aangewend, niet geschikt, niet ingerigt. * ...ADDICTED, a. niet toegedaan,
niet overgegeven. "...ADDRESSED, a. niet aangesproken.
"...ADMIRED, a. niet bewonderd. "...ADMITTABLE, a.
niet toegelaten, onggoorloofd. "...ADMONISHED, a. niet
gewaarschuwd. "...ADOPTED, a. niet aangenomen. "...ADORED, a. niet aangebeden. "...ADORNED, a. onversierd,
onopgeschikt, zonder sieraden, - verszerselen. * ...ADULTERATED, a. onvervalscht, echt, zuiver, onvermengd.
"...ADULTERATELY, adv. zonder vervalsching. "...ADVENTURED, a. niet gewaagd. "...ADVENTUROUS, a.
niet vermetel, zonder vermetelhezd. "...ADVERTENT, a.
onachtzaam, onoplettend. "...ADVERTISED, a. niet aangekondzgd, zonder berigt, niet gewaarschuwd. "...ADVISABLE, a. onraadzaam, ongepast. "...ADVISED, a. -LY,
adv. onbedachtzaam, zonder overleg, - nadenken, onheraden, onvoorzigtig, met overijling, haastig. -NESS,
s. onbedachtzaamheid, v. gebrek aan overleg, o. overhaasting, v. "...AFFECTATION, s. losheid, eenvoudigheid, ongedwongenheid, v. ".. AFFECTED, a. -LY, adv.
ongekunsteld, natuurlijk, ongedwongen, niet gemaakt,
open, openhartiy, rondborstig, opregt ; onaangeroerd,
onbeteogen; zonder gemaaktheid, natuurlijk ; zonder
aandoening. -NESS, s. ongedwongenheid, natuurlijkheid ; onverschilligheid, v. "...AFFECTING, a. niet
roerend, zonder invloed, krachteloos. "...AFFECTIONATE, a. zonder aandoening, yevoelloos. "...AFFIANCED, a. niet verloofd. "...AFFIRMED, a. niet hevestigd.
'' ...AFFLICTED, a. ongekrenkt.
"...AGITATED, a. onbewogen, onaangedaan. "...AGREEABLE, a. niet overeenstemmende, onvereenighaar, ongepast ; onaangcnaam.
-NESS, s. gebrek aan overeenstemming, o. ongepastheid,
onovereenkomstigheid; onaangenaamheid, v. "...AGREEING, a. niet overeenstemmende, ongepast. "...AIDABLE,
a. niet te helpen, hulpeloos. "...AIDED, a. ongeholpen,
zonder hulp, - bijstand, verlaten, hulpeloos. "...AIMED,
a. nict bedoeld, niet gemeend. "...AIMING, a. niet doelende, zonder oogmerk, zonder doe". *...AIRED, a. niet
gelucht. "...AKING, a. zonder pijn. "...ALARMED, a.
onverschrikt, niet verontrust. "...ALIENABLE, a. onvervreemdbaar, onverkoopbaar. "...ALIENATED, a. onvervreemd, afgestaan. "...ALLAYED, a. onvermengd.
"...ALLEDGED, a. niet aangevoerd. * ...ALLEVIATED, a.
onverligt, onverminderd. * ...ALLIED, a. niet verbonden,
zonder verwantschap, zonder gemeenschap. " ...ALLOTED,
a. onverloot, onverdeeld. "...ALLOWABLE, "...ALLOWED,
a. onaannemelijk ; verboden, ongeoorloofd ; onjuist.
`...ALTERABLE, a. onveranderlijk, onwankelbaar.. -NESS,
s. onveranderlijkheid, onbewegelijkheid, v. "...ALTERABLY, adv. zonder verandering. "...ALTERED, a. onveranderd. "...AMALED, a. -LY, adv. onverschrokken, zonder vcrbazing, :net onverschrokkenheid. -NESS, s. onverschrokkenheid, v. "...AMBIGUOUS, s. ondubbelzinnig,
ontwijjelbaar, duidelijk. "...AMBITIOUS, a. zonder eerzucht, niet begeerig, niet eerzuchtig. "...AMENDABLE,
a. onverheterlijk. "...AMIABLE, a. onbeminnclijk. "...AmISSIBLE, a. niet toe te laten. "...AMPLIFIED, a. niet
rergroot, niet uitgezet. "...AMUSED, a. niet vermaakt.
"...ANALOGICAL, a. ongelijk. "...ANALYSED, a. niet
ontleed. "...ANCHORED, a. niet voor anker, zonder
"...ACQUAINTED,
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ankers. "...ANELED, a. zonder laalste oliesel, onvoorbereid. "...ANIMATED, a. onbezield, levenloos. "...AEIMITY, "...ANIMOUSNESS, s.

eenstemmigheid, eendragt,

overeenstemming, v. "...ANIMOUS, a. eenstemmig, eenparig, eensgezind, eendragtig. -Y, adv. met eenstemmigheid, eens. "...ANNOUNCED, a. niet aangekondigd.
"...ANNOYED, a. niet geplaagd, zonder verveling. "...ANOINTED, a. niet gezalfd. "...ANSWERABLE, a. ...ABLY,
adv. onwederlegbaar, onbetwistbaar; onverantwoordelijk.
-NESS, s. onwederlegbaarheid; onverantwoordelijkheid,
v. "...ANSWERED, a. onwederlegd, onverantwoord. "...APPALLED, a. onverschrokken, onbevreesd. "...APPARELLED, a. ongekleed, niet opgeschikt. * ...APPARENT, a.
niet schijnbaar, onzigtbaar. * ...APPEALABLE, a. (83)
waarvan geen beroep is, aan geen appel onderworpen.
"...APPEASABLE, a. onverzoenlijk. "...APPEASED, a. onbevredigd, onverzoend. "...APPLAUDED, a. zonder bijval. "...APPLIABLE, "...APPLICABLE, a. onaanwendbaar,
niet van toepassing. -NESS, s. onaanwendbaarheid, v.
"...APPRECIATED, a. niet naar waarde geschat." ...APPREHENDED, a. niet verstaan, niet begrepen; niet gevreesd. "...APPREHENSIVE, a. niet begrijpend, zonder
begrip, zonder verstand, zonder inzigt; onbezoryd, zonder zorg. "...APPRIZED, a. niet onderrigt. "...APpROACH.
ABLE, "...APPROACHED, a. ongenaakbaar, ontoegankelijk. "...APPROPRIABLE, a. nict toegeeigend. "...APPROVED, a. niet goedgekeurd.
UNAPT, a. onbekwaam, ongeschikt, dam, buiten staat,o
bruikbaar, nutteloos, ongenegen. "-ITUDE, "-NESS, s. ongeschiktheid, onbekwaamheid, v. "-LY, adv. onhandig,
links, met onbekwaamheid, slecht.
UNARCHED, a. (13) zonder gewelf. "...ARGUED, a. onbewezen, niet bewezen, onbetwist, niet onderzocht, onbestreden. "...ARM, va. ontwapcnen. -ED, a. ongewapend,
ontwapend. "...ARRAIGNED, a. nict beschuldigd. ...ARRAYED, a. niet geschikt, niet bekleed. "...ARRESTED,
a. niet vastgezet, niet in beslag genomen; niet vastgesteld. "...ARRIVED, a. niet aangekomen. "...ARTED, a.
kunsteloos, niet wetenschappelijk. "...ARTFUL, a. -LY,
adv. kunsteloos, ongekunsteld, onervaren; argeloos,zonder list. "...ARTICLED, a. niet opgesomd, niet bepaald,
niet duidelijk uitgedrukt, niet overeengekomen. "...ARTICULATED, a onduidelijk uitgesproken. * ...ARTIFICIAL,
a. kunsteloos. "...ASKED, a. ongevraagd, ongevergd. "...ASPECTIVE, a. onopmerkzaam. "...ASPIRATED, a. niet
aangeblazen. "...AsPIRING, a. niet eerzuchtig, niet eergierig. "...ASSAILABLE, a. onbestormbaar. "...ASSAILED, a. onbestormd. "...ASSAYED, a. onbeproefd. "...ASSIGNABLE, a. niet over te dragen. * ...ASSISTED, a. niet
geholpen. "...ASSISTING, a. niet helpende, geene hulp
aanbrengende. "...ASSUAGED, "...ASSwAGED, a. niet verzacht. "...ASSUMING, a. niet aanmatigend, bescheiden.
"...ASSURED, a. onverzekerd, onzeker; wantrouwend.
-LY, adv. zonder zekerheid, in onzekerheid. "...ATONABLE, a. onverzoenlijk, onbevredigbaar. "...ATONED,
a. onverzoend, onbevredigd. "...ATTACHED, a. ongehinderd, niet verbonden, onpartijdig. * ...ATTAINABLE, a.
onbereikbaar, niet verkrijgbaar. -NESS, s. onbereikbaarheid, v. "...ATTAINED, a. onbereikt, onverkregen.
"...ATTEMPTED, a. onbedroefd. "...ATTENDED, a. onveezeld, alleen, verlaten, verwaarloosd. "...ATTENDING,
a. niet lettende op, onopmerkzaam. "...ATTENTIVE, a
onoplettend, achteloos. "...ATTESTED, a. onbetuigd, zonder getuigen. "...ATTRACTED, a. niet aangetrokken
"...A TTRACTIVE, a. niet aantrekkend, zonder aantrekking, zonder aantrekkelijkheid, onverschillig. "...AUG,

406

UNB.

UNB.

a. onvermeerderd. "...AUTHENTIC, a. niet
echt, niet geloofwaardig. "...AUTORIZED, a. onbevoegd,
zonder regt. "...AVAILABLE, "...AVAILING, a. vergeefsch,
ondienstig, nutteloos. -NESS, s. nutteloosheid, v.
"...AVENGED, a. ongewroken. "...AVOIDABLE, a. onvermijdelijk, onontgaanbaar, noodwendig. -NESS, s.
onvermijdelijkheid, v.
* ...AVOIDED, a. onvermeden.
"...AWAKAILE, a. niet op to wekken. *...AWAKED,
* ...AwAKENED, a. onopgewekt, onontwaakt. * ...AWARE,
-s, adv. onverwachts, onvoorziens, plotseling ; bij vergissing ; at unawares, eensklaps, op eenrnaal. * ...AWED,
a. onverschrokken ,zonder vrees; zonder ontzag,oneerbzedig.
UNBACKED, a. onbereden, onafgerigt ; onbedekt, zonder
steun. "...BALANCED, a. niet opgewogen. "...BALLAST, va.
den ballast lossen. -ED, a. zonder ballast. "...BANDED,
a. zonder band. * ...BANNERED, a. zonder banier, zonder vaandel. *...BAPTIZED, a. ongedoopt. "...BAR, va.
ontsluiten, ontgrendelen. "...BARB, va. losmake?z, uitspannen, onttakkelen. * ...BARBARIzED, a. beschaafd,
geoefend. "...BARBED, a. ongebaard, zonder wedrhaken,
ongemaaid. "...BARKED, a. ontschorst, afgeschild,bloot.
"...BARRED, a. ongegrendeld. * ...BASHFUL, a. onbeschaamd. "...BATED, a. onverminderd, ongehinderd:
* ...BATHED, a. niet bevochtigd, ongebaad. "...BATTERED, a. onbeschadigd, omgeslagen. *...BAY, va. den dijk
openen; den vrijen loop laten. "...BEARABLE, a. ondragelijk , onuitstaanbaar. -NESS, • s. ondragelijkheid, v.
MENTED,

"...BEARDED,

a. voy.

BEARDLESS. "...BEARING,

a.

niet dragende, onvruchtbaar. * ...BEATEN, a. ongeslagen;
ongebaand. * ...BEAUTEOUS, "...BEAUTIFUL, a. niet
schoon, leelijk ; eenvoudig. "...BECLOUDED, a. onbezvolkt,
niet duister, helder. "...BECOME, vn. zich niet schikken,
nzisstaan. "...BECOMING, a. -LY, adv. *...BEFITTING,
a. -LY, adv. onwelvoegelijk, ongepast, niet passend, aanstoot gevende, aanstootelijk, hinderlijk ; op eene onwelvoegelijke wijze. -NESS, s. onwelvoegelijkheid, ongepastheid, aanstootelijkheid, v.
UNBED, vn. et a. het. bed verlaten, opstaan ; uit het bed
,laden, van het bed berooven. * ...BEDEWED, a. onbedauwd.
* ...BEFRIENDED, a. onbevriend" zonder vrienden, zonder bondgenooten ; niet bevoorregt. "...BEGET, va. et n.
van het aanzijn berooven. * ...BEGOT, -TEN, a. niet
geteeld, ongeboren, onbegonnen, zonder begin, craw ig
"...BEGUILE, Va. uit de dwaling helpen, ophelderen.
"...BEGUN, a. onbegonnen. "...BEHELD, a. ongezien,
onbemerkt. * ...BEING, a. niet aanwezig. * ...BELIED, a.
onbelogen ; vrijgesproken. "...BELIEF, S. ongeloof, dwaalbegrip , wantrouwen , o. * ...BELIEVE, va. wantrouwen ,
flirt gelooven. * ...BELIEVER, S. ongeloovige, in. "...BELIEVING, a. ongeloovig, wantrouwend. "...BELOVED, a.
onbemind, niet geliefd. "...BEMOANED, a. onbctreurd.
UNBEND, va. ontspannen, loslaten ; bevrijden; van kracht
beroov en , verslamen, werkeloos maken ; (HO) onttahelen, de zeilen afslaan, den kabel losinctken ; - our's
wind, zijn en geest rust (uitspanning) green. *-ING,
s. ontspanning, loslating, v. -, a. ontspannend, loslatend ; onbuigzaam, hardnekkiy, eastberaden.
SS BENEFICED, a. zonder amid, - ker/ e eiijke bediening.
...BENEFITED, a. niet begunstigd. '... BEN ETTED, :i. orcverstrikt. "...BENEVOLENT, a. onganoig, on,acht, hard ooehtig. '...BENIGHTED, a. niet eerdaisterd, niet berretta. "...BENIGN, a. niet rlocclid , flirt (f ew:y en. < ...BE N UM, "...NUMB, se. nit de re/V.000Hr/
-, t rust ijverkleumdheid teelpen , olneekken, verwa emelt.
'...BENUMBED, a. opgewekt, verwarind. "...BEQUEATHED,
a. nict vermaakt , zonder legavt. "...BESEEM,
slecht

staan,misstaan, niet betam en, niet voegen. * ... BBSEEMING,
a. -LY, adv. onbetamelijk, onvoegzaam, ongepast, onw elvoegeli j k. -NESS, s. onwelvoegelijkheid, ongepastheid, v.
"...BESOT, va. wijs verstandig maken. "...BESOUGHT,
a. ongezocht, ongevergd, ongevraagd, vrijwillig. ....BESPOKEN, a. onbesproken, niet bepaald. "...BESTOWED,
a. met begeven, waarover niet is beschikt. "...BETRAYED,
a. niet verraden, geheim. "...BETROTHED, a. niet verloofd. "...BETTY, va. ops/uiten. "...BEWAILED, a. onbeva. onttooveren.
treurd, niet beweend.
UNBIAS, va. op het regte pad brengen, van eene dwaling
terugbrengen, van vooroordeelen bevrijden, onpartijdig
maken. *-ED, a. "-EDLY, adv. onbevangen, zonder vooroordeel, niet vooringenomen, onpartijdig, -lijk, opgeklaard. *-EDNESS, S. onbevangenheid, onvooringenomenheid, onpartijdigheid, v.
UNBIDDEN, a. ongebeden, onverzocht, ongevraagd, ongevergd, vrijwillig. "...BIGOTTED, a. niet bijgeloovig.
"...BIND, va. ontbinden, losmaken, staken, oplossen.
* ...BISHOP, va. van de bisschoppelijke waardigheid berooven. "...BIT, a. ongebeten.
va . het hit afdoen ; to
- the cable, (126) het ankertouw weder van de betingen
afnemen. "...BITTED, a. ongetoomd, teugelloos.
TERED, a. niet verbitterd. "...BLAMABLE, a. onlaakboar, onberispelijk. -NESS, s. onberispelijkheid, onschuld,
v. "...BLAMABLY, adv. zonder blaam, onberispelijk.
* ...BLAMED, a. niet berispt, zonder blaam. "...BLASTED,
a. onverwelkt ; onverwelkbaar. "...BLEACHED, a. ongebleekt, raw. * ...BLEMISH ABLE, a. boven snzaad verheven.
* ...BLEMISHED, a. onbevlekt, vlekkeloos. "...BLENCHED,
a. onverduisterd, onbevlekt. "...BLENDED, a. onvermengd.
"...BLEST, a. ong ezeg end , vervloekt, ongelukkig , ellendig ,
niet begaafd (met). "...BLIGHTED, a. niet door den honigdattie bedorven; fig. ongestoord, niet gehinderd.
va. ziende maken, den blinddoek afnemen,
verdichten. "...BLOODIED, a. niet bebloed. "...BLOODY ,
a. onbloedig, zonder bloedstorting ; niet bloeddorstig,
niet wreed. "...BLOSSOMING, a. geene bloesems dragende.
...BLOTTED, a. onbevlekt. " ...BLOWN , a. ongeopend,
niet ontloken ; niet uitgeblazen, onuitgeblazen ; niet aangebtazen. "...BLUNTED, a. niet stomp. "...BLUSHING ,
a. niet blozend, onbeschaamd, sclzaamteloos ; eervol.
"...BOASTFUL, a. hescheiden, zedig. "...BODIED, a. onligehamelijk, onstolfelijk. *...BOILED, a. ongedoopt.
"...BOLT, va. ontgrendelen, openen. "...BOLTED, a. ontgrendeld, open ; onbeschaafil,ruw ; ongebuild. "...BONE,
va. ontbeenen, nitschillen. "...BONED, a. ontbeend , beenderloss, zonder beenderen. "...BONNET, va. de snubs - ,
den hoed afnemen, - aftrekken. "...BONNETED, a. zonder mats, ongedekt, blootshoofds. "...1300KISH, a. niet
van boeken houdende, geenen lust hebbende in het le zest, onbelezen. "—BOOTED,' a. ongelaarsil. "...BORDER ,
va. den and -, den Z,00711, --, den board afnemen, sotranden. ...BORDERED, a. ongerand, o itgeboord , ongezoomd. "...BORED, a. ongeboord. A ...BORN, a. ongeboren,
nog niet geboren, toekontstig ; generations yet - , do
toekoinstige geslachten. "...BORROWED, a. ongeborgd ;
eigendontinelijk, eigen ; oneerealscht, echt. "...BOSOM ,
va. et, ii. openbaren, ontboezemen, ontdekken, toeeertrouijrtrrt liOCZ(,111 Mehl geven, zijn vert•ouwen schenWC11;
ken. "...BOTTOMED, a. bodentloos,grondeloos ; ongegrond ,
,,,(0111C1' VO11(1 2011,1Cr sterc rt. "...BOUGHT,
onyckocht ;
gem, coopers vindende.
UNBOUND, a. ontlonden, ongebonden, los, ledig, "W.
"-ED, a. grenzenloos, onbepaald, onbegrensd,onbeperkt ;
teugelloos, bandeloos, losbandig. ' - EDLY , adv. zonder
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grenzen, zonder perk, onbepaald. "-EDNESS, s. onbepaaldheid, onbeperktheid, eindeloosheid, grenzenloosheid ;
teugelloosheid, v.
UNBOUNTEOUS, a. onmilddadig, nielgrootmoedig.*...BOW,
va. ontspannen. "...BOWED, a. ongebogcn, niet krom.
"...BOWEL, va. ontweijen, het ingewand uithalen, uitnemen. * ...BOX, va. uit de doos nemen. " — BOY, va.
eenen knaap tot man verklaren, mondig maken. "...BRACE, va. loslaten, los -, slap maken, vieren, ontbinden;
(109) dempen. "...BRAIDED, a. ongevlochten. "...BRANCHING, a. zonder takken. "...BREAST, va. voy. UNBOSOM.
"...BREATHED, a. niet ingeadernd; fig. ongeoefend ; niet
afgerigt. "...BREATHING, a. adenzloos, onbezield. "...BRED,
a. slecht opgevoed, onwellevend, onbeschaafd, ongenzanierd. "...BREECHED, a. broekeloos, zonder broek ; zonder staartschroef. "...BREWED, a. onvermengd, onvervalscht, zuiver. "...BRIBABLE, a. onomkoopbaar. "...BRIBED, a.
onomgekocht; belangeloos. "...BRIDLE, va.
aftoomen. "...BRIDLED, a. toomeloos, teugelloos, losbandiy. - NESS, s. toomeloosheid, teugelloosheid, uitgelatenheid, losbandigheid, v. moedwil, ai. "...BROKE,
"...BROKEN, a. ongebroken, geheel, gansch; niet onderworpen, ongetemd. "...BROTHERLIKE, ...LY, a. niet
broederlijk. "...BRUISED, a. ongekneusd, zonder letsel,
ongedeerd, ongekwetst. "...BRUSHED, a. ongeborsteld.
...BUCKLE, va. losgespen.
"...BUILD, va. a f b rek en,
sloopen, vernielen. "...BUILT, a. afgebroken, ongebouwd.
va. ontkurken, de stop -, het stopsel van ern
vat uittrekken. "...BURDEN, "...BURTHED, va. et D.
ontlasten, verligten, ontladen, lossen. "...BURIED, a.
onbegraven. "...BURNING, a. niet brandende. "...BURNED, "...BURNT, a. ongebrand. * ... BURY, va. uitgraven,
opyraven, opdelven. "...BUSIED, "...BUSY, a. niet bezig,
zonder bezigheid, ledig, werkeloos. "...BUTTEN, * ...BUTTON, va. ont-, losknoopen.
UNCAGED, a. nit de kooi
nit de gevangenis bevrijd.
"...CALCINATED, a. niet verkalkt, ongekalcineerd. "...CALENDAR, va. nit de rij der heiligen schrappen.
"...CALLED, a. ongeroepen, ongenoemd. "...CALM, va.
verontrusten. "...CALUMNIATED, a. niet belasterd.
"...CANCELLED, a. niet doorgeschrapt, niet vernietigd,
niet afgeschaft, nog in werking. "...CANDID, a. onopregt, oneerlijk, valsch. "...CANONICAL, a. niet kanoniek.
-NESS, s. strijdigheid met de wetten der kerk, v. "...CANOPIED, a. zonder delcsel. "...CANVASSED, a. niet
onderzocht. "...CAP, va. ontdekken. * ... CAPABLE, a.
onbekwaam.*...CAPE, va. (44) uit het holdrzjven, opjagen.
'...CAPTIVED, a. onbevangen. "...CARED, a. onverzorgd,
onbekommerd; onverwacht; it was - for, er was geene
zory voor gedragen. * ... CARNED, a. ontvleescht. "...CARPETED, a. zonder tapijt, zonder kleed. * ... CASE, va.
uit het huisje uit den koker doen ; uit de scheede
trekken; uittrekken, ontkleeden, ontblooten ; aftrekken, Wien. "...CAUGHT, a. onbevangen, niet betrapt,
vrij. "...CAUSED, a. onveroorzaakt, zonder oorzaak.
"...CAUTIOUS, a. onvoorzigtig, onbedachtzaam. "...CEASABLE, * ...CEASING, a. onophoudelijk, voortdurend,
eeuwig. "...CEILED, a. zonder heschot, zonder lambrizering. "...CELEBRATED, a. niet gemerd. "...CELESTICAL,
a. niet henzelsch. "...CENSURED, a. onberispt, ;wilder
smet ; niet beoordeeld. "...CENTRICAL, a. voy. ExcENTRICAL. "...CEREMONIOUS, a. zonder ceremonien, zonder pligtplegingen, eenvoudig. "...CERTAIN, a. -LY, adv.
onzeker, ongewis, twijfelachtig ; in onzekerheid. "...CERPAINED, a. onzeker gemaakt. "...CERTAINNESS, "...CERTAINTY, s. onzekerheid, onbestendigheid, twijfelachtig..

heid, v. twijfel, in. "...CESSANT, a. -LY, adv. onophoudelijk, bestendig, zonler ophouden. * ...CHAIN, va. ontketenen, ontboeijen. * ... CHANGEABLE, a. "...CHANGEABLY, adv. onveranderlijk, vast, zonder verandering.
-NESS, s. onveranderlijkheid, v. "...CHANGED, a. onveranderd, zich gelijk blijvende. "...CHANGING, a. onveranderli j k, blijvend. * ... CHARGE, va. ontlasten, ontladen, lossen; (83) eene aanklagt terugnemen, van eene
beschuldiging afzien. "...CHARGED, a. niet aangevallen.
* ...CHARITABLE, a. liefdeloos, hardvochtig. - NESS, s.
liefdeloosheid, v. "...CHARITABLY, adv. met hardvochtigheid. "...CHARM, va. onttooveren. - ING, s. et a. onttoovering, v. ; de beloovering ozztnemende. * ... CHARY, a.
onoplettend, onachtzaam ; niet z ui Dig , niet spaarzaam.
"...CHASTE, a. -LY, adv. onkuisch, ontuchlig, losbandig,
onrein; op eene onkuische wijze. -NESS, "...CHASTITY- ,
s. onkuischheid, ontucht, -v. "...CHASTISABLE, a. met
to straiten. * ... CHASTISED, :1. ongestraft. "...CHECKED,
a. ongedwongen ongetemd, onbedwongen. "...CHEERFUL,
a. neerslagtig, treurig. -NESS, s. neerslagtigheid, znoedeloosheid, treurigheid, v. "...CHEERY, a. stomp, zonder
levendigheid. "...CHEWED, a. ongekaauwd. "...CHILD, va.
kinderloos maken, van kinderen berooven. "...CHIPPED,
a. ongeschild, ongeraspt. * ... CHRISTENED, a. ongedoopt.
"...CHRISTIAN, a. onchristelijk, niet hekeerd, ongeloovig.
-, -ISE, va. et n. van het christendom berooven;
als een onchristen handelen. "...CHRISTIANLY, adv.
als een onchristen, op eene onchristelijke wijze.
"...CHRISTIANNESS, s. onchristeldkheid, v. "...CHURCH,
va. not de kerk bannen, den kerkban opleggen.
UNCIA, S. klein panterdier, o. * - L, s. et a. groote letter,
beginletter, v. ; met groote letters.
UNCIELED, a. voy. LNCEILED. "...CIRCUMCISED, a.
onbesneden. "...ciRcUMCISON, s. onbesnedenheid ; voor
hued, v. "...CIRCUMSCRIBED, a. onbepaald, onbegrensd>
"...CIRCUMSPECT, a. -LY, adv. onvoorzigtig, ligtzinnig,
onbedachtzaazn; op eene onbezonnen wijze. "...CIVIL, a.
-LY, adv. onbeleefd, niet ho irelijk, grof, oakescheiden ;
op eene onbeleefde wijze. * ... CIVILIZED, a. ozzbescliaafd,
wild, row. *...CLAD, a. ongekleed, naakt. "...CLAIMED,
a. ongevraagd, niet begeerd, niet opgeeischt. "...CLARIFIED, a. ongezuiverd, onklact. "...CLASP, va. loshaken,
losmaken. * ... CLASSIC, -AL,
niet klassisch.
UNCLE, s. own ; fig. paurdenverhuurder, m.
UNCLEAN, a. * - LY, adv. onrein, onzuiver, vuil, onkuisch ;
op eene onkuische wijze. "7NESS, "-LINESS, s. onreinheid,
onkuischheid ; zonde, zondigheid, v.
"-SED, a. niet
schoongenzaakt. "...CLEARED, a. (34) niet afgedaan,
?del afgesloten. "...CLEFT, a. ongespleten.
va .
losmaken, loswikkelen; vernietigen. *...CLINCH, va. de
mast openen. "...CLIPPED, a. ongesnoeid. * ...CLOATH,
va. voy. UNCLOTHE. "...CLOG, va. ontlasten, afnemen,
bevrijden, verlossen. *...CLOISTER, va. uit _het klooster
nemen; losmaken. -ED, a. niet opgesloteft, vrij. "...CLOSE,
va. openmaken, openen, ontsluiten, ontdekken. -D, a.
niet ingesloten, open. "...CLOTHE, va. ontkleeden, ontblooten, berooven, uitplunderen. -D, a. ongekleed, naakt.
"...CLOUD, va. ontwolken, de wolken verdrijven, helder
maken. "...CLOUDED, "...CLOUDY, a. onbewolkt, zonder
wolken, helder. -NESS, s. onbewolktheid, helderheid, v.
"...CLOYED, a. niet zat, niet overkropt -, • niet overladen met spijs. "...CLUTCH, vs. de klaauwen openen ;
losmaken, beviljden. "...COAGULATED, a. niet geronnen,
niet gestrenzd.
va. ter nederslaan; (68) den
haan in de rust stellen. "...COIF, va. de mots aftrekken. - ED, a. zonder muts,
va, ontrollen, ont-
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wikkelen.* ...c0IN ED , a . (70) niet gemunt, ongemunt; wear,
echt , opregt. "...COLLECTED, a. niet verzameld, in verwarring. ...COLOURED, a. ongekleurd, kleurloos. "...COMBED,
a. ongekamd. "...COMEATABLE, a. ontoegankelijk ,onbereikbaar. "...COMELINESS, s. onbevalligheid, onsierlijk"...COMELY, a. enbevallig ;
heid, onbetamelijkheid, v.
onbetamelijk. "...COMFORTABLE, a. onbehagelijk, onaangenaam, treurig , ontroostbaar, hulpeloos, ongemakkelijk,, ongeschikt. -NESS, S. onbehagelijkheid, onaangenaamheid; ontroostbaarheid; hulpeloosheid, treurigheid,
ongemakkelijkheid, ellende, v. "...COMFORTABLY, adv.
onbehagelijk ; ongeschikt ; zonder troost, in ellende.
* ...COMMANDED, a. aanbevolen, onverordend. "...COMMENDABLE, a. niet aanbevelenswaardig, onloffelijk.
.. COMMENDED, a. niet aanbevolen, ongeprezen. "...COMMITTED, a. niet toevertrouwd, niet vastgesteld, niet
bepaald. * ...COMMODIOUS, a. voy. INCOMMODIOUS.
"...COMMON, a. -LY, adv. ongemeen, ongewoon, niet
gebruikelijk, zeldzaam ,niet alledaagsch, op eene ongewone
wijze. -NESS, S. ongemeenhezd, ongewoonheid, zeldzaamheid, v. "...COMMUNICABLE, a. niet mede te deelen.
"...COMMUNICATED, a. niet medegedeeld. "...COMMUNICATIVE, a. niet mededeelend, niet gemeenzaam,
terughoudend. *...COMMUTABLE, a. onveranderlijk.
"...COMPACT, a. niet digt. "...COMPANIED , a. onver"...COMPASSIONATE, a.
gezeld, zonder gezelschap.
zonder medelijden, onmededoogend,onbarmhartig "...COMr ELLABLE, a. onbedwingbaar. "...COMPELLED, a.
ongedwongen, vrijwillig, uit eigene uit vrije beweging.
} ...COMPLAINING, a. zonder te klagen. * ...COMPLAISANT,
a. ongevallig, onhoffelijk. "...COMPLETE, a. onvolledig,
niet volmaakt, onvolkomen. "...COMPLYING, a. ontoegevend, onbuigzaam. "...COMPOUNDED, a. niet za-NESS, s. eenvoudigheid, v.
mengesteld, eenvoudig.
"...COMPREHENSIVE, a. niet bevattende ; onbegrijpelijk.
"...CONCEIVABLE,
niet
zamengeperst.
"...COMPRESSED, a.
a. onbegrijpelijk. "...CONCEIVED, a. onbegrepen, ongedacht, niet bevat. "...CONCERN, -EDNESS, -MENT, s.
onverschilligheid, zorgeloosheid, koelheid, bedaardheid
des gemoeds, v. "...CONCERNED, a. onverschillig, zorgeloos, onbekommerd, bedaard, koel, koudblocclig. -LY,
adv. op eene onverschillige wijze, met koelheid. * ...CONCERNING, a. niet betreffende, onverschillig. * ...CONCLUDENT, "...CONCLUDING, a. niet bondig,onbeslissend.
...CONCLUDIBLE, a. niet to bepalen, waaruit ,eene
gevolgtrekking te maken is. * ...CONCLUDINGNESS, s.
gebrelc aan bondigheid, o. besluiteloosheid, v. "...CONCOCTED, a. ongaar, raauw, onrijp, ongekookt. "...CONDEMNED, a. niet veroordeeld. "...CONDENSED, a. Met
verdikt. "...CONDITIONA BLE, a. onbegrensd, onvoorwaardelijk. "...CONDITIONAL, a. zonder voorwaarden.
"...CONDUCING, a. niet leidende tot. *...CONDUCTED,
a. niet geleid. "...CONFESSED, a. niet beleden, niet
gehiecht. "...CONFIDENCE, S. gebrek aan vertrouwen, o.
"...CONFINABLE, a. onbegrensbaar. "...CONFINED, a.
-LY, adv. onbegrensd, onbepaald, vrij, teugelloos.
"...CONFIRMED, a. niet bevestigd, besluiteloos, onbekrachtigd. "...CONFORM, a. nietovereenkomende. "...CONFORMABLE, a. onvereenigbaar, niet overeen to trengen
(met), onbestaanbaar (met). -NESS, s. onbestaanbaarheid,
v. gebrek aan overeenstemming, o. *...CONFORMED, a.
ongelijkvormig, afwijkend, verschillend.* ...coNFOR3IITY ,
s. ongelijkvormigheid, afwijking, v. * ...CONFUSED, a.
-LY, adv zonder verwarring , duidelijk. ...CONFUT ABLE,
a. onwederlegbaar. "...CONGEALED, a. onbevroren.
' ...CONJUGAL, a. niet bestaanbaar met de huwelijks-

UNC.
trouw. * ...CONNECTED, a. niet verbonden, onzamenhangend ; los, slap. "...CONNIVING, a. ontoegevend , gestreng.
"...CONQUERABLE, a. "...CONQUERABLY, adv. onoveronneembaar.
winnelijk, onverwinbaar, onverwinnelajk,
"...CONQUERED, a. onoverwonnen. "...CONSCIONABLE,
...ABLY, adv. gewetenloos, onbillijk, overdreven,
onverstandig. ...ABLENESS, s. gewetenloosheid, v. * ...CONSCIOUS, a. onwetend, onbewust, onbekend, onkundig .
v.
-NESS, s. onbewustheid, onbekendheid, onwetendheid,
"...CONSECRATE, va. ontheiligen. -D, a. ongewijd.
* ...CONSENTED; a. niet ingewaligd, niet overeengekomen,
onwillekeurig. "...CONSENTING, a. zonder inwitliging.
"...CONSEQUENTIAL, a. onbeduidend, zonder gevolgtrekking . "...CONSIDERED, a. onoverlegd, onbedachtzaam.
"...CONSOLABLE, a. ontroostbaar. *...CONSOLID ATED, a.
"...CONSONANT, "...CONSONOUS, a.
niet bekrachtigd.
ongerijmd, afwijkend. "...CONSTANT, a. ongrondwettig.
"...CONSTRAINABLE, a. ontembaar, niet te hedwingen.
" ...CONSTRAINED, a. -LY, adv. ongedwongen, vrijwillig,
zonder dwang. "...CONSTRAINT, s. ongedwongenheid, vrijheid, v. "...CONSULTING, a. onoverlegd, onvoorzigtig,
overijld. "...CONSUMABLE, a. onverteerbaar. "...CONSUMED, a. onverteerd. "...CONSUMMATE, a. onvoleindigd, on* ...CONTAMINATED,
voltooid, onvolbragt, onvolledig.
a. onbevlekt. * ...CONTEMNABLE, a. niet te verachten.
"...CONTEMNED, a. niet veracht. "...CONTENDED, "...CONTESTED, "...CONTROVERTED, a. onbestreden, onbetwiot.
"...CONTENTED, a. onbevredigd,ontevreden. k ...CONTENTING, a. niet bevredigend, onvoldoende. -NESS, S. onvoldoendheid , ontoereikendheid, v. "...CONTESTABLE, a.
onbetwistbaar. * ...CONTRADICTED, a. onwedersproken .
"...CONTRITE, a. verstokt,verhard. ...CONTROLLABLE,
a. onwederstaanbaar. "...CONTROLLED, a. zonder toezigt ; niet wederlegd. "...CONVERSABLE, a. ongezellig
"...CONVERSANT, a. onbedr even, onbekend. * .. CONVERTED, a. onbekeerd, ongodsdienstig. "...CONVICTED, "...CONVINCED, a. niet overtuigd.
UNCORD, va. losmaken, onthinden. * ...CORK, va. ontkurken. "...CORPOREAL, a. onlrgchamelijk. *...CORRECTED,
a. onverbeterd. "...CORRIGIBLE, a. onverbeterlijk. "...COR RUPT, a. onbedorven, rein. "...CORRUPTIBLE, a. ononzlcoopbaar. *...COSTLY, a. niet duur, van geringe waarde.
* ...COUNSELLABLE, a. onraadzaam, met aan te raden.
"...COUNTABLE, a. ontelbaar ; talloos. "...COUNTED, a.
ongeteld. "...COUNTERFEIT, a. niet nagemaakt, onvervalscht, echt. "...COUPLE, va. loskoppelen, losbinden,
losmaken. "...COUPLED, a. alleen, Met gepaard, ongehuwd ; eenloopend. "...COURTEOUS, a. -LY, adv.
* ...COURTLY, a. onbeleefd, niet hoffelijk ; op eene onbeleefde wijze. -NESS, "...COURTLINESS, S. onbeleefdheid, lompheid, v. "...COUTH, a. -LY, adv. zonderling,
vreemd, wonderlijk , ongewoon ; grof, ruw ; op eene
zonderlinge wijze ; lomp. * -NESS, s. zonderlingheid,
vreemdheid, wonderlijkheid, verkeerdheid ; grofheid, v.
"...COVER, va. ontdekken, onthullen, ontblooten, afnemen.
"...COVETED, a. Met begeerd. * ...CREATE, va. van het aanzijn be rooven , vernietigen. -,-D, a. ongeschapen, ongeboren.
"...CREDIBLE, a. ongeloofelijk.* ABLE, a. gems
vertrouwen verdienende; zonder goeden naam. -NESS,
s. gebrek aan vertrouwen, - aan goeden naam, o. oneer, v. *...CR EDITED, a. zonder vertrouwen, ongeloofd.
'...CRITIC AL, a. niet kritisch, Met beoordeetend. "...CROPPED, a. ongeplukt, ongeoogst. "...CROSSED, a. met gekruisd, ondoorgehaald. '...CROWDED, a. niet gearongen,
Met in menigte. * ...CROWN, va. de kroon ontnemen, onttroonen,a fzetten.*...CRUSHED,adliet gestampt;onverzwakt.
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s. zalving, heiliging, v. ; oliesel, o.; zalf, olie,
v. ; verzachtend middel, o. balsem, M. * ...UOSITY, s.
olieachtigheid, vettigheid, smerigheid, v. '...uous, a.
olieachtig, vet, smerig.
UNCUBBED, a. niet geworpen, ongeboren. "...CULLED. a.
met uityezocht. "...CULPABLE, a. niet schuldig, vrij van
schuld, onschuldig. "...CULTIVABLE, a. niet te bebouwen ; ondankbaar. "...CULTIVATED, a. onbebouwd,, onbeschaafd, raw. "...CUMBERED, a. onbelast, onbezwaard,
va .
ontekommerd. "...CURABLE, a. ongeneeslzjk.
den kinketting afdoen ; fig. losmaken, verlossen.....CURBABLE, a. ontembuar. "...CURBED, a. ongetemd, uitgelaten,
teugelloos.'...cuRED, a. niet genezen, niet geheeld.*...cuRIOUS, a. niet nieuwsgierig, zorgeloos. "...CURL, va. et
n. ontkrullen, gladmaken ; losgaan. "...CURLED, a. ongekruld, zonder krullen. "...CURRENT, a. niet gangbaar, niet geldig. "...CURSE, va. van eenen vloek bevrijden, - onthelfen. "...CURTAILED, a. niet afgehou"...CUSwen, niet gekort. * ...CUSTOMABLE, a. to/vrij.
TOMARY, a. ongewoon, niet gebruikelijk. "...CUSTOMED,
a. onveraccijnsd ; zonder klanten, onbeklant ; ongewoon,
niet in gebruik. "...CUT, a. ongesneden , ongeschoren,
ongehouwen, onafgesneden, geheel, onbesehadigd.
UNDAM, va. ontdaramen, openen. *...DAMAGED, "...DAMNIFIED, a. onbeschadigd, onbedorven. "...DAMPED, a.
niet ontmoedigd. "...DARKENED, a. niet verduisterd,
fielder. "...DATED, a. golvend ; zonder dagteekening.
"...DATINTABLE, "...DAUNTED, a. onversaagd, onverschrokken, moedig. .* ... DAUNTEDLY, adv. met onverschrokkenheid, vol moed. "...DAUNTEDNESS, s. onverschrokkenheid, onversaagdheid, v. moed, in. "...DAWNING,
a. nog niet aanbrekende (van den day), tusschen licht
en donker. * ... DAZZLED, a. niet verblind. "...DEAF,
va. van de doofheid genezen. "...DEBAUCHED, a. onbedorven, rein. k...DEBILITATED, a. onverzwakt.
UNDECAGON, s. (122) elfhoek, m.
UNDECAYED, a. onverwelkt, frisch, onverminderd. "...DECEIVABLE, a. onbedriegelijk. "...DECEIVE, va. wit den
drown helpen, beter onderrigten. "...DECENT, a. onbetamelljk. "...DECIDED, a. onbeslist, onbepaald. "...DECISIVE, a. met beslissend. "...DECIPHERABLE, a. niet te
ontcijferen, onverklaarbaar, onleesbaar. "...DECK, va.
ontsieren, de versierselen afnemen. "...DECKED, a. niet
versierd, zonder versierselen. "...DECLINABLE, a. onvermijdelijk ; (98) onverbuigbaar. "...DECLINED, a. niet
afwijkend ; (98) onverboyen. * ... DECOMPOSABLy, a. niet
uit elkander te nemen. "...DECREED, a. niet uitgevaardigd.
"...DEDICATED,a.niet opgedragen, niet toegewijd, onyewijd.
UNDEE, a. (IN) golvend.
UNDEEDED, a. door geene daad bekend. "...DEFACEABLE,
a. onuitwischbaar, onverdelgbaar. "...DEFACED, "...DEFORMED, a. niet misvormd. "...DEFATIGABLE, a. onvermoeid. "...DEFEASIBLE, a. onoplosbaar, onverbreekbaar. "...DEFENDED, a. onverdedigd, weerloos ; niet
verboden. "...DEFIED, a. niet opgevorderd, niet uitgedaagd. "...DEFILED, a. onbevlekt, onbezoedeld, vlekkeloos ; rein. -NESS, s. vlekkeloosheid, reinheid, v.
"...DEFINED, a. onbestemd, onbepaald. * ... DEFLOWER ED,
a. onbedorven. "...DEFRAUDED, a. onbedrogen. "...DEFRAYED, a. niet schadeloos gesteld, niet vrijgehouden.
"...DEIFY, va. ontgoden. "...DEJECTED, a. niet ter
nedergeslagen, onversaagd. * ... DELIBERATED, a. onoverlegd, onvoorbedacht.
UNDELICATE, a. niet teeder, niet fijn. "...DELIGHTED, a.
niet opgetogen, niet blijde, niet verheugd. "...DELIGHTFUL, a. onaangenaam, niet vermakelijk. "...DELIVERED,
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a. niet afgegeven, niet gegeven ; niet verlost. * ...DEMOLISHED, a. onafgebroken, niet vernietigd. "...DEMONSTRABLE, a. niet te bewijzen. "...DENIABLE, a.
onloochenbaar, onwederlegbaar. "...DENIABLY, adv. zonder tegenspraak. *...DEPENDING, a. onafhankelijk.
"...DEPLORED, a. onbeweend, onbeklaagd. "...DEPRAVED,
a. onbedorven, onvervalscht. "...DEPRIVED, a. onberoofd.
UNDER, prep. et adv. onder, beneden, daaronder, af,
benedenwaarts ; minder, geringer ; in, bij, tusschen,
tot, ran, met, middelens, tegen, voor, vroeger ; - bare
poles, (126) afgetakeld ; - colour, onder den schija ;
- favour, onder begunstiging, door middel ; - oath,
onder eede; - pain, op strafe, op poene; - promise
of marriage, verloofd, ondertrouwd, onder trouwbelofte;
- protest, (34) met protest; - sail, wader zeil; - the
king's lock, - bond, (34) in de magazijnen van het
tolkantpor ; - the lee, (126) onder den wind ; - the
sea, (126) bijgedraaid ; - or over, sneer of minder.
* --ACT, va. minder doen. "--ACT1ON, s. nevenhandeling, v. tusschenbedrijf, o. "—AGE, s. minderjarigheid,
v. * --AGENT, s. onderagent, m. " — BEAR, va. verdragen, verduren, ondergaan, uithouden ; onderstellen.
-ER, s. drager (bij de begrafenissen), m. "—BEVELLING, S. scherpe hoek, m. "--BID, va. te weinig bieden,
misbieden, onder de waarde bieden. " — BIDDER, s.
minderbiedende, m. * --BIND, va. onderbinden, onder
aanbinden. " - BRED, a. slecht opgevoed, gemeen. * -- BUTLER, s. onder-keldermeester, m. * -- BUY, va. onder de
waarde koopen. * -- CATERER, s. onderprooiandmeester,
m. " -- CHAMBERLAIN, s. onderkamerheer, m. A -CHANTER, s. onderzanger, m. "—CLERK, s. onderklerk,
onderschrijver, m. * -- CRES, va. opschikken, in tooi verhoogen. "--CROFT, s. onderaardsche gang, m.
va. (10) ondersnijden. "—CURRENT, s. benedenstroom,
m. "—DO, va. minder doen; niet gaar koken. "—FACTION,
s. nevenpartij, v. "--FEEL, va. polsen, uithooren.
"—FELLOW, s. handlanger ; gerneene vent, m. "—FIEND,
s. helsche geest, m. "—FILLING, s. grondslag, nsi. fundament, onderste gedeelte van een gebouw, o. "—FOOT,
adv. onder den voet ; tot spotprijs. "—FREIGHT, va.
onderverhuren, een gehuurd schip weder verhuren.
"—FURNISH, va.• minder leveren, niet genoeg geven;
laten smachten. "-GENERATION, s. de aardbewoners,
m. mv. . "- GENTLEMAN, s. kainerdienaar, m.
va. ondergorden. "--GIRDLE, s. ondergordel, m. '--Go,
va. lijden, ondergaan, uitstaan, dulden ; fig. wayen.
" — GROUND, s. et a. onderaardsch gewelf, o.; underaardsch. '---GROWN, a. niet opgewassen, klein gebleven.
"—GROWTH, s. hakhout, o. "—HAND, adv. onder de
hand, heimelijk, ter sluik ; - dealings, listen, praktijken, v. mv. * -- INSURED, a. (34) onder de waarde versekerd.*
s. onderkinnebak,m.*--KEEPER,s.onderopziener, m. *-- LABOURER, s. handlanger, opperman,
maat, m. "-LAY, va. onderleggen, ondersteunen, schragen, stutten, verhoogen. "-LAYER, s. onderloag, v.
slut, m. "---LEAF, s. eene soort van appelen. "-LEASE,
s. onderpacht, v. "-LEATHER, s. onderleder, o. ; sampled, (leder onder aan de broek), m. "--LET, va.
onderverhuren. " — LINE, va. onderschrappen, onderstrepen, onderhalen; fig. heimelijk begunstigen.
s. ondergeschikte, afhangeling, handlanger, oppasser,
m. "—MASTED, a. (126) met te lage masten. * -- MEAL,
s. tusschenrnaal, vesperbrood, o. "-MINE, va. undermijnen, ondergraven, omwerpen ; vernietigen ; fig. onderkruipen. "-MINER, s. ondermijner, mijnwerker ;
heimelijke vijand, m. * -MOST, a. et adv. onderste,
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benedenste; geheel onderaan. * --WRATH, prep. et adv.
onder, beneden, benedenwaarts, naar onder, van onder.
UNDBRIVBD, a. niet afgeleid. "...DEROGATORY, a. niet
nadeelig, niet afwijkencl, onschadelijk.
UNDER-PART, S. onderdeel, onderstuk, bijstuk, o. ; (108)
s.
nevenrol, v. ; tusschenbedrtjf, o.
onderrok, m. *...- PIN, va. stutten, ondersteunen.
* ...-PINNING, "...-PROPPING, S. (13) stuffing, V.
* ...-PLOT, s. heimelijke aanslag, m.; fig. tusschenbedrijf, o. nevenhandeling, v.
PRAISE, va. niet genoeg
prijzen, te laag schatten. "...-PRICE, s. spotprtjs, m.
va.
te
laag
waarderen.
* ...-PRIZE,
* -- PROPORTIONED,
a. onevenredig. * ...- RATE, s. spotprijs, te geringe prijs,
m. -,adv. tot spotprijs, onder de waarde. -,va.te gering
achten, te laag schatten, verachten,minachten.
*... SAY, vn.
va. (126) onder het ankertouw halen.
tegenspreken. * ...- SCORE, va. onderstrepen. "...-SBCRETART , s. ondersekretaris, tweede sekretaris, m. * ...- SELL,
* ...- SELva. onder de waarde -, met schade verkoopen.
LER, s. loonbederver, m. "...-SELLING, s. verkoop on"...-SERVANT, s. ondergeschikte
der de waarde, m.
bediende, m. en v.
UNDERSET, va. onder (jets) stellen, ondersteunen, onderstutten."-TEE,s. stut, m. *-TING, s. stutting, v. ; stut,
m. schoor, onderlaag, v.
UNDERSHERIF, s. onder-landregter, M. "...SHIP, va. to the neat proceeds, (126) eene retourlafling innemen
"...SHOT,
van minder waarde dan de eerste lading.
a. door water in beweging gebragt. "—sou, s. bodem
onder de oppervlakte, m. "...SONG, s. koor, refrein,
O.
"...SORT, s. geringe volksklasse, v.
UNDERSTAND, va. et n. verstaan, begrijpen, vatten, inlien, weten; ervaren, ondervinden, hooren, vernemen;
kennen; he onderstands a horse, hij heeft kennis van
trap,
paarden, hij wee" met paarden om te gaan; zijn voordeel kennen; - with, afrekenen met. *- ABLE,
a. verstaanbaar, duidelijk. "-ER, s. hij die verstaat,
keener, m. "-ING, s. verstand, begrip, inzigt, o. ; kennis, wetenschap ; verstandhouding, v. *-, a. verstandig,
ervaren, oordeelkundig. "-INGLY, adv. met verstand,
met oordeel, met zaakkennis.
UNDERSTRAPPER, s. onderbediende,' bijlooper; handlanger ; onderhandelaar, m. "...STROKE, va. onderstrepen.
* ...TAKABLE, a. te ondernemen. "...TAKE, va. ondernemen, wagen, overnemen, op zich nemen ; beproeven ;
bezorgen; zich inlaten met . borg spreken. "...TAKER,
S. ondernemen, bezorger ; bezorger van begrafenissen ;
(34) assuradeur, verzekeraar ; borg ; fig. koningsgezinde,
m. "...TAKING, s. onderneming, proeve, v. -, a. ondernemend ; - in writing, sclariftelijke verbindtenis, v.
"...TENANT, s. onderhuurder, -pachter, rn. "...TIDE, s.
avond, m. "...TONE, s. lage stem, v. "...TOOTH, s. understand, En. "...TREASURER, s. onder-schatbewaarder.
M. "...VALUATION, "...VALUMENT, s. te lage schatting ;
minachting, verachting, v. "...VALUE, s. prijs onder de
waarde, in.; geringschatting ,v. -,va. te laag schatten, vernederen, verkleinen, geringschatten, minachten,verach ten.
"...VALUER, s. verachter, geringschatter, rn. "...VASSAL,
S. achterleenman, M. "...VOICE, s. gesmoorde stem, v.
"...WEAVE, va. inweven. "...WEIGHT, s. (34) ondergewigt, o. "...WING, s. benedenvleugel, m. "...WOOD, S.
va.
kreupelhout, laagstammig geboonite, o.
slechter -, minder -, te goedkoop werken, - maken, een
ambacht een handwork bederi, en ; ondermijnen,
trachten te verdringen. - , s. gemeen werk, knoeiwerk, 0.
"...WORKER, S. loonbederver, m. ...WORKMAN, s. hand-
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langer, opperman, m. "...WRITE, va. onderschrijven,
onderteekenen; (34) assureren, verzekeren. ";..WRITER,
s. onderleekenaar, ondergeteekende ; (34) assuradeur,
verzekeraar, In.
UNDESCENDIBLE, a. niet of te stijgen; niet erfelijk.
"...DESCRIBED, a. onbeschreven. *...DESCRIED, a. ongezien ; niet ontdekt. "...DESERVED, a. -LY, adv. onverdiend, verdiensteloos ; op eene onverdiende wijze, zonder
-N ESS,
het verdiend te hebben, zonder verdienste.
* ...DESERVINGNESS, a. verdiensteloosheid,onwaardigheid,
DESERVING,
a.
*
...
v. "...DESERVER, s. onwaardige, m.
-LY, adv. zonder verdtenste, onwaardig." ...DESIGNED,
a. -LY, adv. onwillekeurig, niet voorbedachtelijk, onop-- NESS, s. onopzettelijkhetd, v.
zettelijk, zonder opzet.
"...DESIGNING, a. zonder voornemen, zonder opzet ;
argeloos, opregt, eerlijk. "...DESIRABLE, a. niet wenschelijk. "...DESIRED, a. niet gewenscht, ongevraagd.
"—DESIRING, a. zonder wensch, zonder begeerte,tevreden.
"...DESPAIRING, a. niet wanhopend, vol hoop. "...DESTROYABLB, a. onverwoestbaar. "...DESTROYED, a. onverwoest. * ... DETECTED,a. niet ontdekt, geheim, verborgen.
*.. DETERMINABLE, a. niet te bepalen, niet te voleindigen. "...DETERMINATE, "...DETERMINED, a. onbepuald,
onzeker, onbeslist. "...DETERRED, a. onverschrokken.
"...DETESTING, a. niet verfoeijend. "...DEVIATING, a.
niet afuVeend, onwankelbaar, opregt. "...DEVOTED, a.
niet toegedaan. "...DEVOUT, a. -LY, adv. niet vroom,
ongodsdienstig ; zonder vroomheid. "...DEXTEROUS, a.
onhandig, ongeschikt, lomp. "...DIAPHANOUS, a. ondoorschijnend. "...DIED, a. ongeverfd. "...DIGESTED, a.
onverteerd ; fig. ondoordacht. "...DIGESTIBLE, a. onverteerbaar. "...DIGHT, va. onttooijen, a fbinden, uittrekken.
"...DILIGENT, a. niet vlijtig, lui, traag,vadzig, nalatig.
"...DILUTED, a. onvervalscht, echt. * ... DIMINISFI ABLE,
a. niet te verminderen, onverminderbaar."...DutuNISRED,
a. onverminderd, geheel. "...DINTED, a. onbeschadigd ,
ongeschonden. "...DIPPED, a. niet ingedoopt.*...DIRECTED,
a. zonder leiding, zonder aanwjzing, niet bestusord.
"...DISCERNED, a. niet onderscheiden, niet joist beoordeeld, onopgemerkt, onbemerkt. -LY, adv. zonder oordeel,
ongemerkt, heimelijk. "...DISCERNIBLE, a. ...IDLY, adv.
onmerkbaar, onzigtbaari op eene onzigtbare onmerkbare wijze. "...DISCERITING, a. niet onderscheidend,
onoordeelkundig, kortzigtig, achteloos. "...DISCHAR6EABLE, a. niet of te laden. "...DISCHARGED, a. °nalgeladen, beladen ; zwanger ; niet afge.schoten ; niet
opgeheven. "...DISCIPLINED, a. ongeregeld, zonder tucht,
ongeleerd, ongeoefend. "...DISCLOSE, va. niet ontdekken,
niet onthullen, bedekt houden. "...DISCOVERABLE, a.
onontdekbaar, niet te vinden. *...DISCOVERED, a.
onontdekt, verholen, verborgen. "...DISCREET, a. onbe scheiden; onbedachtzaam. -NESS, s. onbescheidenheid ;
onbedachtzaamheid, v. "...DISCUSSED, a. onbestreden,
onbetwist. "...DISGRACED, a. niet in ongenade fieva I len.
"...DISGUISED, a. niet vermomd, ongeveinsd, openhartig,
opregt, rondborstig. "...DISHONOURED, a. niet onteerd,
ongeschonden. *...DISMAYED, a. onverschrokken, onvvrsaagd. "...DISOBLIGING, a. niet ongedienstig. "...DISPERSED, a. niet verstrooid. "...DISPOSED, a. ongeordend ;
onbegeven (van een ambt) ; angedeeld, ongeschikt; ongenegcn, ierdrietig. "...DISPROVABLE, a. onberispelijk.
"...DISPROVED, a. onberispt. `...DISPUTABLE, a. onbe•DISPUTED, a. onbetwist.
twistbaar, onwederlegbaar.
"—DISQUIETED, a. ongestoord. "...DISSECTED, a. onont.teed. '...DISSEMBLED, '...DISSEMBLING, a. ongeveinsd,
niet vermomd. "...DISSIPATED, a. niet verstrooid, on-
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verspild. *...DISSOLVABLB, a. onoplosbaar.*...DISSOLVED,
a. onopgelost, ntet gesmolten. "...DISSOLVING, a. niet
oplossend, niet smeltend.
AINED, a. onbevlekt,
vlekkeloos. "...DISTEMPERED, a. niet ongesteld, niet
ontstemd. "...DISTINGUISH ABLE, a. niet to onderscheiden,
onduidelijk• "...DISTINGUISHED, a. niet onderscheiden,
in -, over het algemeen, niet uitstekend, niet uitgezocht. "...DISTINGUISHING, a. geen onderscheid makende ; onbedachtzaam, onoplettend. *...DISTORTBD,
a. onverdraaid. * ... DISTRACTED, a. -LY, adv. niet
verstrooid (van gedachten), niet afgeleid, niet af-NESS, s. ongetrokken ; zonder verstrooijing.
"...DISTURBED, a. -LY,
gestoordheid, gemoedsrust, v.
adv. ongestoord, onbewogen, rustig gelaten, stil zonder
stoornis, • rustiglijk. -NESS, S. ongestoordheid, rust,
kalmte, v. "...DIVERSIFIED, a. eenvormig.
a. niet vermaakt. * ... DIVIDABLE, a. "...DIVIDAELY, adv. ondeelbaar. "...DIVIDED, a. ongedeeld, onverdeeld.-LY adv. zonder deeling, zonder schetcling * ... DIVORCED, a. niet gescheiden, (van gehuwden). "...DIVULGED, a. niet verspreid, niet bekend, niet ter openbare kennis gekomen. niet ruchtbaar, verborgen.
UNDO, va. openmaken, openen, losmaken, tail elkander
nemen, ontbinden ; vernietigen; ongedaan maken ; in
het verderf storten. * ... DOCK, va. tail het dok laten.
"...DOER, s. losmaker; vernietiger, bederver, m. "...DOING,
losmaking. vernietiging, verwoesting, v. verderf,
o.
* ...DOUBTED, "...DOUBTFUL, a. ongetwijfeld, zeker, vast.
-LY, adv. zonder twijfel. "...DOUBTING, a. niet twijfelende, zeker. * ...DR AIN ABLE , a. onuitputteli j k.* ...DR AW ,
va. openen. open doen, openmaken, wegt, ekken. * ... DREADED, a. niet gevreesd, ongevreesd.
* ... DREAMED OF,
a. niet gedroomd, ongedacht, onverwacht.
UNDRESS, va. ontkleeden, uitkleeden; uittrekken; ontsieren. *-, s. huisgewaad, nachtgewaad, o. *-, a. dagelijksch, alledaagsch, gewoon. * - ED, *...DREST, a. ontkleed, ongekleed, onbekleed, ongehoord, niet toebereid, ruw.
UNDRIED, a. ongedroogd. "...DRIVEN, a. niet gedreven,
niet aangezet (tot), vrijwilliq.
"...DROOPING, a. niet
vertwVelende, niet wanhopende. "...DROSSY, a. gezuiverd, gelouterd, zuiver, klaar.
"...DROWNED, a. niet
verdronken. "...DUBITABLE, a. ontwijfelbaar. "—DUE,
a. onbehoorlijk : onnoodig onregtvaardig. * ... DUENESS,
s. onregtmatigheid, onregtvaardigheid, v.
* ... DULARY,
"...MIL ATE, -D, "...DULATORY, a. golvend. * ... DUL ATE,
vn. et a. golven ; doen golven, in eene golvende beweging stellen. * ... DUL ATION, S. golving , v. "...DULL, va.
de zwaarmoedigheid benemen, verligten. * ... DULY, "...DUELY, adv. onbehoorljk, ten onregte.
* ... DUPED, a. niet
bedrooen. * ... DURABLE, a. niet dunrzaam, voorbijgaande, tijdelijk, vergankelijk.*... DUST, va. afstoften, schoonmaken. '...DUTEOUS, * ...DUTIFUL, a. -LY, adv. ongehoorzaam, in strijd met den pligt, oneerbiedig, zonder eerbied. "...DUTIFULNESS, s. ongehoorzaamheid,
oneerbiedigheid, v. pligtverzuim,
o. "...DYING, a. onsterfelijk, onvergankelijk.
"...EARUNEA RD, a. onbebouwd, onbeploegd, onvruchtbadtr.
NED, a. zonder arbeid verkregen, onverworven, onverdiend. "...EARTH, va. uitgraven; fig. ontdekken, aan
het daglicht brengen ; (44) uit het hol drijven, opjagen. "...EARTHED, a. niet begraven, zonder aarde;
(44) uit het hol gedreven, opgejaagd. "...EARTHLY, a.
niet aardsch. * ... EASILY, adv. onrustig, zonder rust,
onbehagelijk, moejelijk, zwaar. "...EASINESS, S. onrust,
ongerustheid, gejaagdheid, v. angst, no. ; moeijelijkheid,
v. ongemak ; verdriet, o. smart, v. "...EASY, a. onrus-
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tig, ongerust, angstig, pijnlijk, ongetnakkelijk, bezwaar"...EATABLE, a.
lijk, lastig ; mismoedig, verdrietig.
oneetbaar. "—EATEN, a. cmgegeten, niet verteerd.
"—BATH, a. niet ligt ; fig. beneden. "...ECLIPSED, a.
niet verduisterd. "...EDIFIED, a. niet gesticht. "...EDIFYING, a. niet stichtend, niet stichtelijk. "...EDUCATE,
*...EFFABLE, a. onuitwisch-D, a. zonder opvoeding.
Mar. "...EFFACED, a. onuitgewischt. "...EFFECTUAL ,
a. niet werkzaam. "...ELECTED, a. niet gekozen, onverkozen. "...ELEGANT, a. niet sierlijk. "...ELEVATED,
a. niet verheven, laag, gemeen. "...ELIGIBLE, a. niet
verkiesbaar ; niet wenschelijk.* ...ELOQUENT , a. niet welsprekend. "...EMBARRASSED, a. niet verlegen. "...EN"...ENDOWED, a. niet begaafd, niet toegerust (met).
"...ENGAGED, a.
DURING, a. vergankelijk, tijdelijk.
niet verpand, ongebonden, onverpligt ; buiten gevecht,
vrij. "...ENJOYED, a. ongenoten, ongebruikt. "...ENJOYING, a. niet genietende, niet gebruikende. "...ENLARGED, a. niet uitgebreid, bekrompen. '... ENLIGHTENED,
a. niet verlicht, niet opgeklaard, ruw. "...ENSLAVED, a.
"...ENTANGLE,
niet onderdrukt, onafhankelijk, vrij.
"...ENva—ontwarren, uit de verlegenheid redden.
TERED, a. (34) niet aangegeven, niet ingeklaard.
a.
niet
onderhoudend,
onnermake*... ENTERTAINING,
lijk, vervelend. -NESS, s. onvermakelijkhed, vervelendheid, v. '...ENTHRALLED, a. niet onder het juk, niet
onderworpen, vrij. "...ENTOMBED, a. onbegraven, zonder
graf. "...ENUMERATED, a. niet medegerekend, ongerekend. "...ENVIED, a. onbenijd.
UNEQUABLE, a. onvergelijkelijk ; ongelijkvormig, verschillend. "...EQUAL, a. ongelijk, oneffen, onevenredig ; minder ; onjuist. *...EQUALABLE, a. onvergelijkelijk.
"...EQUALITY, S. onvergelijkelijkheid, v. *... EQUALLED, a.
onvergelijkelijk, zonder gelijken. "...EQUALLY, adv. on'...EQUALNESS, S.
gelijk, onbillijk, onregtvaardiglijk.
ongelijkheid, v. "...EQUITABLE, a. onbillijk, onregtvaardig ; eenzjdig ; partijdig. "...EQUIVOCAL, a. ondubbelzinnig, niet twijfelachtig. "...ERECTED, a. niet opgerigt.
"...ERRABLE, a. onfeilbaar. . -NESS, s. onfeilbaarheid, v.
"...ERRING, a. -LY, adv. niet dwalende, onfeilbaar,
zeker. '...ESCHEWABLE a. onvermijdelijk. "...ESPIED,
a. ongezien, niet ontdekt. "...ESSAYED, a. niet beproefd.
"...ESSENTIAL, a. onwezenlijk, nietig, onhelangrijk.
"...ESTABLISH, va. oplossea. -ED, a. niet ingerigt; niet
bepaald, op losse schroeven. * ... EVANGELICAL, a. niet
evangelisch, strijdig met het evangelie. "...EVEN, a. -LY,
adv. one//en, ongelijk. ruw, hobbelig ; vol one/fenheden.
-NESS, s. one/fenheid, ongelijkheid, hobbeligheid; onjuistheid ; veranderlijkheid, onbestendigoeid, onrust, v.
"...EVITABLE, a. -NESS, s. onvermijdelijk; -heid, v.
"...EXACT, a. onnaauwkeurig. "...EXACTED, a. niet gevorderd, niet afgeperst. "...EXAGGERATED, a. niet overdreven. * ... EXAMINED, a. niet onderzocht. '...EXAMPLED,
"...EXEMPLED, a. voorbeeldeloos, weergaloos, zonder
weerga, ongehoord. "...EXCEPTION ABLE, a. onverwerpelijk, aan Beene tegenspraak onderworpen; onberispelijk, geldig ; onkwetsbaar. -NESS, ,. onverwerpekjkheid;
onberispelijkheid ; geldigheid; onkwetsbaarheid, v.
"...EXCEPTIONABLY, adv. op eene onberzspelijke wijze,
zonder berisping ; zonder voorwendsel. * ... EXCHANGED,
a. niet verwisseld. "...EXCISED, a. tolvrij, vrij van belasting. '...EXCOGITABLE, a. onuitdenkbaar, ondoorgrondelijk. "...EXCUSABLE, a. otarerwhoonbaar. "...EXECUTED, a. niet uitgevnerd. "...EXEMPLARY, a. onvoorbeeldig, niet volgens het voorschrift. "...EXEMPLIFIED,
a. niet door voorbeelden geotaafd. "...EXEMPT, a. niet
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* ...EXERCISED, a. ongeoefend.
....EXERTED, a. ongedaan, onvolbragt, onuitgevoerd.
....EXHAUSTED, a. niet uitgeput. ....EXHIBITED, a. niet
getoond. "...EXISTENT, a. niet bestaande. "...EXPANDED,
a. onontwikkeld ; niet verspreid, niet ruchtbaar ; niet
uitgebreid. '`...EXPECTED, a. -LY, adv. onverwacht, ongedacht, onvoorzien ; onverwachts, eensklaps.
s.
het onverwachte ; verrassing, v. ....EXPEDIENT, a. ondienstig. *...EXPENDED, a. niet uitgegeven. *...EXPENSivE, a. niet verkwistencl, spaarzaam, zuinig. ....EXPERIENCED, a. onervaren, onbedreven, ongeoefend.
-NESS, s. onervarenheid, onbedrevenheid, ongeoefendheid,
weinige ondervinding, v. ....EXPERT, a. - LY, adv. onervaren, ,onkundig, zonder ondervinding. -NESS, s. onervarenheid , onkunde, v.* ...BRPIRED,a.niet vervallen,niet
afgeloopen• * ABLE,a. niet op te helderen.onuitlegbaar.* ..ExPLicABLB,a.onverklaarbaar.* ...ExPLORED,
a. niet doerzocht, niet doorgrond, onbekend. "...EXPOSED,
"...EXPOUNDABLE, a.
a. niet blootgesteld, zeker, veilig.
onverklaarbaar. "...EXPRESSIBLE, a. -NESS, s. onuitsprekelijk; -heid, v. ....EXPRESSIVE, a. zonder uitdrukking. "...EXPUGNABLE, a. onneembaar, onverwinnelijk.
"-EXTENDED, a. niet uitgestrekt.
ABLE,
a. onuitblusschelijk. "...EXTINGUISHED, a. onuitgehluscht,
niet onderdrukt. "...EXTIRPATED, a. niet uitgeroeid.
"...EXTOLLED, a. niet geroemd. niet gevierd, niet geprezen. "...EXTORTED, a. niet afgeperst.
UNFADABLE, "...FADING, a. onverwelkelijk, niet verwelkend. ....FADED. a. niet verivelkt. "...FADINGNESS, s.
onverwelkelijkheid, v. ' 1'
AILABLE, a. -NESS, s. onfeilbaar; -heid, v. "...FAILING, a. onfeilbaar, zeker.
s.
onfeilbaarheid,
zekerheid,
v. "...FAINTING,
-NESS,
a. niet bezwijkende. "...FAIR, a. -LY, adv..niet schoon,
leelijk. hatelijk ; onbillijk, onregtvaardig, onredelijk,
schandelijk, niet te goeder trouw. -NESS, s leelijkheid,
hatelijkheid ; onbillijkheid, onregtvaardigheid, onredelijkheid, schandelijkheid; kwade trouw,
-LY, adv. ontrouw. trouw eloos .valsch .v erra der lij k .ongeloovig ; op eene trouwelnoze verradertijke wijze, uit verraad.
s. trouweloosheid, ontrouw, verraderij, kwade
trouw, v.; ongeloof, o. "...FALLEN, a. niet gevallen.
"...FALLOwED, a. braak, niet bebouwd, niet beploegd.
"...FALSIFIED, a. nnvervalscht, echt, waar,
....FASHIONABLE, a. ...ABLY, adv. niet naar de mode, uit
den smaak; onfatsoenlijk, onbehoorlijk, wanvormig.
-NESS, s. onoewoonheid, zeldzaamheid, v. * ...F A SHIONED, a. ongefatsoeneerd, onhewerkt. ruw. * ...FAST,
a. onzeker, los. "...FASTEN, va. losmaken, ontbinden,
openmaken. "...FATHERED, a. zonder vader, vaderloos.
"...FATHOMABLE, a. ...ABLY, adv. ondoorgrondelijk,
onmetelijk, onpeilhaar, bodernloos. - NESS, s. onpeilbaarheid, onmetelijkheid, bodemloosheid,v." ...FATHOMED, a. niet doorgrond, niet gepeild onpeilbaar.
"...FATIGUED. a. onvermoeid, onv,rdroten.* .. FAULTY, a.
zonder schuld. "...FAVOURABLE, a. ...ABLY, adv. ongunstig, vijandig ; ongenegen, zonder neiging. "...FEARED,
a. onoevreesd ; zonder vrees, onverschrokken. "...FEASIBLE. a. ondoenlijk, onuitvoerbaar. * ...FEATHERED, a.
ongevederd: geplukt. "...FEATURED. a. misvormd. * ...FED,
a. onoeroed, zonder voedsel. honoerig. "...FEED, a. niet
betaald. onhel*ond. "...FEELING, a. - LY, adv. gemelloos, hardnekkig koud, wreed ; zonder geroel. - NESS,
s. orrievoelioheid, hardvochtig heid, geroelloosheid, v.
"...FEIGNED, a. - LY, adv. ongeveinsd, opreqt, waar,
echt, openhartig ; zonder veinzerij. - NESS, s. ongeveinsdheid, opregtheid, openhartigheid, V. * .FELLOwED,
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a. ongelijk, niet passend ; fig. onvergelijkelijk. * ...PELT,
a. ongevoeld ; ongevoelig. "...FENCE, va. van bescherming berooven, blootstellen. "...FENCED, a. zonder bescherming, onverdedigd, niet omheind, open. "...FERMENTED, a. niet gegist. ....FERTILE, a. onvruchtbaar,
woest. ....FETTER, va. ontboeijen, ontketenen, losmaken.
"...FIGURED, a. zonder beeld, zonder vorm.
"...FILIAL,
a. onkinderlijk, niet als een zoon. "...FILLED, a. niet
gevuld, onbezet, ledig. "...FINISHED, a. onafgemaakt,
onafgewerkt, onvoltooid, onvolmaakt. "...FIRM, a. zwak,
onstandvastig, onzeker. ....FIT, a. onbekwaam, ongeschikt. va. ongeschikt maken. ....FITLY, adv. op
eene ongeschikte wijze ; te onpas. "...FITNESS, s. ongeschiktheid, onhekwaamheid, v. ....FITTING, a. ongeschikt, kwalijk passende, onvoegzaam, ongepast ;
it
is unfitting a man, het past niet aan eenen man.
"...FIX, va. losmaken, ontbinden, bevrijden ; vloeibaar
waken. "...FIXED, va. onbevestigd, los, niet vast, on-NESS, s. onbestemdbestemd, onbepaald, besluiteloos.
heid, onbepaaldheid, v. "...FLAGGING, a. niet wankelend, standvastig, onversaagd. "...FLATTERED, a, niet
gevleid. "...FLATTERING, a. niet vleijend;opregt. "...FLEDGED, a. ongevederd ; niet vlug, nieuw, teeder, jong.
"...FLESHED , a. niet afgerigt. "...FLOGGED, a. niet geslagen. ....FOILED, a. onbedwongen, onrerwonnen, onoverwonnen, onverzwakt. "...FOLD, va. ontvouwen, opendoen, losmaken, uitspreiden; ontwikkelen, openbaren,
verklaren, ophelderen : (schapen) uitdrijven. "...FOLDER,
. ...FOLDING,
s. ontwikkelaar, verklaarder, uitlegger, m
....FOLLOWED,
a. ontvouwend ; verklarend, uitleggend.
"...FOOL, va. van
a. zonder gevolg, niet opgevolgd.
dwaasheid genezen, wijs maken. * ...FORBID, -DEN, a.
niet verboden. "...FORBIDDENNESS, s. geoorloofdheid,
v. "...FORCED, a. - LY, adv. ong edwong en, ongenoodzaakt,
vrijwillig, vrij, zonder dwang, zonder geweld, uit vrijen
wil, uit eigen beweging, van zelf. "...FORCIBLE, a.
krachteloos, niet werkend, zwak. "...FOREBODING, a.
niet voorspellend. *...FOREKNOWN, a. niet vooraf geweten. "...FORESEEABLE, a. niet vooruit te zien. "...FORESEEN, a. onvoorzien, onverwacht. "...FORESKINNED,
a. zonder voorhuid ; besneden. "...FORETOLD, a. niet
FOREWARNED, a. niet gewaarschuwd.
voorspeld.
"...FORGIVING, a.
"...FORFEITED, a. niet verheurd.
onverzoenlijk, niet vergevensgezind. "...FORGOTTEN, a.
niet vergeten. * ...FORM, va. verwoesten, vernielen,
- ED,
a. ongevormd, inisvormd, ruw. "...FORSAKEN,
a. niet verlaten, niet begeven, niet opgegeven. "...FORTIFIED, a. onversterkt, niet verschanst, zonder vestingwerken, onverdedigd ; krachteloos, zwak. "...FORTUNATE, a. - LY, adv. ongelukkig; ongelukkigerwijze,
tot ongeluk. - NESS, s. ongeluk. onheil, a. ; rampspoed,
ongelukkige toestand, m. "...FOUGHT, a. onbevochten.
on,bestreden. "...FOULED, a. onbezoedeld, onbevlekt, rein.
* ...FOUND, a. niet gevonden. - ED, a. grondeloos, ongegrond, zonder grond. "...FRAMABLE, a. onvormbaar.
- NESS, s. onvormbaarheid, onleerzaamheid,v.. "...FRAME,
va. den vormbederven. - D, a. ongevorind, vormloos, ruw,
lamp. "...FRANCHISED, a. niet bevrijd. "...FREE, a. onvrij, niet vrij. slaafsch, gedwongen. "...FREED, a. niet bevrijd, niet, vrijoemaakt , niet verlost. "...FREEZE, vn. dooijen. "...FREQUENCY, s. zeldzaamheid, ongewoonlzeid, v.
"...FREQUENT. a. ongewoon. zeld;,aam. -, vs. niet meer
bezoeken, onhezocht laten. - ED, a. onhezocht, eenzaam,
verlaten. "...FREQUENTLY, adv. zelden. "...FRIABLE, a.
niet klein to wrijven. "...FRIENDED, a. onbevriend,
zonder vrienden, niet bevoorregt. "...FRIENDLINESS, s.
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gebrek aan vriendschap, o.; onvriendelijkheid, v.
"...FRIENDLY, a. et adv. onvriendelijk, ongenegen, afgurtstig, niet genegen. -, adv. op eene onvriendelijke
wijze. "...FRIGHTED, a. onverschrikt ; onverschrokken.
"...FROCK, va. fig. ontkleeden. *...FROZEN, a. onbevroren. "...FRUITFUL, a. -LY, adv. onvruchtbaar, vruchteloos, zonder gevolg.
-NESS, s. onvruchtbaarheid,
vruchteloosheid, v. "...FRUSTRA BLE, a. niet to verijdelen. "...FULFILLED. a. niet vervuld, onvervuld. "...FUMED, a. zonder gear. "...FUNDED, a. - debts, ongerestigde staatsschulden, v. my. "-FURL, va. losmaken,
ontrollen, afspannen, ontvouwen, ontwikkelen, openen,
uitbreiden: (126) (de zeilen) ontrollen. "...FURNISH,
va. ontblooten, berooven ; ledigen. ontruimen ; niet verzorgen. -ED, a. ontbloot, beroofd, onverzorgd ; ongemeubileerde kamer, v.
UNGAGED, a. ongeijkt, ongemeten. "...GAIN, a. -LY, a. et
adv. ongeschikt, lamp, onhandig, niet bevallig, verkeerd ;
vreemd, wonderlijk, zonderlinq. "...G AIN ABLE, a. onwinbaar. "...GAINED, a. ongewonnen, onverworven.
* ...GAINFUL, a. onvoordeelig, zonder winst. "...G AINNESS, S. ongeschiktheid; onhandigheid; zonderlingheid,
v. "...GALLED. a. onbeschadigd, onverlet. "...GARDED, a.
voy. UNGUARDED. "... GARNISH, va. ontdoen, ontblooten,
berooven.--ED.a.ontdaan.ontbloot.beroofd.*..GARRISON HD,
a. zonder garnizoen. "...GA RTERED, a. zonder kousenbanden ; slordig gekleed. *...GATHERED. a. ongeplukt, niet geoogst . niet ingezameld. va. afspannen. * ... GELD,
S. vogelvriperkloarde, m. "...GENERATED, a. ongeboren.
*.. GENERATIVE, a. niet voortbrengend, onvruchtbaar.
"...GENEROUS. a. onedel, niet grootmoedig, gemeen, laag,
laf, schandelij*, ellendig. "...GENIAL, a. onvriendelijk,
ongunstig, ongenegen, krachteloos. * ... GENITURED, a.
zonder zaad. "...GENTEEL , a. - Y, adv. onbeleefd, onfatsoenlijk, onaardiq, onbescbeiden, grof,lomp,boersch;
op eene lompe wijze. - NESS, "...GENTLENESS, s. onbeleefdheid, boerschheid, onbeschoftheid, lompheid, v.
"...GENTLE, a. onzacht, hard, ruw, lamp, onleerzaam.
"...GENTLEMANLIKE, a. ...MANLY, a. et adv. onfatsoenlijk,
"...GENTLENESS, S.
ongemanierd. onbeleefd, onedel.
onfatsoenlijkheid, onvriendelijkheid, grofheid, ruwheid,
v. "...GENTLY, adv. onbeleefdelijk, onvriendelijk, ruw,
grof. *...GEOMETRICAL, a. onmeetkunstig. *.. .GIFTED,
a. niet begaafd. "...GILD, va. het verguldsel afnemen.
"...GILDED, "...GILT, a. van verguldsel beroofd, onvergold. "...GIRD, va. losgorden, ontgespen. "...GIRT,
"...GIRTH, a. zonder gordel ; ongegord. "...GIVING, a.
niet gevende, karzg, gieriq. "...GLAZED, a. zonder ven"...GLORIFIED, a.
ster, zonder ruiten; ongeglazuurd.
ongeroe” - d, ongeprezen, niet verheerlijkt. "...GLOVE, va.
fig. ontblooten. -D, a.
de handschoenen uittrekken;
zonder handschoenen, met bloote handen. "...GLUE, va.
et n. het gelijmde losmaken, loszeeeken; losspringen,
losspringen, losgaan. "...GOD, va. de goddelijkheid antnemen. - DED, a. van de goddelijkheid beroofd, zonder
God. * ...GODLILY, adv. op eene goddelooze wijze. ...GODLINESS, s. goddeloosheid. ongodsdienstigheid. v. * ...GODLY,
adv. goddeloos. ongodsdienstig, boos. "...GORED, a. niet
gewond, onverlet, onbeschadigd. "...GORGED, a. onverzadelijk ; onverzadigd ; zonder keel. ",..GOT, -TEN, a.
"...GOVERNniet erlangd ; niet verworven; ongeboren.
ABLE, a. ...ABLY, adv. ontembaar, niet to bedwingen,
- NESS, S.
woest, wild, teugelloos ; op losbandige wijze.
ontembaarheid, losbandigheid, woestheid, v. "...GOVERNED, a. niet geregeerd, losbandig, uitgelaten,
teugelloos. "...GRACED, a. niet begaafd. "...GRACEFUL ,
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a. - LY, adv. onbevalltg, onbehagelijk, niet sierlijk,
onaangenaam, onhandig ; zonder bevallighezd, plomp.
- NESS, S.
onbevalligheid, onbehagelijkheid, v. gebrek
aan sierlijkheid, o. onaangenaamheid, onhandigheid,
lompheid, v. * ...GRACIOUS, a. - LY, adv. niet genadig,
ongenegen, ongedienstig ; vijandig ; onaangenaam, ondeugend, heilloos, snood, afschuwelzjk; zn ongenade, op
eene onaangename wijze. - NESS, s. onvriendelijkheid,
ongedienstigheid, ongenegenheid, onaangenaamheid, v.
"...GRAFTED, a. niet gent. "...GRAMMATICAL, a. niet
spraakkunstig, tegen de regelen der spraakkunst.
"...GRANTED, a. niet geschonken, niet toegestaan, niet
veroorloofd, niet ingewilligd. "...GRAPPLE, va. loshaken,
vrij maken, bevrijden.
"...GRATE, a. onaangenaam.
*...GRATEFUL, a. - LY, adv. ondankbaar, niet erkentelijk ; onaangenaam, zonder bekoorlijkheden; op eene
ondankbare wijze, met ondank ; op eene onaangename
wijze. -NESS, S. ondankbaarheid, v. ondank, m. ; onaangenaamheid, v. "...GRATIFIED, a. niet begiftigd, onbeloond ; onbevredigd. "...GRAVEL, va. het zand wegnemen,
afzanden. -ED, a. zonder zand, ongezand. "...GRAVELY,
a. niet ernstig, zonder ernst, niet statig. "...GREASE,
va. van vet reinigen. "...GROUNDED, a. ongegrond,zon-NESS, s. ongegrondheid, v.
der vasten grondslag.
"...GRUDGING, a. -LY, adv. met morrend, gewillig ;
zonder morren, gaarne, van ganscher harte. "...GUARDED,
a. - LY, adv. onbewaakt, niet behoed, niet beschut; zonder bescherming ; niet op zijne hoede, onvoorzigtig.
UNGUENT, s. zalf. v. balsem, ns.
UNGUESSED, a. niet vermoed, ongegist. "...GUIDED, a. niet
S. onschuld, V.
geleid, ongeregeld. *...GUILTINESS,
"...GUILTY, a. onschuldig, niet schuldig, schuldeloos.
UNGUINOUS, a. zalfachtig, olieachtzg, vettig, vet.
UNHABITABLE, a. onbewoonhaar. "-NESS, S. onbewoonbaarheid, v. "...HABITED. a. onhewoond. * ... HABITUATED,
a. ongewoon. * ... HACKED, a. niet gehakt, niet uitgehouwen. "...HACKNEYED, a. niet afgerigt, niet bereden.
"...HAFT, va. van den steel berooven.
a. baardeloos. *... HALE, a. ongezond. "...HALLOW,
va. ontheiligen. -ED, a. ontheiligd; onhezlig, poddeloos. "...HALTER, va. den halster afdoen.
va. den ketting afdoen, ontlasten, bevrijden.
-INESS , S.
"...HAND, va. de hand aftrekken, loslaten.
onhandigheid, lompheid, ongeschiktheid, v. "...HANDLED,
a. onaangeroerd, onbetast. "...HANDSOME, a. -LY, adv.
niet schoon, niet fraai, niet fin; leelijk, onaangenaam,
onbevallig, hatelijk, onfatsoenlijk, onbeleefd, oneerlijk,
onedel. -NESS, s. leelijkheid, onaangenaamheid, onbevalligheid, hatelijkheid ; onbeleefdheid ; beleediging, v.
"...HANDY, a. onhandig, onbehendig, lomp, ongeschikt.
"...HANG, va. afnemen. * ... HANGED, a. afgenomen, nog
niet gehangen. "...HAP, S. voy. UNHAPPINESS. * ... HAP PIED, a. ongelukkig gemaakt. * ...HAPPILY, adv. ongelukkiglijk, ongelukkigerwijze, tot ongcluk, bij ongeluk.
* ...HAPPINESS, s. ongeluk, onheil. o. ellende, v. ongeval, o. teleurstelling, v. "...HAPPY, a. ongelukkig, ellendig, droevig, treurig, rampzaliq, heilloos, boos, nadeelig, schadelijk. "...HARRASSED, a. onvermoeid, ongestoord. "...HARBOUR, va. (44) (een hert uit zijn leger)
opjagen. -ED, a. (44) opgejaagd, zonder schuilplaats.
"...HARDY,
* ...HARDENED, a. niet verhard, niet verstokt.
a. niet stoutmoedig, zonder mood, lafhartig ; niet verhard. "...HARMED, a. onbeschadigd, onverlet, ongekrenkt,
ongedeerd, zonder letsel. "...HA RMFUL , a. onschadelijk,
onschuldig. "...HARMONIOUS , a. -LY, adv. onwelluidend,
wanluidend, valsch, niet overeenstemmend, oneenig ;
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zonder harmonij ; oneens ; buiten verhouding. -NESS, s.
onwelluidendheid, valschhezd; oneenigheid, v. gebrek aan
overeenstemming, O. "...HARMONIZE, va. ontstemmen.
"...HARNESS, va. het harnas afnemen, afspannen, uitspannen, ontwapenen. "...HASP, va. loshaken. "...HATCHED, a. onuitgebroed ; met ontwikkeld ; verborgen.
"...HAUNTED, a. onbezocht, eenzaam. "...HAZARDED, a.
niet gewangd. "...HEAD, .va. het bovenste afnemen.
"...HEALABLE, a. ongeneeslijk. "...HEALED, a. ongenezen.
"...HEALTHFUL,a. -LY,adv.ongezond. -NE8S,"...HEALTH"...HEALTH'NESS, S. ongezondheid, ziekelijkheid, v.
ILY, adv. op eene ongezonde wijze. *.:.HEALTHY, a.
ongezond, ziekelijk.
"...HEARD, a. ongehoord, zonder voorbeeld, weergaloos, voorbeeldeloos, onbekend.
"...HEART, Va. moedeloos maken, ontmoedigen, den
moed benemen, afschrikken. -Y, a. niet opregt, gehuicheld, huichelend, niet openhartig. "...HEATED, a. niet
beet gemaakt, niet verhit. "...HEDGED, a. niet omheind,
zonder hegge, onomtuind. * ...HEEDED, a. -LY, adv.
niet bespeurd, onopgemerkt, ongevoelig ; ongeacht, verzuimd ; zonder behoedzaamheid. "...HEEDFUL, a. -LY,
adv. onachtzaam, onbedachtzaam, onoplettend, onopmerkzaarz. -NESS, S. onachtzaamheid, onbedachtzaamheld, zorgeloosheid, v. "...HEEDINESS, s. onachtzaamheid, onbedachtzaamheid, v. "...HEEDING, * ...REEDY,
a. * ...HEEDILY, adv. zorgeloos, onbedachtzaam, onbezonnen, in overijling. "...HELD, a. ongehouden, onbezeten. "...HELE, va. onthullen, ontdekken. *... HELPED,
a. ongeholpen, zonder hulp, hulpeloos. "...HELPFUL, a.
niet helpend, niet hulpvaardig ; vergeelsch ; hardvochlig. "...HESITATINGLY, adv. zonder aarzeling.
"...HEWN, a. ongehouwen, ongesneden, ruw.
-DEN, a. niet verborgen, niet verholen, openbaar.
"...HIDEBOUND, a. niet vast aangewassen ; slap, ruim.
va . uit de
"...HINDERED, a. ongehinderd.
duimen nemen, loshaken ; in wanorde brengen, ket onderste boven werpen. "...HIT, a. niet getroffen. * ...HOARD,
va. afnemen, ontnemen. "...HOLINESS, s. onheiligheid,
goddeloosheid, v. "...HOLY, a. onheilig, ongewijd, goddeloos. "...HONEST, a. oneerlijk, schandelijk. "...HONOUR ED,
a. niet geeerd, niet geacht. * ...HOOD, va. de kap afnemen.
"...HOOD-ED, a. van de kap beroofd, blootshoofds.
WINK, va. de schillen van de oogen doen, ophelderen.
*...HOOK, va. loshaken. losmaken. "...HOOP, va. de hoepels afnemen; den hoepelrok uitdoen. "...HOPED FOR, a.
ongehoopt, onverwacht. "-.HOPEFUL, a. hopeloos, zonder hoop, weinig hoop gevende. "...HORNED, a. ongehoornd, zonder horens. "...HORSE, No. nit den zadel
ligten, van het paard werpen. "...HOSPITABLE, a. ongastvrij, onherbergzaam. "...HOSTILE, a. niet vijandig.
"...HOUSE, va. uit het huis zetten. wegjagen. *...HOUSED,
zonder huis, zonder dak. "...HOUSELED, a. het avondmaal niet gebruikt heb/ende. *...HUMAN, a. onmenschelijk. "...HUMANIZE, va. verdierlijken. "...HUMBLED, a.
niet vernederd, onbescimaind. "...HUNG, a. niet gehangen. "...HURT, a. onbeschadigd, ongedeerel, heelshuids,
onverlet. *...HURTFUL, a. - LY, adv. "...HURTING, a. onschadelijk ; niet boos. "...HUSBANDED, a. onbebouwd ;
veronachtzaamd , onoehuwd, ongetrouwd. "...Husx, va.
schillen. "...HUSKED. a. geschild.
UNICORN, S. eenhoorn, m. " - ous, a. eenhoornig.
UNIDEAL, a. niet denkbeeldig, werkelijk, wezenlijk.
UNIFORM, s. et a. eenvormige kleeding, uniform; fig. eenvormig. *- HAT, s. uniformhoed, m. "-ITY, s. eenvormigheid, gelijkheid, overeenstemming, v. - LY, adv. op cone
geliikvormige wijze.
SUIT, s. volledige montering , v.

UM.
UNIFY, va. vereenigen, zamenbrengen, gelijkmaken, ver.

zoenen. * ...GENITURE, S. eeniggeborenheid, v.
UNILLUSTRATED, a. niet opgehelderd, niet opgeluisterd.
"...IMAGINABLE, a. ondenkbuar, onbegrijpelijk. "...IMA"...IMAGINABLY, adv. . op eene onbegrijpelijke wijze.
GINED, a. ongedacht, ondenkbaar,onbegrijpelijk. "...IM"...IMIT"...IMITABLE..
a.
BODIED, a. niet ingelijfd.
ABLY, adv. onnavolgbaar, op eene onnavolgbare wijze.
"...IMMORTAL, a.
* ...IMITATED, a. niet nagevolgd.
niet onsterfelijk. -IZED, a. niet vereeuwigd. "...IMPAIRABLE, a. onschenbaar, niet te verminderen. "...IMPAIRED. a. onverminderd, onverzwakt, ongeschonden.
"...IMPASSIONED, a. zonder hartstogt, rustrg, gevoelloos, droop. "...IMPEACHABLE, a. niet te beschuldigen,
onberispelijk. * ...IMPEACHED, a. niet aangeklaagd, onbeschuldigd. "...IMPLORED, a. ongebeden, ongevraagd.
"...IMPLOYED, a. ambteloos, niet aangesteld; ongebruikt.
"...IMPORTANT, a. onbelangrijk, onverschillig. "...IMPORTED, a, niet ingevoerd. "...IMPORTING, a. onbelangrijk. "...IMPORTUNED, a. niet bezwaard. "...IMPOSING, a. niet belast, niet opgelegd ; niet indrukwekkend. "...IMPRISONED, a. niet gevangen gezet, los,
vrij. ".. IMPROVABLE, a. onverbeterlijk, onvatbaar voor
verbetering. - NESS, s. onverbeterlijkheid, v. "...IMniet
PROVED, a. onverbeterd, onbekeerd, onbeschaafd,
onderwezen, onwetend. "...IMPUTABLE, a. niet te be*...INschuldigen. "...INCLINED, a. ongenegen,ongeneigd.
CREASABLE, a. onrermeerderbaar. * ...INDEBTED. a. zonder schulden. "...INDIFFERENT, . a. niet onverschillig.
"...INDULGED, a. zonder toegevendheid behandeld. "...INDUSTRIOUS, a. niet vindingrijk, niet vlijtig, traag.* ...INFECTED, a. niet aangestoken. ...INFLAMED, a. niet ontvlamd, niet ont , token. `...INFLAmmAfFLE, a. onontvlambaar. "...INFLUENCED, a. niet bewogen, onbevooroordeeld,
niet ingenomen. "...INFORMED, a. niet onderrigt, onderwezen, onwetend ; zonder Leven. "...INGAGED, a.
niet verpand ; onverpligt. "...INGENIOUS, a. niet zinrijk,
niet vindingrijk, dom. "...INGENUOUS, a. niet opregt,
onopregt, oneerlijk. * ...INHABITABLE, a. onhewoonbaar.
s. onbewoonbaarheid, v. "...HABITED, a. onbe- NESS,
woond, onbevolkt. "...INJURED, a. niet beleedigd, onbeschadigd. '...INQUISITIVE, a. niet nieuwsgierig, niet
uitvorschend. "...INSCRIBED, a. zonder opschrift. "...INSPIRED, a. niet ingegeven. "...INSTITUTED, a. niet ingesteld, niet bepaald, niet onderwezen. "...INSTRUCTIVE,
a. niet leerzaain. *.. INSURED, a. niet verzekerd.
TELLIGENT, a. onverstandig.
"...INTELLIGIBLENESS, S. onverstaanbaarheid,v. "...INTELLIGIBLE, a. ...IBLY, adv. onverstaanbaar ; op eene
onverstaanbare wijze. "...INTENTIONAL, a. onopzettelijk.
"...INTERESSED , "...INTERESTED, a. onpartijdig, belangeloos. "...INTERESTING, a. onbelangrijk. "—INTER.
MISSION, s. ona fgebrokenheid, voortduring, v. "...INTERMITTED, a. onafgebroken, doorgaand. "...INTERMIXED,
a. onvermengd. "...INTERPOLATED, a. niet ondergeschoven. "...INTERRED. a. onbegraven. "...INTERRUPTED,
a. -LY. adv. onafgebroken. * ...INTHRALLED, a. niet
onderworpen, vrij. *...iNniRoNED, a. niet op den troon
geplaatst. "...INTR BATA BLE, a. onverbiddelijk. "...INTRENCHED, a. niet verschanst. "...INTRICAT ED, a. niet
ingewikkeld, niet verward, klaar, duidelijk "...INTRODUCED, a. niet ingevoerd. "...INURED, a. niet gewoon.
"...INVENTED, a. niet ingekleed, niet aangelegd. "...INVESTIGABLE, a. onnaspeurlijk. "...INVITED, a. niet genoodigd.
UNION, S. vereeniging, verbinding ; eenheid, eendragt,
overeenstemmIng ; parel, v. ; - flag, britsche vlag, v.
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UNL.
UNIPAROUS, a. slechts den jong ter wereld brengende.
UNIQUE, a. eenig in zijne soort.
UNIRRITATED, a. niet verstoord, koelbloedig.
UNISON, s. medeklank, m. akkoord, o. *-, a. eentoonig.
eenstemmig. * -ANCE, s. eenstemmigheid, v. "-ous, a.

harmonisch.
s. eenheid, de een, v. " -ABLE, a. vereenigbaar.
s. die slechts den persoon in God erkent,
unitaris, m.
UNITE, va. et n. vereenigen, verbinden, overeenbrengen;
zich verbinden, toetreden, het eens worden, zamensmelten. *-D, a. "-DLY, adv. vereenigd, verbonden, te zamen,
in vereeniging, in verbinding. * - R, s. vereeniger,middelaar, tusschenpersoon, m. ; midden, o. *...TION, s. vereeniging, verbinding, v. * ...TIVE, a. vereenigend, verbindend.
"...TY, s. eenheid, eendragt, overeenstemming, v.
UNIVALVE, a. (72) eenschelpiq. "...VERSAL, a. algemeen,
geheel. -IST, s. die aan de algemeene goddelijke genade gelooft. * ...VERSALITY, "...VERSALNESS, S. aloemeenheid, v. "...VERSE, s. heelal, o. wereld, v. "...VERSITY,
s. universiteit, hoogeschool, v. ; ligchaam,
o. gemeenschap, v. "...VOCAL, a. gelijkluidend, gelijkmatig, van
gelijke beteekenis. "...VOCATION, s. geljkluidendheid, v.
UNJEALOUS, a. niet ijverzuchtig, zonder argwaan. *...JOIN,
va. scheiden, afzonderen, oplossen. "...JOINT, va. ontleden, verdeelen, scheiden. -ED, a. gescheiden, onverbonden. "...JOYFUL, "...JOYOUS, a. niet vrolijk, onopgemind, treurig. "...JUDGED, a. onbeslist, nietuitgemaakt.
"...JUST, a. onregtvaardig, onbillijk. "...JUSTIFIABLE,
a. ...ABLY, adv. niet te regtvaardigen, onverantwoordelijk. -NESS, s. onverantwoordelijkheid, v. "...JUSTIFIED, a. niet geregtvaardigd.
*...JUSTLY, adv. onregtvaardiglijk, onbillijk. *...JUSTNESS; s. onregtvaardiglieid, onbillijkheid, v. "...KED, a. zeldzaam, vreemd,
ongewoon ; treurig, verdrietig.
* ...KEMMED, a. ongekamd ; niet opgeschikt. * ...KENNEL, va. opjagen, verdnjven, ontdekken. *.. KENT, a. onbekend. "...KEPT, a.
niet gehouden, onbewaakt, vrij, niet waargenomen.
"...KID,
a. eenzaam, treurig.
* ...KIND, a. -LY,
adv. onvriendelijk, vijandig, liefdeloos, kwaadaardig, onzacht, met hardheid. "...KINDNESS, s. onvriendelijkheid, lzefdeloosheid, kwaadaardigheid, v.
*...KING,
va. onttroonen, van de koninklijke waardigheid
berooven. "...KINGLIKE, "...KINGLY, a. niet koninklijk;
fig. gemeen. *...KISS, va. wegkussen, afkussen. "...KISSED,
a. ongekust. "...KNIGHTLY, a. onridderlijk. *...KNIT,
va. lostrekken, losmaken. -TED, a. losgemaakt, niet
vereenigd. "...KNOT, va. ontknoopen. -TY, a. zonder
knoopen. "...KNOW, va. niet weer weten,vergeten. -ABLE,
a. niet te weten, niet kenbaar. "...KNOWING, a. niet
wetende, onkundig, onwetend, onbewust.
-LY, adv.
under (het) te weten. "...KNOWN, a. onbekend, niet
erkend, onbewust, vreemd ; - to rue, batten mijn weten.
"...KWARD, a. eenzaam, alleen.
UNL ABORIOUS, a. gemakkelijk. "...LABOURED, a. onbearheid, onbewerkt, onbebouwd, ongedivongen, ruw.
"...LACE, va. losrijgen, losmaken.*.. LADE, va. ontladen,
lessen, ledigen. "...LADEN, a. ontladen, ledig. "...L AID,
a. niet gelegd, niet gesteld, niet ten toon gesteld ; niet
verzacht, niet gestild. "...LAMENTED, a. niet
met beweend. "...LATCH, va. de klink opligten. openen.
+ ...LAUDABLE. a. net lofwaardig.niet loffelijk.* ...LA VISH,
a. niet verspillend,niet verkwistend. -ED, a. nietverspild,
niet verkwist. "...LA WFUL, a. -LY, adv. onwettig. ongeoorloofd, wederregtelijk, onecht ; in strijd met de wetten.
-NESS, s. onwettigheid, onregtmatigheid, v.
*...LAY ,
UNIT,
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(126) ontslaan. "...LEARN, va. verleeren, vergeten.
* ...LEARNED, a. -LY, adv. onwetend, onkundig, onerva.

varen, ongeleerd ; zonder geleerdheid, uit onkunde,
als een oningewijde. -NESS, s. onwetendheid, onkunde,
v. "-LEASH, va. losmaken. "...LEAVE, va. ontbladeren.
"...LEAVENED, a. ongezuurd." .. LECTURED, a. onbelezen.
"...LEISUREDNESS, s. gebrek aan tijd, o. drukte, v.
"...LENT, a. niet geleend.
UNLESS, conj. indien niet, wanneer niet, ten zij.
UNLESSONED, "...LETTERED, a. ongeleerd, nietonderrigt,
niet geletterd, ongeletterd, onbelezen, onwetend. "...LETTERED1TESS, s.onbelezenhe7d,ongeleerdheid, v.....LEVELLED, a. oneffen. "...LIBELLED, a. niet beleedigd. "...LIBIDINOUS, a. niet wellustig, kuisch. "...LICENSED, a. niet
bewilligd, zonder toestemming, zonder verlof. *...LICKED,
a. ongelikt, ruw, vormloos. "...LIGHTED, a. niet perltcht,
niet aangestoken. "...LIGHTSOME, a. niet verlicht,
donker. a. ongelijk. verschillend. -LIHOOD,
-LINESS, s. onwaarehijnlijkheid, v. "...LIKELY, a. et
adv. onwaarschijnlijk, niet te vernioeden. "...LIKENESS,
s. ongelijkheid,verscheidenheid,v. verschil, o.
a. onbuigzaam. "...LIMITABLE, a. niet te bepalen,grenzenloos. "...LIMITED, a. -LY, adv. onbegrensd, onbeperkt, onbepaald, onbestemd. -NESS, s. onbepaaldheid,
onbegrensdheid, onbeperktheid, v.
*...LINE,
va. de
voering uitnemen. "...LINEAL, a. niet in eene regte
lijn afstammende, van een zijtak. "...LINED, a. zonder
voering, ongevoerd. va. losdraaijen, losmaken,
openen, ontleden. "...LIQUIDATED, a. niet verevend.
* ...LIQUIFIED, a. niet gesmolten, niet vloeibaar gemaakt.
"...LIQUORED, a. droog, niet nal gemaakt.
a. niet luisterende, doof. "...LIVELINESS, S. stompheid ;
luiheid, v. "...LIVELY, a. niet levendig, slaperig.
"...LOAD, va. ont-, uit-, afladen, lossen, ligten.
"...LOCATED, a. niet gemeten, onverdeeld ; onbebouwd.
"...LOCK, va. ontsluiten, openen. -ED, a. ontsloten,
open. "...LOOKED, a. ongezien; - for, onverwacht,
niet vermoed, onvoorzien.
*...LOOPED, a. niet opgeslagen. *... LOOSE, va. et n. losmaken, ontknoopen:
losgaan, in duigen vallen. * ...LORDLY, a. niet als een
lord, onwaardig. "...LOSABLE, a. onverliesbaar,onvervreemdbaar. *...LOVED, a. onbemind. ". _LOVELINESS, s.
onbeminnelijkheid, v. "...LOVELY, a. onbemin,elijk. "...LOVING, a. niet beminnend, onvriendelijk, liefdeloos.
'...LUCK, s. ongeluk, o. -ILY, adv. ongelukkigerwijze,
bij ongeluk. *...LUCKINESS. s. ongeluk,ongeval ; teedvermaak, o. kwaadaardighezd, boosheid, v. " ...LUCKY,
a. Agelukkig, ellendig, boosaardig slecht. " ...LUSTROUS ,
a. zonder glans, zonder blister. * ...LUSTY, a. niet opgeruimd, zwak, lusteloos ; fig. traag , lui . "...LUTE, va. de
leem afnemen.
UNMADE, a. ongemaakt , niet gereed,ongedaan,ongeschapen;
vernietigd, verwoest. "...MAIDENLY, a. onvoegzaam voor
eene maagd. "...MAIL, va. ontpantseren, ontwapenen.
"...MAIMED, a. sneer" inkt. "...MAKABLE, a. ondoenlijk,
onuitvoerlijk. "...MAKE, va. vernietigen, verwoesten,
uiteendoen, ongedaan maken ; afzetten. "...MALLEABLE,
a. wet rekbaar. * ... MAN, va. ontmannen; vernederen,
ontzenuwen, verdierlijken, verzwakken, ter nederslaan;
(126) de bemanning afnemen, het scheepsvolk afdanken.
"...MANAGEABLE, a. onhandelbaar, ontembaar, losbandig. '...MANAGED, a. niet behandeld, niet gedresseerd,
niet afgerigt. * ...MANLIKE, "...MANLY, a. niet mannelzjk ; onmenschelijk ; verwijfd.
*..MANLINESS, s. verwijfdheid, V. "...MANNED, * ...MANLY, a. ontmand, verwijfd ; menschenschuw ; (126) onbemand ; (44) ongetemd,
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niet afgerigt. "...MANNERED, a. ongemanierd, onbeschaafd, onwellevend, onbeleefd. "—MANNERLINESS, s.
ongemanierdheid, onbeleefdheid, onwellevendheid, onbeschaafdheid, v. "...MANNERLY, adv. op eene ongemanierde wijze, met onbeleefdheid. "...MANURED, a. onbebouwd. "...MARKED, a. ongemerkt, met geteekend.
* ...MARRED, a. onbevlekt, ongeschonden. "...MARRIAGEABLE, a. onhuwbaar. "...MARRIED, a. ongehuwd,
otzgetrouwd. "...MARRY, va. scheiden, het huwelijk ontbinden. "...MARSHALED, a. ongeregeld, ongeordend.
"...MASCULATE, va. verzwakken, krachteloos maken.
* ...MASK, va. et n. ontmaskeren, het masker afleggen.
-TED, a. ontmaskerd, ontbloot, blootgesteld.
va. ontmasten. -ED, a. ontroast, masteloos.*...MASTERABLE, a. ontembaar, onbed wingbaar, onbuig zaam.
"...MASTERED, a. onbedwongen, ongetemd. "...MAT, va.
de marten opnemen, losvlechten. "...MATCH, va. schei-ABLE,
den, van elkander rukken ; ongelijk paren.
a. onvereenigbaar ; onvergelijkelijk.
"...MATCHED, a.
niet gepaard, eenig, wedrgaloos. "...MEANING, a. niets
beteekenend, onbeduidend, zonder zin; eenvoudig, dom.
"...MEANT, a. niet gemeend, zonder voornemen. "...MEASURABLE, a. ...ABLY, adv. onmetelijk, grenzenloos,
zonder grens. -NESS, s. onmetelljkheid,onbeperktheid,v.
"—MEASURED, a. ongemeten ; onmetelijk, oneindig.
"...MED"...MEDDLED, a. onaangeroerd, onveranderd.
DLING, a. zich niet inmengende, niet tusschenbeide komende. -NESS, S. onpartijdigheid, v. "...MEDITATED,
"...MEET, a. -LY, adv.
a. ondoordacht, onoverlegd.
ondienstig, onnut, ongepast, ongeschikt -NESS, S. ongeschiktheid, ongepastheid, v. "...MELLOWED, a. onrijp,
niet week, niet zacht. "...MELODIOUS, a. wanluidend,
onwelluidend. "...MELTED, a. niet gesmolten. "...MENTIONED, a. onvermeld, ongenoemd. "...MERCANTILE, a.
tegen de gewoonten van den handel. "...MERCHANTABLE,
a. onverkoopbaar, niet gangbaar. "...MERCIFUL, a. -LY,
adv. onbarmhartig, onmededoogend, wreed; overdreven;
met onbarmhartigheid, met wreedheid, zeer, met overdrijving. -NESS, s. onbarmhartigheid, wreedheid, v.
-NESS,
"...MERITED, a. onverdiend, zonder verdienste.
s. verdiensteloosheid, onwaardigheid, v. "...MET, a. niet
treffend. "...MIGHTY, a. onmagtig, krachleloos, zwak.
-NESS, S. ruwheid, v.
`...MILD, a. onzacht, r•w.
* ...MILKED, a. ongemolken. * ...MILLED, a. niet gestampt.
a.
ongemeend, niet bedacht, ongeacht, on"...MINDED,
gemerkt. "...MINDFUL, a. -LY, adv. onbedachtzaam,
vergeetachtig, onoplettend, zorgeloos, nalatig ; met onbedachtzaamheid, zonder nadenken. -NESS, S. onliedachtzaamheid, vergeetachtigheid, zorgeloosheid, nalatigheid,
v. "...MINGLE, va. scheiden. -ABLE, a. onmengbaar.
* ...MINGLED, "...MIXED, a. onvermengd, onvervalscht,
onbedorven, eenvoudig, zuiver. "...MIRY, a. onbezoedeld,
rein. "...MISSED, a. ongemist, onvermist. "—MISTRUSTING,
a. zonder wantrouwen, zonder argwaan. "...MITIGABLE,
a. niet te verzachten. "...MITIGATED, a. onverzacht.
* ...MOANED, "...MOURNED, a. niet betreurd. "...MODISH,
a. niet naar de mode, tegen de gewoonte, niet volgens
den heerschenden smaak. "...MOIST, a. niet vochtig,
droog. "...MOISTENED, a. niet bevochtigd. * ...MOLESTED,
a. eizgestoord, onverlet. "...MONEYED, "...MONIED, a.
geldeloos, zonder geld, om geld verlegen, geld behoevende. "...MONOPOLIZE, va. den alleenhandel opheffen.
"...MOOR, va. (126) losmaken, het anker ligten.
; ...MORALIZED, a. onbeschatifd, zedeloos. "...MORTGAGED, a. onbezwaard, niet verpand, niet met hypotheek
bezwaard. "...MORTIFIED, a. niet verootmoedigd, on-
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"...MOTHERLY,

a. niet moederlijk. * ...MOULD,

va. omgieten, ern anderen vorm ,even. "...MOVEABLE,
a. ...ABLY, adv. onbewegelijk, onveranderlijk, bestendig.
-NESS,
onbewegelijkheid, onveranderlijkheid, bestendigheid, v. "...MOVED, a. onbewogen, onveranderd,
standvasttg. "...MOVING, a. niet bewegend, onbewegelijk,
stijf. "...MUFFLE, va. et n. onthullen. (mtblooten; zigtbaar warden. "...MURMURED, a. zonder morren."...mtrEqCAL, a. wanluidend, tegen de regelen der toonkunst.
"...MUZZLE, va. den muilband afdoen; ontblooten, toonen; fig. vrij uitspreken.
"-ED, a. losgespijUNNAIL, va. losspijkeren, losmaken.
kerd. *...NAMED, a. ongenoewel, naamloos, onvermeld.
"...NATIVE, a. niet in het land geboren. "...NATURAL,
a. -LY, adv. onnatuurlijk, ontaard; gedwongen, net
dwang. -ITY, -NESS, s. onnatuurlijkheid, v. "...NATURALIZE, va. onnatuurlijk maken, doen ontaarden, het
burgerregt ontnemen. "...NAVIGABLE, a. onbevaarbaar.
"—NAVIGATED, a. onbevaren. *...NECESSARILY, adv.
nutteloos, overbodig. "...NECESSARINESS, s. nutteloosheid, overbodigheid, v. "...NECESSARY, a. onnoodig,
"...NECESovertollig, overbodig, nutteloos, noodeloos.
SITATED, a. niet gehouden,ongedwongen. "...NEEDFUL,
a. noodeloos. "...NEIGHBOURLY, a. et adv. onbuurschappelijk, onvriendelijk. "...NERVE, va. ontzenu.wen.
verzwakken. -.NERVED, a. ontzenawd, zwak. "..,NETH,
-ES, adv. bezwaarlijk, naauw, te naauwernood."...NOBLE, a. onedel, gemeen. "...NOTED, a. ongeteekend,
ongemerkt. "...NOTICED, a. onvermeld, onopgemerkt.
"...NUMBERED, a. ongeteld, talloos. "...NURTURED, a.
niet opgevoed.
UNOBEYED, a. niet gehoorzaamd. "...OBJECTED, a. niet
tegengeworpen. "...OBJECTIONABLE, a. onwedersprekelijk, onberispelijk. *...OBLITERATED, a. onuitgewischt.
"...OBNOXIOUS, a niet blootgesteld, onstrafbaar. "...OBSCURED, a. onverduisterd. ".. OBSEQUIOUSNESS, s. ongedienstigheid, ongehoorzaamheid, v. "...OBSERVABLE,
a. onmerkbaar, niet waar te nemen.
"...OBSERVANCE,
s. onopmerkzaamheid, v. "...OBSERVANT, "...OBSERVING, a. onoPmerkzaam, onoplettend, onachtzaam; ongehoorzaam. ...OBSERVED, a. onopgemerkt, niet in
acht genomen. - LY, adv. op erne onmerkbare wijze." ...OBSTRUCTED, a. ongehinderd, vrij *...OBSTRUCTIVE, a.
niet hinderlijk. "...OBTAINED, a. niet erlangd, niet
verworven. "...OBTRUSIVE, a. niet indringend, ingetogen, zedig, bescheiden. "...OBVIOUS, a. niet in het oog
springende, - loopende, - vallende, niet klaar, onduidelijk. "...00CUPIED, a. niet bezet, onbezeten, zonder
eigenaar ; onbebouwd, worst; onbevooroordeeld ; onbeschadigd ; - land, onbebouwde woeste grond, m.
"...OFFENDED, a. onbeleedigd. ...OFFENDING, "...OFFENSIVE, a. niet beleedigend, onschuldig, schadelijk.
"...OFFERED, a. niet aangeboden.
a. niet
ambtelijk, niet officieel. "...OFTEN, adv. niet dikwijls,
zelden. "...OIL, va. van olio zuiveren. "...OILED, a.
niet geoliedr "...OPENED, a. ongeopend.
a. niet openende, niet opengaande "...OPERATIVE, a.
zonder werking. *... OPFORTIINE, a. - LY, adv. ongelegen, ontijdig, te onpac. "...OPPOSED, a. geenen wederstand ontmoetende, onbestreden. * ... ORDER, va.
afbestellen. - LY, a. onordelijk, verward. '...ORDINARY,
a. ongewoon, ongemeen. "...ORGANICAL, a niet organisch. ...ORGANISED, a. niet bewerktuigd. '...ORIGINAL , "...ORIGIN ATED, a. zonder oorsprOngOngebOren.

a. zonder sierad en, onver,ierd, eenvoudig. ",..ORTHODOX, a. on-

"...ORNAMENTAL, "...ORNAMENTED,
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regtzinnig. "...OSTENTATIOUS, a. zonder praal, bescheiden. "...OWED, a. niet schuldig, - verschuldigd. "...OWNED,
a. niet erkend, - geeischt ; onbezeten, zonder eigenaar.
UNPACIFIC, a. niet vreedzaam. "...PACIFIED, a. niet
bevredigd. "...P ACK, va. uit-, ont-, afpakken, lossen,
openen, ontvouwen. -ED , a. uitgepakt, niet ingepakt,
niet voorbereid. " ...P AID , a. onbetaald, onvoldaan ;
nog te hetalen. "...PAINED, a. met smartelijk.-for,
"...PAINTED, a. ongeschilderd,onopgesmukt. - • ...PAIRED,
a. niet gepaard. "...PALATABLE, a. onsmakelijk, leelijk,
walgelijk. "...PALLED, a. niet omhuld ; niet onverzadigd.
"...PARADISE, va. uit het paradijs jagen, de zaligheid
ontnemen. "...PAR AGONED, "...PARALLELED, a. onvergelijkelijk, wedrgaloos, voorbeeldeloos. "...PARDONABLE,
a. ...ABLY, adv. onvergeeflijk, niet te verontschuldigen.
-NESS, s. onvergeeflijkheid, v. "...PARDONED, a. onver geven. "...PARDONING, a. niet vergevende. "...PARED,
a. ongeschild. "...PARLIAMENTARILY, adv. ... ARY, a.
in strijd strijdig met de gebruiken van het parlement.
...AR INESS, s. handeling tegen de gebruiken van het
parlement, v. '...PARTED, a. ongedeeld, ongescheiden.
"...PARTABLE, a. *... PARTABLY, adv. ondeelbaur,
onscheidbaar, niet te verdeelen. "...PARTIAL, a. onpartijdig. ...PASSABLE, a. niet gangbaar. "...PASSIONATE, -D, a. hartstogteloos, bedaard, gelaten, kalm,
vastly. -LY, adv. zonder haristoyt. * ...P ASTORAL, a.
niet herderlijk. " ...P ASTURED, a. zonder weide.
....PATTED, a. ongebaand, onbetreden. • ...PATHETIC,
a. niet hartstogtelijk. niet rocrend. '...PATRIOTIC, a.
niet vaderlandsch. ...PATRONIZED, a. zonder beschermer. * ... PATTERNED, a. voorbeeldeloos, zonder voorbeeld.
"...PAVE, va. de straatsteenen opnemen. '...PAVED, a.
onbestraat. ....PAWNED, a. onverpand. AY, va.
niet betalen ; seeder goedmaken, herroepen. '...PEACEABLE, ...FUL, a. niet vreedzaam, onrustig. -NESS, s.
onrust, storing, v. '...PEACEABLY, adv. in onrust.
"...PEG, va. de pennen losmaken. "...PEGGED, a. zonder pennen. ....PEN, va. losmaken, openen, bevrijden,
verlossen. '...PENAL, a. niet straffende ; vrij van strat.
*... PENETR ABLE, a. ondoordringbaar. ' ...PENETRATING, a. niet doordringend. ...PENITENT, a. onboetvaardig, verstokt. * ... PENNED, a. niet bevestigd, losgemaakt, vrij. ...PENSIONED, a. ongepensioneerd, zonder
pensioen. * . .PEOPLE, va. ontvouwen. -D, a. ontvolkt,
onbevolkt. ...PERCEIV ABLE, a. * ...PERCEIVABLY , adv.
onmerkbaar. ....PERCEIVED, a. -LY, adv. ongemerkt, op
eene onmerkbare wijze. '...PERFECT, a. onvolkomen.
"...PERFORMED, a. niet verrigt, ongedaan ; (108) niet
gespeeld. ....PERFORMING, a. zijnen pligt niet volbrengende. "...PERISHABLE, a. onvergankelijk, onsterfelijk.
* ...PERJURED, a. niet meineedig, aan zijnen eed getrouw. "...PERMITTED, a. ongeoorloofd, zonder verlof.
"...PERPLEX, va. uit de verwarring verlossen. - ED, a.
niet in verwarring ; niet verlegen, onbedremmeld, niet
verhuasd. "...PERSPIRABLB, a. niet uitwasemende.
"...PERSUADABLE, a. onoverreedbaar, niet vatbaar voor
overreding. "...PESTER, va. ontwarren, losmaken, ontvouwen. -ED, a. ontward, ontwikkeld, losgenzaakt ; niet
gekweld. "...PETRIFIED, a. niet versteend. "...PHILOSOPHIC A L. a. -LY, adv. onwijsgeerig, strijdig met de wijsbegeerte ; eenen wijsgeer onwaardi9. -NESS, s gebrek
aan wijsbegeerte, O. "...PHILOSOPHIZE, va. de waardigheid eens wijsgeers ontnemen. "...PHISICKED, a. niet
door geneesmiddelen bewerkt, zonder geneesmiddelen in
te nemen, huiten geneeskundige pulp. "...PIERCEABLE,
a. ondoordringbaar. "...PIERCED, a. niet doorstoken, niet
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doorboord, niet doordrongen. "...PILLARED, a. van pilaren beroofd, zonder zuilen. "...PILLOWED, a. zonder
oorkussens. "...PILOTED, a. zonder loodsen, niet door
eenen loods bestuurd. "...PIN, va. losspelden, losmaken,
vrijmaken. "...PINIONED, a. losgemaakt ; met vrije armen, met vrije vleugels. "...PINKET, a. zonder nestelgaten. * ... PINNED. a. zonder spelden, los. "...PITIED,
"...PITYING, a. "...PITIFULLY,
a. onbeklaagd.
adv. onbarmhartig, mededoogenloos, onmedelijdend, zonder medelijden."...FL ACA BLE,a.onverzoenlijk. "...PLACED,
a. niet geplaatst, zonder post, - betrekking, ambteloos.
* ...PLAGUED, a. ongeplaagd, ongekweld. "...PLAIT, va.
de vouwen uitmaken, uitslrijken. *...PLANNED, a. onontworpen, zonder plan. "...PLANTED, a. ongeplant, niet
aangelegd. "...PLAUSIBLE, a. onwaarschijnlijk. ". ... PL AUSIVE, a. afkeurend. "...PLEADABLE, a. niet verontschuldigend. "...PLEASANT, a. -LY, adv. onaangenaatn,
mishagend, onbeval lig, onbehagelijk ; op eene onaangename wijze, met tegenzin. -NESS, s. onaangenaamlzeid,
onbehagelijkheid, v. misnoegen, O. "...PLIANT, a. onbuigzaam, ontoegevend. hardnekkig. -NESS, s. onbuig zaanzheid,ontoegevendheid,hardnelckigheid,v."...FLouGHED, "...PLOWED, a. onbeploegd, onbebouwd. "...PLUME,
va. plukken, de vederen uitrukken ; vernederen.' ....Po ETICAL, a. ondichterlijk. -LY, adv. op eene ondichterlijke wijze.
'...POINTED, a. zonder naald. zonder punt; (98)zonder lees teekens." ..FoisoN,va.de vergiftiging wegnemen." ..POIZED ,
a. zonder tegenwigt. "...POLICIED, a. onbeschaafd, zonder wetten of regering. "...POLISHED, "...POLITE, a.
ongepolijst, ruw, hobbeltg ; onbeschaafd. -NESS, s. ruwheid, hobbeligheid, onbeschaafdhezd, v. "...POLITE, a. - LY ,
adv. onbeleefd, lomp. "...POLITENESS, S. onbeleefdheid,
lompheid, v. "...POLLED, a. ongetopt, ongeschoren ; ongeroofd; niet ingeschreven. ...POLLUTED, a. onbevlekt, onbezoedeld. "...POPULAR, a. niet bemind bij het yolk, onbehagelijk aan het Yolk. "...PORTABLE, a. niet draagbaar.
"...PORTIONED, a. zonder vermogen."...PORTUOUS,a. zonder haven."...POSSESSED,a.onbezeten, onbezet, zonder eigenaar ; zonder bezitting ; niet in het bezzt. ".. POSSESSING,
a. onvermogend, onbemiddeld, arm. "...POSSIBLE, a. onmogelijk. "...POWERFUL, a. magteloos, onvermogend.
"...PRACTICABILITY, S. onuitvoerbaarheid, ondoenlijkheid, v. "...PRACTICABLE, a. onuitvoerbaar, ondoenlijk.
"...PRACTISED, a. ongeoefend, onervaren ; ongebruikt.
"...PRAISED, a. ongeprezen, ongeroeind. "...PRECARIOUS, a. ondubbelzinnig ; ontwijfelbaar ; onafizankelljk,
eigen. "...PRECEDRNTED, a. zonder voorbeeld, weergaloos ,
voorbeeldeloos, ongehoord. "...PRECISE, a. onbestemd,
oppervlakkig. "...PREDESTINED, a. zonder bestemming.
"...PREDICT, va. eene voorspelling herroepen. "...PREFERRED, a. niet verkozen. "...PREGNABLE, a. onneembaar. "...PREGNANT, a. onrruchtbaar, arm. "...PREJUDICATB, - D, "...PREJUDICED, a. onbevooroordeeld,
onvooringenomen, onberangen. -LY, adv. zonder vooroordeel. "...PREJUDICED, a. zonder benadeeling, zonder
afbreuk te doers. - NESS, S. onbevooroordeeldheid, onbevangenheid, v. "...PREL ATICAL, a. eenen prelaat
niet passende. "...PREMEDITATED, a. niet vooraf
bedacht, - overlegd, niet met voorbedachten rade ; voor
de vuist. "...PREPARED, a. onvoorbereid, niet uitgerust ;
onverwacht. - NESS, s. gebrek aan voorbereiding, O.
"...PREPOSSESSED, a. onvooringenomen. onbevangen,
onbevooroordeeld. * ...PRESIDENTED, a. zonder voorzitter;
zonder opzzgt. "...PRE,SED, a. ongeperst, niet gedrukt ;
niet gedrongen; ongedwongen ; vrijwillig ; onvermeld.
"...PRESUMPTUOUS, a. demoedig, onderworpen, onder-
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danig, nederig. "...PRETENDED, a. niet voorgegeven,
niet voorgewend; niet aangematigd ; niet aangegrepen,
onbetwist. "...PRETENDING, a. - LY, adv. bescheiden,
zonder aanmatiging, met bescheidenheid. - NESS, s.
bescheidenheid, v. "...PREVAILING, a. niet overwegend;
krachteloos ; nutteloos. "...PREVENTED, a. onvoorbereid,
niet voorgekomen, niet vooraf onderrigt ; ongehinderd.
"...PRIEST, va. de priesterlijke waardigheid ontnemen.
- LY, a. onpriesterlijk. "...PRINCELY, a. niet vorstelijk.
"...PRINCIPLED, a. zonder grondbeginselen, stelvelloos,
beginselloos,wankelbaar ; fig. onzedelijk,slecht.* ...PRINTED, a. ongedrukt. *...PRISABLE, "...P RIZ A BLE, a.
onschatbaar,. onwaardeerbaar ; zonder waarde. "...PRISONED, a. niet gevangen gezet, niet gekerkerd. * ...PRIZ ED,
a. ongeschat. "...PROCLAIMED, a. niet uitgeroepen, niet
afgekondigd, niet bekend gemaakt. "...PRODUCTIVE, a.
onvruchtbaar. "...PROFANED, a. nietontheiligd.* ...PROFESSIONAL, a. niet tot het beroep betrekkeltjk, tot geen
beroep behoorende. "...PROFICIENCY, s. niet-verbetering,
v. geniis aan vooruitgang, o. "...PROFITABLE, a.
...ABLY, adv. niet voordeelig, nutteloos, ondienstig,
nadeelig ; mager, zonder voordeel. - NESS, s. onvoordeeligheid, nutteloosheid, v. "...PROFITED, a. niet gewonnen. "...PROHIBITED, a. niet verboden. ...PROJECTED, a. niet ontworpen, niet voorgekomen. "...PROLIFIC ,
a. onvruchtbaar, kinderloos. "...PROMISING, a. weinig
niets belovende ; hopeloos ondankbaar. "...PROMPTED,
a. niet ingegeven. "...PRONOUNCED, a. niet uitgesproken,
niet hoorbaar, stom ; onbeslist. "...PROP, va. ontkurken.
"...PROPER, a. oneigen, oneigenlijk ; ongeschikt. "...PROPHETICAL, a. niet profetisch. "...PROPITIOUS, a. niet
gumtig, ongenegen. * ...PROPORTIONABLE, ...ED, a.
...ABLY, adv. onevenredig, zonder buiten verhouding ,
ongeevenredigd, Intiten evenredigheid. * ...PROPOSED, a.
niet voorgedragen, niet voorgesteld. "...PROPPED, a. zonder steun. "...PROSPEROUS, a. - LY, adv. ongelukkig,
kwalijk uitvallende, ongelukkiglijk. "...PROTECTED, a.
niet bescherwd, onverdedigd. "...PROVED, a. onbewezen,
onbeproefd. "...PROVIDE, va. niet verzorgen,ontblooten,
berooven ; niet bezorgen, niet verschafjen, niet voorzien van. - D, a. onverzorgd, niet voorzien, onroorzien, onverwacht. "...PROVIDENT, a. onvoorztgtig, zorgeloos. "...PROVOKED, a. ongetergd, niet verbitterd.
"...PROVOKING, a. niet tergend, niet verbitterend.
"...PRUDENTIAL, a. onvoorzigtig. * ...PRUNED, a. ongesnoeid. "...PUBLIC, a. niet openlijk, geheint. "...PUBLISHED, a. onuitgegeven. "...PUNISHED, a. ongestraft.
"...PURCHASED, a. ongekocht.
"...PURE, a. onrein.
"...PURGED, "...PURIFIED, a. ongezuiverd, ongereinigd.
"...PURPOSED, a. niet bedoeld, onopzettelijk. "...PURSUED,
a. onvervolgd. "...PUTRIFIED, a. niet verrot.
UNQUAFFED, a. niet gedronken. "...QUALIFIED, a. ongeschikt, onbektvaam, niet voegzaam, de noodige vereischten niet bezittende. - NESS, s. ongeschiktheid, onbekwaamheid, v. * ...QUALIFY, va. an zijne hoedanigheid
berooven. * ...QUALIFIED, a. van zijne hoedanigheid beroofd. ...QUA RRELABLE, ti. onweder legIntar, onbetwistbactr. "...QUEEN, va. eene koningin afzetten.
"...QUELLED, a. onbedwongen. "...QUENCHABLE, a. onuitbluschbaar.-NEss.,.onuttblusebbaarheid,v .k ...QUENCHED, a. niet uitgebluseht, ongebluseht. "...QUESTIONABLE,
a. ontwijlelbaar, onwederlegbaar, uitgemaakt, geniis, can
geene bed enkingen onderwor pen ; niet to 7 , ,agen 'met
spraakzaam. - NESS, s. ontwij felbaarbeid, gewisheid, v.
"...QUESTIONABLY, adv. Z:Oltlier geniis. %AXESPlop ED, a ongevraagd, ongetniijfcld, sin betwikeld,
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onbetwist, onbestreden. "...QUICK, a. 2tiet levendig, zonder beweging, levenloos. - ENED, a. onbetvogen, onbeva. verontrusten.
zield, zonder levendigheid.
- , a.
- LY,
adv. onrustig, rusteloos, onstuimig ; onbevredigd ; met onrust, net onstui ,oigheid. "...QUIETNESS,
"...QUIETUDE, S. onrust, rusteloosheid ; onstaimigheid,
hevigheid ; verwarring, v.
UNRACKED, a. niet afgeklaard, niet overgestoken (pan
wijn). "...RAKED, a. niet opgehoopt, niet ingerekend .
"...RANKED, a. niet geschaard, niet in orde gesteld.
"...RA NS A C KED, a. niet gepluaderd. "...RANSOXED, a.
niet vrijgekocht. *...R.A.sx, a. niet overijld, met overleg ,
bezadigd, behoedzaam. * ...RAPED, a. ongeschat, niet gew aardeerd , niet aangeslagen, onbelast. "...RAVEL, va. et n .
uitrafelen, ontwarr en, ontwikkelen ; in wanorde breng en ;
vernietigen ; losgaan, zich ontwikkelen ; rafelen. - al ENT, s.
ontwikkeling, ontknooping, ontwarring, v. "...RAZORED,
a. ongeschoren. * ...REACHED, a. net bereikt. "...READ,
a. ongelezen, onuitgegeven, niet afgekondigd ; onbelezen,
ongeleerd. "...READILY, adv. niet in gereedhetd zonder
bereidvaardigheid, met tegenzin. "...READINESS,
S.
ongereedheid, onbereidwilligheid, v. "...READY, a. onberetd, niet gereed, niet bereidvaardig, niet bereidwillig,
langzaam, traag ; fig. onhandig ; ontkieed ; (86) koppig. "...REAL, a. niet werkelijk, onwezenlijk. "...REAPED, a. niet geoogst. "...REASON ABLE, a. ... ABLY, adv.
onredelijk, onverstandig, -lijk, onbillijk ; onnzattg, buitensporig, bovenmatig. - NESS, s. onverstand, o. onredelijkheid, onbillijkheid ; onmatigheid, v. " ...RE AVE, va .
ontwarren, ontknoopen, losmaken, ontwikkelen. "...REBATED, a. ?yet stomp. * ...REBUKABLE, a. onberispelijk ;
onbetwistbaar, onwederlegbaar. "...REBUKED, a. onberispt. " ...RECALLABLE, a. onherroepelijk, niet op to
heffen. * ...RECEIVED, a. niet ontvangen. "...RECKONED,
ongerekend, niet medegerekend. -RECLAIMED, a. niet
opgevorderd, onveranderd ; onverbeterd. "...RECOMPENSED, a. onbeloond, onvergolden. "...RECONCILEABLE, a.
onverzoenlijk."...RECONCILED.a.onverzoend." ...RECORDED, a. niet ingesehreven, niet aangeteekend ; fig. in de
vergetelheid geraakt. "...RECOUNTED, a. niet verhaald.
* ...RECOVERABLE, a. onherstelbaar. " — RECOVERED,
a. niet wedergekregen, niet hersteld, niet genezen.
"...RECRUITABLE, a. niet aan to vullen. *...RECTIFIED,
a. niet hersteld. "...RECURING, a. ongezzeeslijk. "...REDEEMABLE, a. niet los to koopen. "...REDEEMED, a.
niet afgehocht, niet vrijgekocht. "...REDRESSED, a. onverbeterd, niet hersteld. "...REDUCED, a. niet teruggebragt, niet herleid, niet verkleznd ; onverminderd; niet
anderworpen, niet onder het juk gebragt ; onafgedankt.
"...REDUCIBLE, a. onvermindeebaar, niet to herleiden ,
onbedwingbaar. - NESS, s. onverminderbaarheid, onbedwingbaarheid, v. " — REEVE, va. weder 'uitstrekken.
* ...REFINED, a. ongezuiverd. "...REFORM ABLE, a. onverbeterlijk. ...REFORMED,a.onverbeterd, niet hervormd.* ...REFRACTED, a. niet teruggeworpen, niet gebroken. ...REFRESHED, a. lziet verkuukt, niet verfrischt, niet 2,erverscht. "...REFUNDING, a. niet teraggevende, "...REFUSING, a. niet weigerend. ...REGARDED , a. onaangezien,
ongeacht, veronaehtzaamd., veracht. ',„REGARDFUL, a.
onachtzaam, nalatig * ...REGENERACY, s. niet-wedergeboorte, v. * ...REGENERATE. a. niet .wedcrgeboren, onherboren. * ...REGISTERED, a. met ingeschreven. `...11EINED, a. ongetoomd, on relent(' onbeteugeld. *•••REJECTED,
a. niet .rermoiTen. ...RE.TOICING. a. niet erotijk; treu niet verhaald ,
rig, dui,ter, somber. . .R.EL ATED,
RET. ATIVE, a.
onvermeld, niet berigt ; niet rerwant,

UNR.
LY, adv. geene
"...RELENTING,

betrekking hebbende, zonder betrekking.
a. onverbiddelijk, onbuigzaam, gevoelloos, wreed, hard ; onveranderlijk. "...RELIEVABLE, a.
niet te verhelpen, onherstelbaar, ongeneeslijk. "...RELIEVED, a. niet geholpen, niet verligt, niet opgeheurd.
"...RELIGIOUS, a. ongodsdienstig, goddeloos. "...REMARKABLE, a. onmerkbaar, onbeduidend. "...REMEDIABLE,
a. onherstelbaar. "...REMEDIED, a. niet verholpen.
"...REMEMBERED, a. niet herinnerd, vergeten. ".. REMEMBRANCE, s. vergeetachtigheid, niet-herinnering, v.
"...REMEMBRING, a. ongedachtig, zonder herinnering.
"...REMITTED, a. niet vergeten ; niet geschonken, onophoudelijk, zonder ophouden. "...REMITTING, a. niet
vergevend ; onophoudeliA, voortdurend. "...REMOVE ABLE, a. ...ABLY, adv. onbewegelijk, onveranderlijk ;
onafzetbaar. - NESS , s. ontiewegelijkheid ; onafzetbaarheid, v. "...REMOVED, a. niet weggeruimd, niet verwijderd ; niet afgezet ; onbewegelijk. * ...RENEWED, a.
niet vernieuwd. "...REPAID, a. n et terugbetaald, onvergolden, onbeloond. "...REPAIRARLE, a. onherstelbaar,
niet te verbeteren. "...REPAIRED, a. niet hersteld, niet
vergoed, niet verheterd. ...REPARABLE, a. onherstelbaar. "...REPEALABLE, a. onherroepelijk. "...REPEALED,
a. niet herroepen, niet afgeschaft, niet opgeheven.
"...REPENTANCE, s. onboetvaardigheid, verstsktheid, v.
"...REPENTANT, "...REPENTING, a. onboetraardig,ver•
stokt. "...REPENTED, a. zonder beroiew. "...REPINING,
a. - LY, adv. geduldig, lijdzaam, sender morren. * ...REPLENISHED, a. niet geruld. "...REPRESENTED, a. niet
vertegenwoordigd. "...REPRIEVABLE, a. reddeloos ; zonder uitstel. "...REPRIEVED, a. zonder uitstel, zonder
genade. "...REPROACHABLE, a. onberispelijk. "...REPROACHED, a. onberispt. "...REPROVABLE, a. onberispelijk ; onteederlegbaar. "...REPROVED, a. onberzspt,
niet wederlegd. "...REPUGNANT, a. niet stuitend. "...REPUTABLE, a. niet roeenrijk, niet lolfelijk ; een slechten
naant hebbende. "...REQUESTED, a. niet verlangd, ongerraagd, onrerzocht, ongevergd. "...REQUITABLE, a.
niet te vergelden. "...REQUITED, a. onvergolden, onbeloond. "...RESEMBLING, a. ongelijk. "...RESENTED, a.
ongewroken, niet gevoeld. "...RESERVE, S. openhartigheid, v. "...RESERVED, a. - LY, adv. niet bewaard ;
opregt, openhartig, vrijmoedig, bereidwillig, onbepaald ;
zonder terughoudendheid, zonder voorbehoud ; met vrijmoedigheid. - NESS, s. openhurtigheid, vrijmoedigheid,
onbepaaldheid, v. "...RESISTED, a. niet wederstaan.
"...RESISTIBLE, a. onwederstaanbaar. "...RESISTING,
a. geenen wederstand biedende. "...RESOLVABLE, a.
onoplosbaar. "...RESOLVED, "...RESOLVING, a. onopgelost ; hesluileloos, onzeker. "...RESPECTABLF, a. niet
achtenswaardig. "...RESPECTED, a. niet geacht. ...RESPECTFUL, a. - LY, adv. oneerbiedig, -lijk. - NESS, s.
oneerbiedigheid, v . "...RESPECTIVE, a. onoplettend, onachtzaam ; verachtelijk.* ...RESPITED, a. zonder uitstel; voortdurend. "...RESPITEFUL, a. rusteloos. "...RESPONSIBLE,
a. onverantwoordelijk. -NEss,s.onverantwoordelijkheid ,v
UNREST, s. onrust, ongelegenheid, v. "...RESTORED, a.
niet hersteld, niet teruggegeven. "...RESTR AIMED, a.
onbepaald, onbeperkt, onbedwongenieugelloos ; uitspattend. "...RESTR AINT, s. enbeperktheid, onhepaaldheid,
onafhankelijkheid, v. * ...RESTRICTED, a. onheperkt,
ozztepaald. "...RETENTIVE, a. niet behoudend ; zzeak
(ran geheugen). "...RETRACTED, a. niet herroepen, niet
teruggenomen. *...RETURNABLE, a. niet terughoudende,
niet wederkeerende ; niet te vergelden, onletaalbaar; niet
verkiesbaar. "...RETURNED, a. onbeloond, onvergolden.
-
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* ...RETRIEVABLE, a. onherstelbaar. "...REVEALED,a. niet

geopenbaurd. "...REVENGED, a. ongewroken, ongestraft.
...REVENUED,
"...REVENGEFUL, a. niet wraakzuchtig.
a. zonder inkomsten. "...REVERENT, a. -LY, adv. ona.
niet
herroepen,
niet
eerbiedig, -lijk. "...REVERSED,
opgeheven. "...REVOCABLE, a. onherroepelijk. "...REVOKED, a. niet herroepen. * ...REWARDED, a. onbeloond,
ea. ontraadselen, oplossen,
onvergolden.
verklaren. "...RIDDLER, s. oplosser, uitlegger, verklaarniet belagchelijk. ...RIG,va.
a,
der, m. "...RIDICULOUS,
uittrekken, ontkleeden ; (12,6) altakelen. "...RIGGING, s.
aftakeling, v. "...RIGHTEOUS, a. - LY, adv. onregtvaardig, onredelijk, onbzllijk, slecht, goddeloos ; op eene
onreglvaardige wijze; met onregt. - NESS, s. onregtvaardigheid, onbillijkheid, v. onregt, o. "...RIGHTFUL,
a. onregtvaardig, onregtmatig. "...RING, va. van den
ring ontdoen. "...RIOTED, a. zonder geraas, gematigd.
"...RIP, va. et n. opensnijden, losmaken ; opengaan.
"...RIPE, a. onrijp. groen. - NED, a. niet rijp gewo•den.
"...RIPENESS, s. onrijpheid, ontijdigheid, v. "...RIPPED,
"...RIPT, a. losgemaakt. "...RIPPING, s. losmaking, v.
het los,naken. "...RIVALLED, a. zonder medeminnaar ;
zonder rnededinger ; onvergelijkelijk, niet benijd.
va. uit-,
va. losklinken, losmaken.
ontkleeden." ...ROLL, va. ontrollen, ontvouwen; fig. ontwikkelen, openen. "...ROMANIzED, a. niet aan de liomeinen onderworpen. "...ROMANTIC, a. niet romantisch.
* ...ROOF, va. het dak afnemen. * ...ROOST, va. et n.
van het rek jagen, wegjagen; van het rek komen.
va. ontworlelen, uitroeijen. "...ROUGH, a. niet
ruw, glad ; zonder baard. "...ROUNDED, a. niet gerond.
"...ROUTED, a. niet in verwarring gebragt. "...ROYAL,
a. niet koninklijk. "...RUFFLE, vn. bedaren, tot rust
komen, slit worden ; glad worden. "...RULED, a. onbeheerscht, onbestuurd ; regeringloos. * ...RULILY, adv. met
weerspannigheid, oproerig. "...RUMNESS, s. weerspannigheid, onbuigzaamheid, losbandigheid, uitgelatenheid,
oproerigheid, weerbarstigheid, v. "...RULY, a. onleidzaant,
onbitigzaarn, loebandig, weerspannig, oproerig, uitgelaten. ".. RUMPLE, va. ontrouwen, loemaken.
UNSADDEN , va. de droefheid ontnemen, opgeruimd maken ; de zorg wegnemen. "...SADDLE, va. ontzadelen.
"...SAFE, a. - LY, adv. onveilig, gewaagd, gevaarlijk, onzeker; dubbelzinnig ; met gevaar, in onzekerheid. - NESS, - TY,
s. onveiligheid , v. geuaar,o. "...SAID, a. onvermeld."
ABLE, a. niet te bezeilen, onbevaarbaar. "...SAINT,
va. ontheiligen. "...SALEABLE, a. onverkoopbaar. "...SALTED, a. ongezouten, niet gepekeld, versch. "...SALUTED,
a. ongegroet; ongekust. "...SANCTIFIED, a. ongewijd,
ontheiligd, ongehetligd ; onheilig. "...SATED, a. onverzadigd ; onverzadelijk. "...SATIABLE, a. onrerzadelijk.
"...SATISFACTORILY, adv. op eene onroldoende wijze ;
gebrekkiglijk. "...SATISFACTORINESS, s. onvoldoendheid,
gebrekkigheid, ongenoegzaamheid, ontoereikendheid, v.
"...SATISFACTORy, a. ongenoegzaam, ontoereikend, onvoldoende, onvolkomen. "...SATISFIABLE, a. niet te
voldoen; onverzadigd. "...SATISFIED, a. onbevredigd,
onverzadigd, onvoldaan, ontevreden, misnoegd. - NESS,
s. ongenoegzaamheid, onlevredenheid, v. "...SATISFYING,
a. onvoldoend, niet bevredigd, ontoereikend. - NESS, s.
ontoereikendheid, v. "...SAVoURILY, adv. op eene smakelooze wijze, zonder smaak.. "...SAVOURINESS, s. smakeloosheid, onsmakelijkheid, v. ; onaangenamc reuk, m.
"...SAVOURY, a. smakeloos, onsmakelijk, onaangenaam,
kwalijk riekend. "...SAY, va. herroepen, afzeggen, terugnemen ; to say and unsay, dan ja dan weder neen
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zeggen. "...SCALABLE, a. onbeklimbaar. * ...SCALE, va.
schubben. * ...SCALY, a. zonder schubben. "...SCANNED,
a. niet afgenzeten ; zonder overleg , onbedacht. "...SCARED,
a. niet to verjagen. "...SCARRED, a. ongewond, zonder
likteekens. "...SCATHED, a. onbeschadigd, onverlet, ongedeerd, ongeschonden. "...SCATTERED, a. niet verstrooid. "...SCHOLARLIKE, a. niet als een geleerde of
scholier. "...SCHOLARLY, a. eenen geleerde eenen
scholier niet betamende. "...SCHOLASTIC, a. niet schoolsch ;
ongeleerd. "...SCHOOLED, a. ongeleerd, onbeschaafd.
"...SCIENTIFIC, a. niet wetenschappelijk. "..:SCORCHED,
a. ongebrand, ongezengd. "...SCOURED, a. ongeschuurd.
"...SCRATCHED, a. ongekrabd.
"...SCREENED, a. niet
beschermdmiet beschut. * ...SCREW, va. open-, losschroeven. "...SCRIPTURAL, a. onschriftuurlijk. niet volgens
"...SCRUPULOUSNESS, S.
de Schrift, niet bijbelsch.
gewetenloosheid, v. "...SEAL, va. ontzegelen, openbreken. -ED, a. ontzegeld ; ongezegeld ; opengebroken.
"...SEARCHABLE, a.
"...SEAM, va. lostornen, losmaken.
...ABLY, adv. ondoorgrondelijk. -NESS, s. ondor , rgrondelijkheid, v. "...SEARCHED, a. ongezocht, niet uitgevorscht. "...SEASONABLE, a. ...ABLY, adv. ontijdig,
buiten den tijd, op ongelegen tijd, ongelegen; onbetamelijk.
s. unseasonable hours, ontijdigheid, v.
ongelegen tijd, m. ongelegenheid, v. "...SEASONED, a.
ontoebereid, ongezouten, niet aang emaakt ; ontijdig, ongelegen ; niet afgerigt; onbeschaafd, ruw. "...SEAT, va.
opjaoen, afzetten. "...SECONDED, a. niet bdgestaan,
hulpeloos ; niet herhaald, niet voor de tweede maal
verschenen. "...SECRET, va. ontdekken, openbaren, onta. niet heimelijk, niet verborgen, geopenbaard.
batten.
"...SECURE, a. onzeker. "...SEDUCED, a. niet verleid,
standvastig. "...SEEING, a. niet kunnende zien, blind.
* ...SEEM, va. niet schijnen, het aanzien niet hebben
van; veznzen. -LINESS, s. onbetamelijkheid, onvoegzaamheid, v. "...SEEMLY, a. et adv. onbetamelijk, onwelvoegelijk, onvoegzaam. "...SEEN, a. ongezien, onzigt
baar, ongemerkt ; onkundiq, ongeschikt, onbedreven,
ongeoefend, onervaren. "...SEIZED, a. niet ingenonzen,
niet bezel. * ...SELDOM, a. niet zeldzaam. "...SELFISH,
a. niet zelfzuchtig, onbaatzuchtig. -NESS, S. onbaatzuchtigheid, belangeloosheid, v. "...SEMINATED, a. zonder zaad ; gesneden, gelubd, zonder teelvermogen. "...SENSED, a. zinneloos. "...SENSIBLE, a. gevoelloos, ongevoelig,
onmerkbaar. "...SENT, a. niet gezonden; - for, ongeroepen, niet gevorderd. "...SEPARABLE, a. onafscheidbaar. ".. SEPARATED, a. ongescheiden, onverdeeld.
"...SEPULCHRED, a. onbegraven. "...SERVICEABLE, a.
-NESS.
...ABLY, adv. ondienstig, nutteloos, zonder nut.
s. nutteloosheid, v. *...SERVILE, a. niet slaafsch. * ..SET,
a. niet geplant, van zelf voortoekomen.
onbestendig maken, in verUNSETTLE, va. onzeker
warring brengen, wegschuiven, omverwerpen, verstoren; in onzekerheid -, in verwarring geraken, wankelen. * -D, a. niet getestigd, niet geordend, onbestemd,
onbestendig, waft, wispelturig, besluiteloos, u ankelend,
veranderlijk, vlugtig ; niet afgedaan; open,taande, onzeker. " - DRESS, " - RENT, S. onbepaaldheid , onzekerheid,
onbestendigheid ; verwarring • besluiteloosheid, wultheid,
wankelmoedigheid, v. "...SEVERED, a. Met afgezonderd.
va. lostornen. "...SEX, va. van de kunne berooven, van kunne veruasselen, veranderen. "...SHACKLE, va. ontketenen, /087naken."...SHADED,"...SHADOWED, a. onbeschaduwd, ongedekt. "...SHADOWED, a. Met
verduisterd. "...SHAKEABLE, a. ontvrikbaar. *...SHAKEN.
"...SHOOK,
a. onverwrikt, onverzwakt; onwrikbaar.
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"...SHAKENNESS, s. onwrikbaarheid, standvastigheid, v.
"...SHAMED, a. onbeschaamd, schaamteloos; vermeten,
niet beschaamd. "...SHAMEFACED, a. schaamteloos. onschaamd. - NESS, a. onbeschaamdheid, schaamteloosheid,
v. "...SHAPEN, a. mismaakt, misvormd, wanstaltig.
"...SHARED, a. ongedeeld, zonder aandeel. "...SHARPED,
a. ongescherpt, ongeslepen. * ...SHAVED, "...SHAVEN, a.
ongeschoren. "...SHEATH, va. uit de scheede trekken.
- ED,a. uit de scheede getrokken, ontbloot, blank. *...sx RD,a.
niet vergoten. "...SHELTERED, a. ongedekt, niet beschut,
zonder dak, onbeschermd, onverdedigd ; zonder schuilplaats. "...SHIELDED, a. zonder schild , ongedekt. "...SHIP,
va. ontschepen, ontladen, loosen : to - the tiller, (129)
de roerpin losmaken. "...SHOCKED, a. zonder kwalijk
to nemen, onbeleedigd. "...SHOD, -DEN, a. onbeslagen ;
barrevoets, zonder schoeisel. "...SHOE, va. het hoefijzer
afnemen. "...SHORN, a. ongeochoren. "...SHOT, a. ongeschoten, niet getroffen. "...SHOUT, va. verniettgen, intrekken. "...SHOVED, a. niet voortgeschoven. "...SHOWED,
a. ongetoond. "...SHOWERED, a. niet beregend, niet begoten. "...SHRINKING, a. onverschrokken, moedig.
"...SHROUDED, a. zonder dak, ongedekt ; onbes0ermd.
* ...SHUNABLE, a. onvermijdelijk. "...SHUT, a. niet qesloten, ongesloten, open. "...SICCATED, a. nzet gedroogd.
"...SIFTED, a. ongezift ;
fig. onbeproefd, niet onderzocht, de proef nog niet doorstaan.
"...SIGHT, a.
"...SIGHTED, adv. ongezien. -LINESS, s. onbevalligheid,
leelijkheid, misvorming, v. onaangenaam voorkomen,
O. "...SIGHTLY,
a. onbevallig, leelijk, onbehagelijk
voor het oog, onaangenaam. * ...SIGNALIZED, a. niet
aangewezen. *...SIGNIFICANT, a. onbeduidend, weinig bdeekenend. "-SILVERED, a. onverz,ilverd, zonder
zilver. "...SINCERE, a. niet opregt, valsch. "...SINEW,
va. ontzenuwen, verzwakken, de veerkracht benemen,
ontspannen. -ED, a. ontzenuwd, verzwakt. "...SINGED,
niet verzengd. "...SINGLED, a. niet gescheiden, niet afgezonderd, niet alleen. *...SINKING, a. vast, standvastig. "...SINNING, a. zonder zonde. "...SKILFUL, a.
"...SKILLED, a. "...SKILFULLY, adv. ongeschikt, onbekwaam, onkundig, onervaren. "...SKILFULNESS, S. ongeschiktheid ,onbek waamheid , onervarenheid, v. *...SL ACKED, a. niet verzwakt. "...SLAIN, a. niet verslagen, ongedood. "...SLAKED, a. niet uitgedoofd, niet gedelgd.
"...SLEEPING, a. slapeloos, wakende, wakker.
"...SLIPPING, a. niet glibberig ; vast, standvastig. ...SLOUGH,
va. (44) opjagen, verdrijven. *...SLOW, a. niet Langzaam. "...SMIRCHED, a. onbevlekt, rein, onbezoedeld. "...SMOKED, a. ongerookt. "...SMOOTH, niet glad,
oneffen, raw. "...SMUGGLED, a. met ingesmokkeld.
"...SNARE, va. loswikkelen, losmaken, bevrijden. "...SEARED, a. losgemaakt, vrij. "...SOBRE, a. onmatig, niet
nuchter. *...SOCIABLE, a. ...ABLY, adv. ongezellig,
niet gezellig. - NESS, s. ongezelligheid, v. "...SODDEN,
a. onjekookt. *...SOFT, a. onzacht, hard. "...SOILED, a.
onbevlekt, rein, onbezoedeld. "...SOLD, a. onverkocht.
"...SOLDER, va. lossolderen. - ED, a. ongesoldeerd, losgesoldeerd. "...SOLDIERED, ...LIKE, ...LY, a. niet krijgshaftig, eenen krijg,man niet voegende, strijdiq ?net de
krijgstucht. * ...SOLE, vs. de zolen ufnemen, ontzolen.
"...SOLED, a. ontzoold, zonder hoer'. "...SOLICITED, a.
onverzocht, onbegeerd, ongevraagd. "...SOLICITOUS, a .
onbekommerd, zorgeloos, rustig. "...SOLID, a. niet vast,
onvast, breekbaar, niet grondig. "...SOLVABLE, "...SOLVIBLE, a. onoplosbaar, onverklaarbaar."...SOLVED, a. niet
opgelost, niet verklaard. k ...SONCY, a. ongelukkig ; Met
opgeruimd. *...SOOT, a. niet zoet. "...SOPHISTICATE,
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-D, a. onvervalscht, onvermengd, eat, zuiver. * ... SORROWED, a. onbeklaagd, onbeweend. "...SORTED, a. niet

uitgezocht, ongesorteerd. verward. "...SOUGHT, a. ongezocht. va . ontzielen. "...SOIMED, a. ontzield.
a. ongezond, schadelijk, nadeeliq. bedorven,
verrot, aangestoken; onbillijk, oneerlijk ; krachteloos,
zwak, gebrekkig ; breekbaar ; ongegrond ; valsch, onwaar,
onecht; wankelend. "-ED, a. niet gepeild ; niet doorgrand, onbekend. "-NESS, s. ongezondheid, verdorvenheid, schadelijkheid; onzekerheid ; zwakheid ; onwaarheid ; ongegrondheid, v. "...SOURED, a. ongezuurd ; niet
va. voy. UNSEW.
geergerd, niet verdrietig.
* ...SOWN, a. ongezaaid. "...SPARED, a. niet gespaard,
niet verschoond. "...SPARING, a. niet sparende, niet
spaarzaam; onmededoogend, ruw, hard. "...SPEAK, va.
herroepen, intrekken. -ABLE, a. -ABLY, adv. onuitsprekelijk, niet to zeggen ; boven alle uitdrukking. * ...SP E ARABLENESS, s. onuitsprekelijkheid, v. * ... SPECIFIED,
a. niet in het bijzonder opgegeven. "...SPECIOUS, a. onaanzienlijk, onbevallig ; onwaarschijnlijk. "...SPECULA
TIVE, a. niet bespiegelend, niet bovenzinnelijk. "...SPED,
a. niet volbragt, niet verrigt, niet gedaan. "...SPENT,
a. niet uitgegeren, niet bes.teed, niet verbruikt, niet uitgeput. "...SPHERE, va. nit den kring rukken; ontraadselen, ontwikkelen. "...SPIED, a. niet bespied, ongezien,
niet ontdekt. "...SPILLED, * ... SPILT, a. niet vergoten,
niet gestort. "...SPIRIT, va. ontznoedigen, ter nederslaan.
- ED, a. inoedeloos, ter nedergeslagen. "...SPIRITUAL, a.
niet geestig, vleeschelijk. -IZE, va. ontgeesten, vlugtig
maken. "...SPOILED, a. niet geplunderd, onberoofd, onverlet, onbedorven. "...SPOKEN, a. onvermeld. "...SPOT, TED, a. onbevlekt, rem, schuldeloos. -NESS, s. onbevlektheid, schuldeloosheid, v. * ... SQUARED, a. onregelmatig,
niet passend. "...STABILITY, "...STABLENESS, s. onbestendigheid, v. "...STABLE, a. "...STABLY, adv. onbestendig. "...STAID, a. ongestoord, onstandvastig, veranderlijk, vlugtig, lzgt. -NESS, s. onbestendigheid, onstandvastigheid, vlusdige beweging, v. "...STAINABLE, a. onuitstaanbaar. * ... STAINED, a. ongeverld, onversierd ;
onbevlekt, ongeschonden ; niet ondersteund. "...STANCHED, a. onvoldaan, nietverzadigd; onmatig. "...STAND,
va. (126) de hogten urt (een tom) maken. * ... STATE,
va. ontzetten; a fzetten, van zijnen staat berooven; I
would - myself, ik zou mijn gansch vermogen willen
opzetten, - opofferen. "...STATUTABLE, a. ...ABLY, adv.
strijdig met de wetten, onwettig. "...STAUNCHED, a.
ongestild, onverzadigd, ongelescht.

UNSOUND,

UNSTEADFAST,

* ...STEADY,

a. * - LY, "...STEADILY, adv.

onvast, onstandvastig, los, wankelend, veranderlijk.
"-NESS, "...STEADINESS, s. onstandvastigheid, onbestendigheid, veranderlijkheid, v. "...STEEPED, a. ongeweekt.
"...STIFLED, a. ongesmoord, niet onderdrukt. "...STILL,
a. onrustig. -ED, a. ongestild. "...STIMULATED, a. niet
aangespoord, niet opgehitst. "...STING, va. den angel
a. onhegrensd, onbeperkt.
ontnemen. "...STINTED,
"...STIRRED, a. ongestoord,niet bew , gen. "...STITCH, va.
voy. UNSEW. -ED, a. losgetornd, zonder steken. "...STOCK,
va. (een geweer) uit elkander nemen. "...STOOPING, a.
niet wijkende, standvastig, onbuigzaam. "...STOP, va.
losmaken, ontkurken. de stop..uitnemen, openen. -PED,
- T, a. ,pen, ongehinderd. "...STORED, a. niet bewaard.
"...STORIED, a. wet verhaald, onvermeld." ...STORMED,
va. (IN) omstuwen.
a. niet hestormd.
"...STRAINED. a. rngedwongen. "...STRAITENED, a. ongespannen ; onheperkt. "...STRENGTHENED, a. niet verstork!, niet ondersteund. "...STRICKEN, a. ongeslagen,
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niet getroffen. * ...STRING, va. losspannen, losbinden,
losmal en. "...STRUCK, a. niet getroffen, nit! geroerd,
niet aangedaan, niet bewogen. "...STRUNG, a. ontspan.nen, zonder snaren. "...STUDIED, a. niet bestudeerd ;
ongeleerd, onervaren; fig. Ivor de vuist. "...STUFFED,
a. onopgeruld. "...SUBDUABLE, a. onbedwingbaar.
"...SUBDUED,
a. onoverwonnen, niet onderworpen.
"...SUBJECT,
a. niet onderworpen, niet blootgesteld.
"—SUBMITTING, a. niet toegerende, weerspannig, onbuigzaam, hardnekkig. "...SUBSTANTIAL, a. onwezenlijk,
onstoffelijk, wezenloos, onzelfstandig, ledig. ijdel, zonder
kracht. "...SUOCEEDED, a. zonder opvolger, ongeerfd.
* ...SUCCESSFUL, a. -LY, adv. vruchteloos,zonder gevolg,
ongelukkig, -lijk. - NESS, s. vruchteloosheid. mislukking,
v. ongeluk, o. "...SUCCESSIVE, a. niet op elkander vatgende. "...SUCKED, a. niet met de moedermelk opgevoed,
met den pappot grootgebragt. "...SUFFERABLE, a. ons. onuitstaanbaarheid, v. "...SUFuitstaanbaar.
FERABLY, adv. op eene ondragelijke wijze. "...SUFFIontoereikendheid, ongenoegzaamheid, v.
CIENCE, s.
"...SUFFICIENT, a. ontoereikend, oogenoegzaam. "...SUGARED, a. ongesuikerd, zonder sulker. "...SUITABLE,
a. ...ABLY, adv. ongepast, onvoegzaam, onbetamelijk,
ongeschikt ; op eene onbetanzelijke wijze. -NESS, s.ongepastheid, onvoegzaamheid, onbetanielijkheid; onevenredigheid, v. "...SUITED, "...SUITING, a. ongepast, onvoegzaam. "...SULLIED, a. onbevlekt, rein. *...SUNG, a.
ongezongen, niet bezongen, onbezongen. "...SUNNED, a.
buiten de zon, niet door de zon besehenen. "...SUPERFLUOUS,a. niet overbodig."...SUPPED, a. zonder avondeten.
"...SUPPLANTED, a. niet verschalkt. * ...SUPPLIABLE,a. onherstelbaar, niet le vervangen. * ...SUpPLIED,a. onverzorgd,
niet voorzien, onthloot ; onvoldaan, onbevredigd. "...SUPPORTABLE, a onverdragelijk. "...SUPPORTED, a. niet
gestut, niet ondersteund. "...SURE, a. onzeker,ongewis;
gcvaarlijk, onveilig. "...SURMOUNT ABLE, a. onoverkomelijk. * ... SURPASSED. a. onovertroffen. "...SUSCEPTIBLE,
a. onvatbaar. "...SUSPECT, -ED, a. onverdacht, niet in
verdenking. "...SUSPECTING, "...SUSPICIOUS, a. argloos,
zonder achterdocht. "...SUTABLE, a. onvoegzaam, ongepast. "...SWADDLE, "...SWATHE, va. losmaken, uit de
luijers nemen. "...SWAYED, a. onbeheerscht, ungeleid.
-NESS, s. onbuigzaamheid, standvastigheid, v. "...SWEAR,
va. et n. niet bezworen ; weder afzweren ; herroepen.
"...SW EAT, a. onzacht, niet zoet, onaangenaam. -ENED,
a. niet verzoet. * ... SWELL, va. et n. de zwelling wegnemen ; invallen, slinken. "...SWEPT, a. ongeveegd. "...SWORN,
a. onbeeedigd, niet bezworen; niet onder eede gehoord.
"...SYSTEMATICAL, a. onstelselmatio.
UNTACK, va. scheiden, losmaken. "...TAG, va. het ijzerwork afslaan. "...TAINTED, a. -LY, adv. onbevlekt, onbedorven, onbezoedeld, schuldeloos, rein, zuiver, onvermengd, onvervalscht; zonder vlekken ; op eene onschuldige wijze. -NESS, s. vlekkeloosheid, reinheid, onschuld,
v. "...TAKEN, a. niet genomen, met gevangen."...TALKED,
a.ongenoemd,onvermeld."...T A MEABLE,a. ontembaar,onbedwingbaar. -14 ESS, s. ontembaarheid, onbedwingbaarheid,
v ." a.ongetemd,onbedwongen; wild,onbeschaaafd ,
ruw. "...TANGLE, va. oniwarren, oplossen. "...TANNED,
"...TAMED, a. ongelooid, ruw. "...TAPpICE, va. (44)
opjagen. "...TARNISHED, a. onbezwalkt, onverdonkerd.
"...TASTED, a. onbeproefd. "...TASTEFUL, a. smakeloos.
"...TASTING, a. smakeloos, zonder smaak, niet proevend.
"...TAUGHT, a. onervaren, ongeleerd, onwetend, ongeschikt. "...TAXED, a. onbelast; onberispt. "...TEACH, va.
doen vergeten, afleeren. "...TEACHABLE, a. onleerzaam,
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onleerbaar. - NESS, S. onleerzactinheid, v. * ...TEAM, va.
of-, ont-, uitspannen. "...TEEMING, a. onvruchtbaar.
* ...TEMPERATE, a. onmalig "...TEMPERED, a. ongetemperd, cnbereid. "...TEMPTING, a. niet aanlokkelijk.
"...TEMPTED, a. niet uitgelokt, niet in verzoeking gebragt. "...TENABLE, a. onhoudbaar, onverdedigbaar.
"...TENANTED, a. onverpacht, onverhuurd. * ...TENDED,
a. onbewaard, onverzorgd, zonder geleide. *...TENDER,
a. onzacht, liefdeloos, ruw. -ED, a. niet aangeboden;
onbepaald. "...TENT, va. uit de' tent jagen. "...TENTED,
a. ongepeild; onv.erbonden; open. "...TERRIFIED, a. onverschrokken, onversaagd. "...TESTED, a. onbeproefd,
met nagezien. "...THANKED, a. ongedankt.'"...THANKFUL, a. -LY, ondankbaar, niet erkentelijk. -NESS, S.
ondankbaarheid, v. ondank, in. "...TH AWED, a. niet
ontdooid. "...THICKEN, va. et n. dun maken, - wordetz,
verdunnen. "...THICKENED, a. dun, verdund. *...THINK,
va. niet meer denken aan, uit het !zooid zetten, vergeten. "...THINKING, a. gedachtelooS, onvoorzigtig, onbezonnen, achteloos, zorgeloOs, ligtvaardig,
-NESS, s. gedachteloosheid,onbezonnenheid, ligteaardigheid, ligtzinnigheid, v. "...THORNY, a. zonder doormen,
n iet doornig. '...THOUGHT, a. ongedacht, vergeten ;
- of, o verwacht, onvoorzien, niet vermoed; nietopzettelijk. "...THREAD, Va. uitrafelen, losmaken, lostornen,
ontwarren. "...THREATENED, a. niet bedreigd. ...THRIFT,
-Y, a. verkwistend, doorbrenyend.
s. verkwister, in.
-ILY, adv. als een doorbrenger, op eene verkwistende wijze.
* ...THRIFTINESS.s. verkwisting,v. k...THRIviNG,a.onroor •
deelig,niet voorspoedig * ...THRoNE,va.onttroonen,afzetten.
"...TIDY, a. ontijdig, onrijp, te vroeg, nose den tijd.
"...TIE, "...TYE, va. los-, ontbinden, losmaken, oplosscn.
-D, a. lo ,gentaakt, ontbonden, los. * ...TIL, "...TILL,
prep. et conj, tot, tot aan, gedurende, tot dat, terwijl.
"...TILE, va. de pannen afnemen, ontblooten. -D, a.
niet met pannen gedekt, ontbloot. "...TILLED, a. onbebouwd, onbeploeyd, brook liggende. "...TIMBERED, a.
niet getimmerd, zonder balken, zwalc. "...TIMED, a.
ontijdig. "...TIMELINESS, S. ontijdigheid, V. "...TIMELY,
a. et adv. ontijdig, to vroeg, overijld,- onrijp; plotseling,
te kwalijk geleyener ure, ten ontijde. "...TINGED, a.
ongeverid ; onaangeroerd, vrij. "...TIREABLE, a. onvermoeibaar. "...TIRED, a. onvermoeid. "...TITLED, a. onbetiteld , zonder titel ; zonder regtezz op, zonder aanspraak.
UNTO, prep. tot, aan, tot aan, naar.
UNTOLD, a. ongeteld, ongerekend, onvermeld. "...TOLERva." opyraven.
ABLE, a. onverdragehjk.
onberispt.
"...TONGUED, a. zonder tong, sprakeloos;
-TOOTHED, a. zonder lawless. "...TOOTHSOME, a.
onaangenaanz, onbehagelijk, sniakeloos. "...TOUCHABLE,
a. niet au?' In raicen. "...TOUCHED, a. onaangeroerd.
"...TOWARD, a. -LY, adv. Icoppig, eigenzinnig, lastig,
knorrig, weerbarstig ; verkeerd, linksch, onhanclig,
ongeschikt ; met eige2zzinnigheid; met tegenzin; op eene
onhanctige wijze. -NESS, s. eigenzinnigheid, wee'rbarstigheid, v. tegenzin, weerzin, zu.; onhandigheid, v.
C E A BLE, a. niet op In sporen. "—TRACED ;
ED, a. ongebaand, onbetreden. "...TRACTABLE,*.TRACK
"...TREATABLE, a.onizandelboar,onbuigzoom,onteerzaam,
weerbarstig.-N ESS, s. onhandelbaarheid, onbitigzaatnheid, tree'rbarstigheid, v. '...TRADED, a. ongebru-ikt,
a. zonder handel;
niet gebruikelijk. *...TRADING,
AINED,
niet bedreven in den handel.
Lt.
ononderwezen, onordelijk, ongeregeld.
ongeoelend,
'...TRANSFERABLE, a. niet ores te dragen, onvervoerboar. "...TRANSFERRED, a. niet ovcrgedragen.

a. onvertaalbaar. * ...TRANSLATED, a. niet
vertaald. * ...TRANSP ARENT , a. ondoorschijnend.* ...TR Ap,
va. aftuigen. -FED, a. aftuigend. "...TRAVELLED, a.
onbereisd, niet gereisd hebbende, waar niet yereisd is.
"...TREAD, vn. terugtreden, terugkeeren, omkeeren.
* ...TREASURED, a. niet opgelegd, niet bewaard. zonder
schat. "...TREE, va. (44) verjagen. "...TREMBLING, a.
zonder sidde•ing, zonder vrees. * ... TRIED, a. onbeproefd ; onervaren ; onve•hoord. "...TRIMMED, a. onopgeschikt, onversierd; onaangeroerd, rein. * ...TR IUMPHABLE, a. niet glorierzjk. "...TRIUMPHED, a. . zonder
triomf, niet zegepralend. *...TROD, a. ongebaand, onbetreden ; wankelend, weifelend, onzeker. "...TROLLED,
a. ongerold. * ... TROUBLED, a. ongestoord, niet verontrust, ona fgebroken, zuzver, , rein. fielder. ...TROUBLENESS,
0. ongestoordlzeid, onbezorgdheid, v. "-TRUE, a. onwaar,
valsch, leugenachtig ; ontrouw, trouweloos. "...TRULY,
adv. onwaar, in strijd met -, niet overeenkomstig de
waarheid. "...TRUSS, va. losmaken, ontbinden. *...TRUSTINESS, s. ontrouw, trouweloosheid; onzekerheid, v.
* ...TRUSTY, a. ontrouw, trouweloos, valsch. *...TRUTH,
s. onwaarheid, valschheid, leugen, logen ; trouweloosheid,
verraderij ; kwade trouw, v. "-TUCK. va.lossteken,losdoen,
losmaken, afsteken, afnemen. '...TUNABLE, a. wanluidend. -NESS, S. wanluidendheid, v. "...TUNE, va. ontstemmen, in verwarring brengen. -D, a. ongestemd,
ontstemd. * ... TURNED, a. niet omgedraaid, niet omgekeerd, onaanyeroerd, onbewogen ; to leave no stone - ,
niets onbeproefd laten. * ... TUTORED, a. niet onderwezen ; zonder opziyt ; zonder voogd. "...TWINE, va. et
n. "...TWIST, va. losdraaijen, loswikkelen; losrijgen ; losgaan; uitrafelen.
UNUNIFORM, a. niet eenvormig, ongelijkmatig. * ... URGED,
a. niet aangezet, niet gedwongen. * „USED, a. niet gebruikelijk. ....USEFUL, a. ondienstig. "...USUAL, a.
-LY, adv. niet gebruikelijk, ongewoon; zelden. "...USUALNESS, s. ongewoonte, zeldzaamheid, v. *...UTTERABLE,
a. ...ABLY, adv. onuitsprekelijk, niet uit te drukken.
-NESS, s. onuitsprekelijkheid, v.
UNITA IL, va. ontsluijeren, ontblooten, onthullen, ontdekken.
"...VALUABLE, "...VALUD, a. onsehatbaar. *...VALUED ,
a. niet gewaardeerd, niet geschat. "...VANQUISHABLE,
a. onoverwinnelijk, onverwinnelijk. "...VANQUISHED, a.
onoterwonnen. "...VARIABLE, a. ...ABLY, adv. onveranderlijk. -NESS, s. onverunderlijkheid, v. "...VARIED,
a. eenvoudig, eentoonig, gelijkmatig. "...VARNISHED, a.
niet gevernist, zonder rernis, onvernist, onopgesmuht.
"-VARYING, a. onveranderlijk, onwan4elbaar, blijvend. "...VEIL, vs. voy. UNVAIL. * ...VEILED, a. ongestnijerd, ontslaijerd, ontbloot. -LY, adv. openlijk, vrijebjk,rondborstiglijk, zonder terughoudendheid. "...VENERABLE a. niet eerwaardig.*...VENTILATED, a. ongelucht;
niet onderzocht. *...VERDANT, a. zonder groen. "...VERITABLE, a. onwaar, ortopregt, onecht. * ... VERSED, a. onerearen, onbedreven, ongeoefend. * ... VEXED, a. niet
gekweid, ongestoord. "...VIOLABLE, a. onschendbaar.
* ...VIOLATED, a. ongeschonden. "...VIRTUOUS, :5. niet
dengdzaant. * ... VISARD, vs. ontmaskeren. * ... VISITED, a.
a. onbettoron,ezocht, woest, eenzoam. *...VITIATED,
va . door eene latere stemming rernieven.
tigen, afslaan, weigeren. "...VOWELL ED, a. (98) zonder klinker. "...VOYAGEABLE, a. niet te bereizen ; onongemeen. *...VULNERdoordr;ngboar. *...VULGAR,
ABLE, a. onkwetsbaar.
UNWAGED, a. onbezoldigd, zonder soldij, zonder salaris.
"...WAITED, a. nzet afgewacht; niet veezeld. ...WAKEN LATABLE,
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niet gewekt. "...WALL, va.. afbreken, sloopen,
omverwerpen. - ED, a. zonder muren, ongemuurd.
"...WARES, adv. plotseling, eensklaps,
* ...WARILY,
adv. nit onbedachtzaamheid. "...WARINESS, s. onbedachtzaamheid, onbezonnenheid, nalatigheid, ligtzinnigheid, v. "...WARLIKE, a. niet krijgshaltig. "...WARMED,
a. niet verwarmd, koud. "...WARNED, a. niet gewaarschuwd, niet herinnerd, niet aangekondigd, *...WARP,
va. -weder regt waken. "...WARPED, a. niet afgebogen.
"...WARRANTABLE, a. ...ALY, adv. niet to regtvaardigen, onverdedigbaar, onverantwoordelijlc, ongeoorloofd;
onwettiglijk ; fig, niet schoon to wasschen. - NESS, s. onverantwoordeljkheid; ongeoorl.tofde zaak, onwettigheid, v.
"...WA RR ANTED, a. niet geregtvaardigd, onverantwoord,
ongeoorloofd ; niet gewaarborgd, niet verzekerd. "...WARY,
a. onbedachtzaam, onverstandig, zonder overleg, overijld ;
fig. plotseling, onterwachts. "...WASHED, "...WASHEN, a.
ongewasschen. vuil. "...WASTED, a. onverteerd; onvermindeed; onverwoest. ".. WASTING, a. niet afnemende. ...w AT.
CHED, a. onbewaakt. "...WATERED, a. niet begoten, niet
besproeid. ...W AVERING, a. onbewogen, niet wankelend.
",..w A Y ED,a.niet gewoon te reizen,- te gaan. "...WEAKENED,
a. nietverzwakt. "..,WEALDY, a. zwactr,lornp." ...WEALTHY,
a. zonder rijkdommen, ongegoed. "...WEANED, a. ongespeencl. ",..wEAPONED, a. ongewapend."...w.EARIABLE,
a. ...ABLY,adv.onvermoeibaar,onuitputtelijk. "...WEARIED,
a. - LY, adv.. onvernweid, onvermoeibaar, zonder tusschenpoozing. - NESS, s. onvermoeidheid, v. "...WEARY,
a. niet vermoeid, niet moede.
va. door rust ver"...WEATHER, s 'onweder,
o.
kwikken, herstellen.
storm, in. "...WEAVE, va. losmaken, losrafelen, (een
weefsel) nittrekken. "...WED, - DED, a. ongehuwd, ongetrottwd. "...WEDGE ABLE, a. onkloofbaar. "...WEEDED,
orzgewied. "...WEEPED, a. onbeweend. "...w EETING,
a. onwetend. "...WEIGHED, a. ongewogen; onoverwogen.
* ...WEIGHING, a. oribezonnen, onbedachtzaam, gedach(doss. "...WELCOME, a. niet welkom, onaangenaam,
onbevallig, met wedrzin aangezien. - NESS, s. onaangenaamheid, onbevalligheid, v. * ...WELL, a. ongesteld,
onpasselijk. - NESS, s. ongesteldheid, onpasselijkheid,
v. x ...WEPT, a. onbeweend. "...WET, a. niet vochtig .* ...WHIPPED, "...WHIPT, a. ongezweept ; ongestraft. "...WHITE,
a. - NED, a. niet gewit, ongebleekt. "...WHOLESOME, a.
ongewond, schadelijk. - NESS, s. ongezondheid, schadelijkheid, v. "...WIELDINESS, s. lompheid, onhebbelijklieid,
v. "...WIELDY, a. * ...WIELDILY, adv. zwaar, lomp,
onhebbelijk. "...WILLING, a. - LY, adv. onwillend, onwillig, zonder het to willen, tegen den wit, ongaarne;
willing or unwilling. willens of onwillens. "...WILLINGNESS, s. onwilligheid, v. onwil, tn. ongenegenheid, v.
U NWIND, va. et n. af-, ontwinden, losmaken, ontwarren lo,gaan, opengaan. "...WINDOWED, a. zonder
vensters. "...WINGED, a. ongevleugeld. "...WIPED, a.
niet afgewischt. "...WISE, a. - LY, adv. onwijs, onbezonnen, dwaas, onverstandig, onvoorzigtig ; dwaselijk,
onverstandtglijk, onvoorzigtiglijk.
va. anders
wetzschen. "...WISHED, a. ongewenscht; - for, onbegetird.
"...wisT, a. onbekend; ongeleerd.
va. van het
veretand berooven, van zijn stuk brengen. "...WITHDRAWING, a. niet vertrekkende, bit...menden zich nooit
onttrekkende ; steeds mild. "...WITHERABLE, * ...WITHERED, a. onverwelkelijk, onverwelkbaar. "
a.
onverteelkt. "...WITHSTOOD, a. niet wederstaan, zonder
wederstand (geblet en). "...WITNESSED, a. eene getuigenis ontberende, onbewezen. "...WITTILY,
adv. zonder
geese. "...WITTING , a. onwetend, onkundig. - LY, adv.
ED, a.
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zonder het to weten, buiten weten van. "...WITTY, a.
onvernuftig, geesteloos, onverstandig, dom. "...WINED,
a. zonder vrouw. "...WOMAN, va. de hoedanigheden
eener vrouw ontnemen. - ISH, - LY, a. et adv. onvrouwelijk, eener vrouw niet betamende. "...WONT, - ED, a.
ongewoon, zeldzaa ►n. "...WONTEDNESS, s. ongewoonheid,
zeldzaamheid, v. "...wooED. a. ongezocht, onbegeerd
"...WORKING, a. niet werk,ende ; zonder week. *...WORKMANLIKE, a. knoeijerig, onhandtg, lomp. "...WORMED,
a. den worm niet hebbende. "...WORN, a. ongedragen.
"...WORSHIPPED, a. onaangebeden. "...WORTHINESS, s.
onwaardigheid, v. "...WORTHY, a. ...ILY, adv. onwaardig, zonder verdienste ; verachtelijk, onteerend ; onvoegzaam, onbetamelijk; slecht, onwaardiglijk. "...WOUND,
a. afgewonden, ontward. - ED, a. ongewond. "...WOVEN,
a. ongeweven; uitgerafeld. "...WRAP, va. ontwikkelen,
losmaken. - PED, - T, a. ontwikkeld, ontward, los, opgeslagen. "...WREATH, va. afwinden, ontvlechten, losdraaigen, ontrafelen. - ED, a. losgevlochten.
va. losdraaijen, losgespen. "...WRINKLE, va. ontrimpelen, glad maken. - D, a. ontrimpeld, glad,
zonder rimpels. * ...WRITING, a. niet schrijvend,
niet van een schrijver. "...WRITTEN, a. ongeschreven,
onbeschreven; mondeling overgegaan bij overlevering
bewaard. "...WROUGHT, a. onbewerkt, ruw. "...WRUNG,
a. ongedraaid, ongeperst.
UNYIELDED, a. niet overgegeven, nietopgegeven,niet overgeleverd. "...YIELDING, a. niet opgevend, ontoegevend ,
onbuigzaam, standvastig, vasthoudend, onvoordeelig.
"...YOKE, va. van het juk bevrijden, uitspannen. "...YOKED, a. aan Been juk gewoon, niet onder bet juk, ongeternd, teugelloos. "...ZONED, a. ongegoed.
UP, prep. op, boven, over, aan, tot. *-, adv. boven, van
boven, boven op, daarboven, bovenwaarts, naar boven,
in de hoogte, staande, opge.otaan ;
and down, op en
neder, op en af, er op en er onder, bier en daar. "-!
int. op! horn aan! - an end, opwaarts, bergop ; - hill,
bergopWaarts ; - stairs, boven ; - the country, landwaarts
in ; - there, daarboven ; - to, tot aan, naar, naar
mate; - to a thing, rose eene zaak berekend; - with,
bereid, berekend, berekend, bekwaanz ; to be - , opgestaan zijn ; gewonnen hebben (in het spel) ; - in the
stirrups, rijk, gegoed ; to do - a letter, eenen brief digtvouwen , my blood is - , het bloed kookt mij in de
aderen. " - BEAR, va. heffen, op-, verheffen, stutter,
ondersteunen. " - BIND, va. opbinden. " - BLOWN, a. opgeblazen. " - BRAID, va. verwijten, beschuldigen, bestraffen, bekijvfn, berispen; beschimpen, lasteren, smadenot ,
"-BRAIDER, s. verwijtsr, berisper, m. "-BRAIDING, s.
et a. verwijt, o. beschuldiging, bestraffing, berisping,
beschimping ; lastering, smaad, boon, tn.; verwijtend,
beschuldigend, bestragend, berispend, lasterend, smadend. - LY, adv. met verwijtingen, op een verwijtendon loon. " - BRAY, va. uitschelden, beschimpen.
" - BRING, va. opvoeden, grootbrengen. "-CAST, a. opgeheron, opgeslagen, opgertreven. s. worp, gooi, ni.
" - DRAW, va. ophalen, in de hoogte trekken. "-GATHER,
va. opzanzelen, zamentrekken, optrekken. " - GROW, vn.
opgroeijen, hoog opwassen. " - HAND. a. met de hand
opgeheven. " - HEAVE, va. voy. UPBEAR. "-HELD, a.
opgehouden, ondersteund, ge, tut. "-HILL, a. et adv.
opwaarts, bergop, steil, moeijelijk, zwaar. " - HOARD. va.
ophoopen, opzamelen, opeenstapelen, opleggen. " - HOLD,
va. ophouden, in de hoogte houden, verhellen, onderhouden, ondersteunen, bevorderen, in stand houden,
voortzetten. " - HOLDER, s. ondersteuner, behouder, in-
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standhouder, ondernemer, helper, steun ; lijkbezorger ;
stoffeerder, m. "-HOLSTERER, S. behanger, meubeleerder. m. "-HOLSTERY, s. behangerswerk, meubelwerk,
huisraad, o. *-LAND, s. hoogland, bergachtig land, o.;
aarde om dijken te maken, v. -, a. hooggelegen, heuvelachtig ; fig. wild, ruw. "-LANDER, s. hooglander,
bergbewoner, m. * -- LANDISH, a. hooglandsch, bergachtig ; fig. ruw, wild. "-LAY, va. opleggen. * '-- LEAD, va.
naar boven leiden. "-LIGHT, va. opheffen. opligten, • in
de hoogte voeren. "-LIFTED, a. opgeheven, verheven.
"-LOCH, va. ontsluiten. "-LOPER, s. kropduif, v.
"-MOST, S. a. et adv. de -, het hoogste, - bovenste;
hoogst, bovenst, opperst, meest ; geheel boven.
UPON, prep. op, boven, aan, in, bij, uit, tot, over, naar ;
wegens, overeenkomstig, ingevolge; in verhouding, in
evenredigheid, in overeenstemming met ; - all account,
in elk geval, in alien gevalle; - duty, in dienst, op
zijnen post ; - enquiry, op gedane aanvraag ; - faillure,
zoo niet, in het tegenovergestelde geval ; - oath, onder
cede ; - one's departure, op het punt van te vertrekken,
reisvaardig ; - pain of death, op straffe des doods;
na kort beraad ; - the latch, op de klink;-shortnotice,
- the main, bij slot van rekening ;
to come - the parish, ten taste der genzeente komen , - the turn of, op
slag ; - the whole, alles wet overdacht; - this, hierop,
daarop, waarop ; - which, waarop, vervolgens ; to make
war - one, iemand beoorlogen.
UPPER, a. upper, opperst, hoog§t, bovenst. "-BENJAMIN,
s. bovenrok, m. "-CHALK , s. zuiver krijt, 0. "-DECK,
s. bovendek, O. * -GARRET, "-STORY, s. bovenste verdieping, v. ; hoofd, o. "-GRINDER, s. baktand, m.
"-HAND, S. overhand, v. voorrang, at. "-HOUSE,
S. hoogerhuis, huis der lords, o. pairskamer, v. "-LEATHER, s.
bovenleder, o. "-LIP. s. bovenlip, v.
"-MOST, S. et a. voy. UPMOST. "-PART, s. bovenste
gedeelte, O. "-ROOM, s. bovenkamer, v. "-STOCKS, s.
pl. broek, v. "-WORK, s. (126) bovenwerk, O.
UPPISH, a. "--LY, adv. trotsch, verwaand, hoognzoedig.
*-NEss, s. trotschheid, verwaandheid, v. overmoed, m.
UPRAISE, va. verheffen, verhoogen.
va . sprigten, optrekken.
UPRIGHT, a. regtop; opregt, waar, ech.t ; opgerigt, opwaarts, in de hoogte, verheven ; regtschapen, eerlijk.
*-, s. (13) opstand, m. hoogte, v. schoorbalk, m.
* --EOUSLY, adv. op de onschuldigste wijze. "-HONEY SUCKL E, s. kleine kerseboom, in. " - LY, adv. regt, in eene
regte lijn.regtop,loodregt; met opregtheid, eerlijk. " - MAN,
s. fig. opperhoofd eener dievenbende, o.*- MESS, s. regtheid;opregtheid,regtschapenheid,eerlijkheid,goedetroaw,v.
UPRISE, vn. oprijzen, opstaan, opgaan, zich verheffen,
opstijgen, ophornen, verschijnen. *-, *...RISING, S.
opstaan, opstaan, o. opgang, m. "...ROAR, s. oproer, o.
opstand,m.rustverstoring,v. oploop,
va. in spruce
brengen. "...ROLL , va. oprollen. "...ROOT, va. ontwortelen, uitroeijen, uitrukken. "...ROUSE, va. opwekken,
verstoren, in opschudding brengen.
UPS AND DOWNS, s. pl. wedertvaardigheden, wisselvalliyheden, v. mv. ; schommel. v.
UPSEE, adv. zoo als, even als.
va. et n. omwerpen, overweldigen; oinvallen. "—SHOT, S. uitslag, afloop,
ni. gevolg, einde, besluit, o. uitkonzst, v. "..SIDE, S.
bovenzljde, v. "...SIDE-DOWN, adv. het onderste boven,
halo over kop. * ... SITTING, S. opstaan, o. ; kerkoang,
ill. "...SPRING, vn. opspringen. s. loot, v. "...STAND,
vs. opstaan, in de hoogte staan, regtop staan. * ... STARING, a. regtop staande. * ... START, S. gelukskind, o.

USE.
vn. opkomen, opschieten, opspringen;
geluksvogel, m.
boeren-hoogmoed, m. "...STAY, va. stutten,
- pride,
schragen, ondersteunen. "...SWARm, va. opwekken.
"...TAKE, va. opnemen. * .„ TEAR, va. uit de aarde
rukken, urttrekken. "...TRAIN, va. optrekken. "...TURN ,
va. opwerpen, naar boven wenden, ornwoelen, doorklieven. "...WARD, a. naar boven gerigt ; overeind, opstaande.
"...WARDS, adv. opwaarts, naar boven, in de hoogte,
hemelwaarts ; bergop verder,wijders, verder op, meer;
aan gene zijde, over, meer dan; - and downwards, op
en neder, boven en onder, trap op trap af. "...WHIRL ,
va. naar boven slingeren. "...WIND, va. opwinden.
"...SCOPE, s.
URANOGRAPHY, s. hernelbeschrijving, v.
(101) sterrekijker ; (72) sterrekijker, zeeaap, (visch),
m. "...SCOPIST, s.sterrekijker; sterrekundige, m. * ... SCOPY,
S. sterrekunde, hemelbeschouunng, v.
URBANE, a. beleefd, vriendelijk, wellevend, beschaafd.
* -MESS, * ...LAITY, S. beleefdheid, wellevendheid, beschaaldheid, v." "...NIZE, va. beschaven, wellevend maken.
U RC EOL AR, a. kruikvormig.
URCHIN, s. egel; deugniet, quit, m. ; ondeugend meisje,
o. ; fig. dwsrg, dreurnes, M. "-LIKE, a. stekelig.
URE, s. gebruik, o. gewoonte, v. loop, gang ; uijer, m.
* - , va. voy. USE. * -0X, s. wilde slier, M.
URETER, URETHRA, S. pisbuis, V.
URGE, va. et n. - dringen, drijven, dwingen, noodzaken,
verwekken ; steken, tergen, uittarten, verbitteren, kwellen, plagen; staande houden, geldig maken, ijveren;
- the plea of necessity,
- the fire, het vuur opstoken ;
onvermijdelijkhezd voorgeven ; - to one's acceptance,
iemand iets opdringen, noodzaken aan te
- upon one,
nemen ; - one's self, zichgedragen. "...GENCY, "...GENTNESS, * -NESS,S. elringende nood,m.noodzakelijkheid,onverM. "...GENT,
► ijdelijkheid, v. geweld, o. drang, ijver,
a. -LY, adv. dringend, noodwendig, noodzakelijk, hevig,
ijverig ; zeer, met ijver, met aandrang. "...G ER, s.
s.drindringer, die met aandrangrverzoekt, m.
gen, o. drang, aandrang, m. -, a. dringend,noodzvendig.
URINAL, s. pisglas, O. "...ARY, a. pisachtig, pis. "...ATIVB s. et a. pisafdrijvend middel, o.; pisafdrijvend.
"...ATOR,s. duiker, parelv ts ,eher, in. k...E,s.pis,v. -,va.etn.
wateren, pissen. *...ous, a. pisachtig, naarpis ruikende
URIVES, s. pl. netten voor de valkenvangst, o. MV.
URN, S. vans, kruik, waterkruik, v. ; theekelel, m. ; lijkbus, v.; (101) waterman, m. *-, va. in eene lijkbus
sluiten. "-STAND, S. theekomfoor, o.
UROMANCY, s. waarzegging uit de pis, v. " - SCOPY, s.
piskijkerij, v.
URRY, S. (17) blaauwe klei, v.
URSULINE, S. ursulijner non, v.
URUS, s. wilde sties, m.
Us, pron. pl. tvij, ons.
USABLE, a. bruikbaar.
USAGE, s. gebruik, o. gewoonte, znanier ; h,erkonzst, bejegening, behandeling, v. gedrag, o. handelwijze, v. "-R,
S. gebruiker, rruchtgebruiker, m.
USANCE, S. uso; gebruik, genot, o.; rente, v. worker, in.
USE, s. gebruik, vruchtgebruik, genot, voordeel, nut, o.;
rente; aanwending, benuttiging ; gewoonte, ,anier, v.
aard, us. wijze ; beoe ; behandeling, bejegening, v. ;
to put to -, op interest zetten ; in -, gebruikelijk,
in den smaak; out of -, buiten gebruik, uit de mode,
verouderd.
vs. et n. gebruiken, benuttigen,aanwenden, bezigen, zich bedienen, gewennen, behandelen, bejegeizen ; gewoon zijn, plegen, uitoefenen; - a place,
eene plants veel bezoeken ; - extremity, tot geweld over-
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VAC.
gaan ; - his interest, zijnen incised doen gelden ; - ill,
slecht bejegenen, mishandelen ; - one's legs, weglooPen,
beenen maken; - one's :elf, zich gedragen ; - up, verbruiken, bezigen. *-D, a. gebruikt ; gebruikelijk, aanwendbaar verbruikt, benuttigd. behandeld ; gewoun;
used up, fig. gedood. *•FtiL, a. "-FULLY, adv. nultiq,
bruikbaar. dienstig, noodzakelijk; met nut. "-FULNESS,
s. nuttigheid, bruikbaarheid, aanwendbaarheld, v. nut,
voordeel, o. "-LESS, a. "-LESSLY, adv. nutteloos, onbruikbaar ; op eene nuttelooze wijze,zonder nut. "-LESSNESS, s. nutteloosheid, onbroikbaarheid, v. * - MONEY,
s. renten, v. my, s. gebruiker, genieter,
USHER, s. deurwaarder, portier; ceremonlemeester ; ondermeester ; aanvoerder, m.; - of the black rod, ceremonierneester der orde van den blaauwen kousenband;
deurwa-chter met den zwarten staf, (in het Hoogerhuis),
m. "-, va. - in, binnenteiden, binnenbreagen, aanmelden, morstellen. " - SHIP, s. ambt van ceremoniemeester ; ondermeesterschap aoibt an deurwaarder, a.
USING, s. voy. USE, USAGE. * ...SO, s. (34) uso, o.
USQUEBAUCH, s. safiraan-brandewijn, m.
USTION, s. verbranding, v. brand, in. "...TORIOUS, a.
brand end ; brandbaar. ...TIM AT ION , s. verbranding , v .
USUAL, a. "-LY, adv. gebruikelijk, gewoon, genteen, alledaagsch, algemeen gewoonlijk; gemeenlijic, volgen, gebruik, meestal, di kwij Is.
ESS, s. gewoonte,v. gebruik, o.
USUCAFTION, s. (83) vejaring, v. bezit door het refit van
verjaring, o.
USUFRUCT, s. (83) vruchtgebruik, vru.chtgenot,o. " - UARY,
s. et a. vruchtgebruiker, m. vruchtgebruikster, v. ; vruchtgebruik gevende, - genietende.
USURE, vn. woekeren, woekerwinsten nemen.
s.
woel;eraar, m. ".. RIOUS, a. woekerencl, woekerachtig.
USURP, va. overweldigen, zich aanmal,:gen, zich toeeigenen. *-ATION, *-ING, s. overweldiging, aanmaliging,
toeeigening, v. onregtmatig bezit, o. *- ER, s. overweldiger, onrentmatige bezitler, m. "-ING, a. "-LY, adv.
• overweldigend. gewelddatlig ; onwederregtelijk, eigenmagtig, met geweld.
USURY, "...RIOUSNESS, s. woeker, m. woekerwinst, v.
UT, s. (109) ut, (eerste noot), v.
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achtste dag. in.
UTENSIL, s. gereedschap, werktuig, o.; nooddruft, v.; - a
of war, krijgsbehoeften, v. 111V.
UTERINE, a. (74) de baarmoeder betreffende,van de baarmoeder ; ran dezelfde moeder ; van moederszzjde.
UTERUS, s. (74) baarmoeder, v.
s. het nuttige, noodi te, o. *-, a. nuttig, bruikbaar,
doelmatig. "...LITY, s. nuttigheid, bruikbaarheid. duelmatigheid, v. ; nut, voordeel, o. "...LIzE, va. te nutte
maken, benuttigen, erlangea.
UTIS, s. vreugde, v. jubel ; (83) tyhtste dag, m. ; fig.
duivel, m.
UTLAGATUS, s. banneling, balling, vogelvtojverklaarde,
va. verbannen ; vogelvrtj verklaren.
m.
UTMOST, a. uiterst, huogst, meest, verwijderd. *-, s. het
uiterste, het hoogste.
UTOPIA, s. Utopia, luileickerland, o. "...PIAN , "...PICAL,
a.• utopisch, deokbeeldig, hersenschimmig.
UTRICLE, s. (53) celvormig weelsel, o.
UTTER, s. et adv. uiterst, geheel, afdoend, be,lissend,
volstrekt, laatst ; boveamatig ; ultivendig, bullet', geheel
en al, volstrektelijk. "-, va. uiten, uitspreken, uitbrengen ; ontdeNcen, aan den dag brengea, uitgeven, in
omloop brengen, verkoopen. " - ABLE, a. uit te drukken,
uit te spreken vervreemdbaar. " - ABLENESS, s. uitsprekelijkheid, v. " - ANCE, a. uiting,uitdrukking,uitspraak,
voordragt„spraak, verklaring ; overdrijving ; vervreem•
ding, v. verkoop, uiterste, o. " - ER, s, hij die nitspreekt, die uitbrengt; verklaarder, ontdekker ; .verkooper, in. * - LY, adv. uiterlijk, uiterst, geheel en al, volstrekt, volkomen. "-MOST, a. voy. UTMOST.
UVEA, s. (74) duivenhuid, v. derde oogvlies,o. "...VEOUS,
a. van de duivenhuid. "...DULA, s. (74) lelletje in de
keel, o.
UXORIOUS, a. *nzet eene overdrevene liefde voor zijne
vrouw bezield, onder de heerschappij zijner vrouw
staande. " - LY, adv. nit overdrevene genegenheid voor
zijne vrouw. s. overdrevene liefde voor zijne
vrouw ; fig. pantoffelregering, v.
UZIFIR, UZIFUR, S. (90) gemaakt- vermiljoen, o.
UTAS, s. (83)

V.
VA ! int. voort ! voorwaarts!
VACANCIES, s. pl. vier-, rusttijd (ran
banken), m. * ... CY, s. tijd gedurende

scholen en regtwelken een ambt
openstaat, in. ; opene ledige vakante onbegeven
pleats, - bediening, v. - po ,t; rusttijd,m. werkeloosheid ; traagheid van geest, gedachtelooshezd ; ledigheid,
ledige ruimte, kloof, opening ; leenzte, v.
VACANT, a. openstaand, niet vervuld, vrij, ledig, open ;
werkeloos; onbezet, geda.chteloos ; to be - , vakant zijn,
openstaan ; - countenance, open -, vrij gelaat, o. ; - hours,
ledige verlcren uren, snipperurea, o. me. "-NESS, s.
voy. VACANCY.
VACATE, va. ledigen, ledig maken, alschaffen, krachteloos maken, onlverwerpen, vernietigen ; veiluten, opgeven. ...TION, S voy. VACANCIES.
VACCARY, s. koestut, us. koecchuur; koeweide, V.
VACCINAE, s. pl. (22) koepokken, v. my
"...NATE, va.
(22) de koepokken .inenten. "...NATION, s. inenting,
koepokinenting, v. *... NE, s. et a. koepokstof, v . ; van

de koe afkomstig ; - infection,
- pox, koepokken, v . my.
VACILLANCY, s. wankelen, a.
v.
ANT, a. wankelend,

-

matter, kcepokstof, v.;

wankeling, besluiteloosheid,
onbesstendtg. *...ATE, vn.
wankelen, aarzelen, weifelen, bes luiteloos zijn. *
ATION,
s. wankelen, o. wei feting, onbestendigheid, slingering, v.
VACCATE, va. ledigen. "...ATION, s. lediging, v. " - AST,
s. voorstander van de leer der ledige ruimte, in.
"...ITY, a. ledigheid, ledige rrcimic, leemte; nietigheid,
ijdelheid, v. *...oris, a. ledig. - NESS, s. lediglteid, ledige mime, v. s. ledige ruimte, v.
VADE, vn. voorbijgaan, verstrijkcn, verdwijneo. " - LET,
s. voy. VALET. " - MECUM, s. handboekje, zakboekje ;
anekdotenboelcje, o.
VADHOOK, s. kogettrekker, m•
VAFROUS a. tst ► g, slaw, slim. * -NESS, s. list, slimheid , v.
VAGABOND, a. zweevend, rondloopend, dwalend voortvlugtig, vogelvrij, zonder vaderland; onbestendig. *-, s.
landlosper, schooijer, zwerver, m. " - , vn. zwerven,
54
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dwalen, rondloopen. "- RY, "...TION,. §. landlooperij, v.
VAGARY, s. grap, poets, gril, luim, v.
VAGIENT, a. schreeuwend (als een kind).
VAGINA, s. (74) scheede, v. "--L, a. scheedevormig.
VAGINOPENNOUS, a. (53) schildvleugelig.
VAGOUS, a. zwervend, dolend, onbestendig, onzeker.
VAGRANCY, "...ANTNESS, s. landlooperij, v. het zwerven,
zwervend leven, o. * ... ANT, a. voy. VAGABOND.
VAGUE, a. onbestemd, onbepaald, los, niet op vaste gronden, onzeker.
VAIL,, s. sluijer ; ondergang, m. ; voy. VEIL. *-, va. et
n. ornsluijeren, bedaken, hullen; laten vallen, nederwerpen ; intrekken ; afnerren, aflaten; dempen ; nalaten, toegeven, wijken; onderdrukken; - the bonnet,
(126) de zeilen strijken. " - FUL, a. voordeelig, winstgevend. * - 8, s. pl. drinkgeld ; verval, o. fooijen, v. mv.
VAIN, a. vruchteloos, vergeefsclz, ijdel, nutteloos, nietig,
ledig ; ligtzinnig ; onwaar, valsch ; snoevend; in - ,
vergeefs, zonder nut; to take in - , misbruiken. "-GLORIOUS, a. -LY, adv. verwaand, snoevend, hoovaardig ;
met verwaandheid, uit hoovaardij. "-GLORy, s. hoovaardij, praalzuCht, verwaandheid, v. " - LY, adv. to
vergeefs, zonder gevolg, zonder nut , met ijdelheid,
net verwaandheid. -NESS, s. ijdelheid, ledigheid;
nietzgheid ; valschheid, v.
VAIR,"-E,"-Y, a.(116) bout, met klokjes, met zilveren bellen.
VAIVODE, s. waiwood, m. "-SHIP, s. waiwoodschap, o.
VALANCE, s. franje, v. behangsel, (bed)gordijn, v.
VALE, s. dal, o. vallei,v.; drinkgeld, o. ; zwengel (eener
pomp), m. "-DICTION, s. vaarwel, afscheid, o.
4 -DICTORY, a. tot afscheid, afscheids.... ; - speech,
afscheidsrede, v.
VALENCE, s. voy. VALANCE. " - , va. met franje versieren.
VALENTIN ES. Valentijnsdag; minnaar, m. ; minnebriefje,o.
VALERIAN, s. (53) St. Joris-, speerkruid, o. valeriaan, m.
VALET, s. bediende, knecht, lakkei, m.
VALETUDINARIAN, s. et a. "...NARY, a. ziek mensch,
m. ; ziek, .ziekelijk, zwakkelijic, ongezond. "...NARY, s.
ziekenhuzs, gasthuis, hospitaal, o.
VALEW, S. voy. VALUE.
VALIANCE, "....ANCY, "... ANTNESS, S.
dapperheid, v.
need,
braafheid, v. " ...ANT, a. -LY, adv. dapper,
moedig, manhaftig, stoutmoedig ; braaf groot.
VALID, a. geldig, van kracht, bondig, sterk, goed. "-ATE,
va. et a. geldig -, van kracht maken, bevestigen, be-.
krachtigen. -ATING, *- ATION, s. bevestiging, bekrachtiging, v. "-ITY, s. geldigheid, deugdelijkheid, kracht,
waurde, v. * - LY, adv. geldzg, van kracht.
VALISE, VALISSE, V ALLISE, s. mantelzak, rn. valies, o.
VALLANCY, "-wIG, s. karree- pruik, v.
VALLEY, s. vallei, v. dal, o.
VALLOR, "...LOW, s. kaasvorm, ur. *
LUM, s. wal, dam, m.
VALOROUS, a. *-LY, adv. manmoedig, dapper, koen,
moedig ; dapperlijk, met moed. "-NESS, s. dapperheid,
koenheid, v. moed, m.
VALOUR, s. voy. VALOROUSNESS; waarde, v.
VALUABLE, a. kostbaar, van waarde. ' - NESS, s. kostbaarheid, hooge waurde, v. *-s, s. pl. kostInzarheden, v. no,.
"...ATION, s. schatting, waardering, prijsbepaling, v.
"...ATOR, s. schatter, taxeerder, prijsbepaler, m
VALUE, s. waarde, v. prtjs, in. bedrag, a. ; schutting,
waardering, v. *-, va. waarderen, schatten, berekenen,
rumen, begrooten, vergetijken ; - as per invoice, (3i)
faktuurswaarde, v.; - in the lump, roar den met schatten ; - as, - upon, (eenen wissel) trekkers op
- one's
self upon a thing, rich op iets latest voorstaun.

VAR.
a. geschat, gewaardeerd, geraamd, begroot; not to be
onschatbaar ; - policy, (34) geschatte polis, v.
"-LESS, a. zonder waarde. "-R, s. schatter, waardeerder, m. "...ING, s. schatting, v.
VALVASOR, s. achterleenman, nh.
VALVATE, a klepoormig ; met eene klep voorzien.
VALVE, s. vleugel eener deur, m ; klep, v. ; luchtgat,
deksel; (74) klapvLes, O. "...VLET, * ...YULE, "...VULBT,
S. kleine vleugel, m ; klepje, O.
VAMBRACE, s. armstuk, a.
VAMP, s. overleder, bovenleder, o. * - , va. lappen, verstellen, weder in orde bi•engen; fig. verpanden. "-ER,
s. lapper, versteller, m. * - IRE, "-YRE, s. bloedzuiger,
VAMPLATE, s. ijzeren handschoen, in.
VAMURE, s. (113) voormuur, m. buitenwerk, o.
VAN, s: wan, v. ; vleugel, m. ; voorhoede, v. "-,va. wannen. "-COURIER, s. voorhode, voorlooper, m. "-DAL, s.
fig. wandaal, barbaar, en. "-DALIAN, a. wandaalsch,
barbaarsch. "-DALISM, s. vandalismus, o. barbaarschheld, v. " - DYKE, s. uitgetakte halskraag, m. "-DYKED,
a, uitgetakt.
VANE, s. windwijzer, weerhaan, m. vaantje, o. vleugel,
in. "-SPINDLE, s. (126) gangspil, v.
VANGIS, S. zalm, rn.
.GLO, s. oost - indisch koren, o.
VANGS, s. pl. (126) takels, geeren, m. v. inv.
VAN-GUARD, VANT-GUARD, s. voorhoede, v.
VANILLA, s. vanille, hanille, v.
VANILOQUENCE, s. ijdel gesnap, O.
VANISH, vn. verdwzjnen, vervliegen, vergaan.
VANITY, s. ijdelheid, vergankeltjkheid, nietigheid ; ledigheld , teleurstelling, onwaarheid valschheid, (boating ;
vergeekhe moej,te ; trotschheid, verwaandheid, v. Ode
hoogmoed, m.
VANQUISH, va. overwinnen, bedwingen, tenzmen. *- ABLE ,
a. verwinbaar. "-ER, S. overwinnaar, tn.
VANTAGE, S voordeel, gewin, ,o. ; toegift, overmaat ; yelegenhei'l, v.
va. bevoordeelen.
V ANTBRACE, VANTBRASS, S. armstuk, a.
VANT-COURIER, S. voorbode, voorlooper, m.
VANTERIE, s. pogcherij, snoeverij, grootspraak, v.
VAPID, a. verschaald, mat, vergaan, hedorven, (lets, laf,
geesteloos. "-ITY, ,'-NESS, s. verschaaldheid, lafheid, v.
VAPORABILITY, S. vervliegbaarheid, v. "...ATE, vn. nitdampen, vervliegen. '...ATION, s. uitdamping, v.
s. snoever, pogcher, grootspreker, as. * ... IFEROUS ,
a. damp veroorzakende. ....INGLY, adv. met gemor.
a. damperig; grillig. ....ous. a. damperig, uitwasemend,
opgeblazen, gezwollen • ...0uSNESS, s. winderigheid, v.
• ...Y, a. damperig, winderig ; grillig, wonderlijk.
VAPOUR, s. damp, wacem, storm?, walm, m. uitwaseming ;
gril, kuur, lain?, v. nuk, in, *-, va. et a. dampen, nitdampen, verdanzpen, uitwasemen ; snoeven, pogchen ;
- away, - out. doen uitwasemen, doen vervliegen, doen verda,pen,uitblazen. "-ED, a. vochtig; grillig; zumarmoedig.
VAPOURS, s. pl. (22) winden, rn. niv. ; fig. griller, v mv .
VARDINGAL, s. hoepelr, k, in.
VARDO, s. wager, as. kar, v. "-GILL, s. wagenmaker, in.
V ARE, S. staf van een regter, in.
VARIABLE, a. verunderlijk, onbestendig, wankelbaar,
ongelijk. * - NESS, s. veranderlijkheid, onbestendigheid,
ligtz,innig heid, v. '...ABLY, adv. veranderlijk, op eerie
afwisselende wijze. bij afwisseling, met onbestendigheid.
to set at - ,
...ANC E, s. oneenigbeid, v. twist, strijd,
ooeenig maker. *... ANT, a. veranderlijk. '...ATE, vs.
veranderen, a fwisselen. * ...ATION, s. verandering,verwisseling, afwisseling, afivijking, v. verschil, a. ver-

VAU.
scheidenheid ; (109) variatie; (126) afwijking ; (98)
verbuiginy, v. * ...COLOURED, a. bont, veelkleurig ;
bont yeverfd. *...Cous, a. (74) krampaderig. *...Ell,
a. verscheiden, onderscheiden, ver.cchillend, veranderd;
gevarieerd, bout. '....EGATE, va. bont maken,- verwen ;
verscheiden maken, schakeren. -D, a. bont, veelkleurig,
;evlekt, gespikkeld.
s. bontheid, v.
..OUSNESS, s. verscheidenheid,veelvuldigheid ;
afwisseling, afwijking; varieteit, soort, v. *...OLOUS,
a. pokachtiq. * — ous, a. voy VARIED; - readings,
verschillende lezingen van een tekst, v. inv. "...OUSLY,
adv. op onderscheidene wijzen.
VARIX, S. (74) krampader, v. ; (112) adergezwel, o.
VARLET, s. schelm, schurk, schoft ; knecht, dienaar,
bediende, m. * - ESS, s. slet, v. * - RY, s. gemeen, janhagel, gepeupel, o.
\TARNISH, s. vernis, lak, glazuur, glazuursel, o. serf,
fig. bewimpeling, v. *-, va. vernissen, verlakken,
verwen ; fig. bemantelen, bewimpelen, eenen glimp
geven. * - ER, s. vernisser, verlakker; fig. hij die
bemantelt, die bewimpelt, in. * - ING, a. vernissend,
verlakkend; optrisschend; fig. bemantelend. s.
VeriliS, het vernissen, o.
\T ARRY, a. (116) boat, met klokjes, met zilveren belles.
VARVELED, a. (116) met voetringen.
VARVELS, S. pl. (44) ringen aan de pooten der valken
(met den naain des eigenaars), tn. inv.
VARY, va. et n. veranderen, a ft,isselen, rerschillen, verwisselen; afwijken, wankelen ; (109) variatien op een
thenza spelcii. *-1N0, s. a fwisseling, verandering, v.
* --ING, a. veranderbjk, afwisselend.
VASCULAR, a. (74, 53) vele aderen of vaten hebbende,
vaatachtig. vol vaatjes. * - rry, s. overvloed van aderen,
- van vaten, in. vaatachtigheid, v. * ... LIFEROUS, a.
(53) van zaadvaten voorzien.
VASE, • s. vacs, bloenivaas, v. bloempot, m. * - LAMP, S.
lamp in de gedaanle eener vans, v.
VASSAL, s. vassaal, leenrnan, onderzaat, onderdaan, dienaar, slaaf, lijfeigene, tn. * - AGE, S. leenpligtigheid,
dienstpligti:,heid; onderworpenheid, v.
VAST, a. groot, zvijd, uitgestrekt, veelomvattend, onmetelijk,
geweldig. * s. groote uitgestrektheid, vlakte ; woestenij,
woestijn, v. ; the - of air, het luchtruim. *-ATION. S.
verwoesting, vernietiging, v. "-LY, adv. onmetelijk,ongemeen, zeer, bovenmatig, bovennzate. "-NESS, * -IDITY,
.* -ITY, s. onmetelijkheid, uitgestrektheid, groote
grootte, v. "-Y, a. zeer groat.
VAT, S. vat, o. kuip, a.
VATICIDE, S. profeten-, dichtermoord, -moordenaar, m.
"...CINAL, a. profetisch, voorspellend. "...CINATE, va.
voorspellen, voorzeggen.
s. profetie, profecij, voorspelling, voorzegging, v.
VAUDEVIL, s. tooneelspel, blijspel, o.
VAULT, s. gewell, o. boog, m. holte, v. ; hol, o. ; sprong ;
kelder, rn.; graf ; heimelijk gemak, sekreet, o.
va.
et n. welven, overwelven, hol maken; springen, voltigeren ; (een hoefijzer) hol smeden ; - into the saddle,
zich in den zadel werpen - on a tree. zich op eenen
boom zetten. * - AGE, s. gewelf, 0. * -ED, a. gewelfd, hol;
gesprongen ; - sky, hemelgewelf, azuren gewelf, o. " - ER,
s. springer, voltigeur, m. " - ING, s. welving,v.; gewelf;
het sin ingen, voltigeren, o. " - y, a. gewelfd.
VAUNT, s. voy. VAUNTING; (68) voorhoede, v. *
va. et n.
roeinen zich beroenzen, pogchen, grootspreken. "-COURIER. a. voy. VAN-COURIER. * -ER, a. pogcher, groatspreker, windmaker,
* - ING, a. pogchend,
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verwaand. * —ING, S. pogcherij, grootsprekerij, v.. *—INGLY, adv. pogchend, op eene snoevende wijze. * - LAY, s.
(44) wisselplaats verwisseling van jagthonden, v.
VAUX-HALL, s. vauxhal, m. lustoord, o.
VAVASORY, s. achterleen, o. * ...SOUR,
s. achterleenheer, in.
VAWARE, s. voordeel, voorstuk, o.; eerste hell t; voorhoede, v.
VEAL, s. kalf ; kalfsvleesch; kalfsvel, o. ; - cutlets, - stake,
kalfslapjes, o. mv. kalfskarbonade, v.
VECK, s. crude vrouw, v.
VECTION, "...TITATION, s. het rijden in eene koets.
VECTIS, S. hefboom, in.
s. vervoer per as, o.
VEDETTE, S. (68) ruiterwacht,
VEER, va. et n. vieren, uitsteken, laten slippen, wenden,
draaijen, loslaten ; - and haul, (126) vieren en inhalen ; - about to, omloopen, zich naar den wind wenden ;
- out all sails, alle zeilen bijzetten. *-ABLE, a. veranderlijk. * - ING, s. veranderizzg,' viering, v.
VEGETABILITY, s. plantenyroei, groei,
* ... ABLE, a.
plantaardig, van het plantenrijk ; - acid, (90) houtazijn,
m. ; - dish, groenteschotel met komfoor, m.; - juice,
plantensap, 0. ; - kingdom, plantenrijk, o. ; - stores,
voorraad groenten, m.; - world, plantenwereld, v.
° ...AISLES, s. pl. planten, gewassen, groenten, v. o. my.
"...AL, a. den groei bevordereade. * ... ATE, vn. een
plantenleven leiden, wassen. s. plantengroei,
groei, III. plantenwereld, v. plitul.enrijk; plantenleven,
0. * ...ATIVE, a. groeibevordcread, wassend, groeijend.
-NESS, s. groeibeeorderencle kracht, v.
VEGETE, VEGETEOUS, a. sterk, krachtig, wakker, levendig,
werkdadig. * ... TIVE, s. et a. plant, v. gewas, o. ;
plantaardig.
VEHEMENCE, "...MERCY, "...MENTNESS, s. hevigheid,
hefligheid, v. geweld, o. kracht, v. vuur, o. ijver,
glued, m. hitie, vurigheid, onstuimigheid, v. hartstogt,
m * -- MENT, a. -LY, adv. hevig, sterk, surig, ijverig,
heet, gloeijend, onstuinzig ; hartstogtelijk; heviglijk,
vuriglijk, met kracht, met geweld.
VEHICLE, s. voertuig, gele;-, hulp-, bevorderingsmiddel,
o. ; wagen, in.; fig. voorwendsel, o. "...CULAR, a. tot.
een voertuig beho6rende, van een voertuig.
VEIL, S. sluijer, m.; masker, omhztlsel; fig. voorwendsel,
o. dekmantel, m. "-, va. omsluijeren, met eenen
sluijer bedekken, omhullen, verbergen.
VEIN, S. ader; holte; ertsader, v. ; aunleg, m. gave,
neiging, bekwaamheid, geschiktheid, eigenschap, v. vermogen, o. aard, m. ; gemoedsgesteldheid ; luirh, v. ;
gunstig oogenblik, o. * - , va. aderen, besprenkelen (als
jaspis). "-ED, * -Y, a. geaderd, aderrijk.
VEJOUR, s. voy. SURVEYOUR.
VELIFEROUS, a. net zeilen, zeilen

voerende. "...TATION,
s. schermutseling, v. woordenstrijd, m. * ... TES, s. ma

(25) ligt gewapende soldaten, m.
VELL, S. maag van een kalf, v.
VELLAIN, s. fijn perkament, o.
VELLEITY, s. krachithoze wil, in.
VELLET, s. flowed, 0.
VELLICATE, va. knijpen, trekker;

MV.

aanzetten, opstoken.
"...TION, s. knijping, trekking ; prikkeling, aansporiny ;
prikkelbaarheid, v.
YELLING, s omploeging van een grtzsveld, v.
VELLUM, s. , velijn, perkament, o. ; fig. boekhandelaar,
VELLURE, VELURE, s. trijp, O. "...TE, S. flowed, o.
VELOCITY, s. snelheid. rlugheid, v. * -uo r,s. snelwagen,m
VELOURS, s. hoedenborstel, fluweelborstel, v.
VELT, s. boat, o. petterij, v.
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VELVERET, S. ongekeperd manchester, O.
VELVET, S. fluweet, o. ; fig. zachtheid; (53)

a. fluweelen, fluweelachtig, zacht. *-,

ham onvoorzigttglijk uitflappen ; kolf, v. *-,

va. tot fluweel

maken; als flawed verwen. "-FLOWER, s. fluweelbloem,
v. ; fluweelioosje, O. `-GUARDS. S. pl. fluweelen beleguel,
0. "-EEN, * -ING, S. ongekeperd munchester,o. * - LIKE,
a. fluweelachtig. A-MAKER, S. fluweelweeer,
VENAL, a. veil, te koop ; winzuchtig. omkoopbaar ; (74)
ader..., van de aderen. "-BLOOD, s. blued in de aderen,
O. * -ITY, S. veilheid. omkoopbaarheid, v.
VENARY. "...TIC, *...TicAL, a. van de jagt, de jagt betreffende, bij de jagt gebruikelijk. "...TION,s.jagt,v. het jagen.
VEND, va. verkoopen, reil hebben. " - BE. s. kooper,
koopster, v. *-ER, * - ERER, S. verkooper, m. verkoopster, v. * - IBILITY, * -IBLENESS, S. verkoopbaarheid,
gangbaarheid, v. * - IBLB, a. verkoopbaur, veil, gangbaur, goed. "-IBLY, adv. in bij verkoop. verko pbaar.
* -ICATE, va. (83) terugvorderen. * - ICATION, s. terugvordering, terugeisching, v. " - ING. S. verkoop, afzet,
en. dehiet, o. * - ATION, s. uitstalling, uitkraming, v.
* -ITION, S. verkoop. rn.
VENDUE, S. openlijke verkooping, publieke veiling, vendutte, v. venda. O. * -MASTER, S. vendumeester, M.
VENEER, va. inleggen, beleggen, bekleeden. s. bout
om in te lefEjen, 0. * -ING, s. inlegging, v. tnlegwerk, O.
VEN EPIC, * -IAL, a. vergiftigend; betooverend. '...FICE,
s. gilmengerij, vergiftig;ng, v. "...FICIOUSLY, adv. door
* ...NODS,
vergif; door betoovering.
* ...NOSE, a. vergiftigd. *...NATE, a. vergiftigd; vergiftly. * ... NATION, s. vergiftiging, v.
VENERABILITY, "...ABLENESS, s. eerbiedigheid, eerwaardigheid, v. * ... ABLE, a. eerwaardig, eerbiedwaardig,
achthaar. * ...ABLY, adv. net ca,hting, met eerbied,
eerbiediglijk. k ...ATE , va. eeren, vereeren, achten.
s. achting, v. eerbied, ni. "...ATOR, S. vereerder, aanbidder, rn.
VENEREAL, a. de liefde betrelfende ; (22) venerisch, veneriek; verlield; geil, wellustig ; (90) koperberattende;
pleasure, 7ninne- distemp , r, venerische ziekte, v.; lust, vleescheljke lust, tn. zingenot, O. "-NESS, S. geilheld minnarij, v. * ...E0 us; a. wellustig, geil.
*. .BousNEss, s. geilheid, v. wellust, M.
VENERY, S. geilheid; jagt. v. jagen, O.
VENBSECTION, S. (36) aderlating, V.
VENETIAN- BLOND, s. houten tralievenster, O.
VENEW, VENEY, s. (91) stunt,

/,
* -FUL, a.

wractkzuchtig,
va. wreken. *-ABLE,
wraakgierig. * - ANCB, S wraak, wraakzucht, v. ; - to
you , de duivel hale u! * - RENT, S. bee/wiling, V. " - R, S.
.wreker, m wreekster, v.
VENIABLE, VENIAL, a. vergeeflijlc,geoorloofd. "...ALNESS,
s. vergedlijkheid, vergunning, v.
VENIRE-FACIAS, S. (83) dagvaarding, oproeping, v.
VENISON, s. wild, wildbraad, o. * - Brr, s. achterbout ran
een hert, rn. k -PA STY, s. wildbrctadpastij, v.
VENOM, S. vergif, o. *-, va. vergiftigen. ' - ous, a. vergiftig, venijnig ; boosaardig. * - OUSLY, adv. op eene
venijnige wijze; nit boosaardighetd. k - OUSNESS, s.
giftigheid ; boosaardighe,id, v.
VENT, s. lucht, v. ; gat, luchtgat, o. opening, holte, deur,
v. ; aftogt, afgang, uitgang, uitweg, in.; ontlasting, hevripling ; openbaring, v . ; .verkoop, aftrek, In. ; (3) speel •
bekend worden, ititiekken ;
of
ruimte, v. ; to take
Va. et rt. ,lucht maken, lucht
a gun, laadgat, 0.
geven; inelden, uitlaten, bekend maken, ontdekken,
uitbreiden; opsporen ; verkoopen ; - a secret, een ge-
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hartstogt den teugel vieren, zijn gemoed koelen. * - AGE,
S. gaatje; luchtgat, o. " - AIL, * - AL, s. opening van
den het'', voor den mond, v. * - ER, S. (74) buik, m.
lijf, o.; onderbuzlc•holte ; baarmoeder, v. *- ER, S. bekendmaker, verspreider, tn. " - HOLE, S. luchtgat, o.
luchtgeleider, m. " - IDUCT, S. windpijp, v. " - IL ATE,
va. voy. VAN. - , Verkoelen, luchten,doorwaaijen, schu.dden ; fig. behandelen, onderzoeken. " - ILATION , S. zierkoeling, windspeling, kwispeling, slingering, verfriss.
aching ; behandeling, v. onderzoek, 0.
* - LET, s.stuit,
Vgtmaker, windgever (werktuig),
achtergedeelte eens vogels, o. "--OSE, a. windertg, wantjend; itraalziek, snoevend, pogchend. * - osrrY, s. winderigheid, v. winden, tn. on'.
VENTRAL, a. van den bulk.
VENTRICLE, S. (74) maagholte, hartkamer, v. ...LOQUISM,
* ..,LOQUY, s. buikspraak, v. '...LOQUIST, s. buikspreker, m. * ...LOQUOUS, a. uit den buik spekende.
VENTURE, s. gevaar, o. ; gewaagde onderneming, kans,
v. ; waagstuk, waagspel; geluk, toeval, o.; inzet,inleg,
m. ; poging, v.; matrozenpakje, o. ; ligtekooi, veile
va. wagen. op
deem, v.; at a - , op goed geluk.
het spel zetten. *-, vn. zich wagen, zich blnotstellen,
het geluk beproeven; - out, zich buiten wages: upon,
het er op wagen, het er op acts laten komen, beproeven,
wagen vertrouwen. * - R, S. ondernemer, waarihals,
* - SOME, a. * - Solt ELY, adv. gewaagd,vermetel; onderSORENESS, S. gewaagdheid, vermetelheid,v.
nemend.
goudzand, o. ; fijn goad* ...RINE, S. goudsteen,
drawl, in en o. *... ROUS, a. - LY, adv. koc,n,vermetel,
driest, gewaagd ; met koenheid, op eerie vermetele wijz,e.
. ROUS, - NESS, S. koenheid, driestheid, rermetelheid,
onverschrokkenheid, gewaagdheid, ondernentingsgeest, m. ; stout bestaan, O.
VENUE, S. baUrSChap, v. ; regtsgebied, o. ; stoot, uttval,
schoonheid ; (101) avond-,...norgenVENUS, S. fig.
ster, v. ; (90) k,per, o. ' - BASIN, s ,53) venusgordet,
m. S. (53) venusstraul, kervel, ill, " - HAIR,
s. (53) vrouwenhaor, venushaar, 0, "-LOOKING-GLASS,
klokje, 0. k -NAVELWORT, S.
S. (53) Vena.S.Spiege/, trt.
venusnavel, ns. navelkruid, o.
VENUST, a. aangenaam, schoon.
VER, ma. voy. VEER.
VERACIOUS, a. waar, .waarachtig, .wactrheallievend, opregt. "...CITY, s. waarizeid; opregtheid, geloolwaardig-

heid, waarheidliefde, v.
werkwoord woord, O. ' - AL, a. •oordelijk, letterlijk, mondelijk, woordenziftend ; (98) een
nerkwoord betreffende ; prose's, proses-verbaal, protokol, s. s. woordelijke uitdrukkino, v " - ALIZE, vn. vele woorden bezigen. " - ALLY, adv.
woordelijk, letterlijk, van woord tot woord, mondelijk ;
in den nicest beperkten zin als werkw,rd. * - ATIM,

VERB, s. (98)

"-OR AVERBALLY. -ERATE, va. stasis
TION,
het slaan ; slagen, tn. me. * -IAGE, * -0SENESS, ' - OSITY, s. gebabbel,o.; woordrijkite,;(1, V. ' - OSE

adv. vo y .

a. woordenrijk. wiirt/ovig.
VERDANCY, "...ANTNESS, s. °root, O. "...ANT,

a. groen

wordend, g ro enend , fi,.sch.
VE ► DEA, VERDEE. s. zekere toskaansche wijn,
VERDE(I)GHts, s. kop,prir Oen, SpaanSCh 31 .0,11, u.
\TER DERER, s. h
boschwachter,wildmeester,
VERDICT, s. brTiadin9
uitspraak der yezworenen, er-

kenning, v. ; general
z,worenen, v.

-

, beslissende witspraak der ae-

VER.
aardgroen, 0.
VERDOR, VERDURE, S. groen, 0. groene kleur, v. ; groen
loot, 0. ; moestuin, tn. "...URER, S. VOy. VERDERER.
* ...UROUS, a. groen, met groen hedekt.
YERECUND, "-IOUS, a. beschaamd, verlegen, bescheiden.
* -ITY , * -NESS, s. schaarnte, bescheidenheid, v.
VERGE, s. staf, m. roede, v. ; schepter; rand; kring,
regtsgebwd, o. *-, va. trekken, neigen, hellen,
overstaan, overgaan tot, overhellen, zinken. " - R, s.
stafdrager; beat, M. '...DING, a. neigend, hellend.
VERIDICAL, a. waarheidlievend.
VERIEST, a. zeer waar, nitgemaakt.
, v. ; bewijs,
VERIFICATION. s. bekrachtiging. bevestig
o. filet, ni.; in - of this, ter oorkonde waarran.
s. hekrachtiger, hij die naziet, m. "...FY, va. et ii.
bekrachtigen, zich van de echtheM orertuzgen, wane
maken, echt keuren, waarmerken, bewijsen; bewaarheid worden. "...LY, adv. in waarheid, met zekerheid,
waarlijk, werkelijk ; volkomen. "...SIMILAR, "...SIMILOUS, a. waarschijnlijk. "...SIMILITUDE, "...SIMILITY,
s. .u.aarschijaificheici, v. *...TABLE. a. waarachtig, echt.
adv. waarlijk, in .waarheid. ".•.TY, s.
* ...TABLY,
waarheid, werkelijkheid, v.
VER.TITIC E, s. verjuis, onrUp druirensap, a.
VERMEOLOGY, s. kennis -, leer der , 1001,71C11, V.
VERMICELLI, s. pl. ineelnoedels, v. inv. 'Irauddeeg, O.
VERMICULAR, a. tvonnig, wort:troy:nig. ' ...CUL ATE, va.
wormvormig integgen. "...CUL ATED , a. ingelegd. ...CUL ATIQN, s. wormyormige beweging, - geduante, v.
"...CULE, s. wormpje, o. worm, tn. rups, made, v.
0
...CULOSE, "...CULOUS, a. wormaehtig, vol wormen.
s. (22) .wornzverdrij"...FORM, a. wormvormig.
rend middel, O.
VERRIL, s. et a. karmozijn, scharlaken, scharlakenrood,
Y, s. et 'a.
s. konsendje (insekt), v. "-ION,
0.
S.
konzenilje. karmozijn, schartaken, veriniljoen, a. ; ( 17 )
rood vermenie, v. ; rood, scharlakenrood.
wen. "-TINCTURED, a. scharlakenrood, hoogrood.
VERMIN, "-E, S. worm, ni. wormpje, insekt, ongedierte ;
gespuis, 0. "-ATE, va. et n. wormen verzvekken;
s. verwekking van women, v.
wormstekig warden.
* - E - TRAP, s. rotten-, muizenval. m. ' - LY, a. als een
worm, wormvormig. *-ous, a. (22) geneigd lot voortbrenging van wormen.
VERMIP AROUS. a. wormen voortbrengende.
VERNACULAR a. litheemsch, inlandsch, vaderlandsch ;
- tongue, moedertaal, v.
VERNAL, a. van het voorjaar, van de lente ; sweets, bekoorlijkheden der lente, v. mv. *..,A NT, a. bloe0end
als in de lente.."...ATE, VD. bloeijen, weder gong warden. "...ILITY, s. slaafschheid, ondertvorpenheid, anderdanigheid, v.
VERB EL, VERRIL, s. beslagring, rn.
VERSA BILITY, "...ABLENESS, s. buigzaamheid, veranderlijkheid , onstandrastigheid, onbestendighetd, v. ...ABLE,
a. buigzaam, veranderlijk, onbeslendig, onstandrastig.
ATILE, a. draaijend buiq...AL, a. geheet. gansch.
zaam ; veranderlijk. -NESS, "... ATILITY, s. d•aaijrng,
gewoonte, v. steur, m. buigzaamheid, veranderlijkheal, v.
VERSE. s. very, gezang, gedicht, dichtstuk, o. *-, va.
verzen maken, bezingen "-D, a. bekwaam, ervaren,
kundig, hedreven. "-MAKER, "-MAN, "-R, s. verzenmaker, rijmelaar, rijmer, dichter, ru.
VERSICLE, s. rersje, rijmpje, o.
VERSICOLOUR, '—ED, a. veelkleurig, boat. "...FICATION ,
VERDITER, VERDITURE, S.

VET.
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* ...PICATOR, * ...PIER, s.
vn. et a. verzen maken, dishverzenmak r, in
ten, rijitten, in verzen brengen, 6 ,2zingen.
VERSION, s. overzetting, ' , eructing, overbrenging ; veranderde rigting. v.
VERST, s. werst (russische lengtentaat), v.
VERT, s. hoschaadje, v. kreopelhosch, groen, a.
VERTEBER, "...BRA , s. wervelbeen, o. * ...BRAL, a.
tot het wervelbeen behoorende.
VERTEX, S. kruin, v. toppunt, o. spits, v.
VERTICAL, a. k -Ly, ade. toppuntig, lijnregt, loodregt,
vertikaal; uit het toppunt. "-NESS, "-ITY, s. loodregte
stand. m.; - stetting, v.
VERTICILLATE, a. (53) wervelvormig,
s. draccivermogen, 0 ; neiging (van de kompasnaald enz.), onts as, v.
dratcjing, v.
VERTIGE, s. zwijnaeliug, duiseling, draaijing in het
hoofd, v. "...GINOUS, a. aan z,wijmelingen of duiselingen onderhevig ; - 'notion, cirketrormige beweging, v.
otntoop, 111. "...0INOUSNESS, * ...GO, s. duiseling, v.
VERVAIN, VER.VANE, s. (53) ijserkruid, 0. * -MALLOW,
s. sigmundskruid, a. " - SAGE, s. salie met lavendelbloemen, V.
VERVIS, s. grof lateen, a.
VERY, a. waar, tverkelijk, waarachtig; echt, opregt, vatkomen, volledig, uitcrmaola ; hooftlzakelijk,geheet ; dezelfde, genoemd, its perS0011. '1/4 —, adv. zeer, volslrekt,
wel, hoogt, joist, geheel en at ; zelfs, reeds ; alleen ;
- devil, de duivel in persoon, de vleeschelijke duivel,
m. ; - tine, seer schoon, seer lief; seer wet - lord,
onmicldellijke leenheer, in.; - much, seer,t,eet; - same,
joist, dezelfde ; - tenant, onwiddellijke leenman, ni.
VESICANT, S. voy. V ESICATORY. "...CATE , va. blaren
trekken, eene trekpleister leggen op. "...CATION, s.
het blaartrekken, het opleggen van trekpleisters. * ...CATORY, S. (22) trekpleister, v.
CLE, s. blaartje, a.
"...CULAR, '...cuLous, a. met -, at kleine blaartjes.
VESPER, s. avond, m. avondster, v. *-5, s. pl. avondgodsclienstoefening, vesper, v. " - TINE, a. van den
avond. * - Y, s. avond dispuut, O.
VESSEL, s. vat,' oktavo-blad; vaartuig, schip, o ; (31)
uitverkorene, m. "-, va. in een vat doen, inschepen.
VESSES, s. pl. (53) wikken, duivenboonen, v. Inv.
VESSICON, VESSIGON, VESSION, S. (112) gallen, v. tilt.
VEST, s. vest. buffs, kleed, gewaad, o. *-, vs. kleeden,
aankeeden, bekleeden, in het bezit stellen, bevestigen,
bekleeden met. "-AL, s. et a. vestaalsc,e maagd, V. ;
vestaalsch, maagdelijk, kuisch. " - IARY, s. voy. V EST RY. " - IBLE, " - IBULE, S. voorhuis, o voorhof, gang,
m. .-IGE, s. voetstap, to. spoor, o. tred, m. * --ING , s.
vestenstof, v. * - MENT, s. gewaad, kleed , misgewaad, o.
s. sakristie . gerfkamer ; kerkvergadering, v.;
- clerk, - board, kerkeraad, ns ; - keeper, koster,
- elder. - man, ouderling, kerkmeester,
- meeting,
vergadering van het kerspel. v. " - UR E, s. gettaad,
kleed, o. ; bekleeding, bedekking, inkleeding insetting
(in een anzbt), v. ; inkomsten van een stale land, v. mv.
VESUVIAN, s. (17) wine granaat, v.
VETCH, s. (53) wikke, v. ' - LING, s. Spaansche klaver,
spurrie, v. • - Y, a. vol wikken.
VETERAN. S. oude
uitgediende soldaat, veterans, ni.
VETERINARIAN, s veearts, rn.
ARY, a. veeartsenijkundig. - art, veeartsenijkunde, v. ; - school, veeartsenijschool, v.
VETERNOUS, a. slaapzuchtig.
s. slaapzucht, v.
VETO, s. veto, verbod, verbodsregt, o.
s. rijmkunst, versifikatie, v.
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VIL.

VIC.

a. oud, voormalig.
et n. plugen, kwellen, verontrusten, ergeren,
zeer doen; zich kwellen, verdrietig zijn. "-ATION, S.
Jewelling, v.. druk, m. zorg, kwaal, v. lijden, o. ergernis, v. verdriet, o. knevelarij, geldafpersing, v. * - ATI0I7S, a. * - ATIOUSLY, adv kwellend, bezwarend, verdrietig, ergerlijk, moeijelijk, tot verdriet, op eene ergerlijke wijze. "-ATiorsNEss, s. verdrietigheid, v.
bezwaar, o. moeijelijkheid, onaangenaamheid, v. *-ED,
a. gekweld, geplaayd, geeerd, bezwaard. *-ER , s. kweller, player, plaaggeest, lastiy mensch, onderdrukker,
. - ING,
s
playerij, kwelling, v. -, a. plagend,
kwellend, verdrietig ; - glass, (73) straalbrekend
glas, o. •--INGLY, adv. tot Jewelling. '-ILLATOR, s.
(25) standaarddrager, m.
VEZE, s. gesis, geflait, O.
VIA ! int. op! opwaarts ! kom aan! *-, adv. (34) over.
• --BLE, a
kunnende in het lever blijven. * - DUCT, s.
kunstweg, "-OE, s. reis, v
VIAL, s. fleschje, -o. *-, va. in een fleschje bewaren.
VIAND, S. spijs, v. geregt, O. " - S, S. pl. aas, voecler,o.;
vleeschspijzen, v. inv.
VIATICUM. s. leerpenning, m, teer-, reisgeld ; (140) sakrament des stervenden, laatste oliesel, D.
VIBRABLE, a. vatbaar voor trilling. "...ATE, va, et n.
bewegen, schudden, doen trillen; trillen schommelen,
slingeren. * ...ATION, s. schudding, trilling, schoms. geringe trilling, v.
meting, v.
*...ATIuNcLE,
"...ATIVE,
ATORY, a. • schuddend, schonzmelend,

VETUST,
VEX, va.

vikaris, plaatsvervanger ; onderpredikant, dorpsprediker, in. "-AGE, s. vikariaat, ambt van dorpspre•
Biker, o. ; pastorij, v. * - IAL, a. plaatsvervangend,
eenen vikaris betreffende. * - IATE, s. et n. tikariaat,
o. ; plaatsvervangend. "-bous, a. * --IOUSLY, adv.
plaatsvervangend, in de plaids van -, door middel
van cones vikaris. k -IOUSNESS, S. plaatsvervanging,
v. '-SHIP, s. vikariaat, vikarisscizap, vikarisambl, O.
VICE, s. ondeugd, v. gebrek, u.; overlreding ; schroef.v. ;
loodtrekker, in . ; .schroef eener pegs, v.; if he comes
als ik hem onder mijne handen krijg.
within
schroeven, trekken; overtuigen; viced, bedorven,
gebrekkig. *-,adv. onder, vice. "-ADMIRAL, S. onderadmrraal, m.-ITY, -TY, -SHIP, s. vice-adniirczalschap,
u . • - AGENT , s. onderagent, plaatsrervanger, tn. ' - CHAMBERLAIN, S. onderkamerheer, m. "-CHANCELLOR. s. onderkanselier, in. -SHIP, s. onderkanselarzj, V. '-CHOPS,
s. schroeftang, v. • - GERENCY, s. (tijdelijke) zvaarneming eener bedieninq, v. " -GERENT, S. plaatsvervanger, stadhouder, m. * - NARY, a. an twintig, twintigjarig, twintigvoudig. "-PIN, s. ,chroefstolc, ui. "-ROY, s.
onderkoning, ui. * - ROYALTY, S. onderkoningschap, o.
* -TREASURER, S. onderthesaurier, onde•schatmeester,
a. et adv.
* - TY, s. nuanwkeurigheid, v. *-VERSA,
omgekeerd, lento, laces en terug.
VICIABLE, a. verderfelijk. k ...ATE, va. voy. VITIATE.
VICINAGE, '...ITY, s. nabnurschap, nabijheid, v. * ...AL,
"...E, a. noburig. aangrenzend.
VICAR, s.

VICIOSITY, VICIOUSNESS,

s. voy.

'OTIOSITY.

*...ous, a.

ondengend, gebrekkig ;
vol ondeugden, vol gebreken.
VICISSITUDE, s. .wisselvutligheid,
zeenteling (der tijden,
der omstandigheden), anvisseling, verwisseling, v.
ARY, s. alwisselend. reranderlijk, onrustig.
VICONTIEL, a. as een graalschap.
*

...OUSLY, adv. hedarvcn,

VICOUNT,

s. voy.

VISCOUNT.

VICTIM, s. offer, slagtoffer, o.
"-ESS, "...TRESS, s. overVICTOR, S. overwinnaar; m.
winnares, v. *- IOUs,' a. * -IOUSLY, adv. overwinnend,
zegetierend, zegepralend. "-IOUSNESS, * -Y, s. zege,

overwinning, v.
s. viktualie, v. e levensmiddel, koren, o. "-, va.
van levensmiddelen voorzien. "-LED, a. van levenvniddelen voorzien, geproviandeerd. "-LER, s. viktualiemeester ; herbergier, m. ; viktualieschip, o. * - LING, S.
proviandering , v ; --house, kosthuis, Minas ; v
magazijn, o. ; --office, fig. maag, v.; levensmiddelen,
o. mv proviand, v.
VIDAME, s bisschopsleenhouder; tn. " - SHIP, v. bissehopsleenhouderschap, oVIDELICET, adv. namelijk, to weten, bij voorbeeld.
VIDUAL, a. van eene weduwe. *...Durry, s. weduwenstaat, m. weduwschap, o.
VIE, va. et n. wedijveren, kampen net ; overtreffen ; op
het spel zetten, uitclugen ; benijden.
VIEW, s. blik; aanblik, as. geziyt, uitzigt, oog, yezigtspunt ; overzigt, o. bezigtiging, v. onderzoek, o. monstering, v. ; doe!, oogmerk; (44) spoor, o. ; schijn,
Va. zien, inzien, bezigtigen, beschouwen, onderzoeken,
monsteren. * --ER, s. bezigtiger, beschouwer; deskundige,
DI. " - LESS, a. onzigtbaar, ongezien.
VIGESIM AL, a. twintigste. "...MATION, s. het ombrengen
van den twintigsten man.
VIGIL, s. zielmis; avoncklienst vOor een heiligen dig;
ANCY, * -ANTNESS, S. waaknachtwake, v. " - ANCE,
- ANT,
a.
iaamheid, omzigtigheid, hoede, wachi,
* - ANTLY, adv. waakzaam, opmerkzaam, voorzigti g ;
net waakzaamheid,.met voorzigtighetd.
VIGINTIVIRATE, s. veryadering der twintigen, v.
s. pl. de tunntigen, m. tnv.
VIGNET, * - TE, s. (10) versiersel, vignet, o.
VIGONE, s. peruviaansch schaap, o. ; zijne wol, zijne yacht.
VICTUAL,

VIGOR, S. voy.
NESS. * -OUS,

VIGOUR.

• -OSITY,

S. voy.

VIGOROUS-

a. •-OUSLY, adv. stork, krachtig, krachtvol. wakker, kloek, leveadig, frisch, moedig, vroldk ;
met kracht, met levendigheid. ' - OUSNESS, S. kracht,
sterkte, levendigheid, v.
VIGOUR, S. sterkte, kracht, levenskracht, wakkerheid,
geestkracht, v. moed, nadruk, us. '-, Va. versterken,
kracht bijzetten.
VILE, a. ' - LY, adv. laag, geween, schandelijk, slecht,
verworpen, verachtelijk, loos, beclorven, beleedigend, op cone gemeene lage wijze • - D, a beleedigend, s,..adelijk. " - NESS, S. laagheid, gemeenheid,
schandelijkheid, ve•achtelijkheid, verworpe,heid, bedorvenheid, v.
VILIACO, s schurk; lafuard,
VILIFICATION,
s. vernedering , t.Yerlaging, beschiniping, v. *... FIER, s. verachter, beschimper, ta.
* ...FY, va. vernedercn, verlagen, beschimpen, beleedigen,
rerachten,versmaden. ".,.FEND, v a. beschimpen.
S. ge•ingheid, nietigheid, onbeiluidendheid ; nietswaardigheid, .verachteljkheid ; verachting, v.
v. " - A, S. lustVILL, *- AKIN, s. dorpje, o. to
S. dorphuis, landyoed, o. '- AGE, s. dorp, o.
bewoner, dorpeling, Landman, ni. ' - AGERY, s. dorps*
AIN,
gemeente, v.
s. lijfeigene; schurk, schelm, boos wicht, -AINAGE,
ANAGE, S. lijfeigenschap ;
schelmerij, v. ' - AINOUS, * - ANOUS, a. schelmsch,
schurkachtig, slecht, boos, tang, atschuwelijk. * - ANIZE,
va. voy. VILIFY. * - ANIZER , s. voy. VILIFIER. * - ANOUSLY, adv. op eene gemeene verachtelijke

VIO.
als een schelm. * --ANOUSNESSS, * - ANY, S. schelmerij,
schurkerij, v. schurkenstreek, schelmsche streek, m.
laagheid, gemeenheid, v. * - ATIC, a. van een dorp, landelijk.
VILLI,s. pl. (74, 53) rezelen, haren, m. a. mv. dons, pluis, O.
VILLOSE, * ... OUS, a. harig,. ruig, wollig.
VIMINAL, a. twijg voortbrengende; vlechtbaar, * ... NEOTIS, a. uit twijgen gevlochten.
VINACEOUS, a. van druiven, van wijn.
VINCIBLE, a. verwznbaar, overwinnelijk. k -NESS, s. overwinnelijkheid, v.
VINCTURE, S. band, zwachtel, m. verband, o.
VINDEMI A L, * ...IATORY, a. van den wijnoogst. *...IATE,
vn. druiven lezen. * ... IATION, s. wijnoogst,
VINDICABILITY, s. verdedigbaarheid, v. * ... ABLE, a. verdediabaar. * ... ATE, va. verdedigen, staande houden,
beschermen, regtvaardigen wreken, bestrallen. "...ATION, s. verdedzging, regtvaardiging ; straf ; wraak, v.
"...ATIVE, a. wraakzuchtig. * ...ATOR, s. verdediger ;
wreker, no. * ...ATORY, a. verdedigend, regtvaardigend ;
wrekend, bestralfend.
VINDINCTIVE, a. wrekend, wraakzuchtzg. k -Y, adv. uit
wraakzucht. "-NESS, s. wraakzucht, v.
VINE, s. wijngaard, wijnberg, wijnstok, no. * - ARBOUR,
s. wijnprieel van wijngaardloof, o. * - BUD,
gaardknopje, o. * - BLOSSOM, s. wijngaardbloesem, tn.
"-BRANCH, s. wijngaardrank, v. * --COOP, s. draag•
korf, m. * - D, a. met wijngaardloof. * - DRESSER, s.
wijnbouwer, wijngaardenier, m. * - FLOWERS, s pl.
druivenbloesem, on. * - FRETTER, s. druivenrups, v.
VINEGAR, s. azijn, no. ; zuur, o. * -ASPECT, * - EXPRESSION. s. fig. zuur gezigt, o. * - BOTTLE, * -CRUET, S.
az,ijnflesch, v. "-MAN s. azijnmaker, no.
s. wijnberg,
VINE-GRUB, s. druivenrups, v.
'... - KNIFE, s. wUngaardeniersmes,o. * ... - LEAF, s. w ijngaardblad, -loot, o. * ... - PROP. s. wijngaardstaak, m.
"...-REAPER, S. druivenlezer, m. "... - WOOD, s. wijngaards. wijngaard, wijnberg, tn.
hoot, o.
VINELLOS, s. vanille, banille, v.
wijngaardenier,
wijnbouwer, no. * - Y, s. wijnVINER, s.
gaard-trekkas, v.
VINEw, S. voy. VINNEW.
VINNET, S. (10) vignet, versiersel, o.
VINNEW, S. schim ► el, v. uitslag, m. *-, vn.

schimmelen,
beschimmelen. * - BD, a. beschimmeld. * - EDNESS, s.
schimmel, schimmelachtigheid, v.
VINOLENCY, s. dronkenschap, v. "...ENT, a. aan den drank
verslaafd.
VINOSE, VINOUS, a. wijnachtig. "...SITY, s. wijnachtige
hoedanigheid, v.
VINTAGE, S. wijnoogst, m. *-R, s. druivenlezer, m.
* -TIME, s. wijnoogsttijd, no.
VINTNER, s. howler van een wijnhuis, tapper, • no.
* ...TRESS, s. houdster van een wijnhuis, v. "...TRY,
S.
wijnhuis, o.; wijnmarkt, v.
VINY, a. den wijngaard betrelfende, wijnrijk, vol van wijn.
VIOL. s. (10:)) viool, v. ; (126) touw om het anker to ligten. o.;
- da gainba, basviool,v.*-ABLE, a. schendbaar.*--.ACEOUS,
* - ET. a. vioolkleurig, paarsch,
va. schenden, onteeren, ontheiligen, orertreden, broken; geweld
aandoen, verkrachten. * - ATION, k -ENCE, s. schending,
overtreding ; onteering, v. geweld, o. verkrachting ; verbreking, v. ; eerroof, no. * - ATOR, s. eerroover, sch nder, verkrachter, overtreder, m. * - ENCE, * - ENTNESS,
s. geweld. o. dwang, m.onstaimigheid,hevigheid, kracht,
gewelcidadigheid, v. -, va. geweld aandoen. * - ENT, a.
geweldig, hevig, onstuimig, stork, gewelddadig, gedwon-
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va. et n. met geweld uiten,
gen. -, s. bestormer, m.
geweld plegen. * - ENTLY, adv. met geweld, met dwang.
* -ET, S. (53) viooltje, o. * - ET - CRAB, s. landkrab, v.
* - ET - MARIAN, s. (53) mariaklokje, o. * - IN, s. rioa,
v. * - INIST, s . vioolspeler, no. " - IST, s. vioolspeler,
violist, un. * - ONCELLO, s. violoneel, v. * --ONE, s. hasviool,v.
VIPER, s. adder, v. * - GRASS, s. (53) addergras,o. * - INE,
OUS, a. van eene adder, adderachtig, giftig, boosaardig. *-'S-BUGLOSS, s. (53) Wilde ossentong, v.
VIR.SGIN, V1RAGO, VIRE, S. groote vrouw, amazone,
heldin, helleveeg, v.
VIRE, s. pijl, no.; groote, sterke vrouw, v.
VIRELAY, s. zekere oude fransche poezij, v.
VIRENT, a. greenend, groen.
VIRG ATE, a. roedevormig *-, s. roede land, v.
VIRGE, S. roede, v. ; zonnestraal ; staf ; staf eons domdekens, m. * - R, S. stafdrager, roo.
VIRGIN, s. maagd, jonkrrouw„juffer, v. *-, a. maagdelijk, kuisch, zuiver, onbevlekt, , ngerept: nieuw, ongebruikt. *-, vn. zich prentsch aanstellen. maagd blijoen.
VIRGINAL, a. maagdelijk, *-, vn. op een klavier
speten. * - BOOK, s. notenboek voor het klavierspel, o.
"-s, s. pl. klavier, o. klaveeimbel, v. * - WIRE, s. klaviersizaar. v.
VIRGIN-COMBS, *.. -HONEY, S. maagdelijke honig,
no.
"...- CRANT, s. maagdelijke krans, no. * ...- EARTH, s.
rezne aarde, v.
a. -- bower, (53) maagdepalm,
tn.; - climber, (53) passiebloem, v. ; - sumach, (53)
virginische sumak, v. "...ITY, s. maagdelijke staat,
maagdom, m. reinheid, onbevlektheid, kuischheid, v.
k ... - KNOT, s. maagdom, no. * ... - LAND, "... - MOULD, s.
land dat nog nooit bebouwd zs gewcest, o. * ... - LEAD,
s. maagdelood, o. * ... - MERCURY, s. maagdekwikzilver,
o. "... - METAL, s. gedegen metaal, a. *...OIL, s. maagdeolie, v. *...'S-BOWER, S. (53) wind?, v. "...'s-mILK,
s. maagdemelk, v. .WAX, s. maagdewas, o.
VIRGO, s. (10) maagd, v. *-LEusE, s. soort van gele
winterpeer, v.
'VIRGULA, S. (98) komma, v. *- DIVINA, S. tooverroede,v.
VIRID, a. groen.
s. groenheid, v.
VIRILE, a. nzannelijk. manhaftig. * ,..LEDNESS, * ...LITY,
s. VIRILE POTENCY, s. mannelijke ouderdom, m.;
voorttelende kracht, v.
VIRTU, s. kunstliefde, zucht voor de wetenschappen, v.
* - AL, a. vermogend, krachtig, werkzaam.
* - ALITY, S.
vermogen, o. kracht, werkzaamheid, v. * - ALLY, adv.
met kracht, naar vermogen. * - ATE, va. kracht schenken.
VIRTUE, S. kracht, v. vermogen, o. bekwaamheid, volkomenheid, voortrellelijkheid, dapperheid ; deugd, v. ; by
- of,
krachtens, uit krachte van. ` - LESS, a. krachteloos, zonder working. zonder deugd.
VIRTUOSO, s. toonkunstenaar, virtuoos, kunstliefhebber,
kunstkenner, no. " - SHIP, s. kunstliefde, v. kunstsmaak,
m. kunstlielhebberij, uitstekendheid in de kunsten, v.
VIRTUOUS, a. * - LY, adv. krachtig. werkzaam, krachtvol,
heitzaam , voortrelfelijk deugdzaam, kuisch; met kracht,
met deugdzaantheid. * --NESS, s.deugdzaamheid, deugd, v.
VIRULENCE,
* ...ENCY,
* ...ENTNESS, s.
gif, venijn,
S. cite", m. etterachtigheid, venijnigheid; scherpte;
kwaadaardigheid, boosaardigheid, v. * ...ENT, a. venijnig,
etterachtig, scherp, kwaadaardig. boosaardig. * ...ELATED,
a. vergil tigd, venijnig. k ...ENTLY, adv. op eene boosaardige wijze, uit kwaadaardigheid.
VIRUS, S. etter, m. gilt, gil, o. materie, v.' •
VISAGE, s. aangezigt, gelaat, o. * - D, a. met een aangezigt.
VIZARD,

S. voy. VIZARD.
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VISCERAL,

VOL.

VIT.
a. van de ingewanden. * ...ATE, va. de inge-

wanden nitnemen.
a. kleverig, taai. "-ITY, VISCOSITY, s. kleverigheig, taaiheid, v.
VISCOUNT, S. burggraaf, M. "-ESS, s. burggravin, v.
"-SHIP, "-Y, s. burggraafschap, v.
VISCID,

VITTELS, S. pl. voy. VICTUALS.
VITULINE, a. van het kali.
VITUPERABLE, a. berispelijk. * ...ATE, va. berispen, veroordeelen. * ...ATION, s. berisping, veroordeeling, afkeuring, v. "...ATIVE, a. berispend, afkeurend.

a. onteerend.
(109) levendig, vrolijk. * ...VACIOUS, a. levendig, vrolijk; lang levend, blijvend. - NESS, "...VACITY,S. levendigheid, vrolijkheid; levenskracht,v. lang (even,
o. "...VARY, s. diergaarde, v. konijnenberg vijver, M.
"...VB, a. "...VELY, adv. levendig, clerk, met levendigheid. "...VENCY, s. leren, levensbehoud, o. * ...VER, S.
werp, o.
(72) zeedraak, m."...vEs, s. pl. (22) keeldroes, ni. "...ID, a.
VISIER, s. vizier, in. en o.
LY, adv. levendig, frisch, krachtig, werkdadig, vrolijk ;
VISION, s. gezigt, o. aanschouwing, v. gezigt, spook,
met levendigheid, met kracht. "...VIDNESS, s. levendig
nachtgezigt, vizioen, 0. verschijning, v. droom, m.
heid, kracht, vrolijkheid, v. (even, O. "...VIFIC, a. - AL,
hersenschim, v. "-AL, "-ARY, a. ingebeeld, hersen"...VIFIC ATE, "...VIa. levendmakend, bezielend.
schimmig, verdicht ; in eene verschijning gezien ; ver"...VIFICATION, S.
FY, va. leveled maken, bezielen.
schenen ; schijnbaar. s. ziener, geestenlevendmaking,
verlevendiging,
v.;
lever, o. ...VIPAziener, droomer, dweeper, m.
ROUS, a. (72 ; levende jongen voortbrengende.
VISIT, s. bezoek, o. "-, va. bezoeken, bezigtigen, onderVIXEN, s. jonge vos, rn,; wijfje ran den vos, o. ; fig.
zoeken, nazien, doorzoeken ; - with, bez,oeken; plugen.
helleveeg, megera, V. twistziek zuijf, o. ", vn. kijven,
"-ABLE, a. te onderzoeken, te doorzoeken ; aan beschreeuwen, twisten, schelden. * - LY, a. twistziek,
bezoek, o.
zoeken onelerhevig. " - ANT, s. bezoeker,
schreeuevend.
" - ATION, s. bezoek ; onderzoek, o. bezigligin,g, doorViz, adv. namelijk, te weten. " - ARD, S. et va. masker,
zoeking, beproeving, bezoeking ; (83) huiszoeking, v.
_mom, o.; maskeren, vermommen. * - IER, S. vizier, M.
cen
* -ATORIAL, "-ORIAL,
a. eene huiszoeking
" - OR, s. vizier, o.
onderzoek betreyende. * - ING, s. bezoek, o.; - card,
VOCABLE, s. woord, o.*...CABULARY, s. .woordenlijst, v.;
visite-kaartje, o ; -day, visitedag, in. "-OR, "-ER,
woordenboek,
o. a. van de stein, tot de stem
In.
s. bezoeker, bezigtiger, onderzoeker, opziener,
behoorende, door de stem voortgebragt, luidend, monVISIVE, a. ran het gezigt ; - cone, optische kegel,
delijk ; performer. zanger, m. zangeres, v. "...CABILITY,
VISNEY, S. kersenbrandenwijn, M.
S. gesch;ktheid tot zingen, v. *...cAmTy, "...CALNESS,
VISOR. 0. vizier ; ?cooker, o. " - ED, a. met een vizier ;
s. vermogen der stein, spraakvermoyen, o. spraak, v.
s. (10) nijphoutje, o.
gemaskerd, vermomd.
k(ank, tn. * ...CALIZE, va. doer hooren, geluid geven.
(34)
zigt,
0.
VISTA, VISTO, s. uitzigt, perspektief ;
* ...CALLY, adv. mondeling, met de stem, in woorden,
.VISUAL, a. voy. VISIVE ; - nerve, gezzgtszenerw, v. ;
duidelijk. "...CATION, s. beroep, a. ; oproepinq, roeping,
-ray,
gezigtsstraal, m.
dagvaarding, v.; beroep, ambacht, o. "...CATIVE, s. (98)
VITAL, a. " - LY, adv. tot het levee dienende, can het
roeper, aanhoorder, vijfde ndamval,
(even, vol leven, (evens..., levenwekkend, levendig ;
VOCIFERATE, vn. bud schreeuwen, brullen, uitroepen.
noodzakelijk, wezenlijk, noodwendig, onontbeerlijk ;
"...ATION, s. luid gescheeeuw, gebrul, o. *...ous, a.
- parts, VITALS , S. pl. levensdeelen, o. my. k - ITY, " - NESS,
laid schreeuwend, &attend.
s. levenskracht, v. levee, o. va. leveled maken.
VOGUE, s. zwany, heerschende smaak, in. mode, v.; gang,
VITELLARY, s. pleats waar de dojer in he wit drifft, v.
onzloop, rn. ; aanzien, o. achting, v.
VITIATE, va bederven, vervalschen, vernietigen ; schenVOICE, s. stem, spraak, v. getuid, 0. fig. stem, v.*-, va.
den, onteeren, ontheiligen, ontretnigen, verleiden..
at n. geluid geven, klinken, stemmen, verkiezen, ver"...TING, "...TION, s. bederf, o. ontheiliging, schencling,
spreiden, openbaar makes, - worden; geweld maken,
vernietiging, v.
razes, schreeuwen. * - D, a. eene stem hebbende, verVITILITIGATE vn. twisten, pleiten. chikaneren. ...TION,
spreid, verkondigd. " - LESS, a. zonder stem, stone; niet
s. twistzueht, pleitzucht, v. ; regtsgeding, o. ; haarmedestewmend.
" - PART, a. zazzypartij, v.
kloverij, v.
VOID, a. leelig, hol ; niet geldig, nietig, vergeetsch ; onVITIOSITY,
.OUSNESS, s. gebrekkigheid, bedorcenheid,
wezenlijk ; arm aan, evict voorzien von, ontbloot, zonslechtheid, ondettgendheid, v. "...ous, a. -LY, adv.
der. s. ledige ruiinte, v. ; - of air, (109) zonder
gebrekkig, -lijlc.
melodij; - of love, lieldeloos, zonder (wide, hardVITREAL, "...AN, ...OUS, a. glazer?. van alas, glasachtig,
va. et
vochtig - of reason, •edeloos, onverstandig.
kristallijnen. ....MN:NESS, s. vitreous-humour, (74) krisn. ledigen, tedig maken, ontruimen, nitgieten, verlaten,
tatljnen vocht in de oogen, o. glasachtigheid, v.
vernietigen, ophelfen; zich ledigen, ledig worden; VITRESCENCE, s. vatbaarheld tot alas over te gaan, v.
out, ledigen, nitgieten, verwerpen, verstooten, veijagen;
5 .. ENT, * ...ISLE, a. verglaasbaar, veranderbaar in alas.
- the field, het veld ruimen " - ABLE, a. ledig to maVITRIFACTION, * ...FICATION, S. 'verglazing, v.
ABLE,
ken, te ontruimen; .vernietigbaar. " - ONCE, s. tediging ;
"...FICABLE, a. verglaasbaar.
va. vergla•en.
openvalling, v. " - ER, s. lediger, rainier, Si. ; tafel"—FY, vs. et n. alas doer? warden, tot alas ?oaken,
mand, v. * - ING, s. tedloing, vernietiging, v. * - ING
branden ; alas warden.
Irrrnior..• S. vdriool, koperr,od, •wavelzuur, 0. * - ATE,
LOBBY, s. voo•kamer, v. * - NESS, s. ledigheid; nietighen', v.; gebrek, genies, o.
* - ATED, a. met geest van koperrood bereid. * - ATED
Von, s.• fig. stud, v.
ALKALI, s. znavelzun•, loogzout, 0. 5 - IC, *-o_3, a.
VOISINAGE, s. nabuurschap, v.
vitrioolachtig
vlugt, v. * - AGIOUS, a. vlugtig, onVOL, s. vleugel,
VITRY, s. grof iersch linnen, o,
VISCOUS, a. "-NESS, S. voy. VISCID, VISCIDITY.
VISE, s. schroef, v. "...EE, s. voy. VISOR.
VISIBILITY, "...IBLENESS, S. zigtbaarheid, duidelijkheid,
klaarblijkelijkheid, v. *. .IDLE, a. "...IDLY, adv. zigtbaar, duidelijk,klaarblijkelijk. "...IBLE, s. zigtbaur voor-

VIVACE,

VOR.

VYE.
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bestendig. * -ANT, a. vliegend, vlug snel.
s. (68-1 gulzigheid, vraatzucht, roofzucht, v.
* ...GINOUS, a. vol
vlietiend leger, O. *-ANTE, S. snelwagen, m. * -ARY,
algronden.
VORTEX, s. draaikolk, v. afgrond, maalstroom ; dwarls. ,groote vogelkooi, - vlugt, v. *- )TIC, a. vliegend,
wind, m. * ... TICAL, a. draaijend, dwartend; - motion,
vlugtend. * -ATILE, a. vlugtig. vlug, vervliegend, luchdraaijende beweging,v. * ... TIC ES, s.pl wervelwinden,m.mv.
tig, ligtzinntg, veranderlijk, onbestendig. salt, vlugtig zout, o.
VOTARESS, s. verloofde ; non, ingewijde: vereerster, aans. reukfleAchje; "gevleugeld gedierte, a
7 -ATILENESS, *- ATILITY, S. vlaytigheid.
vtugheid,
bidster, v. * ...ARIST, * ...ARY, S. verloofde; ingewijde,
veranderl;jkheid, onbestendigheid, v *-ATILIZATION,
monnik; aanhanger, volgeling, aanbidder, m. * ...TARP,
a. evergegeven, toegewijd, als gevolg eener geloite ; - of
vlugtigmaking, v. *-A•iLliE, va. vlugtig maken.
VOLCANIC. a. vulkanisch. * ...ANO, S. vulkaan, volkaan,
love, mannaar, geltefde, M.
VOTE, s. stem, v. votuni, o. *-, va. et n. stemmen, zijne
vuurspuwende berg, M.
VOLE, a. (46) at de kaarten. vole, v.
stem uitbrengen, - geven, verkiezen, de stemmen opneVOLEE, s. toeval, waagstuk, O.
men, door meerderheid van stemmen beslissen; - by
ballots, met keurballetjes stemmen, ballotteren. * - R, S.
VOLERY, S. vogelkooi; vlugt, v. troep, m.
VOLITATE, vn. fladderen, vliegen. * ...TION, a. het fladstemmer, slemgeregtigde, m. * ...TES, s. pl. gelofte, v.;
deren, rondvliegen, o. •
bestazten, beruadslagingen, o. v. my. * ...TING, s. stemVOLITION, S. wil, m. willen, O. * ...TIVE, a. willend, wilming, v. het sten/men. "...TIVE, a. beloofd, gewijd,toelig : - faculty, wilsvermogen, O.
gewijd, heilig.
VOLLANGE, S. sneeuwval, m.
VOUCH, va. et n. getuigen, beluigen, verklaren, bevestigen,
VOLLY, s. vlugt, v. hoop en.; uitbarsting, v. ; stroom,
verzekeren, bekrachtigen, als getuige roepen, getuige
in.; salvo, o. lading, v.; toeval ; waagstuk, o. "-, va.
zijn, getuigenis afleygen. *-, s. getuigenis, verklaring,
et n. afschieten, lossen, uitstooten, uitstroomen, afgaan,
bevestiging, v. * -EE, s. (83) vrijgewaarde ; gedaagde
losgaan.
wegens borgstelling, m. "-ER, * --OR, s. oorkonde, v.
VOLPONE, S. oude
dokument, o.; getuigenis, v. bewijs, o.; getuige, borg,
slimme vos, M.
VOLT, S. (86) zwenking, v.
m. * -SAFE, va. et n. toelaten, bewilligen, vergannen,
VOLUBILITY, * ...BLENESS, s. rollende kracht, beweegbaarinwilligen ; .rich verwuardigen, gelieven. * -SAPEMENT,
heid, yladheid ; veranderlijkheid, onbestendigheid ; welS. bewilliging, toestemming, toeluting, vergunnzng ;
bespraaktheid ; snelle beweging, verandering, v. "...UBLE,
minzaamheid, v.
a. drumjend, draaihaar, rullend, vlietend,loopend,ligt;
VOUNT-PLATE, S. voy. GAUNTLET.
- tongue, vlugge tong, v. * ...UBLY, adv.' bewegelijk, geVOUSSOIR, S. sluit•ieen aan een gewelf, m.
makketijk draaijend.
Vow, s. gelofte, pleytige belofte, v. eed, m. *-, va. et n.
VOLUME, S. omvang, m. hoeveelheid, v. ; band, m. rol, v.;
beta/en, eene gelofte doen, - afleggen, plegtiglijk
* - D, a. rolvormag.
deel, bock, o. ; golf; wulk, v.
beloven, onder cede verklaren: toewijden, opdragen.
* ...INOUS, a. -LY, adv. uitget.reid, dik, veelomvattend,
* --EL, S. (98) klinker, m. ',BLED, a. van klznkers
van grooten omvang, uit vele boekdeelen bestaande.
voorzien. " ER, S. die eene gelofte doet. "-Far.,Low,
-NESS, s. uityebreidheid, v. omvang,
m. dikte, v.;groot
s. bondgenoot, eedgenoot, m.
getal deelen, o.
VOY AGE, s. reis, zeereis, vaart ; ondernenang,poging,v.;
VOLUNTARILY, adv. vrijwillig, uit eigen vrijen wil, onloop, m.; - from, reis van eenc plaats, v.; - home,
gedwongen, gaarne, van zelf. * ...TARINESS, S. vrijwilin ► sard, tthuisreis, terugreis, v.; - outward, - to,
ligheid, v. vrije wil, in. * ...TARP, a. vrijwillig ; voorheenreis, v. *-, va. et n. reizen, berezzen, doorreizen,
bedacht ; ongedwongen, uit eigen beweging; bereidvaarbevaren. * -R, S. reiziger, passagier, m.
dig. "...TARY, S. vrijwilliger, in. ; fantazie, v. voorspel,
VULCANO, S. vulkaan, vuurspuwende berg, m.
O. * ...TEER S. vrijwilliger, m.
va. et n. vrijwillig
VULGAR, a. gewoon, gemeen, dagelijksch, algemeen, van
doen, - verrigten ; als vrijwilliger dienen.
het yolk. *-, s. algemeen, o. groote hoop, m.; -language,
VOLUPTUARY, S. wellusteling, m. "...TUOUS, a. -LY, adv.
volkstaal, moedertaal, v. s. gemeenheid, platwellustig. met wellust, nit wellust. -NESS, s. wellust,
held, gemeene uitdrukking, v. * -ITY, S. gemeenheid,
in. welluAtigheid, v.
lompheid, platheid, laagheid, v.
* -IZE, va. gemeen
VOLUTATION, S. rolling, draaijing, wenteling, v.
maken, vernederen. k -LY, adv. gewoonlijk, gemeenlijk,
VOLUTE, s. (13) krsnkel, krul, m. "...TION, S. rolling, v.
op eene gemeene wijze.
VOLY, S. vOy. VOLLEY.
VULGATE, S. vulgata, bijbelvertaling, v.
VOMER, S. (136) kouter, m.
VULGO, adv. gewoonlijk, gemeenlijk, in het gemeene leven.
VOMIC A , s. longzweer, v.
VULNERABLE, a. kwet,baar. "...ART, a. wondheelend ;
Vomzo-NUT, s. (53) braaknoot, v
balsem voor wonden, m.; - herb, geneesplant,-balsam,
VOMIT, s. braking, v.; braaksel, uitwerpsel; braakmido.;- plaster, heelpleister, v. ; - water, wondwadel, o. " - , va. et n. br aknn, spuwen, uitwerpen, overter, 0. * ...ATE, va. wonden, verwonden. * —ATION, s. vergeren. *_I n c; . s. braking, v. * -IVE, * -ORY, a.
wonding, beleediging, v.
braking veroorzakende. '-ORY, * -ORY POTION, S. braakVULPINATY, "...PINE, a. vosachtig, als een vos, slow, slim.
middel, o. -drank, m.
VULTUR, * -E, S. gier, w. * -SEE, a. gierachtig, van den
VOOR, S. voor, yore, v.
gier. *-ous, a. als een gier, vraatzuchtig, roofzuchtig,
VORACIOUS, a. * - LY, adv. gulzig, vraatzuchtig, verslinVYE, S. voy. VIE.
dend, roofzuchtig, met gulzigheid.
* - NESS, * -TY, S.
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WAL.

WAI.

W.
voy. WRACK.
WA BELE, WA DDL B. vn.
WAAR, S.

zich peen en weer bewegen,
slingeren, schommelen, waggelen, tuirnelen.
WAD, s. watte, v. trulsel, o. ; (3) prop, v. ; treinsoldeat;
looderts, m.; zwart krijt, o. va. watteren, vullen,
opvullen. "-ABLE, "-EA BLit, a. doorwaadhaar. "-DIM, a.
gewatteerd, gevuld. * - E, va. waden, doorwaden, doordringen. "-ED, a. wadend ; - into, ingedrongen, ingeprent,begrepen. "-HOLE. S. loodertsmijn, mijn van mart krijt. v.
"-HOOK, S. (13) krasser, m. "-SET, S. pandregt, pond, O.
WAFER, S. wa fel, v. ; ouwel, in.; hostie, v. "-BOX, s. ouwelduos, v. !-IRON, S. "-TONGS, S. pl. wafelijzer, o.
*.-WOMAN, s. wafelbakster, v.
WAFFLE, s. wafel, V.
et n.
WAFT, s. drijvend ligchaam ; noodteeken, o. *-, va.
bewegen, voortdrijven, over het water -, door de lucht
dragen, - voeren, waaijen, drijven, zwemmen, zweven,
"-AGE,
fladderen; wenken, een teeken geven, wuiven.
O. * -ER,
S. vaart, overvaart, v. overvoer, m. vervoer,
veerman,
s.
teeken,
o.
o.
;
kontooischip,
S.
wenk, m.
roeren,
ben.
schalk,.
spotvogel,
m.
*-,
va.
et
WAG, S.
wegen, schudden, waggelen, slingeren ; - the tail, kwis•pelen, kwispelstaarten.
va.
WAGE, s. soldij, v. loon, o. huur, v.; pand, o.
wedden, wagen, beproeven, ondernemen; huren: - law,
eene schuldvordering afzweren; - war, krijg voeren.
WAGEL, S. meeuw, v.
WAGER, S. weddingschap, v. ; prijs, m. loon, o. huur,
v.; gevaar, o.; wedder, m. "-, va. et n. wedden, eene
wedding.'chap aangaan ; - of law, aanbieding van
eenen eed, v.
WAGES, s. pl. huur, soldij, v. loon, salaris, o. besotdiging, v.
WAGGERY, S. schalkerij, schalkachtigheid, v. sehalksche
streken, m. mv.
WAGGISH, a. *-LY,.adv. schalksch, schalkachtig ; op eene
schalksche wijze.
• WAGGLE, vn. waggelen, schudden, kwispelen.
WAGGON, S. wagen, m. kar, v. vrachtwagen, m. koets.
diligence, v. waggon. m. "-AGE, s. vracht, v. vrachtgeld, a. * - ER, S. voerman, karreman, rii. * -- ER'S WHIP,
"-MAKER, s. wagenmaker,
S. voermanszweep, v.
"-SPOKE, s. radspaak, v.
WAGTAIL, s. (V) kwikstaartje, o. ; fig. wellustig vrouwmensch, O.
WAID, a. gebroken. ingedrukt.
WAIF, WAIFT, 8. verloren goed, gevonden goed; weggelvopen vee. gestolen doch door den dief weggeworpen goed,o.
WAIL, Va. et D. klagen, beklagen, zich beklagen, jammeren. "-, s. klagt, v. "-FUL, a. treurig, to betreuren.
"-Inn, "-MEN T, s. klagt, v. jammer, M.
WAILS, s. pl. blaauwe plekken, v. niv.
WAIN, s. wagen, m. kar, v. "-ABLE, a. bebouwbaar.
s. voy. WAGGONAGE. *- BOTE, S. wagenmakcrshout, o. "-DRIVER, s. voy. WAGGONER. * -LOAD,
S. vracht, v. , ROPE, s. wagentouw, a.
brizering, v.* -, va.
WAINSCOT, s. beschot, houtwerk, o.
beschtelen, bek feed en, van lambrizering voorzien. * - TING,
* --CHEST AND DRAWERS, s. kast
S. het lam brizeren.
met laden, v. " - ED, a. onbeschoten. * --FACE, S. lomp
dik aangezigt, o.

WAIR, S. groot stuk timmerhout, o.
WAIST, S. lijf, onderbjf, middel, middellijf,

o. ; (126)

boorplank van een schip, v. tusschendek, O. "-BAND,
"-BELT, s. gordel, buikriem, m. "-CLOTHES, s. pl.
(126) schanskked, schansdek, O. "-COAT,' S. buis, vest,
kamizool, 0. "-COAT-SHAPES, S. pl. vest, o. "-COATSTUFF. S. vestenstol, v. * -ER, s. (126) middeldeksman,
m. "-SHIRT. S. haffhemd, hemdje, O. "-TREE, S. (126)
spier, gijk, v.
WAIT, s. wachter; wachtende, m. ; beloering, hinderlaag,
v. *-, Va. et n. wachten, verwachten, in verwachting
verkeeren, bl joen; geleiden, gevolg geven, besRieden, beloeren; - for. wachten op, op den loer liggen ; - on,
oppassen; bedienen, geleiden, bezoeken, zijne opwachting
maken; - upon, oppussen, in acht nemen. "-ED FOR, a.
verwacht, verlangd. "-ER, s. knecht : markeur; wasser, jongen; strandwachter, straatmuziekant ; tafeldekker, m.; presenteerblad, o. •
WAITING, S. oppassing, opwachting, bedienina ; wacht;
dienst, v. * --BOY, s. loopjongen, m."--GENTLEMAN, S.
kamerdienaar, M. "-GENTLEWOMAN, "-NASD, "-WOMAN, s. kamenier, v. "-GIRL, s. kamermeisje, o. oppasster, v. "-ltAN, s. lakkei, bediende, m.
WAITS, s. nacht-, avond-, morgenmuziek, serenade, v.
WAIVE, va. opgeven, laten varen, verluten. * -R, S. weigering, afwijzing, v.
WAKE, s. waken, o. nachtwake, v. ; ontwaken, o ; kermis, v.; - of a ship, kielwater, zog, o ."--, va. et n. waken,
bewaken; wekken ; ontwaken ; Leven, leventlig zijn;
een lijkfeest houden. * -FUL, a. "-FULLY, adv. waakzaam, wakker, wakend, slapeloos ; met waakzaamheid.
"-FULNESS, S. waakzaamheid, v.; het wakker Liggett,
o. slapeloosheid, v. * -N, va. et n. voy. AWAKE. * -NBR,
s. wekker, m. ` - KING, s. opwekking aansporing , v.
* -R,s. waker, , wekker, m. "-ROBIN, s. (53) aronswortel, M.
WAKES, S. pl. kermis, v. dorpsfeest, O.
WAKING, s. water, ; wekken ; ontwaken, o. opwekking, v.
WALE, s. rib, hoogte, nok, streep, barg-, berghout, o.
"-KNOT, S. (126) ronde knoop, M.
WALL, vn. et a. gaan, wandelen, stappen, reizen, loopen ,
treden, rondgaan, omgaan, omloopen, marcheren; begaan, betreden, bewandelen ; afreizen, verwijderen ;
spoken ; in beweging zijn, zich bewegen ; (een guard)
afrijden ; - about. rondloopen, rondwandelen, roadvoeren ; - abroad, uit wandelen gaan ; - along, vooruitgaan ; - back, teruggaan ; - by, voorbijgaan - down,
naur beneden gaan, afdalen ; - forward, - on, voortwandelen, voorwaurts gaan ; - in, ingaan, t.innenkomen, -treden; - off, heengaan, wegloopen, zijne biezen
pakken ; - on! voorwaarts ! vooruit ! - out, uitgaan ;
the rounds, (68) de
- round, rondgaan, rondvoeren ;
ronde doen ; - up, orgaan, opstijgen ; - up against
the wall, fig. schulden maken ; - up to, losgaan op,
vertrekken nuar ; - upon the stones, rondslenderen, straatslijpen. * - , S. wandeling, v. ; gang, tred, no. reis, v .;
weg ; wardelweg, nx. wandelplauts ; streek ; (44) vlugt
snippen, v. *- BR, s. voetganger, , wandelaar ; leeglooper,
strautslijper; i ,eldwachter, hoschwachter; roller, walker,m.
WALKING, s. goon wandelen, o. " - CANE, * - STAFF,
* - CORNET, s. vaandrig,
* - STICK, s. wandelstok, tn.
vaundeldrager, in. ' - PLACE, S. wandelplaals, v.
WALKMILL, S. volmolen, m.
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wad, mar, wand; voorrang, m. eerste plaats,
voorhand, v. ; - of rock, rotswand. m.*-, va. ommuren.
bevestigen. versterken; up. bemuren, toemetselen.
* -CREEPER, s. (72) muurspecht, m. * - CRESS, s. (53)
ganzekruid, O. * --ET, s. valies, o. mantelzak. knapzak,
bedelzak, m. ; schrifftasch. v. ; stuk. o. "-EYE. s. (112)
glasong, o. *- FERN, s. (53) boomvaren. v. * - FLOwER,
s. muurhloem, v. * - FRUIT, s. spalier-ofit, 0. * -GUN,
s. (3) dubbele haakbus. v. * - HOOK, s. rnuurhaak. tn .
O. * -LOUSE, s.
* -ING, s. ommuring, v. muurwerk,
wandluis, weegluis, v. * - NAIL, S. spalierspijker, m.
WALLOP, s. snede, bete, v. stuk. o.; vetkl'mp, m.; opkoking, opieelling, v. *-, vn. borrelen, koken .
WALLOW, va. et n. wentelen, rotten, draaijen, slepen,
kecren ; zwelgen. slempen,
zich wentelen, - draaijen
s. wenteling, v.
brassen, een liederlijk leven leiden
hij (lie zich ;n het slijk wentelt, tn.
wale, m. * - ER,
*• ING, a. zich wentelend. * - INGLY, adv. al draaijende.
* -ING-PLACE, s. slijkpoel. m. * - ISH, a. laf, smakeloos,
zouteloos. "-ISHNESS, s. lafheid, smakeloosheid, v.
WALL-PEPPER, s. muurpeper, v. * ...- PIECE, S. (3) dubbele haakbits, v. * ...- ROCKET, s. (53) muurruit, v.*...- RUE,
s. (53) ,steenruit, v.
WALLS, s. pl. muren, wallen, vestingwerken, m. o. mv.
WALL-TREE, s. spalzerboom , *... - WORT, s. muurkruid,o.
WALm. s. opborreling, v. ; to give it a -, iets zacht laten koken.
WALNUT, s. walnoot, V. * -TREE, s. walnotenboom, m.
WALRUS, WALTRON, s. walrus, m.
W ALT, s. jagt, o. *-BR, vn. zich wentelen.
wilddieven met
WALTHAMBLACKS, s. pl. stroopers
zwart gemaal ► e aanyezigten, m. mv.
WALTZ, s. wale,
WAMBLB, vn. waken, draaijen, misselijk zijn; oprispen. * -CROPPED, a. ongesteld in de maag.
WAMPUM, s. sieraad der indiaansche wilden, O.
WAN, a. bleek, betrokken.
in. roede, tooverroede, v.;
WAND, s. staf, tooverstaf,
mercury's -, merkuriusstuf, in. * -BD, a. gevtochten, met
eene roede.
WANDER, vn. wandelen, zwerven, dolen, rondloopen;
* - ER, s. zwerver, landlooper, in.
krankzinnig zijn.
S. zwerven, dolen. o. landlooperij ; dweeperij;
"-ING, a. *
onzekerheid ; krankzinnigheid, v.
adv. zwervend, dolend, verstrooid ; ale een landlooper ;
fig. afgetrokken. '-INGNESS, s. zwerving , doling ; (twaling, afwijking, v.
WANDEROO. S (soort van) baviaan, m.
WANE, s. afnemen der moan, o. *-, voy. WANING;
trade is in its -, de handel is in cereal. *-, va. et n.
doen afnemen; afnemen, vervallen, verwelken.
WANG TEETH, s. pl. baktanden. in. mv.
WANHOPE, s. wanhoop, hopeloosheid, v.
WANING, s. et a. afnemen, veriest, o. ; afnemend, vervallend.
WANKLE, a. zwak, wankelend. veranderlijk.
`...NISH, a. ontsteld, verbleekt, bleek,
WANNED,
betrokken, kleurloos. * ... NESS, s. bleekheid, v. betrokken gelaat, O.
WANT, s. gebrek, o. afwezigheid, ontstentenis,x. rrangel,
m. armoede, v.; mot, tn.; - of thought, gerlachtelousheid, v. ; - of faith, • ongeloof, o. ongeloovigheid, v.;
in -, behoefte hebbende, benoodigd ; for - of, bij gebrek
aan, uit behoefte. '-, vn. et a. onibreken, missen, behoeven, noodig hebben; wenschen, verlangen; moeten;
willen; I want money, ik heb geld noodig. * - ED, a.
gevorderd, noodig, benoodigd, gevraagd, verlangd, ye-

wenscht; you are -, men smog! near u. '- BY, s.
gordriem, in. * - HILL, s. molshoop. m. * - ING, a. ontbrekend, vermist.
voy. WANTED. * -ING. adv. uitgenomen, builen. '- LESS, a. zonder behoefte,gegoed, in
welstand, bemiddeld.
WANTON, a. scbalksch, schertsend, Ins, vrnlijk,
dartel, brooddronden, uttgelaten, losbandig, teugelloos,
toomeloos, ongehonden ; 1;gtvaardig peg. wellustig;
overvloedig ; rijk; uitspattend ; wangunstig, met icedvermaak, n;jdig ; moedwilliq. overmoedig; eyes,
schelmsche oven, o mv. - dress, prachtig schitterend
gewaad, o. '-, vn. et a. schertsen, dartelen stoeijen,
s. schalk,guit,
spelen, liefkozen • golven, kwi.pelen.
spreeuw ; wellusteling, rn. ; hank, o. ; ligtekooi, v. ;
to play the -, den gek , peten, zich als gek aanstellen.
* -IzE, vn. sehertsen. '- LY, adv. schertsende. stoeijende,
met ulgelatenheid, vrolijk, lagchend : rrijelijk ; overvloediglijk. * - NESS. S. scherts, schalkschheid, vrolijkheid.goede luim ; uitgelatenheid, losbandigheid ; ligtvaardieheid ; geilheid, ontnchtighetd; overvloeclzgheid, v.
WANT-WIT, s. domoor. gek, m.

WALL, s.

WANTY, s. voy WANTEY.
VVAPACUT, s. geolekte uil, m. * ... PED, a. ternederoedrukt.
WAPENTAC, * ...TAKE, s. distrikt, kanton, o.; 68) hon-

derd man.
WAPPERED, a. onrustig.
WAR, s. oorlog, krijg, kamp,

strzjd, m, krijgsmagt, v.
leger, o. ; krijgsdienst ; vete, vijandschap, v. ; power at -,
oorlogvoerende mo7endheid, v. *-, vn. et a. ooringen,
krijg ,noeren ,• beoOrlogen, bevechten. '...BEAT, * ...BEATEN,
a. door den oorlog uitgeput.* ...BEBTLE,s. luis op schapen, v.
WARBLE, vn. et a. zingen, slaan, kwelen, kwinkeleren,
trillen sidderen, beven ; doen tr , lten., in beweging
brengen. *-, s. gezang, gekweel, o. slag, m. schapenluis, v. '-R, s. zanger, m. zungeres, v.
WARBLES, s. pl. builen op den rug der paarden door
in. mv.
den beet van insekt, n of den druk des zadels,
WARBLING. s. voy. WARBLE. '-, s. trilling, v.
tn.
mv.
WAR-CONTINGENCY, s. kansen van den oorloq,
WARD, s. wacht, hoede, v. o. zigt, toezigt, o. bewaring,
voogdzjschap minderjarigheid, onmondighezd ; gerangenschap, verzekerde bewaring ; besetting, v. garnizoen,
o. ; parade ; vesting, v. ; hospitaat ; kwartier, o. ;onmondige, m. pleegkind, o. ; osdergeschikte ; cipier, stok-,
gevangenhewaarder, tn.; stadswij k, v.; sleutelbuard, sletttelkam, m. werk, in eat slot, o. *-, va. et .n. waken,
bewaken, bewaren, beschermen, verdedigen, terughouden,
dekken; afslaan. pareren, ontwijken, vermijden; waakzaans zijn. s. wachtgeld. 0. '- EN, s. wachter,
opziener, bewaarder, zearde ,n, voorzitter, hoofdman;
voogd, pleegvader ; beschermer, behoeder, m. ; bakpeer,
v. * -EN-PIES, s. pl. perentaart, v. '-ENS, s. pl. gezworenen, m. mv. * - ENSHIP, s. opzigt, toezigt, beheer,
o. voogdzjschap, hoede, v.; ambt van opziener,
o.;
regthank der gezworenen, v.
"-ER, s. voy. WARDEN.
* -MOTE, * -COURT, s vredegeregt o. wijkvergadering,
v. '-PENNY, * -MONEY, s. voy. WARDAGE. "-ROBE,
s. klee'renkast, v.; aantal kleederen, o. * - ROBE- BEDSTEAD,
s. bedkast, v. '- ROOM. s. (126) konstabelskamer; kruidkamer, v. * - SHIP, s. voogdijschap ; minderjarigheid, v.
WARE, a. voorzigtig, waarnemend, oplettend, omzigtig,
waakzaam, hedachtzaam *-, s. wear, v. goed, o.;
vijver, as. ; china -, porselein, o. ; dutch -, (delftsch)
aardewerk, o. ; earthen -, potter's -, pottebakkerswerk,
o.; hard -, ijzerwaren, v. mv. staalwerk, o.; small -,
kramerijen, v. mv. * - FUL, a. voy. WARE. *-rulatzss,
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s.voorzigtigheid,onazigtigheid,waakzaamheid, V. * -HAWK!
int. voorzigtig! pas op! brand je niet!
WARE-HOUSE s. ma azijn. pakhuis. o winkel. m.*-, va. opschuren opleggen, bergen. "-CHARGES. S. pl. "-RENT. S.
pakhuishuur, v. -onkosten, m. ► v. "-BD, a. opgeschuurd,
in magazijn. "-KEEPER, "-MAN. S. magazijn-, pakhuismeester, m. "-PORTER, S. zakkedrager. Si.
W,AEBLESS, a. onvoorzigtig, enbedachtzaarn, onbezonnen,
zorgeloos. "...LY, WARILY, adv. met voorzigtigheid,
met behoedzaamheid.
WARFARE. S. krijgdienst, v. krijgsmansleven, o. krijgsmansstand; oorlog, krijg. twist, m. *-, vn. een
soldatenleven leiden; oorlog voeren. * ...FARING, a.
krinshaftig, oorlogzuchtig. * ...HABLE, a. strijdvaardig,
slagraardig.
WARINENT, WARINESS, S. voorzigtigheid, omzzgtigheid,
zorgvuldigheid, v.
WARK, S. g. bouw , o.; fig. smart, pijn, v.
WARLICK, WARLIKE, a. krijgshafti „ strijdbaar. "-NESS,
S. krijgshaftigheid, v. staat van oorlog, m.
WARRING, S. twist, twistappel, m.
•
WARLOCK, WARLUCK, s. toovenaar, m.
WARM, a. warm, laauw, heet; =rig, levendig, ijverig ;
driftig; dweepziek ; vol geestdrift; rijk, gegoed, bemiddeld ; to be -, warm zijn„ warmte gevoelen; fig.
er warmpjes inzitten. gegoed zijn; to go out of God's
blessing into the warn sun, van den regen in den drop
komen, van den wal in de sloot vallen. va. et n.
warmen, verwarmen, warm maken, - worden, zich verwarmen. in vuur -, in drift geraken; - again, weder
warm maken, op warmen ; weder warm worden ; afrossen; - fortune, aanzienlijk vermooen, O. "-HEARTED,
a. met een warm hart, belangstellend, deelnemend. "-ING,
S. verwarming; v. -, a. verwarmend. "-ING-PAN, s.
bedwarmer, Ill. ICOM/00r, o. ; tig. groote ouderwetsche
klok, v. "-STONE, s. warmsteen, m. "-LY, adv. warm,
mct warmte, hartelijk, suet drift, met hevigheid. * -NESS,
* -TH, s. warmte, hitte, v. gloed, tn. vuur, o. ijver, m.
hevigheid, geestdrift, v.
WARN, va. waarschuwen, herinneren, aanmanen, vermanen ; inelden, mededeelen, berigten ; dagvaarden ;
-oneaw y,
iemand de d.enst opzeggen. "-EL, S. made,
v. wo, rn. m. -RR, s. waarschuwer, vermaner, rn, "-ING, S.
waarschuwing, vermaning. herinnering: mededeeling,v.
berigt, o. aankondiging ; (83) dagvaarding, v.
WARNOTH. S. dubbele geldboete, v.
WAR-OFFICE. s. ministerie van oorlog, o.
WARP, s. schering, v. ketting ; werptros, in. boegseertouw, o.; - and woof, schering en inslag. *-, va.
scheren, aanscheren, den ketting leggen, trekken,
afwijken, zich krommen, krtropen; afleiden, afbrengen ; verkorten; buigen; twijfelen, weifelen, onzeker
zijn ; (126) met het werpanker r ooruitbrengel ; - up
boegseren. "-E, s. boegseerto'1w, klein ankertouw, O.
" - ED, a. krom, gebogen, krom getrokken.
WARPING, s. schering, trekking, afwijking, v. *Tha. wijkend, krom trekkend.
s. dijk, dam. M.
" - CLOUGH, " - HATCH, " - SLUICE, s. dais, V. " - ART,
" - DRAIN, " - GUTTER, s. uitwateringskanaal, o."-Loom,

s. weversboom,
WAR PROOF, S. beproerle moed, m.
WARRANT, '-Y,
verzekering, v.

waarb,rg, en. ; bevoegdhe d, v. veal, o.; opdragt, v. beret; bevel tot
in echtenisni ming , - lot lij , scl luting , o . ; - of attorney,
volmagt, v. "-, " - ISE,
va. rerzekeren; waarborgen, instaan one ; getuigen, rerklaren, bevestigen ;

WAS.
veroorloven, toestaan. magt igen. opdragen ; bevolmagtigen.
"-ABLE, a. te...regtvaardigen. to verantwoorden; veroor,.
loofd.* - ABLRNESS, S. verantu;oordelijAheid. bevoegdheid,
regtvaardigheid, v. "-ABLY, adv. teverantwoorden. met
refit. billijkerwijze. "-ED. a. verzekerd, verwaarborgd,
beproefd, echt. * - ER, "-OR, S. verzekeraar, borg, vatmagtgever, m. *-isE, s. verzekering, verwuarborging,
zekerheid, v. waarborg, in. ; vol'oagt, v.
WARREN, s. konijnenberq. m.; fazantenhok, o.; vischborder!, hoerenhuis, O. * -ER, S.
viper, tu.; runny
konijnen-. fazantenhoeder, m.
WARRIANGLE. s. wachtelvalk, steenvalk, in.
WARRING, s. onrlogvoeren, krijgvoeren, u.
WARRIOR, WARRIOUR, S. krijger, krijgsman, strijder,
solduat m. "-E8S, S. krijgster. heldin, v.
WARSLE, vn. worstelen, strijden.
WART, s. wrat, v. * -Y, a. wrattig, vol wratten.
WARWORN, a. door den oorlog uitgeput.
WARY, a. WARILY, adv. voorzigtig, zorgvuldig,omzigtig,
bedachtzaam; zuinig.
WARYANGLE. S. havik, M.
WASH, a. waterig, dun. *-, va. wasschen, spoelen ; bevochtigen, nal ;oaken ; zuiveren, bleeken; bespoelen ;
away, - off, wegwasde grondverf opleggen ;
schen, afwasschen, afspnelen: - down, naar beneilen
wasschen; - one's hands of an affair, zijne handen in
onschuld wasschen, met iets niet to doen willen hebben;
- out, wegwasschen, afwasschen ; do irlekken; vergaan;
- over, bedekken. bestrijken, ove•stroomen, vernissen;
- over with gold, vergulden ; - the deck, het dek afspoelen. *-, s. wa•sching, v. wasch ; afspoeling, bespoeling aanspoeling, overstrooming, v.; aangespoeld
land ; moeras, o. poet: aanwas, spoeling, v. spoei-,
wavchwater ; schoonheidswater : tandwater, o. ; verf, v.
witsel. o. ; - of the sea, branding, v. "-BALL, s. zeepbal, M. "-BOARD, S. (126) zet- , schui fplank, v. * -Row ,
s. waschkom, v. *- ED, a. (34) vochtig, gevlekt. "-ER,
s. wasscher, waschman; kwikstaart, in. "-ER, "-ERWOMAN. S. waschster, wasch ,.rouw, v. "-HAND-BASIN,
S. handewaschkom, v. "-HOUSE, a. .waschhuis, O. "-ING,
s. wasschen, spoelen, o. v. waschgeld, O. "-BOARD ,
S. (101 loogbuk, tn. * -ING-COPPER, s. waschketel, tn.
* -INGS, s. pl. spoeling, v. vaat-, schotelwater, o.; door
het wasschen verkregene goad•- en zilverdeettjes, o. mv.
" -LEATHER, a. zeerntede•en. "-POT, s. waschpot, in.
waschbekken, O. "-TUB s. waschlcuip, draskuip. v.
"-um, s. wadde, v. "-Y. a water, g, vochtig, week, slap.
WASP, S. wesp, v. "-ISH, a. gemelijk, hits, knorrig, oploopend, toornig, dripig."-ISH-HEADED, S. stijfhorldig.
" - ISHLINESS. S. gemelijkhezd bitsheid, knorrigheid,
oplonnendheid, kwade helm, V. " - ISHLY, adv. in eene
kwade luim. met bitsbeid. "-TONGUED, a. ongedullig ;
ligt toornig, prikkelend. twistziek.
WASSAIL, W ASS EL, on. slempen, vrolijk zijn. * - , s.
drinkgelag. o
v.; drinklied. o.; drank van
appelen. sniker en bier, in. " - BREAD. a, fijn larwebrood,
wittebrood, o. * ---CANDLE, s. talkkaars, v. ' - ER, WASSELER, s. drinkebroer, stemper, dronkaa•d, in.
WAsTE, a woest, lrrlig , verwoest. rernield, bedorven,
sleeht, zonder uwarde, orertoll;g, overbodig. noteloo,
to lay - , een land verwoesten.
va et, n. verwoesten t
, sten. doorbrengen. rerteren,vernil .•kw
vertezen. veroaan. afnemen. rerminderen, verzwakken;
- away verriaan, vrrteren, afnumen. slifien. re, slijten,
doorbrengen ; - in gaming, rerspelen, - One' , time,
aijraen tijd verbeitzelen. *-, (WAsT), s. verwoesting

WAT.

WAT.
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besproeijen. drenken ; water halen.waterinnemen: lekken: weenen. *-AGE. s. schuitgeld, o. * - BAILIFF, s.
waterschout, havenmeester, m * - BEARER, s. (101) wa.
Lerman, m. * - BETONY. s. (53) kruisnelet,tn. * - BOARD,
WASHBOARD. * -BORNE,
adv. viol.
S. (126) voy.
* -BROOK. s. beek, v. * -CALTROF. s. (53) waternoot, v.
* -CANTINE. S. veldilesch, v. * - CARRIAGE. s. vaartuig ;
verroer to water. o * - CARRIER, s. waterdrager, M.
* -CART, s. waterwagen, rn. * - CASK. s. watervat, o.
waterton. v. legger, ui * - • CIDER, s verdunde appelwijn,
m. *-CLOSET, s. sekreet op het water, o. *-cocx, s.
waterkraon. v. * - COLOUR. S. watevverf, V. ; schilderen
WASTEL-BREAD, s. voy. WASSAIL-BREAD.
in waterverf. . 0. * -COLOUR ED . a in waterverf. * - COURSE,
ASTENESS, s. woestenij. woestijn, v.
. s. stroom, waterkop, rn god, v. * - CRESS, s. (53) waWASTE-PAPER, s. misdruk, m. * ... - SHEET, s. vel misterkers, v. * - Cit EwET, s. oliekanneIje, olieftschje. o.
di uk. o. S. opal ran zijde, m.
"—DOCK, s. (53) water* --DIAL, s. wateruurwerk, n.
at. * - s, s. pl. afoul
WASTER, s. verwoester, vernieler,
zuring, V. *- DOG, s. poedel.m. * -- DOME. s. waterproef,
van plaatijzer, m.; fig. stokslagen, m. mv. rottingolie. v.
* -- DROP, S waV. * --DRINKER, s. waterdrinker, In.
WASTFUL, a. voy. WASTEFUL. "...OR, s. voy. WASTER.
terdroppet. m. * - ED. a. gewaterd. * -- ELDER. s. (53)
WASTREL, WASTOREL, s. afval, m. uitschot, o.
watervlier. m. * -- ELEFHANT, s. nijlpaard,rieierpaard,
WASTRIL, s. afgesloten plaats ; gemeene weide, v.
o. '--ENGINE. s. watermerk, o. "-ER. S. begieter, waW AT, s. haus, in.
terhaler ; (101) waterman, m. '- -EWER. s. gieter. m.
ATCH, vn. et a waken, niet slapen. wakker zijn, be*- FALL, s waterval. tn. *-- FIEND, s. wate•geest. m.
waken : de wacht hnuden, op wacht storm; acht geven.
* -- FLAG. s. wa* --FILTERER, s. filtreermachine, v.
beschouwen, wachten, oppassen. loeren, heloeren. weiden,
terlelie, v. * -- FLEA, s. wale , vloo, v. * -- FLY, s. waterhoeden ; - a sick person, hij eenen zieke waken ;
vlieg. v. "—FOWL. s. watervogel,
s. karper,
- an opportunity, op eene gelegenheid wuchten. eene
m. '--FURROW. S. watergroef, v. "—GAGE, s watergelegenheid waarnemen; - and ward, de wacht houden;
* -- GALL, s. regengat,
meter ; waterkeer. dam, dijk, m.
- one's nafflions, - one's waters, ien:ands gangen beloegat in de aarde door den regen. o..--GANG, s. waterren, een scherp oog houden op, iemand trachten to beloop, m. waterleiding, v. "--GATE, s. sluts, v. '--GAIra, pen.
VEL. s. vischakte - regt, o. * -- GERMANDER, s. (53)
WATCH, s. waken, o. nachiwake; wacht, nacbtwacht,
watergermander. m. "—GLUE. s. ri ,ch/ijm. v. '--GOD,
ronde, zeewacht, v. ; wachttijd, m.; wachthuis,o.; post,
-DESS.s.(30)watergod.zee-,rivier-,stroomood.m.-godin.v.
wachter. tn.; nachtlicht ; horologie, uurwerk, n. ; acht,
* --GOLD, s. gemalen goad, o. *-- GRUEL, s. haveropal erkzaamheid, voorziotigheid, waakzaarrtheid, v.;
gort, v. ; gerstewater, o. *-- HEMP, s. waterhennep. m.
afternoon - , namiddagwacht (van 12 tot 4 ure) ; dog - ,
* - HEN, s. waterhoen, o. * -- HOLES OF THE SFLIThondewacht (van 4 tot 8 ure des avonds), v.; first-.
SAIL. s. pl . (126, oogen der blinden, - can het boegeerste wacht, (van 8 ure des avonds tot middernacht)
sprietzeil, o. mv. *--HOOK, s. toomhaak aan den zodel,
v. ; larboard - . bakboordswacht, v.; middle - , second - ,
m. lc —HOUSE, s. vergader 5 ak, waterbak, m. * -- INESS,
tweede wacht (ran middernacht tot 4 ure des rnorgens)
s. vochtigheid, waterighed. v.
v. ; morning - . dagwacht, morgenwacht (van
WATERING, s. et a. begieting. v.; doende watertanden.
4 tot 8
our), v.; starboard - , stuurboordwacht, v. ;
to be on
* -PLACE, s. wed. o. badplaats, gezondheidsbron ; plaats
the - , op wacht staan, de wacht betrekken.
s. gieter m.
tot fret inneo , en van water. v.
* - ABLE,
a. bewaakbaar. bewaakt of hewaard kunnende warden.
WATERISH. a waterig,nal,vochtig."--NESs,s. waterigheid,
k--EILL,s.(126) wachtlijst, v. * -- CANDLE, * --LIGHT,
vochtigheid, v.
S. nach'licht. o. "--CASE. S. horologiekas, v *--DOG. s.
o. * ...• LEMON, a. waterWATER-LEAF, s. waterblad,
bandhohd. in. s. wachter, opzigter, oppasser.
pomuoen, m. * ...-LILY, s. zeelelie. v. "-LESS. a wa'-ET-COLOURED, a. hleekblaauw. *— FINGER.
terloos. zonder water.
* ...- LEVEL, s. waterpas, O.
"—HAND, s. uurwijzer, rn. *-- 1,11L, a. *- FULLY, adv
* ...-LINE, S. waterhongte. waterlijn, v. *...-LOCK.
S.
waakzaam. opmerkzaam, zorgvuldia, behoedzaani; met
wed. o. * ... LODGED, * ...LOGGED, a. (126' lek geworwaakzuao heid, met voorzigtigheid.
* --FULNESS, s.
den. * ...MAN, s. schnitevoerder; veerman; waterman,
waakzaamheid, roorzigtigheid, beooedzaamheid ; slape•
rn. * ... - MARK, S. (126) watermerk. o. peilschaal. v.
loosheid. v. *- GLASS, s. uur-, teach', zandgIas, o.
s. umtermolen, tn. * .. - MINT. S. (53) waterS. wachtschot, o. *-- , HOUSE, s. wachthuis, o.
?mint. v. '..-MOTH, S. watervlieg. v. * ..• - MOREEN, s.
wacht, wachtkamer. v. * - ING, s. waken. o. wacht. v.
gewaterd m- or, o. s. wale haged;s. v.
* --LIGHT, s. vuurtoren. m. '--MAKER, s. horologiemaker .
....-NUT, s. (53) i•aternont. v. * ...- ORDEAL. s. waterm. *-•MAN, s..4vacht, nachlwacht, schildwacht, v. waproef. v. * ...-PARSLEY, s. (53' walereppe. v. * ...-POCK,
ker. oppasser m. * -- NIGHT, s. nachtwacht. v. 4 -.TO"...-POISE. s. waterwaag. v.
s. (22) waterpok, v.
WER, S. wachttoren, ni. "—TRINKETS. s. pl . horologie"... - PROOF. a.
*...-POT s. walerkan. v. Oder, m.
sieruden. o. mv . "—WORD. s. (6S) wachtw'ord
waterdigt. * ... - QUAIL. S. waterhoen, 0. *.... RADISH. S.
o
WATER, s. water ; nat meer, o. see : rloeibaarheid, v.;
waterradijs v. * ... - ROCKET. S. (138) waterz,wemmer,
glans tb.; pis, v. ; fresh - , zoet water, hronwater,
tn. waterraket, v. * ...-ROT. va. I enwp rooten.
WATERS, s pl. de wateren, de haden. n. my gezondo. ; high - , Iwoq water, o. vloed, m. ; low - , laug
water o. ebbe. v.; salt - , zout water. zeewater,
he;d.bron. v. ; for all -. van alle markten t'huis, tot
o. • shoal
ondiep water. o. ondiepte, v.
albs geschikt.
va.
et n. 1.at waken, bevochtigen, begieten, bewateren,
WATER-SAPPHIRE, s. (17) watersaffier, M. *...-SCENERY,
vernieling ; woestenij, woestijn ; verspilling,verkwisting,
doorirenging, vertering ;' verslingering ; verbeuzeling ;
ufneming, vermindering, uittering, v. verlies, o. ; onbebouwd land. o. ; house of - , kroeg, v. * -- BOARD, s.
noodplank, v. "—BOOK, s. (34) ktad, memoriaul. notaboek. o.
CLOTHES. s pl schanskleeden, o. mv. bekleeding, v. *•COTTON, s. afval van boontnwol, m.
* -FUL, a. * - FULLY, adv. verwoestrnd, vernielend ; verder felijk ; verlwistend. doorbrengend; a oest, eenzaam ;
op eene ierkwistende wijze. * - FULNESS, S. voy. WASTE.
* --GATE. s. duiker (ion eenen vijver,
m. * -- GOOD,
s. verkwister. doorfrenger. m.
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WAY.

s. (92) waterpartij,v. landschap metwater,

WEA..
a. *... - sHooT,

waterloot, v.
s. dijk,.dam, m.; sluis, v.
waterkeering, v. "...-SIDE, s. waterkant, m. "...-SOA KED,
a. met water doortrokken.
"...-SPOUT, s. waterstraal,
m. fontein. waterpijp ; hoos, v.
"...-THRUSH, s. coy.
WATERHEN. "....-TIGHT, a. waterproet ; ondoordringboar. "...-TREFOIL, S. waterklaver, v. "...-TROUGH.
S. watertrog,
* ...-TUB, s. waterloo, v. watervat, 0.
* ...-TWIST, s. watergaren. 0. "...-VIOLET, s. waterviooltje, 0. "...WAGTAIL, s. (72) waterkwikstaartje, o.
"...-wAy, s. (126) lijfplanken, v. inv. "...-WHEEL, S.
waterrad, molenrad,rad van eene stoomboot. o. * ...-WILLOW, s. waterwilg, m. *
WITCH, S. waterheks, v.
s. tuaterwerk, o.; schilderij in waterwerf, v.
WATERY, WATRY, a. waterig. vochtig, nat, vlueibaar,
waterachtig, waterrijk. "-HEADED, a. l.gt weenende.
WATTLE, s. horde, omheining, v.; hags, Lu. "-, va. met
teentjes vlechten. "-BIRD, s. (72) baardmannelje, 0.
WATTLES. s. pl ho ► clen, v. mv.omtuining, v. ; baard,m.
WAUL, wimp. schreeuwen ale eene kat.
WAVE, S. baar, golf, stortzee; oneffenheid, golving, v.;
- of the .hand, beweging der hand, v. "-, va. et n.
golven. wapperen, zweven, wankelen, fludderen ; wenken, toeknikken, teekens maken, wuiven, zwaaijen;
doen golven ; besluiteloos zijn, aarzelen; uitstellen,
verschuiven, ter zijde leggen. "-D, a. golvend, gewaterd. "-LESS, a. zonder golven; eften, glad ; ongestoord,
stil. "-LINE, a. golvend.
WAVER, vn. waggelen, wankelen, weifelen, twijfelen,onzeker zijn ; talmen, zich bedenken. k-, s. jong boompje,
0.
s. besluitelooze, weifelaar, wankelende, m.
S.
* -ING, -NESS, s. wankeling, wagqeling, v. twijfel,
m.
onzekerheid, v. -, a. wankelend, waggelend, weifelend,
twijfelaehtig, onzeker, besluiteloos. -LY, adv. in onzekerheid, beduiteloos. "-ING-TREE, s. meelboom,
WAVESON, s. gestrande
drijvende goederen, o. my.
WAVING, s. golving, v.
WAVY, a. golvend ; gollvormig gedraatd.
WAWL, vn. maauwen, schreeuwen (als eene kat).
WAWMISH, a. misselijk.
WAX, s. was ; lak; oo•srreer, o. *-, va, wassen, boenen,
wrijven. '-, vn. wassen, groeijen, toenemen ; worden.
"-BABY, "-DOLL, s. wassen pop, v. wassenbeeld, o.
* -BLEECHER, s. washleeker, M. "-CAKE, S. wa ,koek,
M. "-CANDLE, "-TAPER, s. waskaars, v. waslicht, 0.
" - CHANDLER, s
waskaarsenmaker; waskooper,
" - EN, a. wassen, als was: - vein, (17) soort van Triergelsteen, in * - ING, S. wasdom, groei. m. "-LEATHER,
S. gewast leder, O. " - MAKER. a waskaarsenmaker,
" - PAINTING, s. het brandschilderen. "-PALMTREE. S
waspalrnboom, in. "-PEARL, s. wusven parel, v. " - PRESS,
S. waspers, v. "-REEL, S. pijp lak,
"-SOAP, s. was
seep, v. "-STAND, S. wasblaker, In. *- WICK, s. gewaste
pit, v. * - WINDER, s. waskaars-kandelaar, in. • -WORKS,
s. pl. kabinet an was , enbeelden, O.
WAY, vs. op den weg brengen, - voeren ; leeren gaan ;
afrigten. s. weg, m. straat, v.; gang, doorgang,
loop, as. rigting ; ruiwte, baan, v. ; toegang, m. ; middel; ged•ag, o. ; manier, wijze, handelwijze, v.; duel,
0.
in ; wit, in. pla., voornemen. o. ; plaats ; opening,
v. ingang, rn. ; zijde, v. ; vaart, reis ; luim ; voorwaarde ;
gewoonte. mast, V. ; vaarwater, o.; - in. ingang, m.;
- of thinking. denkwijze, meening, v. ow deel, o. ; - out,
ttitgang. nitweg. in ; - through, doorgung, 111. doorvaart,
v. ; by the -, imi het voorbijgaan, bij aelegenheid ; no —,
110
-s, geenszins, in jeenen deele; every - a liar, cm
F.

cuirtamgenaar ;

by - of apology,

ter verdediging ; i n

the family -, in den huiselijken kring, in den familiekring; fig. zwanger. s. eind weegs. 0.
* --BREAD, * ,-BROAD, s. (l3) weeghree, v. '4-PARER,
s. wandelaar. reiziger, m. * --FARING, s. et a. reis, v. ;
reizend, voorbijgaand. * -FARING TREE, s. meelboom,
m. "-GOER, s. landlooper, tn. "-LT, va, belagen, he-

loeren; oppasoen, strikken spannea. '--LAYER, S. belager, hij die beloert, m. "-LESS, a. ongebaand, zonder wegen. "-MAKER, s. baanbreker, voorlooper,
* -MENT,
in. "-MARK. s. wegwijzer, mijlpaal, m.
S. et va. klagt, v. ; beklagen. *- OUT, s. uitgang, uitweg, aI. "-PASSENGER, S. reiziger, toevalli3e
passagier, in. "-S AND MEANS, s. pl. wegen en midstolen, financien, mv. begrooting, v. "-THROUGH, S.
doorgang, m. "-WARD, a. gemelijk, knorrig, weerspannig, koppig. verdrietig, eigenzinnig, zonderling ; - s is" - WARDEN,
ters, tooverheksen; schtkgodinnen, v. my.
s..opzig`er der wegen, m. "-WARDLY, adv. met gemelijkheid, at knorrende, op eene zonderlinge wijze, met
grillen. * -WARDNESS, s. gemelijkheid, knorrigheid,
kwade luim, grilligheid, v. "-WISER, s. wegmeter, m.
"-WORN, a. het reizen moede, vermoeid van de reis.
WE, pron. wij, ons.
WEABIT, s. VOy. WAY-BIT.
WEAK, a. week, zwak ; ziekelijk,

ongezond ; slap, mag-

0

side,

zwakke zijde, v. zwak, O. "-EN, va. et a. verzwakken,
verslappen, zwak -, slap maken, - worden, zijn;
verminderen, afnemen. "-ENED, a. verzwakt, vermindeed. " - ENING, s. verzwakking, afneming. vermindering, v. "-LING, s. zwakke blued, zwakkeling, rn.
"-LOINED, a. lendelam.
"--LY , adv. zwuk, zonder
kracht, zonder weerstand. " - NESS, s. zwakke, zwakslapheid, krachteloosheid, ziekelijkheid, v. ; misstap, rn.; onbestendigheid, v. ; stilstand (van handelszaken), m. slapheid in den handel, v.
WEAL. S. welzijn, o. welstand, ai. welvaart, v. geluk,
O.
voorspoed, rn.; goed, vermogen ; gemeenebevt, o. republiek v. ; striem, naad, rn. * - , va. met striemen bedekken ; - the spirit, zijne gedachten verzantelen.
"-AWAY ! int. ach! helaas! "-D, s. woud, bosch, o.
* •MAN, S. staatsman, M.
WEALTH. s. welstand, rijkdom, m. vermogen, 0. gegoedheid, welvaart, o.; gelukzaligheid, v. * - ILY, adv. rijk, in
welstand. *-INEas, a. coy. HEALTH. ' - Y, a. vermog end, welgesteld, rijk, gegoed.
WEAN. va. spenen, ontwennen, afwennen. " - EL, s. gespeend kind, - dier, O. * - ING, s. speninq, ontwenning,
afwenning, v. " - LING, s. kind dat gespeend inset
worden, 0.
WEAPON, S. wapen, geweer, O. " - ED, a. gewapend. " - LESS,
a. ongewapend. " - SALVE. s. wapenzalf, v.
WEAR, s. a'ragen, o. dragt,mode, kleeding; slijting, slijtaadje, v. gebruik, rerbruik. o. ; weer, keerkade, v darn ; vijte•, in.; vischmand. ben, v ; - and tear. (126) slijtaudje, v
va. et a. dragen, aanhebben, gekleed
gaan; pronken; gebruiken, slijten, benuttigen ; verslijten ; almatten, verntoeijen, vernietigen; aftrekken; verin:nderen, verteren, vergaan ; wegbrengen, zich toeeigenen, zich gewennen, uithouden, duren; - away, afdragen, verslijten ; •oorbijgaan, verouderen: vergaan; off, vergaan, (linemen, verminderen. slijten ; - out,
uitputten, rerslijten, uitmergelen; verteren ; kwellen,
plagen vergaan,
; - the willow, eerie weigering
ondergaan ;
we!!, zich goed houden, duurzaali zijn ;

telcos,wankd;riju(vanbe);-

WED.
- yellow stockings, tjverzuchtig zijn, "—ABLE, a. draagbaur, to dragen, naar de mode. * - ABLES, S. p1. kleedingstukhen, o. my. *-D, s. waakzaamheid, zoryvuldigheid, v. ' - ER, s drager, slijter, gebruiker; verwoester,
m. * - IED, a. vermoeid, nioede, ongeduldig. "-ILY, adv.
met vermoeijenis. "-nm, s. vermoeidheid, vermoeijing,
verveling, v. ongeduld, O. * - ING, s. dragen, o. dragt,
slijting, v. verbruik, o.. kleeding, v. " - ISM, a. week,
moerassig, n,odderig. " - ISOME, 41. vermoeijend, verre- ISOMELY, adv.
lend, lustig, verdrietig, bezwaarlijk.
* - ISOMEtot vervelens toe, tot verdriet, tot bezwaar.
M. verdriet,
NESS. s. verveling. nroeijelijkheid, v. last,
O. * - Y, a. moede, vermoeid, vermoeijend, vervelend,
verdrietig, afgemat, moeijelijk, lastig, bezwaarlijk.
* - Y,
va. vermoeijen, apnatten, lastly maken.
WEASAND, "-PIPE, S. (74) luchtpijp, V.
WEASEL, S. wezel, m. "-FACED, a. met dunne kaken.
"-GUTTED, a. merger, uitgemergeld.
WEAT, va. luizen.
WEATHER, s weder, weer; onweder, o. storm, wind;
hansel, m.; to dance and sign all - s, den mantel
naar den wind hangen ; to make fair -, zich in tegenspoed greet houden, zich in de omstandigheden schikken. *-, va. aan de lucht aan het weder blootstellen,
luchten ; trotseren,weerstaan, uithouden, verduren ; (126)
omsetten, voorbi zeilen , - a hawk, den valk aan de vrije
lucht gewennen; - out, stormen doorstaan, gevaren
trotseren. "-BEATEN, a. door het onweder . beschadigd ;
verhard ; (126) bevaren. "-BOARD, S. (126) walerplank,
waterzijde, windzijde, v. "-BOARDING, s. het bedekken
met planken. "-BOARDS, s. pl. dekplanken, v. mv.
"-BOUND, a. (126) door het slechte weder opgehouden.
"-BOW, a. (126) windzijde, v. *-cocX., s. weerhaan,
m. "-DRIVEN, a. door een storm gedreven. "-FEND,
va. tegen het weder beschutten. "-GAGE, s. weerwijzer,
na.; windzijde, v. ; roordeel van den wind, O. "-GLASS,
s. weerglas, o barometer, m. * - }tEADED a. veranderlijk, onbestendig. * - 1NG, S. (1N) omzeiling, v. "-LY,
adv. to loefwaarts, aan de windzijde; - ship, schip
dat goed bij den wind zeilt, O. "-MOST, a. het digtst
bij den wind. "-PROOF. * -THIGHT, a. tegen het weer
bestand. "-SHORE, S. (126) loefwal, lagerwal, m. "-SIDE,
S. (126) windzijde, loef, v. "-SPY, s. weervoorspeller,
waarnemer der weersgesteldheid, in. "-STAINED, a. door
zeewater beschadigd. "-WISE, a. weerkundig. "-WISER,
" - WORKS, S. pl. bovengedeelte van
S. weerwijzer, m.
het schip, O.
WEAVE, va. et n. weven, werken, vlechten, enweven; all pieces on the same loom, ulles over Mien learn
scheren, alles over eene leest slain.
a -, "-FISH, s. pieterman, m.
WEAVER, S. wever, m.
"-S-HEALD, •s. weversham, M. "-'8-REED, s. riet aan
den weefstoel, o. `-'s SHEERS, ,. pl. weversschaar, v.
WEAVING, s. weven, o. weving, v. weefsel, o. "-LOOM,
s. weefstoel, cu.
WEA-WORTH I wee ! o wee!
WEB, s. web, weefsel, vlies ; blad, o. ; kling ; spanzaag ;
(22) vlek op het oog ; (looden) plaat, v. "-BED, a. za• mengeweven ; met een vlies verbonden. " - FOOTED, a.
met zwempooten. * - STER, s. wever, m.
WED, s. pond, o. *-, va. et n. trouwen, huwen, zich in
allijd
den echt begeven, zich verbinden, paren, voor
vereenigen; - one's cause. zich de zaak van ie and
aantrekken. "-DED, a. gehuwd, getrouwd ; verbonden,
vereenigd ; gesteld op.
WEDDING, S. huwelijk, o.; huwelijksvoltrekking, v. ; (126)
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het spelen der zeehonden, o. *-CHAMBER, 8. bruidskamer, v. "-CLOTHES, s. p1. brutdskleederen. o. inv.
"-DAY, s. huwelijksdag, trouwdag,
M. "-DINNER,
"-FEAST, S. bruiloftsmaaltijd, tn. bruiloft, v.
* - GAR. MENT, " - GOWN, s. bruidskleed, O. * - RING, s. trouwring m. " - SONG, S. bruiloftslied, O.
WEDGE, S. wig, v. klomp ; blok, klomp (lood), klomp,
m.
base (goad), v. '-, a. als eene wig inslaan, met wiggen bevestiden; kloven ; tegenhouden, stremmen ; in,
indrijven: inslititen. " - WISE, adv. wigvormig.
WEDGEWOOD,
engelsch aardewerk, O.
WEDLOCK. s. echt, m. huweltjk,
o. ; fig. gemalin, v.
"-BOUND, "-ED, a. gehuwd, yetrouwd, in den echtelijken staat.
WEDNESDAY, S. Woensdag, tn.
WEE, a. klein, dun, Bering. " - BIT, s. beetje, stukje,
brokje, O.
WEECH-ELM, WITCHELM. s. breedbladige olm, m.
WEED, s. onkruid ; kleed, gewaad, o. ; ill - s grow apace,
onkruid vergaat nzet.
va. wieden ; uitroeijen, ontwortelen ; bevrijden. "-ER, S. wieder, uitroeijer, hevrijder,
M. "-ERY, S. onkruid, o. "-HOOK, " - ING - HOOK, s.
wiedijzer, o. krabber ;voor onkruid), m. "-LESS,
a.
gewied, zonder onkruid. *-s, s. p1. rouwgewaud, O.
"-D, a. vol onkruid, met onkruid bezel.
WEE-FACE, S. gezigtje, O.
WEEK, S. week ; pit, v. " - DAY, s. werkdag, dag in de
week, na. * - LY, R. et adv. wekelijksch ; wekelijks, alle
weken, om de week; - paper, - publication, weekblud, O.
WEEL, WEELY, s. maalstroorn, m.; fuik, v.
W BEN, vn. wanen,denken,meenen, gelooven, aids verbeelden.
WEEP, vn. et a. weenen, schreijen, tranen slorten ; druipen ; beweenen, betreuren , beklagen, bejummeren ;
weenen om, beweenen, beklagen. " - ER, S. weener,-for,
M. " - ERS, a. pl. rouwstrooken, v. MV.
WEEPING, s. geween, o. tranen, m. my . • drop, tu.
* - BIRCH ,
S. treurberk, us. "-CROSS S. kruis, lijden, O. "-GROUND,
s. vette -, moerassige grond, m. k - LY, adv. in tranen,
met tranen in de oogen. " - RIPE, a. tot weenen gereed.
"- WILLOW, S. treurwilq, tu.
WEERISH, a. voy. WEARISH. * ...SEL, S. voy. WEASEL.
WEFT, vn. weten. "-LESS, a. onwetend, onverm,ed.
WEEVER, s. pieterman, tu. '...vIL, s. klander, korenworm,m.
WEFT, s. luchtig windje, koeltje; weefsel, o.; lok,vlecht;
v.; aangespoeld land ; goed waarvan men den eigenaar
niet kent, onbeheerd goed, O. "-AGE, S. weefsel, O.
WEIGH, S. gewigt; schippond ; het ligten van het anker,
o.
va. et n. wegen, toe-, oil-, afwegen; overwegen,
beproeven ; zwaar
wigtig zijn, belang•ijk zzjn; voor
belangrijk hooden; drukken, nederdrukken;
(126)
ligten ; - down, overwegen, overwigtig zijn, ter neer
drukken, zwaa•der wegen; nederdrukken; vallen, onderdoen ; - with, hij iemand ,golden. " - ABLE, a.
tveegbaar, bij bet gqwigt verkocht wordende.
" - ED, a.
gewogen, overwegen ; wigs, voorzigtig, verstandig ;
" - ER, s. weder,-downwith,
ternedergedrukt door.
waagmeester, rn.; lig. belangrijke zaak, v. " - ING, S.
weging, v. het wegen.
WEIGHT, s. gewigt, u. zwaarte, v. last, druk.
belang;
aanzien, o. magt, v. invloed, m. ; werkzaamheid, v.;
gewigt (aan eene deur), o.; - of a steelyard, unster,
weeghauk, in. ; of lull - , het voile gewigt bezittende.
" - ILY, adv. zwaar, van • ew gt, ran belling. * - INESS, s.
gewigt, o. zwaarte; belangrijkheid, v. belang, o. " - LESS,
a. ligt, zonder gewigt, onbelangrijk. "-s, s. pl. weeg-

schwa, goudschaal, v. * -13 INSET, S. pl. yewigten die
in elkander paysen, o. mv. *-Y, a. zwaar, wigtig, gewigtig, belangrijk.
WEILD, va. Vuy. WIELD.
WEIRD, a. tooter...., tooverachtig.
LIVE,

WET.

WEL.
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va. verlaten.

WELAW AY I int. ach! wee! o wee! helaas!
WELCH-COMB, S. vuist, v. "...-FIDDLE, S. schurft, v.
....-RABBIT, S. geroosferd brood met kaas, O. "...-WIG,
S. Walton paruik, v.

W 'meows! int. welkom ! "-, a. welkom,.aangenaam. "-,
va. verwelkomen, welkom heeten, vriendelijk ontvangen.
-, * s. welkomst, verwelkoming, goede ontvangst,
begroeting, v. "-NESS, S. aangenaamheid, v. * - R, s.
verwelkomer, hij die vriendeldk ontvangt, m.
WELD, va. wellen, aaneensmeden; vereenigen, inlijven.
*-, s. t53) wouw, v. * -ER, s. pachter, at. "-ING, S. het
wellen, aansmeden; wellend, gloedend ; - heat, hoogste
gloed, m. gloeijende hitte, v. "-YELLOW, s.wouwgeet, O.
WELFARE, s. welvaart, v. welstand, voor.qpoed, at. geluk, O.
WELK, s. horenslak, v. *-, vn. et a. verwelken, verduzs"-IN, s. uitteren, ornwolken, uitdroogen, verkwijnen.
spansel, 0. ; - eyes, blaauwe oogen, o. mv. '- ING, a.
terwelkend, versmachtend ; verduisterd, bewolkt.
WELL, S. wet, bron, fontein, v.; (126) pomphol, o.; gezondheid, v. welzijn, o.; the wells, de gezondheidsbronnen, haden; - drain, waterleiding, v. *-, vn. et a. weldrain,
len, opwellen, ontspringen; doen opwellen; land droogmuken door waterleidingen. *-, vn. - forth,
gelukkg
;
goed,
gezond,
voorspoedig;
a.
ontspringen. *-,
gunslig, schoon, behoorlijk ; regtvaardig ; genoeyzaum.
' - , adv. wet, goed, gelukkig, ligtelijk ; gaarne, met goed
geuolg, zees, behoorlijk, rijkelijk, geheel en al, bijzonderlijk.*-, int. wet: goed! welaun! goed zoo! - and good;
good. en wet ; - enough, wet genoeg, tamelijk wet; - is
hiss, wet hem, hij is gelukkig ; - off, wet of, in voordeelige omstandigheden ; - then! good ! wet ! welaan!
- with, wet wet, c p een goeden voet met. * - ADAY ! int.
ach ! o wee! helaa, ! " - ADVISED, a. goed onderrigt.
welgezind, loegenegen, toegeduan.
'-AFFECTED, a.
"-AIMED, a. goed gemikt. "-APPOINTED, "-DRESSED, a.
goed ingerigt, in goeden stoat, versierd, uitgerust.
"-BEING, s. welzijn, O. welvaart; guns6ge stelltng, v.
"-BORN, "-DESCENDED, a. welgeboren, van goede geboorte, afkomst. "-BOTTOMED, a. gegrond, op goede
gronden. "-BREASTED, a. met eene welluidende stern.
" - BRED, * - GIVEN, " - MANNERED, a. welopgerved, be
lead, welgeaard, gemunierd, beschuafd, fijn. " - BUCKET,
CHOSEN,
S. schepemmer, in. " - BUILT, a. goed gebouwd. " a. goed gekozen.*-DisPosED, a. goed gezind, welgezind ; in
eene goede lum. "-DOING, s. et a. goede handelwijze,
goede daad, v.; weldadig. "-DONE! int. good! roortreffelijk! "-DRESSED, a. welgeklced. '-ESTABLISHED, a.
goed gevestigd. • - FARR. S. voy. WELFARE. "-FAVOURED,
"-FEATURED, a. welge ,betak,t, schoon, gelukkig. "-FED,
a. welgevoed. " - FORMED, a. welgevormd. "-FOUND, a.
'goed voorzien, goed uttgerust. " - FOUNDED, " - GROUNDED, a. , egrond, geldig, op goede gronden. "-HAM.
RETIED, a. goed geslagen.*-HEAD. s. tron, v oorsprong,
In. "-HOLE, S. traprutmte, v. "-HORSED, a. we/bereden.
"-INTENTIONED. "-MEANING, a welgezind, opregt,
welmeenend. " - KNOWN, a. welhekend. "-LABOUKING,
a. goed werkend duchtig. * - LANGUAGED, " - SPOKEN,
a. wet espruukt. " - LIGHTED, a. goed verttcht.
a. school'. ' - LOOKED a. er goed uttztende, uangenuam.
" - MADE, a. good getoawd, wet gemaakt, " - MEANT, a.

goed gemeend. *-MET! int. welkom. "-MINDED, a. welgezind. "-NATURED, a. goeduardig. "-NIGH, "-NEAR,
adv. bijna, ongeveer. "-NOSED, a. met een grooten neut.
"—OFFICERED, a. angoede officieren voorzien. "—OILED,
a. good ingesmeerd, good loopende. '-ORDERED, a.
goed geordend, in goede orde. e-PARTED,a.welbegaard.
"-POISED,
"-PLEASING, a. welgevallig, aangenaam.
a. goed gewogen, goed overwogen; ernstig, bedaurd.
,van
goede
grondbeginselen."
- QU ALI"-PRINCIPLED, a.
PIED, a. goede eigenschappen bezittende. •-RIPENED,
a. good rijp. "-ROOM, S. onderste gedeelte van een
vaartu g waar zich het waterverzamelt,o. "-SEASONED,
a. stork gekruid. "-SEEN, a. goed onderrigt. "-SET, a.
stork, goed yebouwd. "-SPENT, a. goed besteed. "-SPOKEN,
a. mild, goed. "-SPRING, S. bron, v. oorsprong, m.
* -STEPT, a. - in years, van rijpen ouderdom. "-TASTED,
a. smakelijk, goed smakend. "-TIMED, a. to regten
tide. "-TONED, a. welluidend. "-TRADED, a. met reel
handel. "-TUNED, a. goed gestemd. "-WATER, s. bronwater, O. "-WEIGHED. a. wet overwogen. *-wILLER,
s. beschermer. tn . "-WISH, s. gelukwensching . ; welwillendheid, v. "-WISHER, S. beschermer, vriend, begunstiger, nl. " - WON, a. eerlijk gewonnen. "-WROUGHT,
a. doorwrocht.
WELT, s. rand, zoom, m. ; lijst, v. rand van eenen
schoen, m. brandzool, v. "-, va. zoomon, randen, bezetten, oronaaijen. "-ER, vn. zich wentelen.
WEM, va. bederren, bezoedelen, bevlekken. *-,s.likteeken,
o. schram, schramp, v. * - B, s. buik, m.
O.
WEN, s. wen, v. uitwas, o. vetklomp, m. kropgezwel,
WENCH, s. meisje, o. deem, meid; slot, ligtekooi, v. *-,
vn. hoereren, naar de hoeren loopen. "-ER, s. hoerenlooper, boeleerder, m. '-ING, s. omgang met hoeren,
ni. het hoereren. "-LIKE, a. hoerig.
WEND, vn. gaan, zich wenden. *-, s. dertig morgen
lands, tn. mv.
WENNEL, S. voy. WEANEL.
WENYISH, WENNY, a. wenachtig, met een kropgezwel.
WENT, S. weg, gang, in.; spoor, O.
WERE, S. dam, dijk, in.; bode, v.; as it were, als ware
het, sin dus to zeggen. "-GELD, s. bloedgeld, O.
"-WOLF, S. weerwoif,
WERISH, a. voy. WEARISH.
O.
WERTH, WEORTH, WYRDT, S. /andgoed:
WESAND, "...OIL, "...ZAND, "...EON, S. (74) lachtpijp, v.

a.
s. westen, west, o. westelijke streek, v.
westelijk, naar het westen gekeerd. *-, adv. ten westen,
westelijk. '-, vn. zich ten westen wenden; ondergaan.
" - BRING, a. naar het westen loopende. ' - ERLINESS, S.
westelijke liggzng, - rigting, v. "-ERLING, 5. westerling, kenner der westelijke !widen, in. ' - ERLY, "-ERN,
a. westelijk, naar het westen. * - POINT, s. teestpant,
westelijk pant, O. " - WARD, a. ' - WARDLY, adv. westelijk, naar het westen, westwaarts.
WET, a. nut, vochtig, doornat ; regenachtig. *-, va•
nut maken, hevochtzgen, begieten, besproejen. *-, s.
natheid, vochligheid, v. ; drank, as. ; fig. water, O. ;
with a - finger, genzakkelijk, zonder moeite; to - one's
whistle, z,ijite keel nat muken, eenen teug drinken.
" - DOCK, s. (12b) dok, o.
Wimi ER, s. hornet; bok,
s. vochtiuheid, natheid, v. • " - NURSE, s.
WETNESS,
min. V. " - SHOD, a. met natte voeten, * -TING, S. bevochliging, besproeijing, begieting, v. " - TING-BOARD,
a. vochtig, eon weinig nat.
s. wasehplank, v.
" - WEATHER, s. regenachtig wetter, o.
WEST,

WIlE.
a. voy. WEEVER. * ... VIL, S. voy. WEEVIL.
va. afrossen, slaan. "-ER, WEAKER, vn. beven, sidderen, huiveren.
WHALE, s. walvisch, at. "-BONE, s. balein, o. walvischgraat, -rib, v. ; white as -, wit als sneeuw. "-FISHERY, *-RY, s. walvischvangst, v. "-KILLER, s. zwaardvisch, m.
s. ivalvischtruun, v. "-R, s. walvischvaskj er, groenlandsvaarder, M. "-RY, "-S-PIZZLE, S.
roede van eenen walvisch, v. "...LY, a. gestreept.
WHAME, s. horzel, paardevlieg, v.
WHANG,s.riem,m.*-,va:zweepen.*-HEB.s.indische rottIng,m.
WRAP, s. slag, stool, ns. *-, int. raak !
WHARF, S. kaai, werf, v. "-, va. aan de kade ontschepen, aan den oever brengen. s. kaaigeld, o.
"-INGER, s. kaaimeester, M.
WHAT, pron. wat, welk, dat, helgeen, hoedanig, welk een,
wat ook, iets. *-, int. wat! hoe! - day, op den dag
dat ;
ho ! holes ! he! - is the matter ? wat is het?
waarvan is de rede? of that! wat is daaraan gelsgen ! - though, ofschoon, hoezeer ; - time, alstoen, destijds, wanneer ook ; - with, deels door.
WHATEVER, * ...S0, "...SOEVER, pron. welk ook, welke
ook, wat ook, at wat.
WHAY, s. hui, wei, v.
WHEAL, s. (22) blaar, yin, buil, v. blaartje, puistje, o.
*-wowm, s. mijt, made, v.
WHEAT, s. welt, tarwe, v. "-BEER, s. tarwebier, o. * - EAR,
s. tarweaar, v. ; witstaartje (vogel), o. * - EN, a . tarwen,
weiten. "-GRASS, s. kweekgras, 0. * -HARVEST, S. tarweoogst, in. "-PLUM, s. witte vroege gele'pruim, v.
WEEDLE, va. bepraten, vleijen, om den tuin leiden; foppen, verschalken. "-, s. vleijerij, liefkozing, v.
S.
s.
'i'leijer, liefkozer, us. *-ING, a. vleijend, liefkozend.
* -INGLY, adv. met vleijerij.
WHEEL, s. wiel, rad, o. schijf, v. ; 'wagers, m. ; spinrad,
o. ; omloop, kring, loop, in. omdraaijing, wisseling, v.;
(126) stuurrad, rad van het roer ; draaijersrad, o.;
(139) onrust, v. "-, va. et n. draaijen, rotten, wentelen,
veranderen ; zich draaijen, zich wentelen, zich bewegen ;
zwenicen; - about, onsdraaijen, omrollen, omwentelen.
"-AGE, s. wielgeld, passagiegeld, o. tol van rijtuigen,
tn. "-ANIMAL, s. raderdiertje, o. "-BARROW, s. kruiwagen, m. "-CAPS, s. pl. naafkappen, v. mv. "-DRAG,
s. hemschoen, tn. "-ER, "-WRIGHT, s. wielenmaker ;
wagenmaker, tn. * - HOOP, S. naafring, m. "-ING-ABOUT,
s. regtsontkeert, 0. "-NAVE, s. radnaaf, v. "-STONE, s.
slijprad, 0. "-WORK, s. raderwerk, o. * - Y, a. radvormig, kringvormig, rond.
WHEEZE, vn. hijgen, kugchen, blazen.
WHELM, va. dekken, bedekken, toedekken, onder de aarde
bedelven, begraven.
WHELP, s. welp, wulp, o. jonge wolf, - leeuw, - hood ;
fig. zoon, jongen, m. *-, vn. jongen."-isR,a.sThalksch,
schelmsch.
WHEN, adv. et conj. wanneer, als, Coen ; in slede van ;
gedurende, terwijl; - as, destijds ; - due, (34) op den
vervaltiijd ; - received, na ontvangst ; - that, toen;
- time shall be, in de toekomst, wanneer de tijd zal
gekomen zijn ; - time was, voormaals, eertijds ; - young,
in jeugdigen leeftijd. * - CE, adv. van waar, waaruit,
waarom, om welke reden, van daar ; - soever, van waar
ook. "-SOEVER, "-EVER, adv. wanneer, zoo dikwerf
als, telkens wanneer.
WHERE, adv. waar. "-ABOUT, "-ABOUTS, adv. waar,
in welke plaats, waarover, waaromtrent,waaromstreeks.
"-AS, conj. daar nu, vermsts, aangezien, omdat, dewijl,
WEVER,
WHACK,

WHI.
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in stede dat, terwijl. *-AT, ads , . waarbij, waartoe, waarover, waaromtrent. *- LY, adv. waardoor,waarbij,waarmede, waarvan. "-EVER, "-VER, adv. overal waar,
waar oak. "-FORE, adv. waarom, om welke reden, weshalve, waarvoor, van waar. "-IN, "-INTO, adv. waarin,
waarheen. "-NESS, s. plaats waar, v. * - 0F, adv. waarvan, waaruit. *-ON, adv. waarop, waarna, waaraan,
waarover. "-SO, "-S0EvER, adv. waar ook, waarheen
ook, waar het ook zijn moge. "-THROUGH, adv. waardoor.
"-TO, "-UNTO, adv. waartoe, waarop. "-UPON, adv.
waarop, waarna, inmiddels. "-WITH, "-WITHAL, adv.
waarmede, waardoor, door middel waarvan.
WHERRET, va. eene oorveeg geven; plagen, kwellen.
*-, s. oorveeg, v. klap, m.
WHERRY, s. boot, pont, schuit, jol. v. *-, va. overvoeren, overzetten. "-GO-NIMBLE, S. buikloop, ns. "-MAN,
s. veerman, schuitevoerder,
•WHET, Va. wetten, scherpen, slijpen, aanzetlen ; opstoken
verbitteren. *-, "-TING, s. het wettest, scherpen, o.;
prikkel ; borrel, m.
WHETHER, pron. welk, welke, hetwelk, welk van beide.
*-, conj. of, hetzij.
WHETSTONE, "-SLATE, s. slijpsteen, wetsteen, m.; to
deserve the -, fig. grove leugens opdisschen. "...TER,
S. slijper, wetter, m.
WHEuGH! int. ho ! o wee!
WHEWER, S. voy. WIDGEON.
WHEY, s. voy. WHAY. "-EY, "-ISH, a.weiachtig.
NESS, s. wesachtigheid, v.
WHIBLINP s. gesnedene, m.; kort zwaard, o.

WHICH, pron. welk, welke, ,wat, wie; - way? hoe? op
welke wijze ? * - SOEVER, pron. wie ook, wat ook, de
een of de ander.
WHIOK, a. levendig. "-EN, s. (53) esch, m.
WrKET FOR WHACKET, prov. leer orn leer.
W DDING, s. gaauwdieventaal, v. bargoensch, O.
WHIDDLE, va. babbelen, vertellen, verraden. * - R, s.
babbelaar, aangever, aanbrenger, verrader, m.
WHIDS, s. pl. woorden, o. ow.
WHIFF, s. haal, trek; ademtogt, mondvol, m. ; oogenblik,
o. *-, va. verrooken, verdampen.
WHIFFLE, va. et n. woaijen, blazen, fluiten, fladderen,
zich been en weder bewegen, beuzelen, stiffen, kinderachtig zijn. "-ER, s. aanvoerder, voorganger ; pijper;
windbuil, deugniet, beuzelaar; heraut, m. k -ING, a.
fluilend, blazend ; kinderachtig, beuzelachtig, ellendig,
armzalig. s. het fluiten; fladderen; beuzelen, o.
WHIG, s. wei, karnemelk, v. ; whig,liberaal,republiekein
(in Engeland), m. "-GAMOR, s. paardenhoeder, tn.
"-OARCHY, S. whigbestuur, o. "-GISH, a. whig, vrijzinnig, liberaal. *- GISTINESS, * -GISM, s. vrijzinnigheid;
gemeenebestgezindheid ; whigpartij, v.
WHILE, s. wijl, v. korte tijd, m. poos, v. ; maul, o. keer,
m. ; it is not worth the -, het is de moeite niet waard.
*-, vu. et a. wijlen, verwijlen, dralen, uitstellen, verschuiven - away, verbeuzelen. "-, conj. terwijl, zoo
Lang, tot dat. "-ARE, "-RE, adv. voy. WHILOM ;
laatstelijk, kortelings, onlangs.
WHIRR, vn. bla yen, bassen, keffen. *-, s. trompetslak, v.
WHILOM, adv. eertijds, weleer, vroeger, voormaals.

WHILST, conj.
WHIM, * -SEY,

voy. WHILE.
* -SY, * -ZY, s. gril, luim, poets, v.;inval,

m. *-, voy. WHINDEL.
va . door een sprookje verleiden. * - PER, vn. klagen, kreunen, kermen, piepen,
weenen, jammeren. "-PERING, s. gekerm, geklaag,
gekreun, o. klagten, v. Inv. "-PLED, a. door schreijen
56
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will.

WIII.

WHIST, vn. et a. stil zijn, zwijgen; doen bedaren, doen
misvormd ; met roodgekreten oogen. * -SEY, "-SY, va.
zwijgen. *-, int. st ! stil ! pst ! *-, s. whistspel, O.
met aardigheden vullen. "-Emu, a. grillig, luimig,
* -LE, va. et n. fluiten, lispelen, met een fluitje roezonderlinq, eigenzinnig. * - SICALITY, S. grilligheid,
pen. -, s. fluitje, o. ; keel, v. ; mond, m.
luimigheid, v. * - SICALLY, adv. vol grillen, op eene
s. gefluit, gelispel, O. * -LER, S. Iluiter, pijper, m.
poets,
kinderachtigheid,
s.
zonderlinge wijze,
*-LING, a. fluitend. * - LING-TOP, s. bromlol, M. * -LY,
beuzelarij, v.; - story, sprookje, o. vertelling van moeder
a.
zwijgend, stil.
de Gans, v.
s. beetje, o. kleinigheid, v.; every -, in alle opWHIT,
DEL,
*
(53)
priemkruid,
o.
hulst,steekpalm,
m.
WHIN, s.
zigten, in alle deelen, volkomen, ten eenenmale; no -,
s. haspel, m. "-DER, s. kleine eendvogel, m. *-DFE,
not
a
-, in bet minst niet.
s. geklaag, gekerm, o.
*-E, va. et n. klagen, kermen.
WHITE, a. wit, bleek, blank, schoon. *-, s. wit, het witte,
My. * -BARD,
"-DYKES, s. pl. bazalt-aderen, v.
o.
witte
kleur ; zuiverheid, reinheid, v.• wit (om er op
* -YARD, s. degen, m. rapier, o. * - ER, s. kerto schieten) ; wit (van een ei), o. ; the -s, (22) witte
mer, kreuner, m. * -ING, s. geklaag, gekerm, o.
vloed, m. *-, va. witten, wit maken, bleeken. *- ADklagten, v. mv. -, a. weenend, klagend, kreunend.
MIRAL, S. witte ijsvogel, m. *- ANT, s. witte mier,
"-NACK, s. melkemmer, M. "-Y, a. vol steekpalmen.
houtluis, v. *- BAIT, s.. fig. zilver, o. *- BALSAM, s.
WHIP, s. zweep, karwats, v. geesel; overhandsche naad,
mekkabalsem, m. *- BEAM, s. spoorappelboom, m. *m. *-, va. et n. zweepen, geeselen, tuchtigen, wegslaan ;
CHALK-PENCIL, S. krijtpen, v. *- CORDAGE, *- LINE,
•
schielijk grijpen, - wegnemen, - bewegen, - voortrukken,
(126) ongeteerd touw, o. *- CUNT, s. (72) gladde rog,
wpen,srig;ovajzmen,hct;
m. *- EAR, s. vijgebijter, m. *- FACE, *- BLAZE, S.
inwikkelen ; - and spur, spoorslags ; - away,
-about,
kol voor het hoofd van een paard, v. *- FIB, *- LIE,
weghuppelen, wegspringen ; - off, schielijk a(maken;
s. noodleugen, v. *- FLAW, S. (22) fijt, Wit, V. *opspringen; - out, snel uitrukken, - grijpen; weg--on,
FRIAR, s. karmelieter-monnik, in. *- FROST, s. rijp, rijm,
snellen, wegspringen; spoedig verrigten, schielijk afdoen
m. *- GAME, S. wit hoen, O. * -HEADED, a. met een wit
(eene zaak) ;- up, opspringen; schielijk grijpen,-wegnehoofd, met witte baron. *- HERRING, s. versche hamen ; - up and down, op en neer springen, - huppes. blik, 0. *- LAND, s. kleiaarde, v.
ring, M.
len. * - CORD, s. zweepkoord, V. *-GRAFTING, s. tong* -LEAD, S. loodwit, o. *- LEATHER, s. zeemleer, O.
enting , v. * - HAND, s. (86) regterhand, v. ; fig. voordeel,
LIME, S. NM, V. *- LIMED, a.
a.
bleek.
"*
-LIKE,
s.
slag
aan
eene
"-LASH,
0. "-HORSE, S. karwats, v.
gewit, gelijmd. *- LINE, S. (10) wit tusschen twee kozweep, rn. "-MOUNTING, s. zweepbeslag, o. "-PER, s.
a. nijdig ; lafhartig, week,
lommen,
o.
*LIVERED,
zweeper, geeselaar, m. ; - in, hondenwachter, -oppasser,
verwijld. "-LY, a.. witachtig, bleek. * - MEAT, s. methopzigter over de honden, m. * -PING, S. geeseling, v.;
spijs;
amandelgelei,
v.
- cheer, rottingolie, dragt slagen, v.; - post, geeselWHITEN, va. et n. witten, wit maken, bleek worden, bleepaal, m. * -POOR -WILL, *-POWIL, s. (72) virginische
ken. "-ER, s. witter, lijmer, bleeker, M. * --ESS, s.wstheid,
geitenmelker, M. "-SAW, S. handzaag, v. '-STAFF, S.
bleekheid ; zuiverheid, reinheid, v. "-ING, s. het witten.
(126) kolderstaf, m. * - STER, s. voy. WHIPPER; fig. tslug
WHITE-NUN, S. kruipecnd, v. taling, M. "...-OAKUM, s.
ventje, o. spring-in-'lveld, M. -STITCH, va. eenen
ongeteerd
werk, o. "...-OIL, s. walrusolie, v. *...-owL,
akker voor het eerst ploegen. * -- STOCK, s. zweepstok, m.
s. huisuil, kerkuil, m. * ...- PAGE, s. (10) wit, o.
WHIR, va. et n. wegdraaijen, wegrollen ; wegsnellen;
* ...-PAINT, s. loodwerf, V. * ...-PAPER, S. (10) schoon- away, weg-, rondvliegen, road-, wegfladderen.
druk, m. schoon blad, o. "...-PLUM, s. gele pruim, v.
WHIRL, s. draai, zwaai, m. ; rondslingering,v.; dwarl-,
" --POPLAR, s. witte populier, m. "...-POT, S. dikke
wervelwind, m. ; draaikolk, v. *-, va. et n. draaijen, rondmelk, v. "...-RENT, s. kleine tiende, O. * ...SHARK, S.
slingeren, rondwentelen, rondzwaaijen; loopen, snellen;
groote
haai, tn. * ...-SICKNESS, s. ziekte der moeroesters
strijdhandschoen,
m.;
BAT,
S.
*
ijlings toeschieten.
na de bevruchting, v. "...STER, s. wilier, bleeker, m.
strijdknods, v. * -- BONE, S. (74) knieschijf, v.; draais. zwangerschap, v. * ...- TAIL, s. (72)
"...-SWELLING,
tolletje, O. *-E, s. wervel, M. "-GIG, *-IGIG, s. draaiwitsiaa•t, m. * ...- TAPE, s. jeneverbrandewijn, M.
tol, us. * - IGIG, s. draaiwiel, O. *-ING, s. draais.
witte
doom, hagedoorn, in. * ...- THROAT,
...-THORN,
ft
jing, omwenteling, v. * - ING-TABLE, s. (soort van) plaS. witborstje, O. * ...-TOMMY, s. ('126) wittebrood, 0,
netarium, O. * -PIT, *-POOL, s. afgrond, maalstroom,
"...-VEINED BUTTERFLY, s. witte kapel met groene strem. draaikolk, v. *- WIND, s. wervel-, dwarlwind, O.
pen, v. * ...-WASH, va. witless, overwitten ; fig. zijne schul* -WORM, s. wijngaardrups, v.
den betalen, schoon schip maken. - , s. wit blanket ,el, witWHIRRING, a. klapwiekend, schreeuwend.
sel, o. * ...- WASHER, s. wilier, us. * ...- WATHER, S. maagWHISH, va. zwijgen, mondje toehouden.
ziekte der schapen, v. s. potvisch, m.
WHISK, s. borstel, kleerborstel, v.; kraag, m. snanteltje,
*...-WINE, s. witte wijn; fig. brandewijn, in. "...-WOOD,
o. ; zweepslag, •m. ; (46) whistspel, o. "-, va. et n. borstes. dennenhout, O.
len, vegen, afschuijeren; wegvegen; draaijen, snellen ;
WHITER, * --WARD, adv. waarheen. * - SOEVER, adv.
trillen ; - about, - away, schielijk a fmaken, er over heen
waarheen ook, overal waar. "-00-YE, S. echtvriendin,
loopen; ontsnappen. * - ER, s. veger, m. *-BROOM, s.
huisvrouw, gehuwde vrouw, v.
schuijer, kleederborstel, M. * -ERS, s. pl. snorrebaard,
WHITHESTER, WHITSTER, S. witter, m.
bakkebaard, in. knevels, m. my. * - ET, S. korf, M.
s. witting, V. witsel; spaansch krijt, o.; witWHITING,
INGLY,
adv.
* -ING, a. groot, dik, ontzaggelijk. * visch, m. *...isH, a. witachtig. -NESS, S. witachtigheid,
grootelijks, verschrikkelijk. "-Y, s. korenbrandewijnon.;
v.
het
wine.
rijtuig voor een paard, o. chais, v.
WHIT-LEATHER, s. zeemleder, o.
WHISPER, s. gefluister, gemompel, o. *-, va. et n. IluisWHITLOW, S. (22) vijt, lift, V. * -GRASS, * -WORT, s.
teren, mompelen, influisteren, toefluisteren. "-ER, a.
nagelgras, -kruid, o. *...SOUR, S. ciderappel,
*-iNGLY,
adv.
fluisteraar ; babbelaar, aanbrenger, m.
* ...BUL, S. voy. WHITEMEAT.
at (luisterende.

WIL.

WIC.

a. van pinksteren, pinkster.... *-DAY, S. pinksterzondag, m. "-HOLYDAYS, s. pl. pinksterfeest, O.
"-TIDE , s. pinksteren, V.
WHITTA IL , s. (72) witstaart, M.
WHITTENTREE, s. (53) witboom, meelboom, m.
WHITTLE, S. mesje, zakmes, o. ; luijer, luur, v. *-, Va.
snijden,uitsnijden; inwikkelen. "-ID, a. zat, beschonken.
WHITY-BROWN , a. licht bruin.
WHIZ, WHIZZ, S. gesis, 0. *-, WHIZZE, vn. .§issen,
brommen.
WHO, pron. die, welke, wie ; - goes there ! (68) werda!
"-EVER, pron. wie ook, wie immer, elkeen die.
WHOLE, a. geheel, gezond, frisch ; - and sound, frisch
en gezond. "-NESS, s. geheel, al, o. "-BLOOD, s. onrniddellijke bloedverwantschap, v. * - LENGTH, s. voile
lengte, levensgrootte, v. "-MEASURE, s. (109) voile mast,
v. "-NESS, s. gezondheid, v. "-SALE, s. verkoop in het
groot, m. -, a. geheel; dealer, -man, groothandelaar,
handelaar in het groot, grossier, m. "-SOME, a.
* -SOMELY, adv. gezond, heilzaam; zeker, vast ; raadzaam, goed. * -- SOMENESS, s. gezondheid, heilzaamheid, v.
WHOLLY, adv. geheel en al, ganschelijk, to eenenmale.
WHOM, pron. men, dien, welken, welke, die. * - SOEVER ,
pron. wie ook, wie het ook zijn moge.
WHoo! int. ach! wee! helaas! *-L, s. moutworm, M.
WHOOP, s. uitjouwing, v. geschreeuw, 0. *-, vn. et a.
schreeuwen, naschreeuwen, uitjouwen, uitfluiten. * -ING,
S. uitjouwing, v. ; jagtgeschreeuw, o. ; fig. moat, v.;
out of all whooping, buitengemeen, buitengewoon.
WHOItE, s. hoer, stet, ligtekooi, v. "-, vn. et a. hoereren, boeleren, tot eene hoer maken, verleiden; - away,
verhoeren. "-DOM, s. hoererij, v. "-HOUSE, "-NEST,
s. hoerenhuis, bordeel, 0. "-LIKE, a. hoerig. "-MASTER,
"-MONGER, s. hoerenjager, hoerenlooper, hoerendop,m.
"...RING, "...RISHNESS, s. hoererij, v. "...RISH, a. -LY,
adv. hoerig,hoerachtig,onkuisch, ontuchtig, g eil, wellu stig .
WHORL, S. "-BAT, S. strijdknods, v.
WHORLED-LEBAVED, a. (53) met waaijervormige bladen.
WHORT, WHORTLE-BERRY, s. heidebes, v.
WHOSE, pron. wiens, diens, welker, wier. * - SOEVER, pron.
ran wien ook.
WHoso, "-EVER, prop. wie ook, wie het ook zij.
WHow! int. foei! "-BALL, s. koemeid, koeijenmeid, v.;
fig. melkmeisje, o.
WHUR, s. geraas van opvliegende patrijzen, o. "-, va.
knorren. * -T, S. mirtenbezie, blaauwe bes, boschbes, v.
WHY, adv. waarom, wet, nu, hoe, ei, maar, intusschen;
he did it with a why-not, hid deed het zonder to
vragen ; - so ? waarom ? hoezoo ? waarom dan ? truly ! waarlijk! waarlijk waar! "-, s. jonge koe,
vaars, v. "-CALF, S. koekalf, O. "-LEARE, adv. weleer, voortijds, voormaals.
WI, a. heilig.
WicH, s. zoutbron, v. ; modder, m. "-TREE, s. witboom, m.
WICK, s. pit, v. katoen, lemmet ; dorp ; kasteel, o. burgt ;
straat ; bogt, v. "-ED, a. goddeloos, slecht, ondeugend,
boos, boosaardig, snood; moedwillig, schalksch, ligtvaardig ; schadelijk ; liederlijk. * - EDLY, adv. op eene goddelooze wijs. * - EDNESS, s. goddeloosheid, boosheid,
snoodheid ; ligtvaardigheid, v. "-EN, "-ENTREE, S.
sorbenboom, m.
; van twijg gevlochten. * - CAGE,
WICKER, s. et a. twijg,
s. gevlochten kooi, v. "-CHAIR, s. gevlochten stoel, m.
o.
vlechtwerk,
*-woRK, s.
WICKET, s. deurtje; poortje, o.
WICK-YARN, s. lampkatoen, o.
WHITSUN,

WIDDLE-WADDLE,
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adv. waggelend.

a. et adv. wijd, breed, groot, wijdloopig , uitgestrekt,
ver, verwijderd ; verre, ver af, in de verre ; ganschelijk,
geheel en al. zeer; far and -, wijd en zijd, overal,
van (naar) alle kanten. "-ARMED, a. met uitgebreide
takken. * - LY, adv. in de breedte, tier, verre, seer, veel.
*-N, va. et n. verwijden, verbreeden, uitbreiden, wijder
rnaken; zich uitbreiden, zich uitstrekken, wijder worden. "-NESS, s. wijdte, breedte, uitgestrektheid, uitgebreidheid, v. "-OPEN, a. wijd geopend, geheel open.
"-SPREADING, a. wijd uitgestrekt, zich ver uitstrekkende. * - WHERE, adv. rondom, aan alle kanten.
WIDGEON, s. spekeend, v. ; domoor, dwaas, m.
WIDOW, s. weduwe, v. "-, va. tot weduwe maken, in den
weduwenstaat brengen ; fig. berooven, ontblooten ; een
weduwengoed schenken. "-BENCH, s. weduwschap, o.
"- BEWITCHED, s. onbestorven weduwe, v. * - ED, a.
weduwe ; ontbloot. * - ER, s. weduwenaar, M. "-HEAD,
"-HOOD, s. weduwelijke staat,m.weduwschap, weduwenaarschap, O. "-HUNTER, s. die jagt maakt op rijke
weduwen. "-MAKER, s. mannenmoorder, no. * -'S-TIERCE,
s. (83) wettelijk aandeel der weduwe, O. * -'S-WEED,
s. weduwkleed, rouwgewaad, o. "-WAIL, s. (53) kleine
zonnewende, v.
WIDTH, s. wijdte, breedte, uitgestrektheid, v.
WIELD, va. houden, handhaven; zwaaijen, regeren, voeren, hesturen. * - INESS, s. handigheid, ligtheid, v.
"-LESS, a. onhandelbaar. "-Y, a. handig, handelbaar,
ligt, werkzaam.
WIER, s. voy. WEAR. * -Y, a. van ijzerdraad ; - gold,
gouddraad,
WIFE, s. vrouw, v. wijf, 0. echtgenoot, wederhelft, gade,
v. *-HOOD, s. staat van getrouwde vrouw, echte stoat,
M. "-LESS, a. zonder vrouw, ongehuwd. * -LY, a. eener
getrouwde vrouw betamende.
WIG, s. valsch hoofdhaar, o • paritik, v.; soort van (gebak), o.
"-BLOCK, S. pruikebol, M. "-MAKER, s. pruikmaker,
haarsnijder, M.
WIGHT, s. (97) kerel, vent, persoon, m.; wezen, ding, o.
a. "-Y, * -LY, adv. !link, Hug.
WIG-WAM, s. but der noord-amerikaansche wilden, v.
WILD, a. wild, ruw, onbeschaafd, teugelloos, losbandig,
verwilderd, ongetemd, ordeloos, zonder plan, dot, uitspattend, onbestendig, vlugtig, wankelowedig ; wild,
s. woestijn, woestenij, wzldernis,
woest, onbehouwd.
v. "-LOOK, s. verwilderde blik, M.
s. (53)
kleine bergniunt, v. "-CICELY, s. (53) dolle kervel, v.
"-ER, va. et n. verwarren, in verwarring brengen, op
een verkeerden weg brengen, dwalen. * - ERNESS, s.
wildheid, verwildering, razernij, v. onzin, M. "-FIRE,
s. (22) roos, v. roodvonk, o. ; (138) grieksch vuur, o.
"-FOWL, s. wild gevogelte, O. "-GARLICK, S. wild
look, O. "-GERMANDER, S. wilde salie, v. "-GOAT,
s. berggett, v. * -GOOSE-CH ASE, S. Wilde ganzenjagt ; fig. ijdele paging, vergeefsche moeite, v. "-ING,
s. wilde appel, houtappel, m. "-LAND, 0. onbebouwd onvruchtbaar land, O. * -LY, a. wild, onbeschaafd;
eigenzinnig ; onbezonnen, in den blinde. * - MARE, s.
wild paard, 0. "-NESS, s. wildheid, verwildering ; geestverbijstering ; ongeregeldheid, uitspatting, verstroodheid,
v. "-OATS, s. pl. wilde haver ; fig. dornme streken,
mv. "-OLIVE, '-OLIVE-TREE, s. wilde olijfboom, M.
"-PARSNIP, S. suikerijwortel, M. "-PLUM, S. (53) slee, v.
"-ROGUE, s. dief van jongs af, m. *-S, s. oor aan
den ploeg, 0. "-SERVICE, s. wilde vogelbessenboont,sorbenboom, m. "-Sow, s. wilde tog, v. " - STOCK, S. wilde
WIDE,
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WIN.

ongeente boom, m. * -TANSY, S. (53) reinvaren, v.
"-WEATHER, S. slecht weder, o. *- YOUTH, S. wildzang, m.
WILE, S. list, of bedrog, o. streek, m. *-, va, bedriegen,
verschalken, foppen.
WILFUL, a. * -LY, adv. eigenzinnig, hardnekkig, halostarrig ; opzettelijk, wit ezgenzinnzgheid, met hardnekkigheid ; met opzet.
"-NESS, s. eigenzinnigheid, v.
eigenzin, ttt. hardnekkigheid ; voordacht, v. opzet, O.
WILLY, adv. listiglijk, met listen. "-NESS, S. listigheid,
v. bedrog, o. sluwheid, slimheid, schelmerij, v.
WILK, WHILK, S. voy. WELK.
WILL, S. wit, wensch, m. begeerte, v. verlangen, o. zin,

willekeur, v. voornemen., o. ; keuze; regering, v.;
bestuur ; testament, o. uiterste wit, m.;
good
toegenegenheid, v. ; good - of a house, kalanten, m. my.
kalandizie, v. ; ill - , ufkeer, m. ; - with-a-wisp, dwaallicht,
*-, va. et n. willen, wenschen, willens zijn,
begeeren, verlangen, verzoeken, bevelen. *-,
vn. zijn
testament maken. "-BE, a. toekomstig. "-ED, a. willens,
willend. "-GILL, s. tweeslagtig mensch, tn. "-ING, a.
willend, willens, willig, bereid, bereidvaardig, vrijwillig, gereed ; God -, als God wit, als het Gode behaagt ; - tit, gewillig paard, o.; - or unwilling, tegen
wit en dank, willens of onwillens. "-ING-HEARTED,
a. bereidvaardig. * - INGLY, adv. met bereidwilligheid,
gaarne, van zelf, wit vrijen wzl. *-INGNESS, s. bereidwilligheid, bereidraardigheid, v. goede wit,
M.
WILLOW, s. wilg, m.; weeping -, treurwilg ; to wear the
- , door den (de) getiefde verlaten worden. *-, a. arm;
zonder naam. "-ED, a. zeal wilgen. "-GAIL, S. wilgenroos, V. "-GARLAND, S. wilgenkrans, m. *-HERB, S.
wilgroosje, o. *-ISH, a. wilgkleurig, wilgachtig. "-PLOT,
S. wilgenbosch, O. "-SHAVINGS, s. pl. wilgenspaanders,
m. MV. "-SHEETS, S. pl. .wzIgenbast, M. "-WEED, S.
"-WORT, S. wilgenkruzd, o. "-Y, a. vol wilgen.
WILL-PAROLE, S. mondeling testament, O.
WILSOME, a. hardnekkzg, eigenzznnig.
"-NESS, s. hardikfrkigheid, eigenzinnigheid, v.
WILT, vn. beginnen te verwelken.
WILY, a. WILILY, adv. listig, slim, slaw.
WIMBLE, a. vlug, ligt. *-, s. boor, drilboor, spijkerhoor,
v. *-, va. boren, doorhoren.
WIMOT, s. (53) populier,
`WIMPLE, S. wimpel, in. vlag , v. ; sluijer, no.; (53) postelein,
v. *-, va. sluijeren, bewimpelen, bedekken.
WIN, va. et n. winnen, aanwinnen, overwinnen, veroveren, innenzen, verkrijgen; overreden ; fig. stelen; - on,
(het hart) veroveren, betooveren. *-,s. zesstuiverstuk, O.
WINCE, WINCH, vn. (86) achteruitslaan.
WINCH, s. haspel, clraaijer, m. kruk, spit, rot; schroef,
v. "-ING, WINCING, s. het achteruitslaan.
WIND, s. wind, adem, m. lucht, v. ; geblaas, o. nietigheid,
winderigheid ; bovenhund, v. voordeel, 0.; (126) kompasstreek, v. ; veroordeelde tot levenslange verbanning,
no. ; adverse -, contrary -, foul -, tegenwind, ongunstige wind, nz.; -eddy, dwarlwind, no. ; fair -, leading
- goede
gunstige wind, is.; free, -, ritinze wind, no. ;
fresh -, stijve koelte, v. ; great -, high -, hevige
hooge wind,
; land -, /andwind, in.; large -, ruinze
wind, ni.; reigning -s, heerschende reindeer, M. MV. ;
scant -, sharp -, halve wind, is. ; sea -, zeewind, no. ;
side -, halve wind, tn.; stated -, periodical -, regelmatige wind, to. ; trade -s, passaatwind, moesson, no. ;
to raise -, fig. zich geld versclutifei, to go down the -,
in venal geraken, achteruit homers. *-, va. et n. was,
jest, blazen; wentelen, draaijen, oinwinden, onticleeclen,

WIN.
inwikkelen ; rig ten, besturen ; opwinden ; kruipen ; haspelen; zich slingeren, kronkelen; insluipen; aan den
gang brengen. *-, vn. aanleggen; - a call, met het
fluitje bevelen geven ; - a horn, op den horen blazen;
- a watch, een horologic opwinden ; - a scent, ruiken,
de lucht krijgen (van iets), snulfelen ; - about. omwinden, inwikkelen; - and weather serving, (34) weer en
wind dienende; - in, - into, brengen in, geleiden in;
- out, ontwikkelen ; - the penny, zijn geld goed beleggen ; - up, opwinden, spunnen, optrekken, ophe ; regelen, besluiten, eindigen ; - . up a business, eene zaak
afdoen, - tot besluit brengen; - up a account, (34) eene
rekening afsluiten; and to - up all in the word, en
om alles in Oen woord te zeggen.
WINDAGE, S. speling (van een stuk geschut), v.
WIND-BEAM, S. windbalk, keelbalk, houten pilaar, rn.
"...-BERRY, S. heidebes, v. "...-BOUND, a. door tegenwind
opgehouden. * ...- CHEST, s. windlade, v.
COLIC, S.
windkolijk, O.
WINDED, a. adem hebbende ; veranderd,
gedraaid, ge
keerd. "...ER, S. haspel; haTelaar, m.
WIND-FALL, s. afgevallen ooft, - hoot; fig. onverwacht
voordeel, buitenkansje,bijvalletje, O. "...-FLOWER, s. (53)
anemoon, v.
AGE, s. windnzeter, ttr. "...-GALL, s.
(1121 gallen, v. mv.
s. windroer, O. "...-HATCH,
S. (67) ingang,m. "...HOVER, s. (snort van) valk,
Wirrmilzss, s. winderigheid, v.
WINDING, s. het waaijen, blazen; dractijen,snuffelen,o.;
kromming, v.; -a and turnings, slingeringen, bogten en
kromten, valsche wegen, omwegen, slechte wegen, v. m.
pl. A- CURVE, S. golvende lijn, v. "-:-ENGINE, S. windas, o. "—HORN, s. waldhoren, jagthoren, no. "—PATH,
S. slingerpad, 0. "—POST, s. reis eens bannelings, v.
* ---SHEET, S. doodkleed, lijkkleed, o. ; zweetdoek, tn.
"—STAIRCASE, "—STAIRS, S. wenteltrap, no. "--TA CKLE, s. (•126) gijntouw, o. gijntakel, no.
WIND-INSTRUMENT, s. b/aaSinStrament, o.
WINDLACE, "...LASS, s. haspel, garenwinder, tn. ; winde,
kruk, hraan; fig. list, v. *-, vn. met behoed.zaantheid
handelen. "-, s. wending, kromming, buiging, v.
WINDLE, S. haspel, ni. spit, V.
WINDLESS, a. zonder wind, ademloos.
WIND-MILL, s. windmolen, nt. *-s, s. pl. kasteelen in
de lucht, o. MV. "... - MOUTH, S. Windmaand,v. November,
• * ... - ORE, S. venster, o.
WixDow, s. venster, o. ; opening, v. *-, va. van vensters
voorzien; doorbreken. "-BENCH, S. vensterbanh, v.
"-BLIND, S. vensterblinde, v. "-cud,
s. horstwering van een venster, v. vensterdrempel, no. "-CURTAINS, S. venstergordijnen, v. MV. "-FRAME, s. vensterraan•, O. "-GLASS, s. vensterglas, O. "-SHUTTER,
s. vensterluik, O. "-TAX, s. venstergeld, O. "-UMBRELLA, S. rolgordijn, v. * - Y, a. van vensters voorzien.
WIND-PIPE, S. (74)

itiChtpiip,

V.

* ... - RANKER,

•
s. (snort van) valk, M.
s. damp, stinkdamp, so. '... - SAIL, s. (126) koelzeil, O. "... - SHOCK, S.
windscheur, v. afgewaaid bout, O. "...SWIFT, a. met de
snelheid van den wind. '...-TAUGHT, a. windrang Itchbend e. "...-TIGHT, a. t eg en den wind be.'chut. "... - THRUSH ,
S. iijSter, V. "...-WARD, adv. near den wind, windwaarts ,
te loef. s. (126) ivindzijde, v.
Wir:DY, a. winderig, luchtig, ledig ; stormachtig ; ijdel ;
eenvoudig, onnoozel ; - expressions, hoogdravende uitdrukkingen, woorden vol ivind, v. o. inv.; - fellow,
onnoozele, domoor, M.
WINE, S. WO, tn. ; good - needs no hush, goede wijn

WIT.
behoeft ,peen krans ; wines, wijnglazen, o. My. "-BIEBER, S. wijndrinker, M. "-COCK, S. wijnkraan, v.
* -CONNER, s. wijnkenner, wijnproever, rn. "-COOL ER,
s. wijnkoeler, m. "-COOPER, S. wijnkuiper, m. "-CUP,
"-GLASS, s. wijnbeker, m. wijnglas, 0. "-EAGER, s.
wijnazijn, m. "-FUNNEL, s. wijnlrechter, in. "-LEES,
s. pl. wijnnwer, v. "-MULLER, S. wijnwarn:er (vat), ni.
"-OFFERING, s. (77) wijnoffer, O. "-PORT EB,s.wijndrager,
M. "-PRESS, S. wijnpers, v. "-SELLER, s. wijnkooper,
wijnhandelaar, m. "-SOF, s. wijnsoep, v. "-WAITER, S.
wijnblad, schenkblad voor wijn, O.
WING, s. vleugel; waaijer, m. wan ; vlugt, zijde, flank,
epaulet, v. ; wings of the shiphold, zijden van het
scheepsruim, v. my. * - , va. et n. van vleugels voorzien,
vliegen, snellen. " - CALLIPERS, " - COMPASSES, s.
handkompas, o. * - ED, a. gevleugeld, met vleugels, snel;
- creation, gevogelte,pluimqedierte, o. ; - pea, (53) erwt,
v. "-FOOTED, a. gevleugeld, snelvoetig. * - LESS, a. zonder vleugelen. "-SHELL, S. (72) vleugelschild, O. "-LY ,
a. gevleugeld.
WINK, s. wenk, blik ; oogenblik, m. ; het wenken niet
de oogen, het knipoogen. * - , vn. de oogen sluiten, knipoogen, wenken, schemeren; oogluikend aanzien; door
de wingers zien, oogluikend toelaten; winked at, over
het hoof,' gezien. "-ER, s. die knipoogt. "-ER-PIECES,
s. pl. (86) ooglappen, m. mv.
WINKING, s. knipoogen, wenken,o."-,"- AT, s. oogluiking,
v. "-LY, adv. knipoogend.
WINLACE, S.

voy. WINDLACE.

s. winner, m. ; he isthe
hij heeft gewonnen.
s. gewin; voordeel, o. winst; verovering, v.
* - , a. winnend, innemend, befooverend. "-POST, s. doel,
o. eindpaal. ni . "-SIDE, s. winnende partij, v. S.s.
gewin. voordeel, o.; 3uit, m.
WINNOW, va. et n. wannen, schommelen, schudden, zuiveren, wieden, ziften, lezen, uitzoekesz, scheiden ; beproeten, overwegen, naauzykeurig nagaan. "-ER, S.
wanner ; onderzoeker, s. het wannest ;
WINNER,

WINNING,

sieve, wan, v.
a. vrolijk, lustig, opgeruinzd, blijgeestig.
s. winter ; (10) dwarsbalk, in.; she is like a
- 's day, zij is klein en slordig.
va. et n. overwin-

-

WINSOME,
WINTER,

teren, den winter doorbrengen, den winter overhouden. "-BARLEY, s. wintergerst, V. "-BEATEN, a. door
den winter beschadigd. "-BERRY, S. winterbes, v.
" - BLOOM, s. kleverige klipstruzle, M. "-CHERRY, s. (53)
jodenkriek, kriek over zee, roode szachtschaduw, v.
s. zekere winterpeer, v. "-CRESS, s. winterkers, v. "-CROP, S. wintervoeder, O. "-GROUND, va.
overwinteren, gedurende den winter verplegen.
S. Orerwinfering, v.; stalvoeder, o.
" - LY, a. win.
terachtig, van den winter. "-KILL, vit. door den winter
bedorven uorden. "-MITTENS, S. pl. winterhandschoenen, m. My. "-QUARTERS, s. pl. winterkwartieren, o.
niv. "-SEASON, s. winlersaizoen, o. wintertijd, M.
* - 'S - WAY, S. winterachtige, O. "-SOLSTICE, S. (101)
winterzonnestand, m. "-TEMPEST, S. winterstoint, M.

WINTRY, a. voy. WINTERISH, WINTERLY.
WINY, a. wijnachtig, van wijn, naar wijn smakende, eenen

wijngeur hebbende.
s. vegen, wisschen, o. ; wisch, m. veeg, v. streek,
ni.; verwijt, o. sleek ; kievit ; fig: zakdoek, tn. *-, va.
vegen, afvegen, droogen, afdroogen, wrijven, alwrijven ;
your nose is wiped, gij hebt u misrekend, gij zijt gelopt ; - away, wegvegen; - down, afvegen ; - one of
his inuney, iernand zzjit geld afhandig retaken ; -

WIPE,
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afvegen, afwisschen ; wegvegen ; - out, uitwisschen. * - R,
S. veger; zakdoek, m.
s. afvegen; bedrog, o.;
- clout, veeg-, wisch-, wrijf-, vaatdoek, m.
WIRE, s. metaaldraad, o. ; oorring ; fig. wil, M. "-DRAW,
va. trekken, rekken, uitrekken; op de langebaan schuiven; plukken, uitplunderen. " - DRAWER, s. draadtrekker, m. "-DRAWING, S. draadtrekken, o. -MILL, s.
draad-, trekinolen, m. "—EDGE, S. draad van 'eels
mes, M. "—FENDER, S. draadstulp, V. * --GAGE, S.
draadmaat, v. "—GRATE, s. draadtralien, v. niv.
"—HEEL, s. (112) ziekte aan de beenen der paarden,
V. "—PLIERS, s. pl. buigtang, V. * --RIBBON, S. draadband, o. " — STRING, s. draadsnaar, v. "--TACK, s.
draadstift, O. "--WORK, s. draadwerk, traliewerk, co.
WIRY, a. van draad, van ijzerdraad.
Wis, vn. weten. "-DOM, s. wijsheid, v. verstand, o. rede, v.
WISE, s. aard, m. wijze, ?nastier, v. vorm, m. ; in no - ,
geenszins, zit geenerlei wijze, volstrekt niet; in any - ,
op eenige wijze, hoe het ook zij. "-, a. wijs,verstandig,
kloek, vernuftig, ervaren; kundig ; bezadigd, ernstig.
" - ACRE, s. wijsheidverkooper, wijsneus ; zot, Si.
s. gewaande wijze, M. * -LY, adv. wijselijk, met verstand, met ernst. " - MAN, S. wijze, wijsgeer; fig.
waarzegger, m. " - NESS, s. wijsheid, v. " - WOMAN, S.
verstandige vrouiv ; fig. waarzegster, v.
WISH, va. et n. wenschen, begeeren, verlangen, witless,
verzoeken. "-, "-ING, S. wensch, m. verlangen, o. begeerte, v. ; to - a good hour, eene voorspoedige bevatting toewenschen; - for, wenschen, haken naar,
verlangen naar; - home safe or well, welkom heeten;
joy, gelukwenschen ; - well, heil wenschen, genegen
zijn; - ed for, gewenscht, verlangd. * - EDLY, adv. naar
wensch. "-ER, s. wenscher, gunner, M. "-FUL, "-FULLY,
adv. begeerig, verlangend; begeerlijk, wenschelijk; met
verlangen. "-ING, a. wenschend, begeerig.
WISHT ! int. pst ! he ! hedaar!
WISHYWASHY, s. wisjewasje, o. beuzeling, v.; gebabbel,
o. "-, a. beuzelachtig, nietswaardig.
WISK, vn. kwispelen, kwispelstaarten, fladderen. " - ET,
s. mand, v. "-Y-FRISKY, adv. in het wild, in het honderd.
WISP, s. stroowisch, bundel, m. zweertje aan het oog, o.
" - , va. wisschen.
Wiss, vn. voy. WIS.
WISTFUL, a. * - LY, * ...LY, adv. ernstig, diepdenkend,
opmerkzaam, oplettend ; begeerig ; met ernst, met opmerkzaamheid.
WIT, s. geest, m. vernuft, verstand,00rdeel,verstandelijk
vermogen, o.; geestige invszl; vernuftig man, geestige
kop, m.; verbeelding, verbeeldingskracht, v.; to be
at his wit's end, ten einde road zijn, niet longer weten
wat te beginnen; bought wit is best, door schade
wordt men wijs. *-, vn. weten; to - , te weten.
WITCH, s. heks, tooveres, v. *-, va. betooveren. " - CRAFT,
s. breeds. tooverij, tooverkracht, betoovering, v.
bladerige olm, m. " - EN, s. wilde esch, hagebeuk, us.
* - ER, s. toovenaar, m. ; fig. zilvergeld, 0. "-ER-CULLY,
S. zilversmid, Tu. " - ERY, S. tooverij, hekserij, v. "-HAZEL,
"-TREE, S. tooverstruik, m. "-MEAL, S. hekSentneet, O.
WIT-CRACKER, s. grappenmaker, m. '...- CRAFT, s. geestigheid, scherpzinnigheid, v.
WITE, va. et s. voy. REPROACH, BLAME.
WITFREE, a. vrzj van boete.
WITH, s. wee, v. wilgentak, m. teen, v. *-,

prep. met,
benevens, door, van, op, bij, szaast, onder, aan, in,
voor, om, uit ; - a jerk, plotseling ; - all my soul,

van gan8chey harte, gaarne, volgaarne, met genoegen;

-
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- child, zwanger ; - impunity, straffeloos ; - inattention,
met onverschilligheid? - might and main, met alle
magt, met al zijn krachten; - that, daarmede, hiermede, waarna, waarop, hierop, met deze woorden.
* -AL, prep. met, naast, -, adv. tegelijk, tevens, daarnevens, ook, insgelijks, overigens.
WITHDRAW, va. et n. terug-, of-, uittrekken, wijken,
"-EH.,
heengaan, uitgaan, verdwijnen ; terugroepen.
* -ING-ROOM, s. voorterugtrekker ; roover, m.
S.
* -MENT, s. terugtrekking,
kamer, binnenkamer, v.
v. aftogt, m.
WITHE, S. voy. WITH.

va. et n. verwelken, verdroogen, vergaan, verdorren; doen verwelken, uitzuigen, uitmergelen, verteren. "-BAND, S. (86) zadelband, m. "-ED, a. verwelkt,
verschroeid. * -EDNESS, S. verwelking, verdrooging, v.
"-nre, a. verwelkend. "-RUNG, s. et a. (112) wond
aan de schoft, v. ; aan de schoft gewond. "-s, s. pl.
schoft (van een paard), v. ; the withers are wrung, fig.
het geduld is ten einde. "-SAKE, s. afvallige,renegaat,
m. "-WRUNG, a. wond gereden.
WITHHOLD, va. terughouden, tegenhouden, verhinderen,
* -ER, s. terug-,
beletten; verwijderen, wegnemen.
onthouder; beletter, m.
WITHIN, prep. et adv. binnen, van binnen, inwendig,innerlijk; te huis ; - a fortnight, binnen veertien dagen :
- a small matter, op zeer weinig na, bijna, ongeveer ;
- call, binnen het bereik der stem ; - doors, binnen'shuts, te huis; - ken, binnen het bereik des gezigts, op
de hoogle van, verstaanbaar ; - reach, binnen het bereik ; - the memory of men, sedert menschengeheugen ;
- side, van binnen, inwendig.
WITHOUT, prep. zonder, buiten, behalve, van buiten. *-,
he is -,
adv. buiten, van buiten, uiterlijk, uitwendig ;
hij is nit, hij is niet te huis. *-, conj. als niet, indien
niet, in zoo ver niet, behalve, wanneer; - book, uit
het hoofd, van buiten ; - doors, buitenshuis, buiten, op de
straat ; - the reach, buiten het bereik. * -EN, prep. zonder.
WITHSAY, va. wederspreken, tegenspreken.
"...STAND,
va. wederstaan, zich verzetten, wetrstreven, trotseren.
* ...STANDER, s. weerstrever ; weerstand, M. * ...STANDs. wederstand, wedrstand, m. wedrstreving, v.
"...VINE, "...WINE, s. kweekgras, O. "...WIRD, s. (53)
wizzde, akkerwinde, v.
WITHY, s. wilg, wilgenboom, m.
a. wilgen.
WITLESS, a. onverstandig, zonder vernuft, verstandeloos,
onnoozel, dom. * -LY, adv. zonder geest, zonder verstand, zonder vernuft, zonder overleg. * -NESS, S. gebrek aan geest, - aan vernuft, o. verstandeloosheid, v.
"...LING, s. gewaand valsch vernuft, O.
WITNESS, s. getuige, m. ; getuigenis; oorkonde, v. ; in whereof, in oorkonde waarvan. *-, va. et n. getuigen,
betuigen, getuige zijn, bevestigen, bewijzen ; tegenwoordig zijn. * -ER, s. getuige, M. * -ING, s. getuigenis, v.
WITNEY, s. gekeperde kalamink, v. * -BLANKET, S. wollen deken utt Witney, v.
WITS, s. pl. verstand, gezond verstand,
O.
WIT'S END, s. fig. verlegenheid, V.
WIT-SNAPPER, s. gewaande wijze, M. * ...-STARVED, a.
geesteloos, zouteloos, laf.
WITTAL, WITTOL, s. gewillige horendrager, M.
WITTED, a. geestrijk, vernuftig.
WITTICISM, s. geestige inval, m. geestig woord, snedig
gezeude, o.; spotternij, v. * ... TILY, adv. met vernuft,
vol geest. * ... TY, a. geestig, vernuftig, zinrijk, vol geest,
verstandig ; spottend, bijtend.
WITHER,

WON.
WIT-WALL, S. weduwaal, wiedewaal, m.
WIVE, va. et n. eene vrouw nem en, huwen, trouwen.

* -D ,

s. korenworm, klander, m.
a. gehuwd, getrouwd.
"-LESS, a. zonder vrouw, ongehuwd. * -LY, adv. als eene
S. vliegende hagedis, v.
getrouwde vrouw. * -R,
a. be_
WIZARD, s. wijze, toovenaar, waarzegger, m. *-,
tooverend, tooverachtig. "-Y, s. tooverij, v.
Wo, s. voy. WOE.
WOAD, S. weede, v. *-, va. met weede
blaauw verwen.
WOBBLE, vn. koken.
WORE, s. et a. voy. WOOD, WOODEN.
WOE, s. wee, Teed, ongeluk, o. ellende, v. kommer, m.
pijn, v. "-! int. wee! o wee! - for, bedroefd, bevreesd voor. "-BEGONE, a. in droefheid gedompeld,
overstelpt van ellende, kommervol.
* -DED, a. treurzg,
klagend. * -FUL, a. treurig.
WOER, s. lijder ; liefhebber, vrijer,
m.
WOEWORN, a. in droefheid gedompeld.
WOFUL, a. * -LY, adv. treurig, bedroefd, ellendig , lijdend ,
jammervol, beklagenswaardig, ongelukkig ; vol kommer,
met verdriet. * -NESS, S. droefheid, ellende, v. jammer, m .
WOLD, s. vlakte, opene streek, V.
WOLF, s. wolf; (22) wolf ; fig. honger, m.; she -, wolvin, v.; - in the stomach, hondshonger, geeuwhonger,
m. "-DOG, s. wolfshond, M. * -HUNTING, s. wolvenjagt,
v. * -ISH, a. van den wolf. "-MAN, s. weerwolf, m.
"-MOUTH, s. Wolfsmaand, Januarij, v. * -NET, s. groot
vischnet, O. * -RAM, s. wolfram, m. "-'S-BANE, s. (53)
blaauw ijzerhoedje, O. * -'S -CLAW, S. (53) wolfsklaauw,
m. * -'S-MILK, s. (53) wolfsmelk, v. * -STONE, s. molensteen, M.
WOLVERENE, * ...RIN, S. (72) veelvraat van Labrador, M.
WOLFISH, a. wolfachtig; vraatzuchtig, roofgierig. "-NESS,
s. wolvenaard, tn.; vraatzucht, roofzucht, v.
WOMAN, s. vrouw, v. wijf, vrouwspersoon, o.; kamenier,
kamervrouw, v. *-, va. tot vrouw maken; week maken;
verteederen, huwen; - of the town, openbare hoer, v.
"-CHILD, s. meisje, dochtertje, O. * -DWARF, s.dwergin.
v. * -ED, a. met eene vrouw ; met eene kamenier.
* -HATER, s. vrouwenhater,
M. * -HEAD, "-HOOD,
"-LINESS, s. vrouwelijkheid, v. ; vrouwenstaat, m.;
kuischheid, ingetogenheid ; huwbaarheid, v.
"-IsH, a.
vrouwelijk, eene vrouw betamende ; verwijfd; habit,
woman's attire, vrouwelijk gewaad, o. vrouwentooi, m.
vrouwendragt, v. "-ISHNESS, s. vrouwelijkheid,v. * -IZE ,
va. et n. vertroetelen, verwijfd maken, - worden.
* -KIND, s. vrouwelijk
schoone geslacht, o. schoone
sekse,
kunne, v. * -LIKE, a. vrouwelijk, verwijfd. "-LY,
adv. als eene vrouw. "-SAINT, s. heilige, v. * -SERVANT,
s. dienstmaagd, v. * -SLAVE, s. slavin, v. * -'S-TAILOR,
S. dameskleermaker,
m. '-'S-TRICK, * -WIT, s. vrouwenlist, v. * -TYRED, a. door eene vrouw bedrogen.
WOMB, s. baarmoeder, v.; buik, school, zn. *- , va. et n.
insluiten, verbergen, bevatlen ; heinzelijk koesteren, heimelijk onderhouden. "-PASSAGE, * - PIPE, S. (74) moederscheede, v. * -Y, a. ruim, wijd.
WOMEN, S. pl. vrouwen, v. my. * -'S-MOUTHS, s. pl.
* -'S-TERM, S. maandelijhsche reiniging der vrouwen, v.
WON, WONE, vn. wonen. *-, s. woning, v.
WONDER, s. wonder, wonderteeken, o. wonderdaad ; verwondering, verbazing, v. *-, vn. zich verwonderen, verwonderd zijn, bewonderen; nieuwsgierig zijn. * -ED AT,
a. verbaasd over, nieuwsgierig naar. * -ER, s. bewonderaar, no. "-FUL, a. * -FULLY, adv. wonderbaar, bewonderenstvaardig, wonderschoon, verbazend, zeer, ongemeen, ongehoord, buitengewoon, voortreffelijk, heerlijk ;

WOR.

WOO.
- rich, verbazend rijk ; - well, buitengewoon, voortref-

felijk. "-FULNESS, s. wonderbaarheid, bewonderenswaardigheid, v. R-ING, *-MENT, s. verwondering, verbazing, v. *-ous, a. voy. WONDROUS. "-STRUCK, a.
verwonderd, verbaasd. "-WORKING, a. verbazend; wonderbaarlijk ; wonderdadig. •
WONDROUS, a. *-Ly, adv. wonderbaar, verwonderlijk, bewonderenswaardig, verbazend, zeldzaam, buitengewoon;
door een wonder, op eene buttengewone wijze.
WONT, vn. to be -, gewoon zijn, plegen, veel bezoeken,
dikwijls op eene plants zijn. "-, a. gewoon. "-, s. gewoonte, v. gebruik, o. "-ED, a. gewoon, gewoonlijk, gemeen, in den regel. "-LESS, a. ongewoon, buitengewoon.
Woo, va. et n. zijn hof maken, vrijen, naar de hand
van een meisje dingen, vleijen, smeeken, bidden, verzoeken, begeeren, aanzoek doen om.
WOOD, s. hoot; bosch, woud, o.; to look over the
den kansel heklimmen, prediken. *-, a. dot, razend.*-,
va. bout innemen, hout opdoen. * -ANEMONE, 0. ( 53 )
boschanemone, v. "-ANT, s. witte mier, houtluis, v.
"-ASHES, s. pl. houtasch, V. "-BIND, "-BINE, s. (63)
kamperfoelie, v. "-BLADE, s. (53) kouingskaars, v.
"-CLEAVER, s. houthakker, m. "-COCK, s. houtsnep,v.
"-COCK'S HEAD, 0. fig. tabakspijp, v. "-COPPER, s.
(47) vezelige oliveniet, M. "-CORN, s. korenbelasting
voor het houtsprokkelen, v. "-CRACKER, s. graauwe
specht, M. * -CRAFT, s. jagt, v. "-CULVER, s. houtduif,
boschduif, v. "-CUT, s. houtsnede, v. "-CUTTER, s.
houthakker, m. "-DRINK, s. houtdrank, m. "-ED, a.
houtrijk, boschachtig. "-EN, a. houten, van hout ; lomp;
fig. droog ; - shoes, klompen, m. mv. "-ENGRAVING,
s. houtsnede, v. * --FRETTER, s. houtworm, m. "-FUEL,
s. brandhout, o. "-GOD, s. boschgod, m. "-GODDESS, s.
boschgodin, boschnimf, v. * -HOLE, s. noestgat ; houthok, o.
"-HOUSE, s. houthok, o. houtschuur, v. *-irt2S8,s.boschachtiAeid, houtigheid, v. "-KNIFE, s. hartsvanger, m.
"-LAND, s. boschachtig land, o. "-LARK, s. boschleeuwerik, m. "-LAYER, s. jonge boomen tot 'het maken van heggen, m. my. *-LOUSE, s. witte mier, houtluis, pissebed, v. "-LY, adv. in razernij, in dolheid.
"-MAN, s. Jager, boschwachter, m. "-MEIL, s. grove
wollen stof ,tot bekleeding van schepen, v. "-MITE s.
houtworm, m. *-moNGER, s. houtkooper, m. "-MOTE,
s. boschgeregt, o. "-NESS, s. razernij, dotheid, woede, v.
"-NIGHTSHADE, s. (53) wilde nachtschaduw v. "-NOTE,
s. boschmuziek, v. wildzang, m. "-NYMPH, s. boschnimf,v. "-OFFER, "-OFFERING, S. welriekend hout ; offer van welriekend hout, o. "-PEASE, s. wilde erwt, v.
"-PICKER, s. specht, m. boomkruipertje, 0. *-PIGEON, s.
woudduif, v. "-PILE, "-STACK, "-STAKE, s. houtmijt,
v. brandstapel, in. "-QuisT, 0. groote woudduif, v.
*-ROOF, *-RUFF, S. (53) meijerkruid,o. * -ROVEL, "-ROW,
s. (53) sterrekruid, o. "-sAyn, s. koekoeksspog, o.
"-SEERE, s. tijd dat er geen sap in het hout is, m.
"-SHOCK, s. virginisch tnarmottenvel, 0. "-SOOT, s.
roetzwart, 0. "-SORREL, S. wilde zuring, v. * -SPITE,
"-WALL, s. specht, m. "-STAND, s. stomme knecht, m.
*-TIN, 0. houttin, o. "-WARD, s. boschwachter,
m. *-w Ax, s. (53) soort van brem, v. * -Y, a. boschachtig, houtig, houten, van hout, in het bosch ; - hills,
boschheuvels, m. my. "-YARD, s. houtplaat, v.
WOOED, s. aan wien, (wie) het hof wordt gemaakl. "...ER,
s. vrijer, mtnnaar, m.
Woop, s. inslag, m. weefsel, o.
Woonie, 3. vrijuadje, vrijerij, tninnarY, v. " - CANDLB,
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s. nachtkaars, v. *-LY, adv. met aandrang, op eene
innemende wijze.
vette wol,
WOOL, s. wol, schapenwol, v.; - in the yolk,
v. "-BEARING, a. woldragend. "-BIRD, s. schaap, o.
wolkaarden,
"-BLADE, s. wolkruid, o. "-CARDS, s. pl.
v. inv. *-COMB, s. wolkam, m. *-commut, s. wolkammer, m. "-COTTON, s. boomwol, V.
s.knuppel
WOOLD, va. (126) bewoelen, omwikkelen. * -ER,
waarvan zich de touwslager bedient,m. "-ING, s. (126)
bewoelde pluats, v.
5 ...-DRESSER, S.
WOOL-DRIVER, s. wolverkooper, m.
wolbereider, m. * ...-DYER, s. wolverwer, In. "...EN, a.
wollen, van wol. "...FELL, s. schapenvacht, v. vlies, o.
"...FELT, S. vi/t, 0. ; vilten hoed, m. "...GATHERING, S.
verstrooidheid, zotheid, v.
wollen stof, v. taWOOLLEN, a. wollen, van wol. *-, s.
ken, o. "-CLOTH, s. Laken, o. "-DRAPER, s. lakenkooper, M. "-RAGS, s. pl. wollen lompen, v. mv. s.
pl. wollen stoffen, v. mV.
WOOL-LOFT, s. wolzolder, m. "...-MARKET, "...STAPLE,
s. wolmarkt, v. wolstapel, M. "...-PACK, "...-SACK, s.
wolbaal, v. ; kussen, o. ; the noble Lord on the woolopgeblazen.
sack, de lord-kanselier, m. "...SACK, a. fig.
"...SHEETING, s. wollen beddegoed, o. "...-STAPLER,
M.
s. wolhandelaar, m. "...-WINDER, s. wolpakker,
WOOLY, a. wollig, wolachtiq, vol wol.
WOOP, s. roodkeeltje (vogel), o.
Woos, s. zeegras, o. " - ED, a. voy. WORSTED.
WOP-EYED, a. groote oogen hebbende.
WORD, s. woord ; spreekwoord, o. spreuk, v. ; antwoord,
berigt, o. boodschap ; verklaring, bevestiging ; toezegging, belofte, v. ; bevel, o. ; heilige schri ft, openbaring,
v. ; by - of mouth, mondeling ; high -s, grootsprekerij,
snoeverij, v.; - of command, (68) kommandowoord,
paswoord, o. ; to write -, schrijven. *-, va. et n. in
woorden bevatten, met woorden uitdrukken, inkleeden,
schrijven, schilderen, spreken; woorden maken, kijven;
-

down, ternederschrijven;

- one out of a thing,

iemand iets betwisten; zijn woord niet willen houden.
woordenvit* -BOOK, s. woordenboek, o. "-CATCHER, 5.
ter, haarklover, m. "-CATCHING, s. woordenvitterij,
M.
s.
woordvoerder,
spreker,
"-ER,
haarkloverij, v.
"-INESS, s. rijkdom van woorden, m. " - ISH, a. woors.
wijze
van
uitdrukking,
den betreffende. "-ISHNESS,
v. *-LEss,a. zonder woorden, sprakeloos, stom. "-PECKER,
s. vriend van woordspelingen, m. * -Y, a. uoordenrijk,
spraakzawn ; - warfare, woordentwist, m.
WORK, s. werk, o. arbeid, in. bezigheid ; daad; werking,
v. gevolg, o. "-, va. et n. werken, doen; arbeiden, bearbeiden, bewerken, gebruiken, bezigen, aanwenden,
vervaardigen, verrigten, uitvoeren, bewerkstelligen, behandelen; toelaten, gevolg geven, in beweging stellen,
komen, aan het werk zelten, in het werk
- zijn,
stellen ; leiden, regeren, besturen, voeren ; naaijen,
borduren, weven. "-, vn. werken, gisten ; - a gown
with gold, een kleed met goud doorwerken; - a hat,
eenen hoed walken ; - a ship, met een schip werken,
manoeuvreren; - miracles, wonderen doen ; - off, vertverken; (10) afdrukken; - one's way, zich eenen weg
banen, er doorheen werken ; - out, uitwerken, uttvoeren, tot stand brengen; uitwisschen, vernietigen; - up,
opwerken, oprigten, verheifen ; heel maken, aanstoken,
helder
opstoken ; de kleur ophalen, - versterken,
maken; verbruiken; - upon, werken op, invloed hebben
op, indruk maken op, trefren, bewegen, roeren. "-BAG,
8. werkzak, m. "-BASKET, s. werkmand, v. " - DAY, s.
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werkdag, m. " - ER, S. werkman, arbeider, handwerks•
man, m. " - FELLOW, s. gezel, maat, makker, medearbeider, m. "-FOLKS, s. pl. werkvolk, o. arbeidende
klasse, v. "-HOUSE, S. werkhuis, tuchthuis, o. ; winkel,
m. werkplaats, v. werkzolder, m.
WORKING, s. werk, o. arbeid, m. ; werking ; gisting ;
behandeling (van een schip), v. "-BRAIN, s. vindingrijk
brein, O. "-TUN. s. gistkuip, v.
WORKMAN, s. werkman, arbeider, handwerksman, m.
"-LIKE, "-LY, a. kunstig, kunstmatig, geed bewerkt.
"-LY, adv. volgens de kunst, als een bekwaam werkman. *-SHIP. s. arbeid, m. werk,o.; kunst, bekwaamheid,
kunstmatige hewerking, v. "...MASTER,s. meesterknecht,m.
WORKS, s. pl. werken, vestingwerken, o. mv schansen, v. mv.
WORK-SHOP, s. werkplaats, v. winkel, m. "...-TABLE, S.
s. werkvrouw, naaister, v.
werktafellje, O.
WORLD, s. wereld, aarde, schepping, v. heelal, o. ; wereldsche taken, V. mv. leven, o. levenstoop, m. ; zeden
der menschen, v. my. ; menzgte, veelheid, v. aantal,o.;
with- of people, groote menzyte, v. hoop yolk, m.; out end, eeuwigheid, v. " - LINESS, S. ' wereldschgezindheid, v. wereldzin, no. zucht naar vermaak ; inhaligheid, winzucht, v. " - LING, s. wereldling, wereldsch
man, zondig mensch, M. * - LY, adv. wereldsch, aardsch,
zinnelijk, vergankelzjk, ijdel ; inhalig ; - :minded,
wereldschgezind; - wisdom, wereldkennis, v.
WORM, s. worm, m. made ; slang ; kwelling des gewe tens, v. ; (3) krasser ; kogeltrekker, m. "-, va. et n.
ondermijnen, onderkruipen, knagen, wurmen : van den
a
worm snijden ; fig. bedriegen, foppen, misleiden ;
cable, (126) (een touw) trensen ; - out, uitgraven,
uitsteken, ondermijnen. "-BARK, s. wombast,m. " - EAT,
"-EATEN, a. wormstekig, verwormd, oud, zonder waarde. " - HOLE, s. wormstekigheid. v. * - ING, S. (126)
trensing, v. "-SEED, s. wormzaad, 0. "-SHELL, s. (72)
WorMpijp, v. "-SPRING, spiraalveer, v. "-TINCTURE,
s.regenwormolie, v. " - WOOD, S. alsem, m. * - Y, a. wormig, vol women.
WORN, a. gebruikt, gedragen; - out, versleten, verbruikt ;
- with age, zwak van ouderdont, afgeleefd.
WORNIL, s. rugworm eener koe, m.
, va. verscheuren,
W ORRIER, s. kweller, plager, no.
kwellen, plagen; verworgen. "...RYING, s. kwelling,
plagerij, v.
WoRsE, a. et adv. slechter, minder. *-, s. het slechte,
nadeel,o. schade,v.; onderste, o. ; - and - , hoe langer
hoe slechter, van den wal in de sloot. "-EN, va. et n.
slimmer -, erger waken, - worden, benadeelen, verslimmeren.
WORSHIP,
s. vereering, aanbidding ; achting ;
hulde ; godsdienst ; waarde, grootheid, eer, v. ; eerwaarde, gestrenge, (titel). *-, va. et n. vereeren, aanbidden, achten, waanteren, hoogschatten, diezzen. "-ER,
"-PER, s. vereerder, aanbidder, m. A-FuL, a. "-FULLY,
adv. achtbaar, eerwaardig, vereerd, geacht, eerbied.
zvaardig ; met vereering. "-FULNESS, s. eerbiedwaardigheid, v. "-TED, a. vereerd, gee'erd, geacht, gezien,
aangebeden, in aanzien, in achting.
WORST, a. et adv. slechtst, slinzet, ergst ; in het ergste
gevel; ten minste. "-, s. de slechtste, slimste, ergste.
k - , va. overwinnen, slaw?, overweldigen. " - ED, a.
geslagen, overtvonnen. s. wet, saaijet, v.; - braces,
wollen draagbanden, m. mv.; - needle, stopnaald, v.;
•- stockings, gebreide wollen kousen, v. mv.
WORT, s. kruid, o. wortel, m.;ongegest bier, wort ; kool, v.
WORTH, s. waarde, v. prijs, us. gewigt, aanzien, o. ver-

WRE.
dienste, v.
a. waard, waardig, schatbaar, geschat,
gezocht, begeerd ; vermogend, in het bezit van. "-ASKING, a. het vragen waardig, waard gezocht to worden.
"-READING, a. lezenswaardig. "-SEEING, a. waard
gezien to worden. "-WHILE, a. der moeite waard,
nuttig ; to be - , in bezit zijn van, bezitten. *-, vn.
worden, zijn, geschieden. "-IES, s. pl. beroemde mannen, helden, no. mv. "-ILY, adv. naar waarde, naar
verdienste, met achting. *-INEss, s. voy. WORTH ;
waardigheid, v. "-LESS, a. onwaardig, zonder waarde,
- nut, nietswaardig, goring, slecht, onbeduidend.
"-LESSN'ESS, s. onwaardigheid, rtietswaardigheid, v.
WORTHY, a. waardig, waard, goed, achtenswaardig,
voortreffelijk ; - death, den dood verdienende ; - of
reward, beloonenswaardig, prijzenswaardig. *-, s. groot
man, held, aanzienlijk man, waardig man, m. "-, va.
waardig maken, vereeren.
WOT, WOTE, vn. voy. KNOW.
WOULD TO GOD 1 int. gave God! "-BE, a. verlangend,
begeerend, gaarne vereerd. *-ING,s.voy. WILL, WILLING.
WOUND, s. wond, wonde, beleediging, kwetsuar; smart,
pijn, v. *-, va. wonden, verwonden, beleedigen, zeer
doen, kwelsen, *-, a. gewonden ; - out, afgewonden;- up,
opgewonden. "-ER, s. verwonder, no. "-LY, adv. zeer,
veel, buitengewoon, ongehoord. "-LESS, a. zonder wonder,
ongedeerd, onverlet. "-WORT, s. wondkruid, o. "-Y , a.
zeer greet, buitengewoon, geweldig.
WOVE-PAPER, s. velijn papier, o.
Wow, vn. blalfen.
WRACK, S. wrak,o.; schipbreuk, v.
(to go to - ), vn.
schipbreuk lijden. "-ER, s. (34) roeijer, peiler, meter,
m. "-FUL, a. verwoestend, verderfelijk.
WRAITH, s. verschijning van iemand die op sterven ligt,v.
WRANGLAND, s. kleine ineengedrongen boom, m.
WRANGLE, va. et n. harrewarren, twisten, k;jven; in
eenen twist wikkelen.' "...LING, S. twist, strtjd,
kijverij, oneenigheid, v. "-R, s. twister, kijver, M.
"-SOME, "...LING, a. twistziek.
WRAP, va. zamenvouwen, inwikkelen; hevatten, begrijpen ; - up, omwikkelen, omslaan ; verrukken. "-PER,
s. die inwikkelt; outstay, mantel, m. hulsel, deksel ;
paklinnen, O. "-PING, s. iuunkkeling, v.; - cloak,
wijde mantel, m.; - paper, pakpapier, 0. "-RASCAL,
s. overjas, no.
WRASS, WRASSE, s. lipvisch, no.
WRASTLE, vn. voy. WRESTLE.
WRATH, "-FULNESS, s. loom, m. gramschap, verbolgenheid, v. "-FUL, a. "-FULLY, adv. toornig, opgebragt,
verbolgen, vertoornd; in toorn, met gramschap. "-LESS,
a. zonder toorn, zonder gramschap. * - Y, a. verontwaardigd.
WRAWL, vn. maauwen.
WRAY, va. corrosion.
WREAK, va. zijne gramschap tegen iemand uitstorten ;
wreken. *-, s. wraak, v.; voy. WRATH. *-F1.114, a.
wraakgierig,
WREATH, *-ING,. S. vlecht, lob, rol, v. ; krans, bioemkrans, rozekrans ; (44) beerenstaart, everstaart, no. * - ,
va. et n. vlechten, wonden, binder, draaijen, kransen,
onskransen, ineenslingeren ; geolochten zips. " - EN, " - Y,
gevlochten, gewonden, omkransd.
WRECK, s. wrak, o. ; schipbreuk, v. ; verwoesting, vernieling,
v.; zeegras, o.
vn. it a. schipbreuk lijden, - doen
lijden, stranden, vergaan; verniclen. " - ED, a.gestrand,
schipbreuk geleden hebbende.
s. (3k) roeijer, pijler, meter, no. " - FUL, a. verwoe,tend, vernielend.

:KER.

XEN.

449

intuit schrijven ; - of af-, overschrijven, afrekenen;
- on, schrijven qan; eene redevoering houden over ;
WRENCH, s. verwrikking, wringing, v. ruk,stoot; schroe- out, uit-, afschrijven ; - over again, overschrijven,
vendraaijer, rn. *-, va. winden, draaijen, trekken, stoovoor de tweede maal schrijven; - uphill, scheef schrijten, verwringen, vefstuiken; - open, openloopen,instooven; - word, een paar woorden schrijven, berigt geven.
ten, met geweld opener; - out, met geweld uitrukken.
"-R, s. schrdver; kopijist. M.
WREST, va. wringen, draaijen, trekken, rukken, winden,
WRITHE, va. et n. draaijen, wenden, wikkelen, krommezz,
afpersen, verdraaijen, omdraaijen; (109) ontstemmen.
vlechten ; zich wringen, ineenkrimpen ; st ►ziptrekkingen
s. verwringing, verdraaijing, v. geweld, o. afperhebben, een harden doodstrijd ondergaan.
sing, v.; (1.09) stemhamer, m.; zaagvijl, v. * - ED, a.
s.
verdraaijer,
WRITING,
s. schrift, geschrift, schriftelijk opstel, o.;
getrokken, verdraaid, verwronge,n. * - ER,
schrijfwdze; oorkonde,..v.; boek, werk, o. ; in -, schrifverwringer, m. * - LE, vn. et a. worstelen, kampen, strijtelijk, in geschrifte; writings, geschriften, werken, o.
den; door worstelen overwinnen, omwerpen. "-LER, s.
Mv. *-BOOK, s. schrijfboek, -0. * -CLERK, s. schrijver,
worslelaar, strijder, m. * - LING, S. worsteling, v. strijd,
afschrijver, kopijist, klerk, M. *-DESK, s. schrij flessem. "-LING-PLACE, S. worstelperk, O.
naar, M. * -DIAMOND, s. glazenmakers diamant, m.
WRETCH, s. ellendeling, ongelukkige; schelm, m. *-ED,
* -MASTER, S. schriffmeester, tn. "-PAPER, s. schrijfpaa. ellendig, ongelukkig, armzalig, jammerlijk; verachtepier, O. *- QUILL, s. schrijfpen,v.*--STA ND, s. inktkoker,rn.
lijk, slecht, nietswaardig. * -- EDLY, adv. tot ongeluk, in
WRITTEN-EVIDENCE,
ellende,
v.
ongeluk,
o.
s. (83) bewijs door oorkonden, O.
-EDNESS
,
S.
ellende, slecht. r
jammer, m.; laagheid, verachtelijkheid, v. "-LESS, a. WRIZZL ED, a. rimpelig.
WRONG,
S.
onregt,
ongelijk,
o. ; dwaling, verkeerdheid,
onbekommercl, zorgeloos.
misvatting; onregtvaardigheid; beleediging, v. ; to be
WRIG, va. heen en weder bewegen, schudden, draaijen.
in the -, ongelijk hebben, zich bedriegen. *-, a. et
* -GLE, va. et n. krommen, wenden, draaijen, rotten,
adv. verkeerd, onregtvaardig, valsch, dwalend ; scheef ;
slingeren, bewegen, wentelen ; zich kronzmen, krimpen,
met onregt, mis. *•, va. onregt doen, benadeelen, bezich slingeren, in beweging zijn. -, a. buigzaam, bewes.
kromming,
wending,
leedigen, drukken. * - DOER, * -ER, S. beleediger, ongelijk, in beweging. "-GLING,
regtvaardige, rn. "-ED, a. benadeeld, beleedigd, ondraaijing, slingering, v.
regt ondervindende. * - FULLY, adv. onregtvaardig, naWRIGHT, S. arbeider, werkman, daglooner ; timmerman, M.
deelig, rerderfelijk; tot nadeel. "-FULNESS, S. onregtWRIMPLE, va. krullen, kaarden.
vaardigheid, v. onregt, o. * - HE A D, s. dwarshoofd, m.
WRENCH, va. voy. WRENCH.
"- HEADED, a. verkeerd, ongerijazd - zeal, blinde
WRING, va. et n. wringen, draaden, winden, knijpen,
liver, m. "-HEADEDNESS, s. verkeerdheid, ongerijmdknellen, persen, uitpersen, uitdrukken; nzartelen, plaheid, v. * - HEIRS, s. pl. kreeften zonder schalen, m.
gen, folteren, kwellen, vervolgen ; krom maken, verMV. * -LAND, s. kronzme knoestige boom, m. *- LESS,
draaijen ; verontrusten; zich wringen, ziclt draaijen,
a. argeloos, onschuldig. * - LESSLY, adv. zonder beleein angst verkeeren, neerslagtig zijn; - off, afwringen,
diging, zonder iemands nadeel, in onschuld. * - LY, adv.
afdraaijen; - out, uitpersen, afpersen ; - up, (126) de
met onregt, ktvalijk, ten onregte, op eene onregtvaarberghouten dwingen. *-, s. pers, v. ; druk, komrner, m.
dige wijze. "-NESS, s. verkeerdheid, v. "-SIDE • OUTsmart, v. *-ER, s. wringer, M. * -ING, S. het wringen,
WARD, a. et adv. het binnenste buiten, omgekeerd.
knaging
van
het
geweten,
of
conscience,
draaijen ; WROTH, *- FUL, a. toornig, boos, in gramschap, vertoornd.
wroeping, v.; - of the guts, snijdingen in het Ulf, v.
WROUGHT, a. gewrocht, gewerkt, gemaakt, vervaardigd ;
my. kolijk, O.
gedreven; bewogen, verontrust overreed, overtuigd.
WRINKLE, S. p/00i, vouw, Irons, kreuk, v. rimpel, m.
WRY, a. krom, scheef, verdraad. *-, va. et n. draaioneffenheid ; zeeslak, v. *-, va. et n. rimpelen, fronsen,
jen,
verdraaijen; scheef zijn. * - BD, a. scheef, krom,
,a.gebaard
vouwen;
gerimpeldworden."-BELLIED
plooijen,
verdraaid. "-FACE, S. scheef gezigt, o. grimas, v.
hebbende. * - D, a. gerimpeld, gefronst. s. leugenaar, M.
"-LEGGED,
a. met kromme beenen. * -- LY, adv. scheef,
WRIST, s. gewricht der hand, o. pols, m. ; vuist, v.
, krom. * -- MOUTH, s. scheeve mond, m. * - MOUTHED, a.
* --BAND, S. mouwboord, O.
met een scheeven mond. * - NECK, S. (72) scheefnek, m.
WRIT, S. schrift, v. geschrift, geschreven vuk; geregte* -NECK-DAY, s. hangdag, dag eener teregtstelling, M.
ldk stuk; bewijs, o. oorkonde, v.; schriftelijk bevel, o.;
* -NECKED, a. een scheeven nek hebbende. * - NESS, s.
dagvaarding, v. ; bevel tot inhechtenisnenzing, o.; - of
scheefheid,
kromte v.
assistance, bevel tot inbeslagneming van niet aangegeven
WYCH, a. zoutkeet, v. * - ELM, S. lindenolm,
goederen, o.; - of error, (83) appel, o.; - of execution,
WYCK, S. dorpje, O.
(83) bevel van uitvoering, o.; - of inquiry, (83) bevel
WYDRAUGHT, S. goot, v. riool, o. afloop van het water, M.
tot bdeenroeping der gezworenen, O.
WYK E, S. meijerij, v. gehucht, o.
WRITE, va. et n. schrijven ; zich teekenen ; schrijven, vervaardzgen (een bock) ; - back, antwoorden, terugschrij- WYTE, va. voy. . WITH.
ven; - down, ternederschrijven, opstellen ; - fair, in WYTHERS, s. pl. schoft van een paard, v.
WYVER, WYVERN, s. vliegende draak, m.
het net schrijven, overschrijven; - in wurds at length,

WREN, s. winterkoningje (vogel), o.

X.
X ANTIPPE, s. .Xantippe, v. twistziek wij f, o. huisduivel,
X ATHOS , s. knorhaan, m.
XENIA ,

s. p 1. geschenken aan cenen gast, o. ruv.

M.

X ENODOCHY, s. gastvrijheid, v. ; gasthuis, O.
X EROCOLLY RIUM, s. drooge oogzalf, v. * ... DES,

s. droog

gezwel, O. *.. AtIRUM, S. droogende zulf, v. * ...PHAGY,
57
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YEA.

YES.

s. gebruik van drooge spijzen, 0. * ...PHTHALMY, s. - XYLOBALSAMUM, s. balsemhout, o. balsemboom, m.
* ...TBS, s. (22) drooge lig- drogentski,v.
* ...GLYPH, s. houtsnijder, m. * ... GRAPHIC, a. van de
chaamsgesteldheid, v.
houtdrukkunst, in hout gedrukt. * ... GRAPHY, s. boutXIPHIAS, s. zwaardvisch, m. * ... DIUM, s. lischbloem, v.
drukkunst,v .* ...LA TRY,s.aanbidding van houten beelden,v .
XIPHOID, a. (74) degenachtig. "-, s. (74) degenachtige
XYLON, S. katoenboom, m.
borstknobbel, m. ; kraakbeen aan het sluitbeen, o.
XYLOPHAGUS, s. houtworm, M. * ...POLIST, s. houtkooper, m.
XYLALOES, s. welriekend aloehout, o.
XYSTER, s. (36) troffel, krasser, m.
XYLINON, S. boomwol, v.
XYSTOS, XYSTOS, s. bedekte gang, m.; laan, v.

YACHT, YATCH, YATCH, s. jagt, 0.
YACK, s. uurwerlc, horologie, 0.
YAFF, vn. blaffen, keffen.
YAGERS, s. pl. (68) jagers, m mv.
YAHOO, s. wilde, m.
YAK, s. tibetaansche os, m.
YAM, s. (53) broodwortel, m. "-NEER, vn. jammeren. klagen.
YANKEES, s. pl. Engelschen, Amerikanen, m. my.
YAP, s. hondje, o. keffer, m. *-, vn. keffen.
YARD, s. hof, m. plaats, werf; stang, roede ; engelsche
el; (126) steng, ra, v, "-ARM, s. ra-einde,o. * -GATE,
S. plaatsdeur, V. "-LAND, S. hoeve, v. "-STICK, s.
* - WAND, s.
maatstok van drie engelsche voet, m.

meet-el, v.
YARE, a. ras, behendig, vlug, vurig, begeerig, ijverig.
* -LY, adv. snel, vlug, met behendigheid, met ijver.
0.
YARN, s. garen, wollen garen, saaijet ; zeilgaren,
* -BEAM, s. weversboom, m.
a. ruw,
YARR, vn. knorren, brommeu, grommen. *-1911,

scherp. "-Row, s. (53) duizeridblad, o.
IT ARtat, s. melk, v.
YASPIN, S. handool, v.
YATE, S. voy. GATE.
YAW, s. (126) afwijking,

v. * -, vn. gieren, slingeren, afkijken, wankelen.
s. jol, sloep, boot, v. *-, vn. schreeuwen, huilen,
brullen. * - ING, s. gehuil, geschreeuw, a.
YAWN, vn. geenwen, slaperig zijn; zich opgeven, gapen ;
verlangen, haken naar. * - ING, s. geeuwen, 0. gaping ;
opening, v.; aforond, m. " - ER, 0. gaper, geeuwer, m.
* - ING, a. geettwend, gapend, slaperig ; openstaande.
YAwRUM, s. melk, v.
YAWS, s. pl. slingering, v. ; (126) gieren, m. my. ; (22)
venerische huidziekte der negers, v.
YCLAD, a. gekleed, bekleed, bedekt.
YCLEPED, a. genoemd, geroepen.
YE, pron. 92j.
YEA, adv. ja, gewis, zeker, zoo is het. ja wel, ja zelfs ;
- and more, ja zeker; - and nay, ja en neon. * - ANDNAY-MAN, s. kwaker; onnoozel mensch, m.
YEAD, vn. gaan, treden.
YEALD, va. voy. YIELD.
YEAH, va. et n. werpen (van ooijen). * - LING, s. lane,
lammetje, o.
YEAR, s. jaar, o. ; ouderdom, m.; once a - , eenmaal in
het jaar ; - and day, jaar en clog; - by - , jaar uit
jaar in , elk jaar, alle jaren: " - BOOKS, s. pl. jaarboeken, registers, 0. DV.
s. eenwinter, jaarling,
m. '-LING, a. eenjarig, een jaar oud. * - Ly, a. et adv.
jaarlijksch; jaarlijks, elk jaar, alle jaren.
YEARN, vn. et a. plagen, zeer doen, beangstigen, verontrusten ; beangstigd zijn, jammeren, kermen, stenos ;
YAWL,

smachten ; blaffen. *-FUL, a."-FULLY, adv. treurig, beklagelijk, aangedaan, bejammerenswaard, treuriglijk.
o.;
* -ING, s. jammeren,. gejammer, medelijden, geblaf,
- of heart, harteleed, o. hartepijn, v.
YEARS, s. p1. jaren, o. my. ouderdom, hooge leeftijd, m.;
- of discretion, jaren van onderscheid, 0. MV.
YEAST, S. voy. YEST.
YEATHBR, s. buzgzame tak, m.
YELAMBER, S. vlasvink, m.
YELK, s. dojer van een ei, m.
YELL, vn. gillen, schreeuwen. *-, s. gegil, gehuil, angst. gesehreeuw, o. schreeuw, gil, m.; (moord)geschrei, o.
YELLOW, a. geel; fig. verwelkend, geel wordend; nijdig,
ijverzuchtig. k-, s. gele kleur, v. ; yellows, geelzucht;
ijverzucht, v. *-, va. et n. geel maken, - verwen; s. gele
warden. * - AMBER, s. barnsteen, m.
bes, v. "-BELLY, s. fig. inwoner van Lincolnshire, in.
* -BERRY, s. kruisdoornbes, v. * - BOY, 0. goudstuk, o.
* -BRASS, * -COPPER, S. geel koper, o. "-DUM, S. et a.
izabellapaard, o. ; izabellakleurig. * - EARTH, s. (soort
van) oker, m. * - FEVER, s. gele koorts, v. * - HAMMER,
s. geelvink, vlasvink, m. * - IsH, a. geelachtig. "-ISHNESS, s. geelachtige kleur, v. "-JAUNDICE, S. (22)
geelzucht, v. * - LEAD, s. (17) loodkalk. m. * - NESS, S.
gele kleur, v. geel, o.; ijverzucht, v. * -- OCRE, s. gele
oker, m. "-PARSNIP, s. peen, v. gele scarlet, m.
s. geelstaart, m. "-STARCH, S. gelestijfsel,v. * - STOCKINGS, S. pl. gele kousen, v. me. "-WARE, s. geel
steengoed, a. * - WATERTAIL, s. gele kwikstaart, en.
* --WEED, S. (53) wouw, v. * - WOVE-PAPER, S. niet
blaauw genaakt
geel papier, o.
YELP, on. keffen, blaffen, uitroepen. " - ER, s. blaffer,
keffer ; uit-, onzroeper, in. k-ERS, s. pl. wilde dieren ,
0. mv. * - ING, s. gebluf, gejank, o.
YELT, S. jonge zog, v.
YEOMAN, s. landeigenaar,, landbezitter, groote boer,pachter;
diender, dievenlesder, m.; - of the guard, trawant, m.
lijfwacht, v. ; - of the pantry, opzigter over de hofbakkerij, in. "-RY, s. landeigenaars, pachters,
burgermilitie in Engeland, v. ; yeomen of the guard,
lijfwacht des konings van Engeland, v.
YEISK, s. schop, stoa, slag, schok, en. *-, ya. et n. slaws,
stooten, schokken; achteruitslaan. " - ER , s. achteruitslaand paard, o.
YERN, vs. voy. YEARN.
YERNU, s. (53) truffel, en. aarclnoot, v.
YES, adv. ja ; - truly, ja zeker, voorzeker, gewis.
YEST, 0. gest, gist, v. schuim, o.
YESTER, a. van gistcren. * - DAY, adv. et s. gisterezz;dag
van gisteren, m. * - NIGHT, s. gisteren nacht, vorige
nacht, rn. adv. gisteren avond.
YESTY, a. gistend, schuimend.

ZEB.

ZNE.

adv. nog, bovendien, zelfs, slechts, nog. *-, conj.
dock, maar, • niettemin, evenwel, nogtans.
"-LING, s.
gegoten ijzeren pan, v.
YEVELRING, S. geelvink, vlasvink, M.
YEW, S. ooi, V. "-, "-TREE, S. iep, iepenboom, m.
EN,
a. iepen.
YEX, vn. hikken; snikken.
"-ING, S. hik ; snik, m.
*-INGLY, adv. at snikkende.
YFERE, adv. to zamen.
YIELD, Va. et n. geven, brengen, inbrengen, aanbrengen,
leveren, opleveren, voortbrengen, leveren ; toestaan,
vergunnen, veroorloven, toegeven, inwilligen, bewilligen;
overlaten, overgeven, afstaan, afzien van, opgeven ;
wijken, zicla overgeven, zich onderwerpen; bersten;
zinken; zweeten ; - one's self, zich overgeven, zich
onderwerpen; - over, overgeven, verlaten, laten varen,
overlaten; - reasons, zijne gronden opgeven; - (up)
the ghost, den geest geven, sterven ; - the hand, (86)
de teugelu slap houden, de hand laten vallen ;
- the pass, wijken, den voorrang schenken ;
- the victory, het veld ruimen ; - to a thing,zich jets
laten welgevallen ; - up, overgeven, overlaten, uitleveren. * - ABLENESS, "-ANCE, s. inschikkelijkheid, v.
"-ANCE, s. voortbrenging, vruchtbaarheid, v. * - ER, S.
voortbrenger, aanbrenger, m. "-ING, a. voortbrengend,
vruchtbaar ; toegevend, inschikkelijk. s. opbrengst,
v. voortbrengsel ; verlof, o. vergunning, v. ; afstand,
m.; - up, opoffering, onderwerping, v. K -INGLY, adv.
gaarne, vrijwillig. "-INGNESS, S. vruchtbaarheid, toegevendheid, inschikkelijkheid, v.
YIRD-DRIFT, S. sneeuwbui, V.
YOAK, s. voy. YOKE.
YOAT, va. versterken ; begieten.
YOKE, S. juk, draaghout; paar, o. ; slavernij, keten;
(126) roertalie, v. ; fig. dagwerk, o. *-, va. het juk
aandoen, jukken, aanspannen, koppelen, parer, verbinden ; onder het juk brengen, onderdrukken, beteugelen;
- together, onder den juk brengen, koppelen. "-ELM, s.
hagebeuk, m. "-FELLOW, "-MATE, s. jukgenoot, medgezel, medearbeider, deelgenoot ; echtgenoot, m. gade,
v. * - R, s. aanspanner ; ossendrijver, M.
YOKUFF, S. kist, v. koffer, M.
YOLK, s. voy. YELK ; wolvet, o.
YoN, YONDER, a. gene, gindsche.

a. dol, krankzinnig, woedend. * - ER, adv. ginds ,
aan gene zijde.
YONKER, s. voy. YOUNGSTER.
YORE, "-LY,adv.eenmaal,weleer,vroeger,oudtijds,eertijds.
YORK-AND- LANCASTER-ROSE, S. tweelingroos, V.
YORKSHIRE, a. fig. bedriegelijk ; to come - over any
one, iemand bedriegen.
YOTE, va. voy. YOAT.
You, pron. gij, u ; men.
YOUNG, a. jong, frisch ; onwetend, nieuw ; zwak, vrocg.
"-BEGINNER, S. eerstbeginnende, beginner, nieuweling ,
aankomeling, nI. "- IN LIFE, a. onervaren. "- ONE'S,
s. pl. jongen, o. my. "-ER HAND, s. (46) achterhand,
v. "-Is'', a. jeugdig, jong, groen. s. jong, jong
dies., O. * -LY, a. jeugdig, jong. -, adv. in de jeugd,
in onwetendheid, zonder ondervinding. * -STER, s. jun.
geling, borst ; aankomeling ; (126) jonge matroos,
"-TH, s. jeugd, v.
YOUNKER, s. voy. YOUNGSTER.
YOUR, pron. low, uwe. *-s, pron. de uwe, het uwe, de
uwen; yours truly, uw onderdanige dienaar. k -SELF,
pron. gij zelf, u zelven, u zelve. "-SELVES, pron. gij
zelven, u zelven .
YOUTH, s. jeugd, v. jeugdige ouderdom ; jongeling, jong
mensch, m.; jonge lieden, me. "-FUL a. "-FULLY, adv.
jong, jeugdig, frisch, gezond, krachtvol; dartel; vol
jeugdige kracht, in dartelheid. * - FULNESS, S. jeugd,
jeugdige kracht, frischheid, v. jeugdig vuur, o. dartelheid, vrolijkheid, v. "-HOOD, S. jeugdige leeftijd, m.
"-LY, *-Y, a. jeugdig, jong , levendig.
YOWL, vn. voy. YAWL.
YPAID, a. betaald.
YPLASTE, a. geplaatst.
YPLIGHT, a. verpand.
YRENT, a. gescheurd. .
YSAME, a. verzameld, vergaderd.
YUCCA, s. (53) broodwortel, m.
YucK, vn. jeuken. *-, s. (9.2) schur ft, v.
YUFFER, s. (126) juffer, V.
YULE, S. kersmis, v.
Yux, s. hik, m. "-, vn. den bib hebben.
YVORY, a. ivoren.
Ywis, adv. gewis, zekerlijk.
YWRORE, a. gestrand.

YET,
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YOND,

Z.
ZACCHO, s. (13) voetstuk, O.
ZACINTHE, s. (53) wrattenkruid, klierspeenkruid, O.
ZAFFAR, ZAPPER, ZAFFRE, s. saffloers, o.
LAM, s. turksche ruiter der landmilitie,
v.
ZAMB, s. mesties, M.
ZANY, s. hansworst, m.
va. naapen, namaken.
ZAPHARA, S. saffloers, O.
ZEA, s. turksch koren, o. mais, m.
ZEAL, "-OUSNESS, s. ijver, dienstijter, m. vuur, o. "-,
vn. ijveren, ijverig zijn. * - LESS, a. zonder ijver, laauw.
"-OT, s. ijveraar, dweeper, m. * - 0TICAL, a. overdreven ijverig, dweepziek. * - 0TRY, S. overdreven jiver,
m. dweepzucht, v. "-ouS, *-OUSLY, adv. ijvcrig,vurig ;
ijverend ; met ijver, met vuur.
ZEBELINE, s. sabel, sabelbont, O.
ZEBRA, a. zebra, kaapsche ezel,

ZECHIN, s. sequine (muntstuh), v.
ZEMINDAR, s. grondbezitter in Indie,

m.

ZEND, s. oude perzische taal, V.
ZENITH, S. (101) toppunt, O.
ZEPHYR, s. zacht windje, 0 .
ZERO, s. nul, v. ; vriespunt, O.
ZEST, s. poeijerzak; hock, us.

; ruimte achter een ledikant ; citroenschijf, oranjeschil, v.; middagslaapje, o.;
kleinigheid, beuzeling, v. ; bijsmaak, gear, m.
va.
den smaak verhoogen.
ZETETIC, a. onderzoekend ; - method, wijze van een
vraagstuk op to lossen, v.
ZIGZAG, s. slangswijze vorming, v.; veel scherpe hoeken.
ZINC, S. zink, spiauter, O.
ZIZANIA, ZIZANY, s. onkruid, o.
ZNEES, s. koutle, vorst, v. *-, a. gevroren. * -Y, a. koud•
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Zoo, s. fig. slag, m.

ZOO.

ZOCCO, ZOCLE, S. voy. ZACCHO.
ZODIAC, S. dierenriem, m. "—AL,

ZYT.
a. tot den dierenriem

behoorende.
ZOGRASCOPE, S. vergezigtkundig werktuig, O.
ZOILUS, S. nijdige -, booze berisper, bediller, m.
ZONE, S. gordel, aardgordel, omtrek, omvanq, m.

hemelstreek, v. "—D, a. van eenen gordel voorzien.
Zoxic, s. laag, v.
ZOOGRAPHER, S. dierbeschrijver, m. * ... GRAPHY, S. dierbeschrijving, v.
ZOOKERS! ZooKs ! int. drommels ! to duivel!
ZOOLOGICAL, a. van de dieren. "...LOGIST, s. dierenbeschrijver, dierenkenner, M. "...LOGY, s. dierbeschrijving,

verhandeling over de dieren, v. "...PHORIC, a. een dies
dragend ; - column, (13) dierzuil, v. * ... P- HORS, s.
(13) lijstwerk met dieren, O. "...PHYTE, S. plaatelier,
0. "...TOMIST, s. dierenontleder, M. "...TOMY, s. ontleding van dieren, v.
ZOPISSA, s. oud scheepspek, O.
ZOUCH, s. lompe kerel, m.
ZOUNDS ! int. voy. ZOOKERS.
'LYE, S. mengsel van zand en water, O.
ZYGOMA, s. (74) jokbeen, O.
ZYMOMA, S. gisting, v. ; gistmiddel, O.
ZYMOSIMETER, S. gistingmeter, (werktuig), M.
ZYTHUM, S. gerstendrank, rn.

A TABLE AND EXPLICATION
OF THE PRINCIPAL ABBREVIATIONS USED IN THE ENGLISH LANGUAGE.

A. B. is for Bachelor of arts. (Artiurn
Baccalaureus).
Abp.
» Archbishop.
Acco.
n Account.
Act.
» Action. Active.
A. D.
» In the year of our Lord.
(Anno Domini).
Adml.. » Admiral.
Admr'. A Administrators.
Aft.
» Afternoon.
Ag.
» Against.
Altho'. » Although.
A. M.
» Master of arts. (Arti um Magister),In the year of the
world. (Arms Mundi).
Am.
» Amongst.
An'.
» And.
An' t.
» .Am not. Are not.
A. Answ. » Answer.
A p.
» Apostle. April.
A. R.
N
Queen Anne. (Anna Regina). In the year of the
reign. (Anno Regni).
B. A.
a Bachelor of arts. (Artium
Baccalaureus).
Bar.
» Baronet.
B. D.
» Bachelor of Divinity.
Ben't.
» Be not.
Bp.
» Bishop.
Bucks. » Buckinghamshire.
By 't.
» By'it.
» Cent.
C.
Can't.
» Can not.
» Canterbury.
Cant.
n Captain.
Capt.
C. C. C. » Corpus Christi College.
Civil Engeneer.
C. E.
e Charles. Church. Chapter.
Ch.
Chron. » Chronicle.
» Citizen. City. Citadel.
Cit.
» Clericus. Clergyman. CleCl.
ment.
» Country. County.
Co.
Col.
a Colonel.
Con.
A
Constance. Constant. Contest.
C. R.
» Ring Charles. (Carolus
Rex).

Cou'd. is for Could.
Cou'dn't. N Could not.
» A hundred weight.
Cwt.
D.
» Doctor. Duke.
'D.
a Had Would.
D'.
Do.
D. D.
» Doctor of Divinity.
Deac.
» Deacon.
Dec.
» December.
Dit. Do. » Ditto.
'Dite.
• » Indite.
Do's.
» Does.
» Do it.
Do't.
» Do not. Does not.
Don't.
n Dukedom.
Dum.
D'ye.
» Do you.
E. •
a Earl.
Earld.
» Earldom.
Edm.
» Edmund.
Edw.
» Edward.
» Even.
Ee'n.
» Ever.
Ee'r.
E. g.
n As for example. (Exempli
gratis).
E. I. C. » East-India-Company.
» Elizabeth.
Elize.
'Em.
N
Them.
Engl.
a England. English.
>r Epistle.
Ep.
p Before.
'Ere.
» Esquire.
Esq.
» Example. Exodus.
Ex.
» Exhibition.
Exit.
» Exeter.
Exon.
Exp.
), Express. Exposition.
» February.
Feb.
» For it.
For't.
Fro'the. » From the.
» France. French.
Fr.
Fra.
» Francis.
F. R. S. » Fellow oftheRoyalSociety.
G.
a God. Gospel. Great.
» Began.
'Gan.
a Garrison.
Gar.
Gen.
» Genesis. General.
Gen.°. » Generalissimo.
Gent.
a Gentleman.
Geo.
» George.

G. R. for Ring George. (Georgius
Rex.)
Gi'me. is » Give me.
Gosp.
» Gospel.
Gov.
» Governor. Government.
Greg.
» Gregory.
Grs.
» Grans in weight.
Ha'.
» Ilave.
Hadn't. » Had not.
Haven't. » Have not.
Han't.
» Have not. Has not.
Hd.
» Honoured.
Ile.
» Honourable.
» This is. That is. (Hoc est.)
II. e.
n He had.
He'd.
» Henry.
Hen.
Here's. a Here is.
» He is.
He's.
» Ilierome. Jerome.
Hier.
» liumphry.
Hum.
Hundred.
Hundd.
» In the sameplace.(Ibidem).
lb.
» The same. Idein).
Id.
» I had. I would.
I'd.
» That is. (is est).
I. e.
I will.
» I am.
I'm.
Inst.
» Instant. Instance. Institution.
» In it.
In't.
» Is not.
Isn't.
» In the.
I'the.
» It is.
It's.
» I have.
I've.
a James.
Ja.
a Jacobus. Jacob.
Jac.
» January.
Jan.
» Doctor of Laws. (Jurium
J. D.
Doctor).
» Jeremy.
Jer.
a Jesus.
Jes.
» Jesuit.
Jest.
Jno. Joh. » John.
J. R.
King James.(Jacobusllex).
N
» Judge. Judgment.
Jud.
a July. Julius.
Jul.
a June. Junius.
Jun.
» Justice. Justinian.
Just.
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K.

is for

Km.
L.
Lb.
Lade.
Ld.
Ldr.
L. D.
Let'em.
Let's.
Lieut.
LL. D.
Lond.

»
a
»
a
»
»
»
A

a
a
a
»

M.
»
»
»
Mart.
»
Mat.
Mayn't. »
Mightn't. »
a
M. D.

M. A.

Mich.
Min.
Mons''.
Mr.
Mrs.
MS.
MSS.
M. S.
Nat.
Ne'er.
Nic.
Nov.
N. S.
N't.
N.
O.

»
»
»
»
a
»
»
a
a
»
»
»
»
»
»
»

0'.

A

Obd.
a
Obj.
a
Oct.
»
O'er.
a
On't.
»
O. S.
»
O'th'.
a
Oughtn't. »
P.
»
Par.
a

King.
Knight.
Kingdom.
A book.(Liber).Lord.Luke.
Pounds. (Librae).
Ladyship.
Lord.
Lordship.
Lady Day.
Let them.
Let us.
Lieutenant.
Doctor of Laws.
London.
Letter.
Marcus. Marquis. Monday. Morning. Maniple.
Master of arts.
Madam .
Martin.
Matthew.
May not.
Might not.
Doctor of Physick. (Me. dicinae Doctor).
Michael. Michaelmas.
Minister.
Monsieur.
Master. Mister.
Mistress.
Manuscript.
Manuscripts.
Sacred to memory.
Nativity.
Never.
Nicholas.
November.
New stile.
Not.
Number.
Oliver. Old.
Of. •
Obedient.
Objection.
October.
Over.
On it.
Old stile.
Of the. On the.
Ought not.
Paul. Publius. President.
Parish,

. Parl. is for Parliament.
Pd.
» Paid.
Pat.
» Patrick.
Pen.
» Penelope.
Pent.
» Pentecost.
Pet.
» Peter.
Pt.
» Priest.
Prof.
» Professor.
»
Queen.
Q.
» Queen's college.
Q. C.
Qr.
a Quarter.
R.
» hing.Queen.(Rex.Regina).
» Are.
'Re.
Reg.
» Register.
Reg. Dep. a Register deputed.
» Regiment.
Reg'.
a Regent.
Reg. Prof.» King's professor. (Regines
professor).
Revd.
» Reverend.
Rd.
» Richard.
Ro.
» Robert. Roger.
Rom.
» Romance. Romans.
'Rt.
» Art.
Rt.Wpful.» Right Worshipful.
Rt.flon1i 1 2 » Right Honourable.
» Saint.
" S.
» Shropshire.
Salop.
Sam.
» Samuel.
» September.
Sept.
» Serjeant.
Serj.
Serv.
» Ser Y ant.
» Shire.
Sh.
Shan't. » Shall not.
» She is.
She's.
Shou'd. » Should.
Shou'dn't a Should not.
» Spain. Spanish.
Sp.
'Squire. a Esquire.
Sir.
» Stephen.
Steph.
Swd.
» Sword.
» Thomas.
T.
» Te.
T'.
» The.
Th'.
That's. a That is.
Theoph. » Theophilus.
There's. » There is.
They'd. » They had.
They're. h They are.
They've. » They have.
Tho'.
» Though.

Thou'dst. is for Thou hadst.
Thou'lt. » Thou wilt.
Thou'rt. » Thou art.
Thou'st. » Thou hast.
Thro'.
'Till.
'Tis.
To's.
To't.
T'other.
T'th'.
T'the.
'Twas.
'T were.
V.
V. R.

»
»
»
»
»
»

V. G.

»

» To the.
»
»

U. J. D. »
Venbk.
Viz.
Upon't.
Wasn't.

Through.
Un till.
It is.
To his.
To it.
The other.

»
»
»
»

We've. »
We'd.
»
We're.
»
Weren't. »
What's. »
Where's. »
Who's.
's. ))))
Wch.
»
Won't. »
Wou'd. »
Wou'dn't »
Wp.
»
»
X.
»
Xmas.
»
Xn.
Xpher.
»
Xvir.
»
Ye.
»
Yn
»
yo.
»
Yr.
»
You've. »
You'd.
»
You're.
»
»
Ys.

It was.
It were.
Virgin.
Queen Victoria. (Victoria
Regina).
As for example. (Verbi
Doctor
G
both Laws.
(Doctor Utriusque Juris).
Venerable.
That is to say. (Videlicet.)
Upon it.
Was not.
W as it.
We have.
We had.
We are.
Were not.
What is.
Where is.
Who is.
Will not.
Would.
Would not.
Worship.
Christ.
Christmas.
Christian.
Christopher.
D ecerrivir.
The.
Then.
You.
Your.
You have.
You had.
You are.
This.

TABLE OF IRREGULAR VERBS.

The letter r (for regular) denotes the verbs that are used also regular.
The obsolete or vulgar expressions are printed with italic letter.
INFINITIF.

I abide.
- arise.
- awake.
- backbite.
- bake.
- baste.
- am.
- bear.
- bear.
- beat.
- become.
It befalls.
I beget.
- begin.
- begird.

TO ABIDE.
-

-

-

-

ARISE.
AWAKE.
BACKBITE.
BAKE.
BASTE.
BE.
BEAR. (I)
BEAR. (2)
BEAT.
BECOME.
BEFALL.
BEGET.
BEGIN.
BEGIRD.
BEHIGHT.
BEHOLD.
BEND.
BENEME.
BEREAVE.

BESEECH.
BESET.
BESPIT.
BESTEAD.
- BESTICK.
- BESTREW.
- BESTIDE.
- BETAKE TO ONE'S SELF.
- BETIDE.
- BEWRAY.
- BID.
- BIND.
- BITE.
- BLEED.
BLOW.
- BREAK.
- BREED.
- BRING.
- BROWBEAT.
-

-

(1)

To

(2)

To BEAR, dragen.

BEAR,

PRESENT.

verlossen.

PRETERIT.
abode.
arose.
awoke, r.
backbit.
backed.
basted.
was.
bore, bare.
bore, hare.
beat. bate, het.
became.
befell, betel.
begot.
begun, began.
begirt, r.

PARTICIPE.
abode.
arisen.
a wacked.
backbitten, backbit.
backer, r.
basten, r.
been.
born.
borne.
beaten, beat.
become.
befallen, befal'n.
begotten, begot.
be gun.
begirt, r.

- behight.

behot.

behight.

- behold.
- bend.

beheld.
bent.

beholden, beheld.
bent.

- beneme.

beneo.pt.

- bereave.
- beseech.
- beset.
- bespit.
bestead.
- bestick.
- bestrew.
- bestride.
- betake.
It betides.
I bewray.
- bid.
- bind.
- bite.
- bleed.
- blow.
- break.
- breed.
- bring.
- browbeat.

bereft, r.
besought, r.
beset.
bespit, bespitted, bespat.
bestead, bested.
bestuck.
bestrowed.
bestrode, bestrid.
betook, betaught.
betid.
bewrayed.
bid, bade, bad, bode.
bound.
bit, bate.
bled.
blew.
broke, brake.
bred.
brought.
browbeat.

benempt.
bereft, r.

besought, r.
beset.
bespit, bespitted, bespitten.
bestead, bested, bested.
bestuck.
bestrown.
bestridden.
betaken.
betid, betight.
bewrayed be wrain.
bid, bidden.
bound.
bit, bitten.
bled.
blown.
broken.
bred.
brought.
browbeat, browbeaten.
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INFINITIF .

TO BUILD.
— BURN.
— BURST.
— BUY.
-- CAN.
— CAST.
— CATCH.
— CHIDE.
— CHOOSE.
CLEAVE.
— CLIMB.
— CLING.
--- CLOTHE.
— COME.
— COST.
— CREEP.
— CROW.
— CUT.
— DARE.
— DEAL.
DEElef.
— DIE.
— DIG.
— DING.
— DISTEND.
DISTRACT.
— DO.
— DRAW.
— DREAD.
DREA M.
--- DRENCH.
— DRINK.
— DRIVE.
— DWELL.
— EAT.
— ENGIRD, (ENGIRT).
— ENGRAVE.

ENRIVE.
— EXTEND.
— FALL.
— FEED.
•••—• FEEL.
-- FETCH.
— FIGHT.
— FIND .
— FLEE.
— FLEET.
— FLING.

FLY.
— FOLD.
— FORBEAR.
— FORBID.
— FORECAST.
— FOREDO. •
— FOR(E)GO.
— FOREKNOW.
— FOREL AY .

FOLELIFT.
FOREREA D.
— FORERUN.

FORELEND.

Nits ENT.

I build.
- burn.
- burst.
- buy.
- can.
- cast.
- catch.
- chide.
- choose.
- cleave.
- climb.
- cling.
- clothe.
- conic.
- cost.
- creep.
- crow.
- cut.
- dare.
- deal.
- deem.
- die.
dig.
- ding.
- distend.
- distract.
- do.
- draw.
- dread.
- dream.
- drench.
- drink.
- drive.
- dwell.
- eat.
- engird, (engirt).
- engrave.
- enrive.
- extend.
- fall.
- feed.
- feel.
- fetch, fet.
- fight.
- find.
- flee.
- fleet.
- fling.
- fly.
- fold.
- forbear.
- forbid.
- forecast.
- foredo.
- for(e)go.
- foreknow.
- forelay.
forelitt.
- foreread.
- forerun.
- forelend.

PlItTgRIT.

built.
burnt, r.
burst.
bought.
could.
east.
caught. keight, r.
chid, chode.

chose.
cleft, clove, clave.
clomb, r.
clung, clang, clew.
clad, r.
came.
cost.
crept, trope.
crew, r.

cut.
durst, r.
dealt, r.
deemed.
died.
dug, digged.
dung.
distended.
distracted.
did.
drew.
drad, r.
dreamt, r.
drenched.
drank.
droe, dram
dwelt.
eat, ate.
engirt.
engraved.
enrove.
extended.
fell.
fed.
felt.
fetched, fet, fetcht.
fought.
found, land.
fled.
fleeted.
flung.
flew.
folded.
forbore, forbare.
forbid, forbade.
forecast.
foredid.
for( e)went.
foreknew.
forelaid.
facelift, r.
foreread.
forera a.
forelent.

PA RTICIPE.

built.
burnt, r.
burst, bursten.
bought.
cast.
caught, keight, kesh, r.
chid, chidden.
chosen.
cleft, cloven.
dumb, r.
clung, dmly.
clad, r.
come.
cost.
crept.
crown.
cut.
dared.
dealt, r.
dempt, r.
dead.
dug, digged.
dung.
distent, r.
distraught, distraughted,
distract, r.
done. ,
drawn.
dreaded.
dreamt, r.
drent, drencht, r.
drunk, drunken.
driven, droven.
dwelt.
eaten, eat.
engirt.
engrav en, r.
enriven.
extent.
fallen, fain.
fed.
felt.
fetched, fetcht.
fought, foughten.
found.
fled.
flet, r.
flung, flong.
flo wn.
fol den.
forborn.
forbid, forbidden.
forecast.
foredone.
for(e) gone.
foreknown.
forelaid.
forelift, r.
foreread.
forerun.
forelent.
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PRES ENT.

INFINITIF.
To FORESAY.
— FORESEE.
— FORESHOW.
FORESPEAK.
— FORETELL.
FORETHINK.
— FORGET.
— FORGIVE.
— FORSAKE.
FORSAY.
— FORSWEAR.
— FREEZE.
— FREIGHT.
— GELD.
— GET.
-- GILD.
— GIN.
— GIRD.
— GIVE.
— GLIDE.
GO.
— GRAVE.
— GRIND.
— GROW.
— HAMSTRING.
— HANG.
— HAVE.
— HEAR.
— HEAT.
— HEAVE.
— HELP.
— HERD.
— HEW.
— HIDE.
— HIT.
— HOLD.
— HURT.
— INLAY.
— INTERWEAVE.
— INWEAVE.
— KEEP.
— KNEEL.
— KNIT.
— KNOW.
— LADE.
— LAUGH.
— LAY.
— LEAD.
— LEAN.
— LEAP.
— LEARN.
— LEAVE.
— LED.
— LEND.
— LIE (I).
— LIFT.
— LIGHT (ON) (2).
— LIGHT (3).

I foresay.
- foresee.
- foreshow.
- forespeak.
- foretell.
- forethink.
- forget.
- forgive.
- forsake.
- for,ay.
- forswear.
- freeze.
- freight.
-

geld.
get.
gild.
gin.
gird.
give.
glide.
go.
grave.
grind.
grow.
hamstring.
hang.
have.
hear.
heat.
heave.
help.
hend.
hew.
hide.
hit.
hold.
hurt.
inlay.
interweave.
inweave.
keep.
kneel.
knit.

- know.
- lade, (load).
- laugh.
- lay.
- lead.
- lean.
- leap.
- learn.
- leave.
- led.
- lend.
- lie.
- lift.
- light.
- light.

(1) TO LIE , liggen.
(2) TO LIGHT ON , aantreffen , vinden,
(3) TO LIGHT , lichten; ontsteken.

PRgTEMT.
foresaid.
foresaw.
foreshowed.
forespoke, forespake.
foretold.
forethought.
forgot, forgat.
forgave.
forsook.
forsaid.
forswore.
froze.
fraught, r.
gelt, r.
got, gat.
gilt, r.
gan.
girt, r.
gave.
glode, r.
went.
graved.
ground.
grew.

fianistrung.
hung, r.
had.
heard.
het, r.
hove.
helpt, holp, r.
hent.
hewed.
hid.
hit.
held.
hurt.
inlaid.
interwove.
inwove.
kept.
knelt.
knit, knitted.
knew, koned•
laded.
lough, r.
laid.
led, lad.
leant, lent, r.
leapt, lept, lope, r.
learnt.
left.
let.

PAIITICIPE.
foresaid.
foreseen.
foreshown.
forespoken.
foretold.
forethought.
forgotten, forgot.
forgiven.
forsaken.
forsaid.
forsworn.
frozen.
fraught, r.
gelt, r.
got, gotten, 1'.
r.
girt, r.
given.
glided.
gone.
graven, r.
ground.
grown.
hamstrung.
hung, hong, r.
had.
heard.
het. r.
hove, r.
help. holp, holpe, holpen.
bent.
hewn.
hidden, hid.
hit, hot.
held, holden.
hurt.
inlaid.
interwoven.
inwoven.
kept.
knelt, r.
knit, knitted.
known.
laden.
lough, r.
laid.
led.
leant, lent, r.
leapt, lept, r.
learnt.
left.

light, lit, r.

let.
lent.
lain.
lift.
light, lit, r,

lit.

lit, light, r.

lent.
lay.
lift.

ontmoeten.

t8
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PRgSENT.

INFINITIF.

I load.
- lose.
- make.
may.
- mean.
- meet.

TO LOAD.
- LOSE.
- MAKE.
- MAY.
- MEAN.
- MEET.
- MEINE.

- meine.
- melt.

MELT.
MISBECOME.

It misbecomes.
I miscast.

- MISCAST.
- MISDEAL.
- MISDO.
- MISDRAW.
- MISFALL .
- MISGIVE.
- MISHEAR.
- MIS KNOW .
- MISLAY.
- MISLEAD.
- MISLAY.
- MISSEND.
- MISSHAPE.
- MISSPEAK.
- MISSPELL.
- MISSPEND.
- MISTAKE.
- MISTEACH.

- misdeal.
- misdo.

MISTELL.
- MISTHINK.
- MISUNDERSTAND.
- MISWRITE.
- MOW.
- MUST.
- NEED.
RIM (1).

OUTBID.
OUTDO.
OUTDRINK.
0 UTFLY.

OUTGIVE.
- OUTGO.
- OUTGROW.
- OUTRIDE.
- OUTRUN.

OUTSELL.
OUTSHINE.

- ninn.

- outspeed.
- outspread.
- outstand.
- outstride.
- outswear.
- outswell.
- outwear.
- outweep.
- outwork.
- overbear.
- overbid.
overblow.

- OUTSPEED.
- OUTSPREAD.
- OUTSTA ND.
- OUTSTRIDE.
OUTSWEA R.
- OUTSW ELL.
OUTWEAR.
OUTW EEP.
- OUTWORK.
- OVERBEAR.
- OVERBID.

OVERBLOW.
TO NI3I,

- misdraw.
- misfall.
- misgive.
- mishear.
- misknow.
- mislay.
- mislead.
- missay.
mis,end.
misshape.
- misspeak.
- misspend.
- mistake.
- misteach.
- misthink.
- misunderstand.
- miswrite.
- mow.
- must.
- need.
- newmake.
- ought.
- outbid.
- outdo.
- outdrink.
- outfly.
- outgive.
- outgo.
- outgrow.
- outride.
- outrun.
- outsell.
- outshine.

NEWM.AKE.
OUGHT.
-

t4t

11,111C11.

PRETERIT.

loaded.
lost, lore, born.
made.
might.
meant.
met.
melt, r.
misbecame.
miscast.
misdealt, r.
misded.
misdrew.
misfell.
misgave.
misheard.
misknew.
mislaid.
misled.
missaid.
missent.
misshaped.
misspoke.
misspelt, r.
misspent.
mistook.
mistaught.
mistold.
misthought.
misunderstood.
miswrote.
moved.
must, mote.
need.
Dome.
newmade.
ought.
outbid.
outdid.
outdrank.
outflow.
outgave.
outwent.
outgrew.
outrode.
outran.
outsold.
outshone.
outsped.
outspread.
outstood.
outstrode.
outswore.
outswelled.
outwore.
outwept.
outwrought, r.
o verbore.
overbid, orcrbad.
overblew

PARTICIPE.

laden, r. loaden.
lost, lore, Torn.
made.
mote.
meant.
met.
meint, meynt, ment.

molten, r.
misbecome.
miscast.
misdealt, r.

misdone.
misdrawn.
misfallen.
misgiven.
misheard.
misknown.
mislaid.
misled.
mislaid.
missent.
misshapen, r.
misspoken.
misspelt.
mis, pent.
mistaken.
mistaught.
mistold.
misthought.
misunderstood.
miswritten.
mown.
nome.
newmade.
outbidden.
outdone.
outdrunk.
outflows.
outgiven.
outgone.
outgrown.
outridden.
outrun.
outsold.
outshone.
outsped.
outspread.
outstood.
outsridden.
outsworn.
outswollen.
outworn.
outwept.
outwrought , 1'.
overborne.
overbid, overbidden.
overblown.
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INFINITIF.
TO OVERBURN.
- OVERBUY.
- OVERCAST.
- OVERCLIMB.
- OVERCOME.
- OVERDO.
- OVERDRAW.
(ONE'S
OVERDRINK
SELF).
- OVERDRIVE.
- OVEREAT (ONE'S SELF).
- OVERFREIGHT.
OVERGET.
- OGERGILD.
OVERGIRD.
- OVERDO.
- OVERHANG.
- OVERHEAR.
- OVERLADE.
- OVERLAY.
- OVERLOAD.
- OVERPAY.
- OVERREACH.
OVERREAD.
- OVERRIDE.
- OVERRUN.
OVERSEE.
- OVERSELL.
OVERSET.
- OVERSHOOT.
(ONE'S
- OVERSLEEP
SELF).
OVERSPEAK.
- OVERSPREAD.
- OVERSTREW.
- OVERTAKE.
- OVERTHROW.
- OVERWORK.
- OWE.
- PARTAKE.
- PAY.
- PEN , PEN UP.
- PLEAD.
- PITCH.
- PUT.
- QUAKE.
QUIT.
-

RAFF.
REACH.
READ.
REAP.
REAVE.
REBUIL.
RECAST.
REHEAR.
REMAKE.
REMELT.
REND.
REPAY.
RESOW.
RESPEAK.

PRESENT.

PRETERIT.

PARTICIPE.

I overburn.
- overbuy.
- overcast.
overclimb.
- overcome.
- overdo.
- overdraw.
- overdrink (my self).

overburnt.
overbought.
overcast.
overclomb , r.
overcame.
overdid.
overdrew.
overdrank.

overburnt.
overbought.
overcast.
overclimbed.
overcome.
overdone.
overdrawn.
overdrunk.

- overdrive.
- overeat (my self).
- overfreight.
- overget.
- overgild.
- overgird.
- overgo.
- overhang.
- overhear.
- overlade.
- overlay.
- overload.
- overpay.
- overreach.
- overread.
- override.
- overrun.
- oversee.
- oversell.
- overset.
- overshoot.
- oversleep (my self).

overdrove.
overeat , overate.
overfreighted.
overgot.
overgilt , r.
overgirt , r.
overwent.
overhung.
overheard.
overladen.
overlaid.
overloaded.
overpaid.
overraught , r.
overread.
overrode.
overran.
oversaw.
oversold.
overset.
overshot.
overslept.

overdriven.
overeaten.
overfraught , r.
overgot.
overgilt , r.
overgirt , r.
overdone.
overhung.
overh card.
overladen.
overlaid.
overloaden.
overpaid.
overraught, r.
overread.
overridden.
overran.
overseen.
oversold.
overset.
overshot.
overslept.

- overspeak.
- overspread.
- overstrew.
- overtake.
- overthrow.
- overwork.
- owe.
- partake.
- pay.
- pen.
- plead.
- pitch.
- put.
- quake.
- quit.

overspoke.
overspread.
overstre wed.
overtook.
overthrew.
overwrought , r.
ought , r.
partook.
paid.
pent.
plead , r.
pight .
put.
quook , r.
quitted , quot , quad , quoth.
quoth ([ , he , she.)
raft.
raught , r.
read , rad.
reapt , r.
reft , raft.
rebuilt.
recast.
reheard.
remade.
remit , r.
rent.
repaid.
resowed
respoke.

overspoken.
overspread.
overstrewn , r.
overtaken.
overthrown.
overwrought , r.
own , r.
partaken.
paid.
pent.
plead.
pight
put.
quaked.
quited , quit.

raff.
- reach.
- read.
- reap.
- reave.
- rebuil.
- recast.
- rehear.
- remake.
- remelt.
- rend.
- repay_.
- resow.
- respeak.

raffed.
raught , rought , r.
read , rad.
reapt , r.
reft.
rebuilt.
recast.
reheard.
remade.
remolten , r.
rent.
repaid.
resown , r.
re.poken.
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IN FINITIF.
TO RID.
-- RIDE.
- RING.
- RISE.
RIVE.
ROT.
RUN.
- SAW.
SAY.
--- SEE.
SEEK.
SEETH, SEETHE.
- SELL.
SEND.
SET.
SHAKE.
SHALL.
SHAPE.
SHAVE.
- SHEAR.
SHED.
- EMEND.
- SHEW , SHOW.
SHINE.
--- SHIT , MITE.
SHOE.
SHOOT.
- SHOW.
- SHRED , SPREAD.
- SHRIEK.
- SHRINK.
- SHRIVE.
- SHUT.
- SING.
- SINK.
- SIT.
- SLAY.

---- SLEEP.
- SLIDE.
- SLING.
- SLINK.
- SLIT.
- SMART.
- SMELL.
- SMITE.
- SNOW.
- SOW.
- SPEAK.
- SPEED.
- SPEND.
- SPELL.
-- SP ET.
-- SPILL.
- SPIN.
- SPIT.
-- SPLIT.
- SPREAD.
- SPRING.
- STAND.
- STAVE.
- STEAL.
STICK,

PR}SENT.

I rid.
- ride.
- ring.
- rise.
- rive.
- rot.
- run.
- saw.
- say.
- see.
- seek.
- seeth.
- sell.
- send.
- set.
- shake.
- shall.
- shape.
- shave.
- shear.
- shed.
- shend.
- shew , show.
- shine.
- shit , shite.
- shoe.
- shoot.
- show.
- shred , shread.
- shriek
- shrink.
shrive.
- shut.
- sing.
- sink.
- sit.
- slay.
- s'eep.
- slide.
- sling.
- slink.
- slit.
- smart.
- smell.
- smite.
It snows.
l sow.
- speak.
-, speed.
- spend.
- spell.
spe t.
- spill.
spin.
- spit.
- split.
- spread.
- spring.
- stand.
- stave.
- steal.
- stick.

PRETgRIT.
rid.
rode, rid.
rung, rang, rong.
rose, rise, rime.
rove, r.
rotted.
ran, run.
sawed.
said.
saw.
so ght.
sod. r.
sold.
sent.
set.
shook.
should, shold (e).
shope, r.
shaved.
shore, r,
shed.
shent.
sheaved.
shone.
shit.
shod.
shot.
showed.
shred.
shright.
shrank, shrunk.
shrove.
shut.
sung, sang.
sunk, sank.
sat, sate.
slew.
slept.
slid.
slung, slang.
slink, stank.
stilted, slit.
smart, r.
smelt, r.
smote, smitten.
snew.
sowed.
spoke, spake.
sped.
spent.
spelt, r.
spetted, spot.
spilt, r.
spun, span.
spitted, spit, spat.
split, splitted.
spread, spred.
sprung, sprang sprong.
stood.
stove, r.
stole.
stuck, stack.

PARTICIPE.
rid.
rode, rid, ridden.
rung, rong.
risen, rist.
riven, roven, r.
rotten, rot, r.
run.
sawn, r.
said, sain.
seen.
sought.
sodden, sod, r.
sold.
sent.
set.
shaken.
shopen, r.
shaven, r.
shorn, shore.
shed.
shent.
shewn, r.
shone.
shitten, shit.
shod, shodden.
shot, shotten.
shown, r.
shred.
schrieked.
shrunk, shrunken.
shriven, shrift.
shut.
sung.
sunk, sunken.
sat, sate, sitten.
slain.
slept.
slid, slidden.
slung.
slunk.
slit, stilted.
smart, r.
smelt, r.
snit.
snown.
sown, r.
spoken.
sped.
spent.
spelt, r.
Opel.
spelt, r.
spun.
spitted, spit, shitten.
split, splitted.
spread, spred, sprad.
sprung.
stood, stole.
stove, r.
stolen, stoln.
stuck.
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INFINITIF.
To STING.
- STINK.
- STRAW STREW.
- STRETCH.
- STRIDE.
- STRIKE.
- STRING.
- STRIVE.
STROW.
- SURBATE.
- SWEAR.
- SWEAT.
- SWEEP.
- SWELL.
SWIM.
- SWING.
- TAKE.
- TEACH.
- TEAR.
- TELL.
- THINK.
- THRIVE.
- THROW.
- THRUST.
THUNDERSTRIKE.
- TREAD.
- UNBEND.
-- UNBIND.
UNBUILD.
UNDERBEAR.
- UNDERBID.
UNDERBIND.
UNDERBUY.
- UNDERCUT.
- UNDERDO.
UNDERGIRD.
- UNDERGO.
- UNDERLAY.
- UNDERLET.
UNDERRUN.
UNDERSELL.
- UNDERSET.
- UNDERSTAND.
- UNDERTAKE.
- UNDERWEAVE.
UNDERWORK.
UNDERWRITE.
- UNDO.
- UNDIGHT.
UNDRAW.
- UNOIRD.
UNLADE.
- UNLOAD.
- UNP AY.
- UNSAY.
UNSTRING.
- UNSWEAR.
UNSWEAT.
UNSWELL.
- UNTEACH.
- UNTHINK.
- UNWIND.

PRESENT.
I sting.
- stink.
- straw, strew.
- stretch.
- stride.
- strike.
- string.
- strive.
- strew.
- surbate.

PRETERIT.

PART ICIPE.

stung, stung.
stunk, stank.
strawed, strewed.
s traught, r.
stride, strid, sired.
struck, strak, stroke, strook.
strung, strung.
strove.
strawed.

stung, stung.
stunk.
strawed, strewed, strewn.
straught, r.
stridden.
struck, -icken, -ucken, strook.
strung, r.
striven. •
strown.

surbated.

surbeat, surbet, surbaten, r.
sworn.
sweat, swet, sweaten, r.
swept, r.

- swear.
- sweat.
- sweep.
- swim.
- swing.
- take.
- teach.
- tear.
- tell.
- think.
- thrive.
- throw.
- thrust.
- thunderstrike.
- unbend.
- unbind.
- unbui Id.
- underbear.
- underbid.
- underbind.
underbuy.
- undercut.
- underdo.
- undergird.
- undergo.
- underlay.
- underlet.
- underrun.
- undertell.
- underset.
- understand.
- undertake.
- underweave.
- underwork.
- underwrite.
- undo.

swore, sware.
sweat, swet, swat, swate, r.
swept, r.
swelled.
swum, swam, sworn.
swung, swung.
took.
taught.
tore, tare.
told.
thought.
throve, r.
threw.
thrust.
thunderstruck.
trod, trode.
unbent.
unbound.
unbuilt.
underbear.
underbid.
underbound.
underbought.
undercut.
underdid.
undergirt.
underwent.
underlaid.
underlet.
underrun.
undersold.
underset.
understood.
undertook.
underwove.
underwrought.
underwrote.
undid.

swolled, sworn.
swum, sworn.
swung.
taken.
taught.
torn, tore.
told.
thought.
thriven, r.
thrown.
thrust.
thunderstruck.
trodden, trod.
unbent.
unbound.
unbuilt.
underborne.
underhidden.
underbound.
underbought.
undercut.
underdone.
undergirt.
undergone.
underlaid.
underlet.
underrun.
undersold.
underset.
understood.
undertaken.
under woven.
underwrought , r.
underwritten.
undone.

- undight.

undight.

undight.

- undraw.
- ungird.
- unlade.
- unload.
- unpay.
- unsay.
- unstring.
- unswear.
- unsweat.
- unswell.
- unteach.
- unthink.
- unwind,

undrew.
ungirt, r.
unladed.
unloaded.
unpaid.
unsaid.
unstrung.
tint wore.
unsweat, r.
unswelled.
untaught.
unthought.
unwound.

undrawn.
ungirt, r.
unladen.
unloaden,
unpaid.
unsaid.
unstrung.
unsworn.
unsweat, r.
unswoln.
untaught.
unthought.
unwound.
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INFINITIF.

TO UNWRING.
UPBE A R.
UPDRAW.
UPGROW.
UPHOLD.
UPLIFT.
UPL BAD.
UPRISE.
— UPSET.
UPWIND.
— WAKE.
— WASH.
— WAVE.
— WAX. ( )
— WAYLAY.
— WEAR.
— WEAVE.
— WEEP.
— WEET.
— WET.
— WILL.
— WIN.
— WIND.
— WIRE—DRAW.
— WIS.
— WIT.
— WITHDRAW.
WITHHOLD.
— WITHSTAND.
— WONT.
— WORK.
— WREAK.
— WREATHE.
— WRING.
— WRITE.
— WRITHE.

—
—
—
—
—

Y E AD.

(1) TO WAX ,

I uncaring.
- upbear.
- updraw.
- upgrow.
- uphold.
- uplift.
- uplead.
- uprise.
- upset.
- upwind.
- wake.
- wash.
- wave.
- wax.
- waylay.
- wear.
- weave.
- Weep.
- weet.
- wet.
- will.
- win.
- wind.
- wire-draw.
- wis.
- wit , wot , wote.
- withdraw.
- withhold.
- withstand.
- wont.
- work.

unwrung.
upbore.
updrew.
upgrew.
upheld.
uplift , r.
upled.
uprose.
up et.
upwound.
woke , r.
washed.

unwrung.
upborn.
updrawn.
upgrown
upheld, upholden.
uplift, r.
upled.
uprisen.
upset.
upwound.
waked.
washen, r.

weft , r.
wox, woxe , wax , r.

weft, r.
waxen , r. , woxen.

waylaid.
wore , ware.
wove.
wept.

waylaid.
worn.
woven.
wept.
wot , wotten.
wet , wetted.

wot , ovate.
wet , wetted.
would.
won , wan.
wound.
wire-drew.
wist.
wot , wote.
withdrew.
withheld.
withstood.
wont.
wrought , r.

- wreak.

wroke, r.

- wreathe.
- wring.
- write.
- writhe.
- yead.

wreathed.
wrung, wrang.
wrote , writ.
writhed.
yode.

wassen , groeijen , groot worden.

— -0-Go

PARTICIPE.

PRETERIT.

PRESENT.

00-c, t,-e-

won.
wound , wounden.
wire -drawn.
wist.

wotten.
withdrawn.
withheld , withholden.
withstood.
wont.
wrought , r.

wroken, r.
wreathen , r.
wring.
written , writ.
writhen.

LIST
OF THE MOST USUAL CHRISTIAN-NAMES AND PROPER-NAMES
OF MEN AND WOMEN.

AARON, m. Aron, Aaron.
ABIGAIL, f. Abigail.
A DELIN, f. Adelina.
ADOLPHUS, In. Adolf, Adolfus.
ADRIAN, m. Adriaan, Adrianus.
ADRIANA, f. Adriana.
AEGON, rn. Egon.
AGNES, NEST, f. Agnes.
ALBAN, nr. Albanus.
ALBERT, rn. Albert, Albrecht. Albertus.
ALEXANDER, SCANDER, ERICK, in,

Alexander, Sander.
ALFRED, m. Alfred. Alfried, Alfridus.
ALICE, ASSY, f. Alice,Adelheid, Alix.
ALISON, ALCE, f. Elsje, Lijsje.
ALLEN, rn. Elianus, Elias.
ALPHONSUS, ALPHONSE, m. Alfon-

sits, Alfonso, Alfons.
ALVIN, m. Alvinus, Alvijn.
AMADEUS, m. Amadeus, Theophilus.
AMBROSE, m. Ambrosius.
AMY, m. Any, Aime.
ANARAUD, III. Eerrijk.
ANASTASIUS, m. Anastasius, Staats.
ANDREW, SAUNY, m. Andreas, An-

dries, Dries.
ANGELUS, ANGEL, m. Engel, Angelus.
ANN, ANNA, ANNE, f. Anna, Hanna,
Annaatje, Naatje, Antje.
ANSELM, m. Anselmus, Anselmo.
ANTHONY, m. Antonie, Antonius, Anloon, Toon, Teunis.
ANTONIA, f. Antonia, Antoinetta.
ARCHIBALD,m. Archiboud,Archimbald.
ARNOLD, M. Arnold, Arnoldus.
ARNOLF,
Arnolf, Arnul.
fus, Arnolfus.
ARTHUR, ARTUS, rn. Arthur.
AUBRY, m. Alberich.
AUGUSTUS, AUSTIN, A UST EN, III.
Augustus, Augustijn, Augustinus.
BAB, m. en f. voy. BAPTIST, BARBARA.
BALDUIN, m. Boudewijn, Balduin,
Balduinus.
BAPTIST, m. Baptist, Batist.
PARNABY, In. Barnabas.
BARTHOLOMEW, M.
Bartholomeus,
Barthelt, Bart.

BASIL, m. Basilius.
BAT, m. voy. BARTHOLOMEW.
BATHILD, f. Bathilda, Bathildis.
BECK, f. voy. REBECCA.
BELL, I. voy. ARABELLA.
BEN, BENJAMIN, no. Benjamin.
BENEDICT, BENNET, m. Benediktus.
BENEDICT A, f. Benedzkta.
BERNARD, m. Bernard, Bernhard,

Bernardus, Nardus.
BERTRAM, m. Bertram, Bertrand.
BESS, BET, BETSEY, BETTY, f. voy.
ELISABETH.
BIDDY, f. voy. BRIDGET.
BIL, BILLY, m. voy. WILLIAM.
BLANCH, f. Blanka.
BLASE, m. Blazius.
BOB, BOBBY, m. voy. ROBERT.
BONADVENTURE, m. Bonaventura.
BRIDGET, f. Brigitta.
CAROLINA, f. Karolina, Lina, Lientje.
CATHARINE, f. Katherina, Katrijn,

Trijn, Kaatje, Keetje.
CECIL, m. Cecil.
CECILY, f. Cecilia.
CELESTIN, m. Celestinus.
CHARLES, CHARLEY, m. Karel.
CHARLOT, f. Charlotte.
CHRIS,CHRISTIAN, m."Kristiaan,Kris.
CHRISTINA, f. Kristina, Kristientje,
Stijntje.
CHRISTOPHER, m. Kristoffel, Stoffel.
CHRYS, m. voy. CHRYSOSTOMOS.
Cis, f. voy. CECILY.
CLARE, f. Klara, Klaartje.
CLAUDIA, f. Klaudia, Klaudina.
CLEM, CLEMENT, m. Klemens, Klementius.
CONNY, f. voy. CONSTANCE.
CONRAD, m. Koenraad, Koenradijn,

Koen.
CONSTANCE, f.
CONSTANTINE,

Konstantia.
m. Konstantijn, Kon-

stantinus.
CORNELIUS, m.

Korizelis , N elis, Neel,

Kees.

nijs, Denis.
DENNIS, DENNYS, f. Dionisia.
DERRICK, DERICK, m. Dirk, Diede-

rik, Diederijk, Derk, Theodorik.
DICK, DICKY, so. voy. RICHARD.
DOLL, DOLLY, f. voy. DOROTHY.
DOMINICK, m. Dominikus.
DOROTHY, f. Dorothea, Doortje.
DUNNY, m. voy. ANTHONY.
DY, DIANA, f. Diana.
EDWARD, m. Eduard.
EED, f. Ida.
EGERIA, f. Egeria.
ELEANOR, f. Eleonora, Leonora, No-

ra, Leenije.
ELIAS, ELIJAH, m. Elias.
ELICK, m. voy. ALEXANDER.
ELIZA, ELISA, f. Eliza, Elise,

m. Krispijn, Krispinus•

Lisa,

Lijsje, Elsje.
ELISABETH,

f.

Elizabeth, Lijsbeth,

Betje.
ELLEN, f. voy. HELEN.
ELLICK, m. voy. ALEXANDER.
EMERY, m. Almerik.
EMMERY, EMMERICK, m. Emmerik.
ERCHENBALD, m. voy. ARCHIBALD.
ERNEST, m. Ernst, Ernestus.
ETHELBERT, m. Ada 1bert, Adelbert.
EUSTACE, m. Eustachius, Eustatius.
EVAN, rn. 'Joy. JOHN.
EVERARD, rn. Everard, Everardus.
EZEKIEL, EKIEL, rn. Ezechikl.
FABIAN, m. Fabianus.
FANNY, f. voy. FRANCES.
FELICITY, f. Felicitas.
FERDINANDO, m. Ferdinand.
FLORENCE, m. Florentius, Floris,

Florus.
Franciska, Francijntje,
Fransje, Fanny.
m. Franciskus, Frans.

FRANCES, f.

Cosmo, m. Kosmus, Kosman.
CRISPIN,

CUNEGUND, f. Kunegonda.
CYPRIAN, m. Cyprianus.
CYRIL, m. Cyrillus.
DAN, DANIEL, m. Daniel, Daan.
DAVY, DAVID, m. David.
DED, DEBBY, DEBORAH, f. Debora.
DENIS, DIONYS, rn. Dionisius, Dio-

FRANCIS,
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FRANK, M. voy. FRANCIS.
FREDERICK, FREDRICK, m.

JEREMIAH, JEREMY , f.

Frederik, Fredrik, Freerik, Frits.
FULL m. Folko.
GEFFERY, GEFFRY, GEFFREY, GEFF,
GEOFFROY, GODFREY, m. God fried,

Goderaart, Govert.
GEORG, GEORGE, GEORGY, M.

George,

Joris, Jurriaan, Jurjen.
GERARD,m. Gerard, Gerardus, Gerrit.
GERMAN, en. Germanus, Hermanus.
GERVAS, ns. Gervaszus.
GIB, GIL, M. VOy. GILBERT.
GILES, m. Gilles, J1lles, Egidius.
GLADUSE, S. voy. CLAUDIA.
GODARD, m. Godard, Godaart, Godert.
GODFREY, m. voy. GEFFERY.
GRATIAN, m. Gratzanus.
GREGORY , m. Gregorius. Gregoor.
GRIF, GRIFFIT, m. Rufintts.
GRISSEL, GRISHILD, f. Griselda.
GUILBERT, M, Gilbert, Gilbertus.
GUIBERT, m. Gijsbert, Gijsbertus,

Gijs.
GUNTER, M.

Wouther, Gouther, Gun-

therus.
GUY, M. Veit, Vitus, Gui, Guido.
1-1AB, m. voy. HERBERT.
HAI, HALL, IIALLY, tn. coy. HENRY .
HANNAH, f. Anna, Hanna.

IIARMAN, in. Harmen, Herman, Har-

manus, Hermanus.
HARRIET, HARRIOT, f. Henriette.
HARRY, m. voy. HENRY.
HELEN, HELLEN, HELENA, f. He-

lena, Lena, Leentje.
Hendrik, Hendrikus, Rein,
Henrik.
HERBERT, HERIBERT, ns. Herbertus,
Huibert, Huibertim
HENRY, m.

HICK, m. voy. RICHARD.
HIEROM, s. Hieronimus,

Jeronimo,

Jeroen.

Kaatje, Ka, Kato, Keetje, Kee.
KISTER, KIT, in. voy. CHRISTOPHER,
CHRISTIAN.
LANCE, LANCELOT, m. Lancelot.
LAURENCE, m. Laurens, Lourens,

Laurentius, Louw.
LEONARD, LEN, m. Leonard,Leendert.
LET, LETTICE, f. Letitia.
LEWIS, m Lodewijk, Ludovicus.
Loo, LOUISA, f. Louise, Ludovika.
LUCE, LUCY, f. Lucia.
LUDDI, f. Lydia.
LUKE, m. Lukas.
MADGE, MA DGY,MARGERY,MARGET,
MARGARET, f. Margaretha, Mar-

griet, Grietje, Margootje.
ITAGDALEN,Lilagdalena,Lena,Leentje.
MALKIN, f. Mietje, Maria.
MARGARET, f. voy. MADGE.
MARK, m. Markus.
MARTIN, m Maarten, Martijn,

Onofrius.
Isabella,

Izabel, Bella, Belletje.
ISIDORE, ns. Isidoor, Dorm,
JACK, JACKY, m. voy. JOHN.
JACOBINE, JAQUET. f. Jakoba,

Jacoba, Jakomina, Jakomijntje, Koos,
Koosje.
JAMES, tn. Jakob. Jacobus, Jaap, Japik.
JANE, f. Jolrnna„loanna, Hanna,
Hansje, Z\aatje. Jansje.
JASPER, m. Jasper, Kasper, Kasparus
.1.EF. JEFFRY, m. voy. GEFFREY.
JEM. JEMMY, en. Jakobje, jaapje, Japik, Koos, Ks.
JEANNET, JENNY, f. Jansje, Naatje.

M ARA' , f.

NED, NEDDY, m. voy. EDWARD.
NEL , f. voy. ELEANOR, HELEN.
NESS, f. voy. AGNESS.
NIB, f. voy. ISABEL.
NICHOLAS, M. Nikolaas, Klaas.
NICK, m. voy. NICHOLAS.
NIKOL, f. Nikolina, Klazina, Klaasje.
NOAH, In. Noach.
NOLL, m. coy. OLIVER.
NUMP, III. voy. HUMPFREY.
NYKIN, In. voy. ISA AC.
OBADIAH, m. Obadja.
OLIVER, M. Olivier.
OLIVIA, OLIVY, f. Olivia.
OTHO, m. Otto.
PADDY, m. voy. PATRICK.
PAGE, PADGE, f. voy. MADGE.
PAL, PALLY, f. voy. MARY.
PALL, POLY, POLI, I. voy. MOLL.
PAT, m. et f. coy. PATRICK, MARTHA.
PATRICK, m. Patrik, Patricius.
PATTY, f. coy. MARTHA.
PAUL, PAULET, M. Paul, Paulus,

Pouw, Pouwtje.
PEG, PEGGY, f. voy. MARGARET.
PEL, PEREGRINE, m. Peregrinus.
PERN EL, f. Petronella, Pieternel,

Neeltje, Pietje.
PETER, PIERRE, M.

Peter, Petrus,

Pieter, Piet.
PHIL, PHILLY, PHILIP,

tn. F/lip,

Pizilip, Filips , Philippus , lipje,F lip.
PHILLIS, PHILIPPA, f. Philli,

Fi-

lippa, Filippina.
POLL, POLLY, f. coy. MARY.
PRIS, PRISCILLA, f.
PRU, PRUDENTIA , f. Prudentia.
RACHEL, rn. Rachel, Raatje, Ra.
RADEGUND, f. Radegunda.

RALPH, ROLPH,m.Boelof,Roel,Rudolf.
RANDAL, in. Randolfus, Randolf.

Mar-

tinus.

HILARY, m. Hzlarius.
HOB, HOBE, m. coy. ROBERT.
HODGE, HODGEKIN, HODY, nl. voy.
ROGER.
HUGH, In. Hugo, Haig.
HUBIFREY, nl. Hunifry, Humfridus,
IB, IL, f. voy. ISABELLA.
ISABELLE, ISA BELL, IB, f.

Jeremia, Je-

remias, Mias.
JERRY, M. voy. JEREMIAH.
JIN, M. voy. JOHN.
JINNY, f. voy. JANE.
Jo, JOE, rn. voy. JOSEPH.
JOAN, f. Johanna.
JOCELIN, m. jadocus, Joost.
JOHN, In. Jan,Joan, Johannes, Joannes.
JOHNNY, JONNY, ns. Jantje, Hans.
JONE, m. coy. JOHN.
Jos, JOSHY, m. voy. JOSHUA.
JOSEPHITS, M. Jozef, Jozefus.
JOSHUA EI, m. Jozica.
JOSSAH, JAY, M. Josicis.
JUDY, M. vOy. JUDITH.
JUG, f. voy. JOAN.
JULIAN, m. Juliaan, Julianus.
JUSTIN, M. Justinus.
KATE, RATTY, f. Kaatje.
KATHARINE, f. Katharina, Trzjn,

REBECK A, BECK,

f. Rebekka, Ribha,

Bekje,
Maria. Marianne, Marie.

FIAT, f. et ns. oy. MARTHA, MATTHEW.
MATILDA, f. Mathilda, Magteld.
'MATTHEW, IIATTHIAS, m. Mattheus,
Matthjs, Matthias, Tijs, Matches,
Teeuwis.
.MUD, MAWD, f. coy. MATILDA.
MAUDLIN, f. voy. MAGDALEN.
MAURICE, m. Maurits, Morits, Moritz.
MAXIMILIAN. In. Maximiliaan, Max.

MEG, MER, f. voy. MADGE.
Miranda.

MERAND, f.

Ahem IllIcHAEL, In. Machiel, Michiel,

Michael, Giel.
MIKELLINA, f. Michelina.
OLL, MOLLY, f. voy. MALKIN.
MORICE, tn. coy. MAURICE.
MITN, In. voy. EDIYIUND.
NAB, f. coy. ABIGAIL.
NAM, m. coy. AMBROSE.
NAN, NANCY, NANEY, ANN, f. Antje,

Annaatje, Naatje.
NAT, NATHANIEL, M.

Nathaniel.

li.EuREN, In. Ruben.

11EYNOLD, m. Re4noutl, Reinhard,
Reinert, Reinier.
RICHARD, DICK, DICKIN, in. Richard, Bijkert.
ROBERT, ROB, ROBIN, H013, fioilE ,

ns. Robert, Robertus, Bobbert.
RODOLPHUS, ROLF, III. voy. RALPH.
ROFE, m.
ROGER, m. Boger, Ropier.
ROSAMUND, f. Rosamunda.
ROSE, f. Rosa, Roosje, Rosina.

RowLAND, tn. Boeland, Roel.
SAL. SALLY, f. coy. SARAH.
SALMON, SALOMON, H. Salomon.
SAM, SAMMY, SAMUEL, in. Samuel.
SANDER, m. coy. AL1,2X ANDER.
SARAH. f. Sara, Saartje.
SEBASTIAN, m. Sebastivan, Bastiaan,

Bast.
SENNY, (ST. JOHN), m. St. Jazz.
SIB, in. et f. voy. SEBASTIAN, SYBILL.
SIGFRIDUS, In. Siegfried.
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SIGISMITND, m. Sigismundus.
SIL, SILVESTER, m. Silvester.
SILVAN, m. Silvanus, Silvaan.
SIM, SIMON, SIMEON, M. Simon,

Simeon, Sijmen.
Sis, f. voy. CECILY.
SOPHY, f. Sofia, Sophia.
STEPHEN, STEEPHEN, STEPHY, H.
Steven, Stefanus, Steraan.
f. Sozanna, Santje.
SWEYNE, m. Swen.
SYLVAN, M. Silvanus, Silvaan.
SU, SUKY, SUSY, SUSANNAH,

TAFF, M. voy. THEOPHILUS.
TED, TEDDY, tn. voy. EDWARD.
THEOBALD no. Theobald, Theobal-

duo, Thihout.
THEODORE, M..

Theodoor, Theodorus,

Dorus.

THEOPHILUS, m. Theophilus, Godlief.
THERESA, f. Theresa, Theresia.
THIB, THIBBY, M. voy. THEOBALD.
TID, TIT, m. voy. THEODORE.
TIM, TIMMY, TIMOTHY, ► . Timotheus.
TOBIAS, TOBIT, TOBY, m. Tobias,

VINCENT, YIN, M. Vincent.
VITUS, GUY, m. Veit, Gui,

Tobie.
Tom, TOMMY, m. voy. THOMAS.
TONY, on. et f. voy. ANTONY, AN-

WICK, WICKIN,

TONIA.
TRACY, f. voy. THERESA.
ULRIC, UDALRIC, no. Ulrik, Ulricus.
URBAN, M. Urbanus, Urbana.
URSULA, URSLY, URE, URSLY,

f. Ursula.
VAL, VALLY, VOL, VALENTINE, M.

Valentiin, Valentinus.
VALERIAN, m. Valerianus, Valeriaan.
VERONICA, f. Veronika, Fronika.

Guido,

Vitus.
VIVIAN, M. Vivianus.
WALTER, WALT, WATTY, M.

Wouter, Gouter, 1Valterus, Wolter.
no. voy. WILLIAM.
WoLfiEr.mINA, f. Withelmina, Willemina, Willemijntje, Winzpje.
WILLEBALDUS, m. Willebald, Willebaldus.
WILLIAM, WILL, WILLY, WILKIN,

no. Willem, Wilhelmus,

TVim.

WIN , WINNE, WINFRID, WINFRID,Wanfried. *-, f.
m. "Vinfried,

Win frid ia, Wanfridia.
WISHARD, WISCHARD,M. JViskardus.
ZACHARY, ZACHARIAS, ZACH, ZACK ,
ZACKY, M. Zacharias.

HISTORY AND MYTHOLOGY.
ABACUS, no. Eakus.
AEGISTHES, AEGISTHUS, M. EgiS/US.
AENEAS, m. Eneas.
AEOLUS, m. Eolus.
A ESCULAPIUS, m. Eskulapius.
AESOP -CIS, no. Esoints.
AFRICANUS, tn. de Afrikaan.
AHASUERUS. M. Ahasverus,Assuerus.
ALAN, no. Alanus.
ALARICK, M. Alarzk.
ALCAEUS, no. Alceus.
ANNIBAL, rn. Hannibal..
ARCHONTES, M. pl. de Archonten.
ARGONAUTES, M. pl. de Argonauten.
ARISTAEUS, m. Aristeus.
ARISTOTELE, m. Aristoteles.
AURELIAN, m. Aurelianus.
BALBUS, no. de Stamelaar.
BARBAROSSA, M. Barbarossa, Rood-

ELIAS, ELIJAH, no. Eli, Elias.
ELISHA, m. Elzsa.
ESAJAS, ESAY, m. Jesaja.
EUCLID, m. Euclides.
EUROPE, v. Europa.
EZRA, no. Ezra, Esdras.
HAM, m. Chang.
HEROD, m. Herodus.

IIESIOD, In. Hesiodus.
IIEZEKIAS, m. Ezechias, Hezekias.
HOMER, no. Homerus.
HOSEAH, M. Hosea.
HYMENAEUS, M. Hymen, Hymeneus.
IRENA, V. Irena.
ISAIAH, no. Jesaja.
ISHMAEL, M. Ismael.
JEPIITH All, m. Jephta.
JOSHUAH, m. Jozua, Josua.
' JOSIAH, JAL, in. Josias.
baard.
JUSTINIAN, M. Justinianus.
LION-HEARTED (RICHARD), m. RiCAESAR, no. Cezar.
chard Leeuwenhart.
CANUTE, m. Kama, Knoet.
CHARLEMAIN, M. Karel de Groote.
LIVY, in. Livius.
CHRYSOSTOM, m. ChrySOS/0111uS.
LUCIAN, m. Lucianus.
CROESUS, m. Cresus, Krezus.
MARC-ANTONY, M.
Marcus AnCUPID, m. Kupido.
tonius.
DAEDALUS, m. Dedalus.
m.Maximianus.
DIOCLETIAN, M. Diocletianus.
MERCURY, on. Mercurius.
DOMITIAN, M. Domitianus.
MOSES, m. Jlozes.

NEHEMIAH, m. Nehemias.
NOAH, H. Noach.
OBADIAH, M. Obadja.
ORIGEN, no. Origenes.
ORPHEUS, no. Orfeus.
OVID , M. Ovidius.
PARCAE, f. pl. de Schikgodinnen.
PATROCLES, m. Patroclus, Palma,
PHAEDREA, m. Fedra, Phedra.
PHARAOH, M. Farao, Pharao.
PILAT, m. Pilatus.
PLINY, M. Plinius.
PLUTARCH, M. Plutarchus.
POMPEY, no. Pompejus.PTOLEMY, oz. Ptolomeus.
PYRRHO, al. Pyrrhus.
QUINTILIAN, m. Quintilianus.
SAMSON, M. Simson.
SATURN, H. Saturnus.

SHEM, M. Sem.
TERTULLIAN, no. Tertullianus.
TULLY, In. Tullius.
ULYSSE, no. Ulysses.
URIAH, m. Urias.
VESPASIAN, m. Vespasianus.
VIRGIL, M. Virgilius.
VULCAN, M. Vulkanus.

ZEDEKIAH, no. Zedekia.
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ABBREVIATIONS.

.ABRiTVJATIONS.

VERKORTINGEN.

adjectif.

lijvoegelijk naamwoord.

adjective.

empire , &at.

rijk , keizerrijk , &aat.

empire , State.

f.

feminin.

vrouwelijk.

feminine.

I.

eiland.

island.

M.

ile.
mont , montagne.

berg, gebergte.

mountain.

m.

masculin.

mannelifk.

masculine.

pro.
R.

province.
Royaume.

gewest , provincie , landstreek.

country.

koningrijk , land.

kingdom.

riv.

riviere.

rivier.

river.

v.

vine.

stall.

town.

a.
E.

AAR—R117ER, riv. Aar, v.
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Abyssinia: * - N, a. et m. f. abyssinisch;
Abyssinier ; abyssimsche vrouw.
ACADI.A, pro. Akadie.
ACALNANIA, pro. Akarnania'. *--x, a. et m. f. akarnanisch ; Akarnanier ; akarnanische vrouw.
ACHAIA, pro. Achaje. * - N, a. achaisch.
ADRIANOPLE, v. Adrianopel.
ADRIATIC, a. the - sea, de Adriatische zee, de Golf van
Venetie.
AEGEA-SEA, de Egeesche zee.
AFRICA, Afrika. * - 11, a. m. et f. afrikaansch, van Afrika ; Afrikaan ; afrikaansche vrouw.
AGGERHUIS, v. Aggerhus.
AIX-LA-CHAPELLE, v. Mew
A.LBA, v. Alba. * - NESE, a. in. et f. albaansch, albaneesch;
Albaan, Albanees ; albaansche
albanesche vrouw.
ALBANIA, pro. Albanie,.
ALBIGESE, m. et f. Albigenzer ; vrouw der Albigenzen:
ALBION, R. Albion, (Engeland).
ALCAIRO, V. Groot-Katro.
ALExANDRIA, v. Alexandria:
ABYSSINIA, E.

ALGARVA, pro. Algarvie.
ALGERIAN, a. m. et f.

algerijnsch; Algerijn; algerijn-

ache vrouw.
ALGIERS, V. et pro. Algiers ; Algerie.
ALICANT, V. Alicante.
ALPS, pl. M. de Alpen, het Alpische gebergte.
ALSACE, ALASACE, pro. de Elzas.
AMAZON, riv. rivier der Amazonen, Amazonen.rivier.
AMBOYNA, I. Amboina.
AMERICA, Amerzka. *-N, a. m. et f. amerikaansch; Acne-

rikaan ; amerikaansche vrouw.
ANDALUSIA, pro. Andaluzie.
ANDREW'S (ST.), va. Santander.
ANTIoca, v. Antiochii.
ANTWERP, ANTORP, V. Antwerpen.
APENNINES, M. de Appenijnen, het

Appenijnsch

ge-

bergte.
APULIA, APUGLIA, pea. Apulie.
AQUITAIN, pro. Aquitanie.
ARABIA, pro. Arabic; - deserta, Woest - Arabic; - felix,
Gelukkig Arabic'; - petrea, Steenachtig Arabic: * - N,
a. m. et f. arabisch ; Arabier ; arabische Vrotile.

BRIJ.
ARAGONESE,

a. m. et f. aragoneesch ; Aragonier; ara-

gonische

aragonesehe vrouw.
Arkadie. "-N, a. m. et f. arkadisch; Arkadzer ; arkadische prow.
A ItCHIPELAGO, Archipel. Eilandzee.
ARCTIC OCEAN, Noorder-Oceaan, groote Noordzee.
ARmENIA, pro. Armenie. *-N, a. m. et f. armenisch;
Arilleni (F1' ; armenische vrouw.
ASIA, Az.,,e "-TIC, a. az4ztisch.
ASSYRIA, R. Assyrie. * -N, a. III. et f. assyrisch; Assyvier ; u,syrisehe rrouw.
ASTURIA, pro. Amu Y.
ATHENIAN,a.,n. et I. athernsch; Athener; atheensche vrouw.
ATHENS, v. Athene.
ACGSBuRGH, v. Aagsbarg.
AuSTRAS1A,
Aastrasie'. * -N, a. m. et f. austrasisch ;
AustiasWr; austrasische 17,11.111.
Oostenrijk. '--N. a. m. et f. oostenrijksch;
A usTitiA,
Oostenrijker oostenrzjksche vrouw.
AzOrtES. pl. I. de Azorische ellanden.
BABYLON, v. Babel, Babylon. "-IAN, a. m. et f. babelsch,
babyloniseh; Babyloniee; babylonische vrouw.
BACTRIA, v. Baktria. * - N, a. et in. et f. baktrisch ;
Baktr;e'r : baktrische vrouw. "-NA, pro. Baktrie.
BALEARIC ISLANDS, be Balearische eilanden.
BALTIC-SEA, Baltisclie zee, Oost,ec.
BARBADOES, I. Barbados.
BARBARIAN, a. barbarijsch. * ... RY, pro. Barbarije.
BASIL, v. Bazel.
BATAVE, a. et s. bataafsch; Bataaf. "-, a. bataviaansch.
Beljeren. * - N, a. m. et f. beijersch; Beijer,
BAvARIA,
Beijerschman; beijersche vrouw.
BELGIA, BELGIUM, R
BENGAL, pro. Bengalen.
BEOTIA, pro. Beotie.
BERMUDAS, I. de Bermudische eilanden.
BESSARABIA, pro. Bessarabia.
BIEL, BIENNE, V. Biel.
Rise AY, pro. Biskaje. "-AN, a. m. et f. biskaaisch; baskisch ; Biskajer; biskaaische vrouw.
BITHYNIA, li. Bithynie. "-N, a. at. et f. bithynisch; .Bithynier; bithynische vrouw.
BLACK-SEA, Zwarte zee.
BOHEMIA, It Bohenze. *-N, a. m. et f. boheemsch ; Bohemer ; boheenische vrouw.
BOLOGNESE, pro. het gebied van Bologna.
BOLZANO, v. Bolsano, Bolzen.
Boscg, v. 's Hertogenbosch, 's Bosch, den Bosch.
BOSNIA, pro. Bosnia. *-N, a. m. et f. bosnisch ; Bosnier;
bosnische vrouw.
BOSPHOR, straat van den Bosphorus, Hellespont. * - IAN,
a. van -, aan den Bosphorus.
BomNia, pro. Bothnia.
BRANDENBURGH, pro. Brandenburg. OF -, FROM -,
BRANDENBURGHER, a. rn. et f. brandenburgsch ;
Brandenburger; brandenburgsche vrouw.
BRASIL, E. Brazilie. * -IAN, a. at. et f. braziliaansch;
Braziliaan; braziliaansche vrouw.
BRESCIA, "-NO, pro. het gebied van Brescia.
BRISGAU, pro. de Breisgau.
BRINDISI, V. Brindusiam.
BRITAIN (GREAT-), Ii. Groot- Brittannie.
BRITANY, pro. Bretagne.
Bnrristr, a. britsch; - channel, het Britsch kanaal.
BRITON, a. in. f. bretagnisch; Bretagner; vrouw uit Bretagne.
ARCADIA, pro.

BRUGES, v. Brugge.
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BRUNswICK, V. Brunswijk.
BRUSSELS, v. Brussel.
BRYSAC, v. Breisach.
ItUCHARIA, pro. Bicharije.
BULGARIA, BURSIA, pro. BaNarije.

a.

in.

it I.

balg aarsch; Bulgaar ; buloaarsche ?wow.
BuRGUNDIAN, a. in. et f. bourgondisch ; Bourgondier ;
b urgondische vrouw. * ...DY, pro. Bourgondie
BYZANTINE, a. m. et f. byzantijnsch; Byzantijn ; byzaatijnsche vrouw.
Cams, v. Cadix.
CAFFRARIA, pro. het land der Kalfers, Kalferland.
CAIrt0, v. Kairo, Groot-Katro.
CALABRIA, pro. Kalabrie "-N, a. m. et f. kalabrisch ;
Kalabrier
alabrische vrouw.
CALEDONIA. pro. Caledonie (Schotland). *-N, a. ru, et f.
caledonisch; Caledonier; caledonische vrouw.
CALIFORNIA, pro. Californie.
CALMUCK, s. Kalmuk.
CAMBAY, v. Camboja, Cambaja.
CAMBRAY, v. Kamerijk.
CAMPAGNA DI ROMA, pro. de campagna van Borne.
CAMPEACHY, v. Campeche.
CANAANITE, a. m. et f. kanaanitisch; Kanatiniot;krz nacirtitisclte vrouw.
CANADIAN,a. at. et f. kanadaasch; man -,vrouw mit Kanada.
CANARY, I. de Kanarische eilanden.
CANDIA, I. Kandia. * -N, a. at. et f. van -, nit Kandia ;
man
vrouw van het eiland Kandia.
CANNAE, V. Cannes, Cannae.
CANTERBURY, v. Kantelberg.
CAPE OF GOOD HOPE, Kaap de Goede Hoop.
CAPE NORTH, Noordkaap.
CAPE VERDE, Kaap Vert, het Groene Voorgebergte.
CAPPADOCIA, pro. Kappadocie.
CARAMANIA, pro. Kuramanie.
CARELIA, pro. Karelie.
CARIA, pro. Karie. * -N, a. m. et f. karisch ; Karier ;
karische vrouw.
CARIBEE, a. karaYbisch; - islands, de Karaibische
eilanden, de Antilles.
CARINTHIA, pro. Karnthen, Karinthie.
CARNATIA, pro. Karnatie.
CARNIOLA, pro. Karnthen.
CARTHAGINIAN, a. m. et f. karthaagsch; Karthager ;
karthaagsche vrouw.
CASHMERE, pro. Kaschemir.
CASPIAN-SEA, Kaspische zee.
CASTILIAN, a. m. et f. kastiliaansch; Kastiliaan; kastiliaansche vrouw. "...ILE, "...ILIA, pro. Kastilie.
CATALONIA, pru. Katalonie'. k-N, a. m. et f. katalonisch ;
Katalonier; katalonische vrouw.
CATTIANS, pl. de Katten.
CELTIBERIA, pro. Celtiberie. * -N, a. m. et f. celtiberisch;
Celtiberier ; celtiherische vrouw.
CEPHALONIA, I. Cephalonie
CHALCEDONIA, v. Calcedonie.
CIIALDEA, pro. Chaldea. * -N, a. in. et f. chaldeeuzNch ;
Chaldoer; chaldeeuwsche vrouw.
CHAMPAIGN, pro. Champagne.
CHAONIA, pro. Chaonie.
CHINESE, a. no. etf. chineesch ; Chinces ; chincsche vrouw.
CILICIA, pro.
CIMBRI, pl. de Kimbren, Cimbren.
CIRCASSIA, pro.

Cirkassie. k -N, a. in. et f. cirkassisch ;

C irkassier ; cirk,us$ische vr oute.
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CLEVIIS, v. Kleef.
COELOSYRIA, pro. Celosyrie.
COLEN, COLOGN, V. Keitlen.
COPENHAGEN, V. Kopenhagen.
CORINTH, v. Korinthe. * -IAN, a. korinthisch.
CORNWALL, pro. Cornwallis.
CORSICA, I. Korsika. *-N, a. m. et f. korsikaansch;

Kor-

sikaan; korsikaansche vrouw.
CoRuNNA, v. Corunha, Corunha.
COSSACKS, pl. de Kozakken.
COURLAND, pro. Koerland.
CRACOU, v. Krakau.
CREMONESE, pro. het gebied van Cremona.
CRETAN, a. van het eiland Kreta.
CRIMEA, pro. de Krim.
CROATIA, pro. Kroatie. * _N, a. m. et v. kroatisch;

Kroaat ; kroatische vrouw.
m. et f. cyprisch; Cyprier; cyprischevrouw.
pro. Cyrene.
Dacie. "-N, a. In. et f. dacisch; Dacie r;
dacische vrouw.
DAINTRY, v. Deventer.
DALECARLIA, pro. Dalekarlie. * -N, a. m. et f. dalekarlisch ; Dalekarlier; dalekarlische vrouw.
DALMITI.A, pro. Dalmatie.
DAMIETTA, V. Damiette.
a. deensch.
DANE, M. et f. Deen ; deensche vrouw.
DANZICK, v. Danzig.
DANUBE, riv. Donau.
DARDANIA, pro. Dardanie.
DAUPHINY, pro. het Dauphinaat, het gebied van Dauphine.
DEAD-SEA, Doode Zee.
DELHY, v. Delhi.
DELPHOS, V. Delphos, Delphi.
DENMARK, R. Denemarken.
DEUXPONTS, v. Tweebruggen.
DINKISPITHE, v. Dinkelspuhl.
DOMINGO, I. Sint-Domingo, Haiti.
DORIAN, a. m. et f. dorisch; Dorier; dorische vrouw.
DORIS, pro. Dorie.
DUNKIRK, v. Duinkerken.
DUTCH, a. hollandsch. * -MAN, Hollander.
CYPRIAN, a.
CYRENAICA,
DACIA, pro.

EAST-INDIES, pro. 00St-inthe.
ECCLESIASTICAL STATES, de pauselijke

Staten, de Ker-

kelijke Staat.
EDINBURGH, V. EdeMburg.
Egypte. * -IAN,
EGYPT,

a. m. et f. egyptisch ; Egyptier, Egyptenaar; egyptische vrouw ; fig. heiden, heidin.
ELSINORE., v. Helsingor, Elseneur.
ENGLAND, R. Engeland. *...GLisH, a. Engelsch.
EOLIA, pro. Eo/le. " - N, a. m. at f. eolisch ; Eolier ;
eolische Vr01110.
EPHESIAN, a. m. et f. efezisch, ephez,isch ; faze, Ephe•er ; efezische vrouw.
EPHESUS, v. Ephesus, Efeze.
EPIDAURIAN, a. m. at f. epidaurisch ; Epidaurier ; epidaurische vrouw.
ETHIOPIA, pro. Ethiopie. " - N, a. us. at f. ethiopisch ; Ethi°pier ;. ethiopische rroute.
ETOLIA, l)ro.
* - N, a. m. et f. etolisch ; Etolier ;
etolische vrouw.
ETRURIA, R. Etrurie, (Toskane). * - N, a. m. at f. etrurisch ; Etritrie• ; etrurische vrouw.
EUBOEA, I. EnbCa. * -N, a. eubeeseit, van het eiland Eubea.
EUPHRATES, riv. Eufraca.
EuRovE, Europa. * - AN, a. m. et f. europeesch, ciao-

peaansch ; Europeer, Europeaan; europesche europeaansche vrouw.
FEJERVAR, v. Fejerwar, Weissenburg in Zevenbergen.
FENESTRANGE, V. Finsteringen.
FINLAND. pro. Finland. "-ER, a. m. et f. finlandsch ;
Finlander ; finlandsche vrouw.
FLANDERS, pro. Vlaanaleren.
FLEMING, FLEMISH, a. vlaamsch.
FLORENTINE, a. tn. et f. florentijnsch ; Florentijn; florentijnsche vrouw.
FLUSHING, v. Vlissingen.
FRANCE, E. Frankrijk.
FRANCHE-COUNTY, pro. Franche-Comte, Opper-Bourgondie.
FRANCONIA, pro. Frankenland.
FRANK, M. Frankenlander.
FREESLAND, pro. Friesland. k -ER, *-ISH, a. m. et f.
friesch ; Fries ; Friezin.
FRENCH, a. * -MAN,
* -WOMAN, fransch ; Franschman ; fransche vrouw.
FRIBURGH, V. Freiburg.
FRIULY, pro. Frioul.
FROZEN-OCEAN, de IJszee.
FUYNEN, I. Funen.
GALICIA, pro.
GALLICIA, Pi. Gallicie.
GARON, riv. Garonne.
GASCOIGN, pro. Gaskonje.
GAUL, m. Cattier. "-, GALLISH, a. m. et f. gallisch.
GENEVA, v. Geneve. * ...VESE, * ...VAN, a. m. et f. geneefsch ; geneefsclze man, - VrOUW
GENOESE, a. m. at f. genueesch ; Genuees; genuesche
GEORGIA, pro. Georgie. *-N, a. m. et f. georgisch ; Georgie'. ; georgische vrouw.
GERM AN, a. m. at f. germaansch; duitsch; German;
Duitscher ; gernzaansche duitsche vrouw. * - Y, E.
Gernzanie; Daitschland.
GHENT, V. Gent.
GIULICK, V. Gulik.
GLARYS, V. Glarus.
GRESNA, V. Gnesen.
GOTHS, pl. de Gothen.
GOLDCOAST, pro. de Goudkust.
GRANADIAN, a. van -, uit Grenada.
GRAVELING, v. Grevelingen.
GREAT-BRITAIN, R.. Groot-Brittannie.
GRECIAN, GREEK, a. m. et f. grieksch; Crick; grieksche
vrouw.
GREECE, R. Griekenland.
GREENLAND, pro. Groenland. "-ER, m. at f. Groenlander ; groenlandsche vrouw. '-isH, a. groenlandsch.
GRIPSWALD, V.

GrCipsWaide, Greifswa/de.

GRIsoN, a. m. at f. uit Graauwbunderland ; Graauwbunder ; vrouw uit Graauwbunderland ; the country of the
Grisons,bet land der Graauwbunders, Graauwbunderland.
GUELDERLAND, pro. Gelderland.,
GUIANA, pro. Guyana.
GUINEA, GUINA.', pro. (kust van) Guinea.
HADRIA, de Adriatische zee.
II AGUE, V. 's Gravenhage, 's Huge, den Haag.
HAILBRON, v. Heilbron.
11AmBRo' , IIAMBURGII, v. Hamburg ; or -, from -, Hamburgher, hanzbarrisch; Hamburger ; hamburgsehe vrouw.
HANNOVER, R. at v. Hannover. * - IAN, a. at. at f. hannOCCIU(1118Ch, hannoverseh ; Hannoveraan ; hannoveraanseize vrouw,
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LIB.
a. hanzeatisch, tot de Hansa -, tot het
Hanzeverbond behoorende.
H ANSETOWNS, HanZededen.
HEBREW, a. hebreeuwsch.
HELENA (ST.), I. Sint Helana.
HELVETIAN,a.m.et f. helvetisch; Helvetier; helcetischevronw.
HENAULT, V. Hunan,
HESPERIA, pro. Hesperie. "-N, a. hesperisch.
HESSIA, pro. Hessen. *-N, a. tn. et 1. hessisclt ; Hes ;
hessische vrouw.
HIBERNIA, I. Hibernie (lerland).
HiNnoosrAN.pro Hindostan.Indostan,Oost-Indie,de Indien.
HIRCANTA,pro.Hirkanie. *-N,a.hirkanisch,ran -,nit Hirkanie:
HOLY-LAND, pro. het Heilige -, het Beloofde land, het
land van belofte, Palestina.
HUNGARIAN, a. m. et v. hongaarsch ; Honyaar ; hongaarsche
Hongurije.
IBERIA, pro. Aerie', (Spaizje). * - N, a. rn. et f.
iberi,ch ;
lberier ; iherische vrouw.
ICELAND, I. !Island. * - ISH, a. ijslandsch. * - ER, in. et v.
',islander ; ijslundsche vrouw.
IDUMEA, pro. Idumea. *-N, a. indumeesch.
ILINESE, pro. Illinois.
ILLYRIAN, a. tn. et f. illyrisch ;
illyrische
crow. * ... RICUM, R. Illyrie.
IMERETIA, pro. Imeretie.
INDIA, pro. Indi,7. *--N, a. as. et f. indisch, indiaansch ;
indiaansche vrouw.
Indiaan; indische
INDIES, de Indten, de beide Indies.
INGRIA, pro. .Ingermannland.
IONIA, pro. Ionie. "-N, a. na. et f. ionisch;
; isnische vrouw. •
terland.
IRELAND, 11.
IRISH, a. iersch. * - MAN, Ier.
1SENACH, v. Eisenach.
ISHMAELITE, a. in. et v. ismaelielisch; Ismaeliet ; ismaelietisclie vrouw.
ISTRIA, pro. Istria'. * - N, a. m. et f. istrisch ; lstrier;
istrische vrouw.
ITALIAN, a. rn. et v. italiaansch ; Italiaan ; italiaansche
vrouw. * ... LY, E. Italie.
ITHACAN, a. van Ithaka.
JAPAN, E. Japan. * - ESE, a. no. et f. japaneesch, japansch ; Japanees ; japanesche vrouw.
JAVANESE, a. javaansch.
JORDAN, riv. Jordaan.
JUDEA, JEwity, IL Judea, het Joodsche land.
A LMOUK, tn. Kalmuk.
KITT'S (ST.), I. St. Christophe.
KONINGSBERG, v. Koningsbergen.
KRAKOW, v. Krakau.
LACEDEMON,
v. Lacedemonie, Lacedemon, (Sparta).
* -IAN, a. Ic. et f. lacedemonisch ; Lucedemonier, lacedentonische croon.
LACONIA, pro. Lakunie. * - N, a. nr. et f. lakonisch; Lakonier lakonische vrouw.
LAODICEA, v. Laodicea. *-N, a. m. et f. laodiceesch ;
Laodiceer; laodicesche vrouw.
LAPITHAE, pl. de Lapithen.
LAPLAND, * - ER, a. in. et f. laplandsch; Laplander ;
laplandsche vrouw.
LEGHORN, V. Livorno.
LEINING, v. Leiningeiz.
LIBANUS, 1I. Libanon.
LIBURNIA, pro. LiburniC * --N, a. tn. et f. liburnisch ;
Liburnier ; liburnische vrottiv.
HANSTATIC,

pro. Lybie. *.-N, a. rn. et v. lybisch ; Lybier ;
lybische vrouw.
LIEGE, V. Luik.
LIGURIA, pro. Ligurie. *-N, a. m. et v. ligurisch ; LiguHer; liguri,che vrouw.
LIMBURGH, pro. Limburg.
LISBOA, LISBON, V. Lissabon.
LISLE, V. Thjssel.
LITHUANIA, pro. Lithauen. * - N, a. uit -, van Lithauen,
lithausch.
LIVADIA, pro. Ltvadie.
LIVONIA, pro. Lijiland. *--N,• a. m. et f. liglandsch ;
Lij[lander; lijflandsche vrouw.
1.00RIAN, a. m. et f. uit - , van Lokrie, lokrisch; Lokrier;
lukrische vrouw.
LOMBARDY, R. Lombardije ; het Lombardisch Venetiaansch
LYBIA,

LONDON, v Louden.
LORANE, LOTRAIN, pro. Lotharingen.
LOSANNA, v. Lausanne.
LOUVAIN, LOVAIN, LOWEN, LOEVEN,

V. Leuven.

Low-CouNnuEs , pl. IL de Nederlanden.
LUCCESE, a. m. et f. can -, uit Lukka; man -, vrouw

Lukka.
pro. Lausnitz, Lausitz.
"-N, a m. et f. lycisch, van -, rcit
Lycie; Lycier; lycische vrouw.
LYDIA, R. Lydie: A-N, a. us. et f. lydisch, van
uit
Lydie; I yd,er; lydische vronw.
LYONS, a. Lyon.
MACEDONIA, R. Macedonia: *--N, a. m. et f. macedonisch;
Macedonier; macedonische vrouw.
MAEs, MEUSE, riV. Maas.
MAESTRICHT, V. Maastricht.
MAHRATTAS, pl. de Maratten.
MAGDEBURGH, V. Maogdenburg.
SIAJORCA, f, Majorka.
MALAY, a. no. et f. maleisch; Maleijer; maleischevrouw.
MALDIVES, pl. I. de Jlaldivische eilanden.
MALTESE,a. ar. et f..,palthezer ; Malthezer; n:althezer vrouw.
MARCH, pro. de Mark.
MARmouTIERs, v. Marmoutiers, Maurusmunster.
MARSEILLES, V. Marseille.
MARTINICO, I. ./Wartininique.
MAURITANIA, pro. Mattritanie.
MEcHLIN, V. flIechelen.
MECKLENBURGH, Fro. Mecklenburg.
MERE, a. M. et f. medisch; Medier ; medische vrouw.
LUSACE, LUSATI,A,
LYBIA, pro. Lycie

MEDIA, R.
.11EGARIAN, a. uit Plegara.
,IENTZ, V. Mentz, Maintz, Mainz.
MESOPOTAMIA, pro. MesopotamiC.
MESSINIAN, a. 'ran
uit Messina;

man

-

, vrourc nit

Messsina.
a. m. et f. mexikaansch; Mexikaan ; mexikaansche vrouw.
MIDDLEBURGH, V. Mtdde/bUrg.
MILAIN, v. Milaan.
MILANESE, a. m. et f. milaneesch ; Milanees ; milanesche
MEXICAN,

vrouw.
VILETUS, v. Milete.

pro. Mingre/ie.
111rNortcA, I. Minorka.
131ST; SA, v. Meissen.
MITYLENIAN, a. can het eiland Mytilene.
MoEsIA, pro. Mysie.
MINGRELIA,
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SIB.

PHA.

pro. Moldav;e, de MoWatt.
IllumiccAs. pl. I. de Moluksche
Specerij-eilanden.

MoNs. v. Bergen is Henegouwen.
IIIONTBELIARD, v. Monspeigaard.
MOORISH, a. mo,sch.
MORAVIA, pro. Moravie.

* - N, a. in. et f. moravisch;
Morarier ; moravische vrouw.

NoRocco, E. voy. MAROCCO.

Moskoviet. Rue.
MoscovY, E Moskovie, Rusland.
Moscow, v. Moskou.
MOSELLE, riv. Moezel.
MOUDON, v. .111oudon, Maslen.
110SCOVITTE, S.

MULD A W . pro. voy. MOLDAVIA.
MULHAUSEN, v. Mulhouse, Muhlhausen.
M UN IC, v. Munchen.
MuscoviTE, a. tn. et f. moskovisch; Moskoriet ; moskovi-

ache vroutr.
NAPLES. NEAPLE, V. Napels.
NE APOLIT AIN, a. in. et f. napolstaansch; Napolitaan ;
1161pOlitaansch e vrouw.
NECK ER, riv. Necker, Neckar.
NEGROLAND, pro. Nigritie.
NETHERLANDS, pl. R. de Nederlanden, Nederland.
NEUBURGH, V. Nett fittPg.
NEUSTRIA, R. Nen\trie, het Westerrijk
NEWFOUNDLAND. I. Newfoundland, Terra-Nova.
NICE, v. Nizza, Nice.
NI EPER, riv. Dnieper.
NI ESTER, riv. Dniester.
NIGRITIA , pro. Nigritie
NILE, riv. Nij/.
NIMMEG EN, NIMEGUEN, V. Nijmegen.
NORM AN, a. normandisch. k -DY, pro. Normandije, Normand ie.
NORW AY. R.. Noorwegen.
NORWEGIAN, a. In. et f. noorwe*sch; Noorweger ; floor weerische vs-sow.
NOVA-SCOTIA , pro. Nieuw - Schotland.
* - N, a. m. et f. nubisch; Nubilfr ;
NUBIA, pro.

nobist:he vrouw.
Nu:mu:HA, R. Nonsitl:e.
N YoN, v. Nois. •
MEAN, de Oceaosz, liTereldzee; atlantic -, atlant;,,che
westelijhe Oceaan; frozen 1J szee, pacific -, Stille Zaidzee.
OLDENEURGH, v. Oidenl:Urry.
ORANGE, pro. Orally,.

ORKNEYS, pi. I. de Orkadische eilanden,
riv. Or000ko.
OSNAERUGH, v. Osnabroggc
OSTEND, v. ()Mende.
P A DU ANO, pro. het gebied van Padua.
PALATINATE, pro. tie Paltz.
PA RTHIA, pro. het land der Partite it. * - N, a. in. et f.

parthisch; farther; parthische 'souse.
PATAGONIA, pro. Patagonie

a. n1. et f. patagozz]scit; Patarioni•r; potagonische vroutv.
PELOPONESIAN, a. van -, nit den Peloponnesus.
it ENSYLVANIA, prO. Pensylvani.
PERNAMBUCO, v. Fernambock.
PERszA, R. PerziC*. ,-, a. In. et f. perzisch, perziaansch;
Per, Perziaan; perzi,che
perziaansche ?Toole.
PERT:, pro. Peru. * - VI A N, a. ill. et
p,roaansch,
peroriaansch; Perorioan, peruciaansche vrottw.
p.':TEZZ,SGcience, P ET ERBO
PEARSALIA, V. PharSali•S,

y

Pc(,,[artf,

Fenicie. *--N, a. m. et v. fenicisch; Fenicier, fenicische vrouw.
PHOCEA, v. Phocea. * - N, a. m. et v. phoceesck ; Phoceer ;
pbocesche vrouw.
PHRYGIA, pro. Phrygie.
PIC A RDY, pro. Pthardijc. * ...DEAN, a. m. et f. pikardisch Pikardier ; pikardische .vrouw.
Nei's. pl. de Picten.
PIEDMONT, pro. Piemont. *- ESE, a. m. et f. piemonteesch ;
Pienzontees; pienzontesche vrouw.
PL ACENTIA, v. Piacenz,a.
POL AND, R. Polen.
ANDER, POLE, M. et f. Pool, Polak; poolsehe vrouw .
PoLrsa ,
poolsch.
POLY NESI A, Polynesie,
l'OMMERANIA, pro. Pommeren.
PONT- EUXINE, Zwarte zee.
PO RTUGUESE, a. m. et f. portugeesch ; Portugees ; portugesche vrouw.
PosNA, v. Posen.
PRAGUE, v. Praag•
PRESBURGH, v. Presburg.
PRUSSIA, R. Praissen. *-N, a. m. et f.pruissisch; Pruis;
pruissi,che 'rouse.
PUGLIA , pro. Apolie.
PYRENE ES, pl. M de Pyrenees', het Pyrenesche gebergte.
RAGUSA, * - N, a ragusaansch.
RATISBONNE, V. Regenstirg.
RED - SEA, de Roode zee.
RH ETIA , pro. Rhethie.
11 HINE, riv. Rijn.
R 0 A N, v. Rouaan.
ROMAN, a. m. et f. romeinsch ; Romein ; romeinsche vrouw.
ROMANIA, pro. Romanic,
RUSSIA, E. Rusland. R-N, a. in. et f. russisch; Rus;
rossische vrouw.
Sc LONI CHI, v. Thessalonika.
SALZEURGH, V. Salzburg.
SAMARITAN, a. m. et f. samaritaansch; Samuritaan;
sumaritaansche vrouw.
SAMOID, M. Samojeed.
SARDINIA, I. Sardsnie. *-N, a. m. et f. sardinisch ; Sardinier ; sardinische vrouw.
SARGUEMINE, V. Saargemond.
SARRACEN, a. m. et f. sarraceensch; Surraceen; sarraceensche VrOtt w.
S AVOY, pro. Savor.
SAXONY, R. Saksen.
SCANDINAVIA, pro. Skandinurie. *-N, a. m. et f. skandinarisch; SkandistavA. ; skandinarische vrouw.
PHENICIA, pro.

SCANI A , voy. SCHON EN.
SWIELD, ri V. Schelde.
:iCOWL ES'TADT. v. Sehlettstadt.
SCILLY, I. de Sorlingen.
SCLA VONIA, pro. Slaronie. °-, a.

in et f. slaronisch;

Slaroszier ; slordoische rroutv.
SCOTCH, SCOTTISH, a. schotsch.
SCOTT, A ND, R. SchOt land.
Segthie, het land
SCYTHIA,

der Scythen. k - N, a. m.
et f. scgthisch; Scytli; scytische vrouw.
SERVIA, pro, S,Pcic). * - N, a. m. et f. servisch; Serricr ;
serrtsche vrouw.
SEVER, to. Sa Pc/W.
SI A )1 ES , a. m. et f. sitstn,h,scit ; .Sian tees ; .s-aszescite rrouw.
NA,rirr. ' - N, a. tn. ci f. siberisch;
SIBERIA ,

ries- ; sibcrische vrouw.

TOIL
SICILIAN, a. m. et f. swiliaansch ; Siciliaan ; siciliaancche
vrouw. * ... LY, I. Sicilia:
SIDONI AN, a. m. et f. sidonisch ; Sidonier; sidonische vrouw.
SILESIA , pro. Silezie.
SLAVONIA, pro. voy. SCLAVONIA.
SOUND, de Sond.
SOUTHERN-COUNTRY, pro. de Zindlanden.
SOUTH-INDIES, voy. POLYNESIA.

SOUTH-SEA, Stille Zuidzee.
SPAIN, R. Spanje.
f. Spanjaard; spaansche vrouw.
SPANIARD, M.
SPANISH, a. spaansch.
SPARTAN, a. m. et f. spartaansch ; Spartaan; spartaan-

seize vrouw.
SPIRE, v. Spiers.
STEINKIRK, v. Steenkerken.
STIRIA, pro. Stier,arken.
STOCKARD, V. Stulgard.
STRAITS OF DOVER, de straat —, het naauw van Calais.
STRASRURGH, V. Straatsburg.
SUABIA, pro. Zwahen.
SUDERMANNIA, pro. Sudermanland.
SUNDA- ISLANDS, pl. de straat Sunda-ei landen.
SWEDE, m. et f. Zweed; zweedsche vrouw.
SWEDEN, R. Zweden. * ... DISH, a. zweedsch.
SWISS, a. m. et f. zwitsersch ; Zwitser; zwitsersche vrouw.
SWITZERLAND, pro. Zwitserland.
SYR ACUSAN, a. en. et f. syrakusaansch ; Syrakuser, Syrakusaan ; syrakusaansche vrouw.
SYRIA, pro. Syrie. "—N, a. m. et f. syrisch ; Syrier; syrische vrouw.
TAGUS, riv. Taag.
TANGIER, v. Tanger.
TARTAR, a. M. et f. tarlaarsch ; Tartaar; tartaarsche
vrouw. * - Y, pro. Tartarije.
TEES, riv. Etsch.
TEN ERIF, I. Tenertffe.
TERRA DEL FUEGO, pro. Truur/and.
TERRA-FIRMA, Terra Firma, het vaste land van Amerika.

Theems.
Thebe. * ... BAN, a. m. et f. thebaansch ;
'I'hehaan; thebaansche vrouw.
THERMOPYLAE, pl. de Thermopylen.
THESSALIAN, a. m. et f. thessalisch ; Thessalier; thessalische vrouw.
THESS A LONIAN, a. m. et f. thessalonisch ; Thessalonier;
thessalonische vrouw.
THAMES, riv.
THEBAID, v.

THESSALONICA, V. voy. SALONICHI.

THESSALY, pro. Thessalie.
THIONVILLE, v. Diedenhoven.
THRACI AN, a. m. et f. thracisch;
THURGAW, pro. Thurgau.
THURINGIA, pro. Thuringen.
TIBRE, riv. Tiber.
TIGRIS, riV. Tiger, Tigris.

TIRLEMONT, v. Tienen.
ToBAco, I. Tobago, Tobaco.
TONGRES, v. Tongeren.
TOSCA N, a. toskaansck.
TOURNAY, v. Doornik.
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TR ANSYLVANIA, pro. Zceenbergen, Tran , ylvanie.
TRENT, V. Trente.
TRIERS, V. Trier.
TRINIDAD, I. Trinidad, het eiland der Drieeenheid.
TRIPOL, v. Tripoli. * --INE, a. m. et f. tripolitaansch

a. turksch.
TUSCAN, a. to,kaansch. * -Y, pro.
TYRE, v. Tyrus.

Toskane.

TYRIAN, a. m. et f. tyrisch ; Tyrier ; tyrische vrouw.
TYRRHENIAN, a. tyrrheensch.
UNITED-PROVINCES,

de Vereenigde gewesten, de Vereenigde Nederlanden.
de Verecnigde Staten (van NoordAm erika).
UPPER-RA VA RIA „ pro. Opper-Beijeren. *"...- BURGUNDY,
pro. Opper-Bonrgondie. *
ERM ANY, * ...-LUSACE,
'...-SAXONY, pro. Opper-Duitschland ; Opper-Lausnitz;
Opper- Sa ks en .
USHANT, I. thieSSant.
UNITED -STATES,

VALAIS, VALLAIS, pro. Waliserland.
VANDAL, a. m. et f. wandaalsch ; Wandaal; wandaalsche

vrouw.

VARMELAND , pro. Warmeland (in Zweden.)
VARMIA, ERMELAND, pro. Ermeland (ln Pruissen).
VENETIAN, a. m. et f. venetiaansch ; Venetiaan; veneti-

aansche vrouw.
VENICE, V. Venetic:
VIENNA , V. Weenen.
VISTUL A, riv. TVeichsel.
VOGESE MOUNTAINS, VOSGUES, pl. M.

het Vogesisch ge-

bergte, de Vogesen.
WALACHIA. pro. Wallachije.
WALES, pro. Wallis.
WALLOON, a. m. et f. waalsch; Waal; waalsche vrouw.
WARSAW, v. Warschau.
WA VRE, v. Waveren.
WEissENBuRG, FEJEWAS, v. Weissenburg.
WEISSENRURGH IN HUNGARY, V. Stoelweissenburg,

Weis , enburg in Hongarile.
WEST-INDIES, pro. West- Indie.
WESTaIANNIA, pro. Westvrmanland.
WESTPHALIA, pro. Westfalen.
WESTERICK , E. voy. NEUSTRI A .

W ETTERAW, pro. 117etterau.

Thracier; thracische vrouw.

;

Tripolitaan; tripolitaansche vrouw.
TROJAN, a. m. et f. trojaansch ; Trojaan; trojaansche vrouw.
TROY, V. Troje.
TUNISAN, a. in. et f. van —, ni t Tunis; man -, vrouw nit Turns.
TURK, en. et f. Turk, Turkin. * -EY, E. Turkije. *

WITZBOURGH, s.
WOLFENBUTTLE, v.

Wo/fC/ibtillet

WORMES IN LOMBARDY, V. Bormio.
XA, riv.. Oxus.
YPRESS, v. Iperen, Yperen.
YVERDUNE, v. Yrerdun.
ZA ARA, de woestijn Sahara.
ZEALAND, I. Svland.
ZEIL AN, I. VOr. CEYLON.
ZWEIBRUCKEN, v. Tweebrugge.

